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1. 

Apresentação 

Este trabal ho representa o coroamento de um longo esfo.!: 
ço de pesquisa, voltado para a descoberta e entendimento de fato
res que emperram o desenvolvimento das industrias de bens de capi
tal no Brasil. Com ele, objetivamos contribuir, de alguma forma, 
para o aperfeiçoamento do traçado das diretrizes de politica do Go 
verno brasileiro. 

Parece oportuno endereçar, nesta oportunidade, algu
mas palavras de reconhecimento às diversas pessoas que contribui
ram para que essa tarefa se concretizasse. 

As primeiras palavras sao dedicadas a Eveline 
companheira de todos os momentos -- que, com sua compreensão e 
apoio, possibilitou pudessemos emprestar o melhor do nosso esfor
ço para o desenvolvimento do tema. Sergio e Luciana, meus filhos, 
tambem permitiram fossem furtadas muitas horas do nosso permanente 
convivio para que o objetivo fosse alcançado. 

o nosso agradecimento se estende, tambem, aos profes
sores Getulio Carvalho -- dedicado orientador de tese --,Ana Maria 
G o f f i Ma rq u e s i n i e Pau 1 o R o b e r toM o t ta, p o r que, c o m sua s b r i 1 h a n -
tes observações, tornaram muito mais fãcil a nossa tarefa e mais 
compreensiveis os nOSSDS pontos de vista. 

Aos empresãrios clãudio Bardella e Kurt Mirow, que p~ 

cientemente discutiram conosco, durante vãrias horas, os proble
mas das industrias de base e do setor de bens de capital no Brasil, 
ajuntando fatos e opiniões que sõ tiveram a finalidade de melhorar 
a qualidade deste trabalho. 
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Ao professor Richard Newfarmer, da Universidade de 
Wisconsin, que nos ouviu atentamente, corrigiu alguns pontos de 

vista, e pessoalmente nos cedeu informações relacionadas com os as 
suntos discutidos nos u1timos tópicos. 

Aos meus colegas professores da Universidade de Bras; 
lia e da Escola de Administração Fazendãria -- principalmente os 
Professores Mario Sergio Sa11orenzo, Mario Tinoco da Silva e Ale
xandre Assaf Neto -- porquanto, alem de lerem diversas folhas ras
cunhadas e fazer uma triagem preliminar de equ;vocos ali cometidos, 
contribuiram com algumas ideias realmente valiosas. 

Aos amigos Carlos Henrique Boiteux e Eliane Seigner 
Lezan, que, enquanto cursavam comigo o Mestrado em Administração P~ 
b1ica, alimentaram, por meio de suas indagações e duvidas sobre as 
materias que estudãvamos, o gosto pela pesquisa empreendida. 

Fina1mente,o nosso muito obrigado a todos os professo
res do Curso de Mestrado que, com seu esforço e dedicação, aumenta 
tam a gama de conhecimentos que hoje possuimos. 

Todas as pessoas citadas sao parcialmente responsa-
veis pelo que de mais correto este trabalho possa conter. Quanto 
aos erros e omissões em que possivelmente tenhamos incorrido, a res
ponsabilidade nos cabe inteiramente. 

Uma ultima palavra de agradecimento ao Silvio Siquel 
ra Barbosa, que pacientemente decifrou nossos hierog1ifos e dati10 
grafou a totalidade dos originais desta dissertação. 

Bras;lia, outubro de 1979. 
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Introdução 

Este trabalho objetiva anal isar o alcance e a profundidade das di 

retrizes governamentais adotadas no Brasil, para o setor de bens de capital. 

Visa, portanto, analisar o desenvolvimento desse importante setor industrial, 

diagnosticar alguns dos problemas que ele atualmente enfrenta e projetar suas 

perspectivas de comportamento futuro, a partir das diversas condicionantes a

tualmente detectadas. 

Tais tópicos se revestem de uma importância muito especial. Nesse 

sentido, basta considerarmos o papel estratégico, historicamente reservado ao 

setor de bens de capital, dentro do processo de desenvolvimento econômico-so

cial de diferentes países. 

Este relevante tema tem sido objeto de freqUentes discussões no 

Brasil. Por um lado, as autoridades governamentais têm manifestado constante 

preocupaçao com o perfeito equacionamento desse setor básico, envidando uma 

série de esforços nesse sentido. Além disso, estudiosos da matéria, profess~ 

res e empresários interessados neste campo específico têm oferecido diversas 

contribuições a respeito. Finalmente, temos que inúmeras contribuições apre

sentadas não se restringem apenas às políticas diretamente relacionadas com 

o setor de bens de capital, mas abrangem também diretrizes governamentais ati 

nentes a objetivos mais amplos, as quais, nada obstante, podem carrear reper-

cussões significativas para o desenvolvimento desse importante setor 
trial. (1) 

indus-

(1) Algumas das obras que podem ser consultadas sobre o tema s~o: Anibal 
Villanova Villela e Wilson Suzigan - Política de Governo e Crescimento 
da Economia Brasileira: 1889-1945 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1975); Ma 
ria da Conceição Tavares - Da substitui ão de Im orta ões ao Ca ital ismõ 
Financeiro: Ensaios sobre a Ecohomia Brasileira, Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1974); Werner Baer - A Industrializa ao e o Desenvolvimento Eco 
nômico do Brasil (Rio de Janeiro: Fundaçao Getul io Vargas, 1975; Celsrr 
Furtado - Formaaao Econômica do Brasil (são Paulo: Cia. Editora Nacional, 
1972);Lincoln Gor on e Engelbert Grommers-United States Manufacturing Inves 
tment in Brazil~ The Im act of Brazil ian Government Pol icies, 1946-1960 

Boston: Harvard University Press, 19 2 ; Nathaniel H. Leff - The Brazi
lian Capital Goods Industry, 1929-1964 - (Cambridge, Mass: Harvard Univer 
sity Press, 1968); Joel Bergsman - Brazil: Industrialization and Trade 
Policies (Londres: Oxford University Press, 1970); Warren Dean - A Indus
trial ização de são Paulo (1880-1945), (são Paulo: Difusão Européia do 1 i
vro, 1971). Vânia Lomânaco Bastos - Substituição de Importações e Tecnolo 

ia no setor de Bens de Ca ital: Um Estado de Caso - Tese de Mestrado, 
Brasllia: Universidade de Brasllia, 197 
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Entretanto, e a despeito dos esforços vigorosamente empreendidos, 

têm surgido diversas evidências de que aspectos bastante substanciais pendem 

ainda de resolução definitiva neste campo especifico. 

Este trabalho enfoca algumas situações-problema que, atualmente, 

obstacul izam o efetivo desenvolvimento das indústrias de bens de capital no 

Brasil. Del imitou-se a pesquisa nos aspectos de comércio com o exterior, 

financiamentos, dependência tecnológicaecompetitividade apresentada por este 

setor industrial. Com isso, pensamos contribuir para o maior entendimento dos 

óbices existentes nesse dinâmico setor da economia brasileira. Simultâneamen

te apresentamos algumas sugestões capazes de auxiliar no traçado das diretrl 

zes governamentais, e que possibilitem maximizar o desenvolvimento das unida 

des industriais vinculadas à fabricação de bens de capital. 

Sumári o 

Para melhor compreender a evolução e o desenvolvimento do setor de 

bens de capital nos anos mais recentes, julgamos necessário iniciar o estudo 

com uma recapitulação das principais diretrizes governamentais, a partir da 

década dos 30, relacionadas com a industrial ização brasileira e com as ques

tões de comércio exterior. 

Foi em função das dificuldades encontradas no comércio exterior e 

da situação precária em que muitas vezes o balanço de pagamento do Brasil se 

encontrou, que a industrial ização brasileira foi moldada. O modo pelo qual 

foi ativada, segundo as regulamentações e linhas de ação determinadas pelos 

governantes, é o objeto da primeira parte de nosso trabalho. 

A segunda parte envolve o estudo mais especifico do setor de bens 

de capital. Examina-se primeiramente suas origens e evolução, e as variáveis 

que de fato intervieram para a formação e desenvolvimento da Associação Brasl 

leira para o Desenvolvimento das Indústrias de Base - ABDIB, que congrega a 

maior parte das principais empresas brasileiras vinculadas ao setor. 

No item seguinte, voltamo-nos para o estudo do comércio exterior. 

Nessa parte, a indústria interna de bens de capital é confrontada com as im

portações real izadas para o setor. Enfocamos separadamente dois aspectos dis-
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tintos: em primeiro lugar, a questão de similaridade; o surgimento desse ins 

tituto e as condicionantes de apl icabil idade no Brasil até períodos mais re

centes. Em seguida, enfocamos as questões de importação em caráter mais geral. 

SeqUencialmente, colocamos a anál ise de aspectos referentes à tec

nologia necessária ao desenvolvimento do setor. Após introduzirmos os princi

pais conceitos relativos à tecnologia, esboçamos uma breve perspectiva histó

rica de transferência de tecnologia e de seus efeitos no País. Apresentamos as 

características do mercado de tecnologia e, finalmente, enfocamos as questões 

de util ização de tecnologia do exterior e anal isamos as desvantagens embuti

das no problema de dependência tecnológica. 

Em seguida, estuda-se a questão de financiamentos. Esta parte está 

dividida em duas seções: financiamentos internos e financiamentos externo~Pr~ 

curamos detetar até que ponto os mecanismos creditícios internos - govername~ 

tais e do setor privado - têm procurado amparar a indústria brasileira de 

bens de capital. Tecem-se algumas análises sobre o papel do BNDE e da FINAME 

neste contexto. Na parte de financiamentos externos, procura-se fazer uma sín 

tese histórica, a partir do advento da Instrução n~ 113, da SUMOC, e do papel 

representado pelos financiamentos externos no desenvolvimento da 

instalada internamente. 

i ndústr i a 

o item que se segue procura pesquisar o arcabouço institucional do 

País - assim entendidos todos os órgãos que, dentro do setor públ ico, influe~ 

ciam as indústrias de bens de capital, não só em termos de demanda dos produ

tos, quanto no atinente às regulamentações que, direta ou indiretamente, o a

tingem. Estuda-se a ação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e a 

das empresas a ele vinculadas - EMBRAMEC, FIBASE e I BRASA, além da atuação 

do Conselho de Desenvolvimento Industrial, com respeito às diretrizes traça

das. 

Finalmente, anal isa-se a competitividade no setor. Distinguimos 

dois ângulos de enfoque para o assunto: a competitividade com o exterior, que 

se relaciona à determinação dos custos efetivos para a produção interna de má 

quinas e equipamentos, e à competitividade interna, que diz respeito à con

corrência entre empresas já instaladas no País, nacionais e estrangeiras, em 

busca de maiores fatias de mercado. 



12. 

Na terceira parte deste trabalho são apresentadas algumas conclu-
-soes, destacando-se principalmente as seguintes proposições: 

a) A atuaçao do Governo não foi um fator determinante para o desempe

nho do setor nacional de bens de capital. Na fase de desenvolvimen 

to do setor inexistiu uma orientação política com o objetivo deI i

berado de incrementar a produção local de bens de capital. 

b) A medida que avançava o processo de industrial ização do País, sur

giram proposições governamentais com vistas a promover a produção 

doméstica de máquinas e equipamentos e de vários insumos bás i cos 

necessários ao desenvolvimento do País. As diretrizes adotadas não 

chegaram, porém, a constituir-se em elementos capazes de conduzir 

o desenvolvimento do setor de acordo com os objetivos visados. Al

gumas vezes, as políticas traçadastembora não influenciassem deci

sivamente o setor, refletiram-se sobre ele, muitas vezes ocasionan 

do resultados diversos daqueles objetivados pelas medidas 

das. 

adota-

c) Os campos de tecnologia e de finanças permanecem ainda demandando 
- -açoes mais profundas de parte do Governo, a fim de que nao so pos-

samos superar o hiato tecnológico que nos separa de nações mais 

adiantadas, mas, também, para amparar, decididamente, qualquer a

vanço maior desse importante ramo industrial. 
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PRIMEIRA PARTE: 

INDOSTRIA BRASILEIRA E COM~RCIO EXTERIOR: UMA RECAPITULAÇAO DAS PRINCIPAIS 

DIRETRIZES DE POLTTICA DO GOVERNO. 

a) O período de 1930 a 1945. 

A economia brasileira, no século passado, sempre dependeu 

fundamentalmente da agricultura. Na sua grande maioria, os produtos agríco

las se destinavam a exportação, para atender à demanda das economias mais 

adiantadas. Não é de estranhar, então, que as políticas de governo não ti

vessem a industrialização como objetivo básico a ser alcançado, mas visas

sem precipuamente à defesa da lavoura cafeeira e ao equilíbrio das contas 

governamentais. "Era a agricultura que, através do comércio exterior, gera-

va os recursos em moeda estrangeira necessários para o consumo e formação 

de capital da economia, e para o pagamento da dívida externa, que então já 

consumia, em média, quase todo o saldo anual da balança comercial.11 (2) 

Além disso, de vez que suas atividades de exportação se con

centravam em alguns poucos produtos, o País "não só importava as crises das 

economias de que dependia como também era extremamente vulnerável às flu

tuaç~es ocorridas nos preços internacionais desses produtos. II (3) Em li

nhas gerais, era esse o quadro característico da economia brasileira no 1 i

miar dos anos trinta. 

Ainda que tivesse experimentado uma considerável expansão no 

período entre 1926 e 1928, merce de um aumento marcante nos preços externos 

dos produtos de exportação -- principalmente o café -- o País viu-se alcan 

çado pela crise econômica internacional, que se abateu sobre ele no 

dos anos vinte. 

final 

(2) Annibal Vi 1 lanova Villela e Wilson Suzigan - Política do Governo e Cres 
cimento da Economia Brasileira: 1889-1945 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 
1975), pág. 50. 

(3) Maria da Conceição Tavares - Da ao Ca ita-
lismo Financeiro: Ensaios sob~r~e~~~~~~~~~~~~~~~--~J~a-n~e~i-r-o-: 
Zahar Editores, 1974), pâg. 59. 
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A Grande Depressão afetou sobremaneira o comércio exterior 

do País, fazendo com que a economia brasileira perdesse o dinamismo. "Duran 

te a depressão as relações de troca se reduziram à metade do nível anterior 

e a receita de exportações ... caiu a pouco mais da terça parte, embora 

seu volume tenha-se mantido constante. Entretanto, a queda nas importações 

foi ainda maior, chegando a apenas um quarto do nível de 1929 ... " (4) 

De fato, o valor das exportações brasileiras, "situadas em 

US$ 445,9 mi lhões em 1929 desceram para US$ 180,6 milhões em 1932. As im

portações, no nível de US$ 416,6 milhões em 1929 caíram para US$ 108,1 mi

lhões em 1932." (5) 

A pronunciada queda no montante de importações se deveu pri~ 

cipalmente ao sistema de controle cambial introduzido em setembro de 1931. 

Com esta medida, o Governo concedeu ao Banco do Brasil o monopól io de com

pra e venda de câmbio. Segundo esta linha de decisão, as exportações só se 

tornavam factíveis caso as cambiais delas resultantes fossem previamente ne 

gociadas junto ao Banco do Brasil. De posse delas, o estabelecimento passa

ria a atender às necessidades internas, de acordo com a seguinte ordem de 

prioridade: em primeiro lugar, as referentes às compras do Governo e paga

mento de dívidas externas; em seguida, as importações julgadas essenciais e 

por último as referentes a outras final idades. (6) 

Ganha contornos nítidos a preocupaçao do Governo com o equi-

líbrio do balanço de pagamentos, em função de que teriam sido instituídos 

tais mecanismos reguladores. Entretanto, indiretamente, a política adotada, 

em razão de inibir e dificultar as importações de menor essencial idade, fa

voreceu a indústria instalada internamente, de qualquer forma já beneficia 

da pela continuada deterioração das taxas de câmbio. 

(4) Annibal Vi 1 lanova Villela e Wilson Suzigan - Política do Governo e Cres 
cimento da Economia Brasileira: 1889-1945 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 
1975), pág. 161. 

(5) Werner Baer - A Industrializa ão e o Desenvolvimento 
sil (Rio de Janeiro: Fundaçao Getulio Vargas, 1975, 

do Bra-

(6) Annibal Villanova Villela e Wilson Suzigan - Política do Governo e Cres 
cimento da Economia Brasileira: 1889-1945 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 
1975), péÍg. 308. 



15. 

A tabela 1 mostra a evolução das taxas cambiais durante o pe

riodo considerado. 

Tabela 1. BRASIL, TAXA CAMBIAL, 1929-1935. 

Ano 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

Taxa de Câmbio 
(Mil Reis/Libra Esterl.) 

41 , 015 
44,329 
62,951 
48,531 
53,149 
73 ,423 
85, 112 

Fonte: Villela, Suzigan - Política de Governo e Cres
cimento da Economia Brasileira: 1889 - 1945 
pags. 410-11. 

A limitação imposta pelas autoridades governamentais sobre a 

quantidade de bens importados provocou, simultaneamente, o surgimento de 

dois fenômenos distintos. Por um lado, houve a queda do imposto de importa

ção -- em função da menor quantidade de mercadorias entradas no País -- o 

que contribuiu para aumentar o deficit orçamentário governamental. Por outro 

lado, a carência no mercado interno de um grande número de produtos anterio~ 

mente importados, numa situação em que se conservava o mesmo nível de renda 

agregada, contribuiu para que houvesse uma elevação sensível no preço relati 

vo daqueles bens. 

o primeiro fator deve ter-se constituído numa fonte importan

te para a recuperação da economia, enquanto que o segundo, particularmente, 

caracterizou-se como um forte incentivo para aumentar a produção das indús

trias brasileiras que competiam com as importações. 

A tabela seguinte apresenta os indicadores de receita e des

pesas federais, planejadas e real izadas, no período entre 1928 e 1940. 

Nela se pode verificar que, apos vencida a crise inicial, 110 

governo passou a se comportar cada vez mais segundo o estilo Keynesiano. 

Não apenas os deficits planejados tornaram-se uma política mais frequente 

como também os realizados originavam-se de despesas adicionais conscientes 



e não de recei tas superestimadas. II (7) 

Ano 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Tabela 2. BRASIL, ORÇAMENTOS FEDERAIS ESTIMADOS E 
REALIZADOS, 1928-1940 (Em CrS 1.000,00 

correntes) 

Receitas Receitas Despesas Despesas Deficit Deficit 
estimadas rea 1 i zadas estimadas rea 1 i zadas estimacb rea 1 i zado 

2089,0 2207,0 2089,0 2018,0 - 189 
2210,0 2395,0 2144,0 2225,0 66 170 
2365,0 1674,0 3020,0 2510,0 655 836 
2670,0 1752,7 2451 ,6 2046,6 -218,4 294,0 
2242,4 1682,4 2217,3 2859,7 - 25,1 1164,1 
2125,4 2095,8 2100,9 2391 ,8 - 24,5 296,0 
2086,2 2518,6 2355,0 3050,2 268,7 128,2 
2169,6 2722,7 2691 ,7 2872,0 522,1 149,3 
2537,6 3127,5 2893,7 3226,1 356,1 98,6 
3218,5 3462,5 3726, ° 4144,0 507,5 681 ,5 
3823,6 3879,8 3875,2 4735,4 51 ,6 855,6 
4071 , ° 4297,6 4065,5 4850,3 - 5,5 552,8 
4209,0 4540,0 4422, ° 5189,0 213,0 649,0 

16. 

Fonte: Villela - Suzigan, Política de Governo e Crescimento da Economia Bra-
sileira: 1889-1945 - págs 138,168e206. Albert Fishlow, "Origens e 
Consequências da Substituição de Importações no Brasil", pág 29. 

A partir da época da Depressão passou a ocorrer uma acentuada 

atividade do Governo na formulação das políticas econômicas. A criação do 

Conselho Federal de Comércio Exterior, em 1934, foi um passo significativo: 

em decorrência do campo abrangente de atividades, o CFCE tem sido considera

do o primei ro órgão brasi lei ro de planejamento governamental. (8) 

Em função das diretrizes de política econômica adotadas duran 

te os anos 30, o Imposto de Importação perdeu continuadamente sua importân

cia como principal fonte geradora de receita tributária federal. Por sua ve~ 

o Imposto de Consumo foi-se tornando gradativamente mais importante, em fun

ção do volume arrecadado. Esses fatos, além de refletir as modificações es

truturais ocorrentes na economia brasileira, denotam a importância crescente 

da produção industrial substitutiva de importações, que começou a germinar 

durante o período em foco. 

(7) Albert Fishlow - "Origens e Consequências da Substituição de Importações 
no Brasil", Estudos Econômicos IPE/USP (são Paulo: volume 2, n? 6, dez~ 
bro de 1972), pâg. 30. 

(8) Octavio lanni - Estado e 
(Rio de Janeiro:~E~d7i~to~ra~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Anos 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

Tabela 3. BRASIL, PRINCIPAIS IMPOSTOS FEDERAIS, 1928-1940 

(Cr$ 1,00) 

Imposto de 
Importação 

938.920 

928.109 

626.224 

605.131 

527.275 

756.697 

837.463 

975.082 

1 . 012. 105 

1.173.413 

1.052.512 

1.031.197 

1.897.544 

Imposto de 
Consumo 

440.308 

426.749 

352.237 

377 . 598 

388.579 

445.384 

512.258 

558.223 

606.204 

667.074 

853.666 

1.029.688 

1.053.747 

Imposto de 
Renda 

61.939 

67.699 

52.732 

84.584 

81.555 

110.055 

137.938 

151.257 

180.600 

210.915 

262.648 

298.081 

382.549 

Receita Tributária 
Federa 1 (Tota 1) . 

1 .771 .931 

1 .765. 153 

1.334.048 

1.406.835 

1.352.845 

1.689.804 

1.946.535 

2.171.597 

2.183.335 

2.550.383 

2.693.366 

3.178.814 

3.333.840 

17. 

Fonte: Dados primar lOS extraídos das Tabelas IV e V do Apêndice Estatístico 
de Suzigan, Villela - política de Governo e crescimento da Economia 
Brasileira, "Governo Federal-Tributaçao Direta "e "Governo Fede
ral-Tributação Indireta" , pags. 404-7. 

A queda no total arrecadado observado em 1930, quando compar~ 

do com o montante recolhido em 1928-1929, dá idéia do significado do período 

de crise atravessada pela economia. Só em 1934, como se pode notar na tabela 

acima, o Governo conseguiu obter níveis de receita tributária federal arreca 

dada idênticos aos do período assinalado. Por outro lado, vê-se que a parti

cipação do Imposto de Importação no total da receita arrecadada -- em torno 

dos 53% em 1928-29 -- decresceu para 46% durante o período de 1930 a 1937,i~ 

do atingir percentuais cada vez mais baixos: 39% em 1938, 32% em 1939 e 29% 

em 1940. Por sua vez, o Imposto de Consumo apresenta três níveis distintos: 

em torno de 24% no biênio 1928-29; cerca de 26% no período entre 1930-37 e 

aproximadamente 32% entre 1938-40. 

Parece oportuna a observação de que, no período 1929 -- 1939, 

a produção industrial cresceu a uma taxa média anual de 8,4% ao passo que, 
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no mesmo período, a atividade agrícola se desenvolveu a 2,2%. (9) Durante 

este mesmo intervalo, o Produto Interno Bruto, depois de apresentar uma que

da entre 1929 e 1931, apresentou em 1932, uma subida marcante e passou a evo 

luir a uma taxa de 5,6% até 1939. 

Tabela 4. BRASIL, ESTIMATIVA DO PRODUTO INTERNO BRUTO, 1928 -

1939. (Valores em milhões de cruzeiros de 1939). 

Anos 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

PIB aos preços de 1939 
(milhões de cruzeiros) 

30.600 

30.500 

30.300 

29.400 

31 .000 

34.200 

36.500 

37.100 

41.200 

42.200 

44.200 

45.600 

Fonte: Carlos Manuel Peláez - História da Industrial ização Bra
sileira (Rio de Janeiro: Apec Editora, 1972) ,pâg. 138. 

Na década de 30, portanto, em que pese o aspecto pouco enco

rajador da continuada deterioração das relações de troca -- com a conseque~ 

te redução do poder de compra das exportações -- a industrial ização brasilei 

ra deu um passo bastante significativo. Com a instituição da nova política 

cambial, em 1931, o governo concedeu uma considerável proteção ã indústria 

nacional. Devido ã impossibilidade de a demanda interna ser plenamente aten

dida por fontes externas ã economia, criou-se um incentivo ã substituição 

das importações de mercadorias necessárias ã produção de diversos setores in 

dustriais. 

(9) Annibal Villanova Villela e Wilson Suzigan - política do Governo e Cres
cimento da Economia Brasileira: 1889-1945 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES 
1975), pág. 193. 
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No decorrer do período em foco apareceram as primeiras unida-

d . d .. d d -. f (10) -es In ustrlals pro utoras e maqulnas- erramenta. No eixo Rio -- Sao 

Paulo começaram a brotar pequenas oficinas de manutenção e reparos de máqui

nas, com a final idade de suprir a demanda das empresas fabris já instaladas 

naquela região. 

De um modo geral, e em decorrência dos esforços desenvolvidos 

visando i instalação de fábricas para produção interna, várias indGstri~s 

básicas, que haviam sido instaladas na década anterior, "como as de cimento 

e metalGrgica, passaram a operar a plena capacidade e/ou se expandir durante 

os anos 1933-1939" (11) Assim, as indGstrias de cimento e as de produto de 

aço laminado,que já tinham iniciado a produção em nível bastante significa-

tivo durante os anos vinte, usufruíram muitas vantagens, em consequência 

do crescimento do mercado interno e das barreiras levantadas pelo 

contra as importações. 

governo 

As tabelas 5 e 6 a seguir apresentam dados relativos ã produ-
-çao e ao consumo interno de aço laminado, ferro gusa e cimento. Para os nos-

sos propósitos, foram consideradas as quantidades médias dos cinco Gltimos 

anos que antecederam a crise e dos cinco Gltimos da década de trinta. Nada 

obstante, torna-se patente o notável incremento na produção destes três in

sumos. 

Tabela 5. BRASIL, PRODUÇÃO E CONSUMO DE CIMENTO E FERRO GUSA, 1925-1929 E 
1935-1939 (milhões de toneladas) 

Cimento (1) Ferro Gusa (1) 

Período Consumo Produção Consumo Produção 
Interna Interna 

1925-1929 483,6 63,0 134,2 14,8 
1935-1939 612,0 547,6 205,4 84,0 

Taxas de Crescimento 126,5% 869,2% 153,0% 567,5% 

Fonte: Dados primários extraídos de Baer - A Indústrialização e o Desenvol
vimento econômico do Brasil, pago 20 

(1) média dos perTodos. 

(10) Franco Vidossich - A IndGstria de Máquinas-Ferramenta no Bra-
sil (Brasília: IPEA/IPLAN, 1973, pâg. 8 

(11) Annibal Villanova Villela e Wilson Suzigan - política do Governo e Cres 
cimento da Economia Brasileira: 1889-1945 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 
1975), pág. 198. . 
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Tabela 6. BRASIL, PRODUçAO E CONSUMO DE AÇO LAMINADO, 1925-1929 e 1935-193~ 
(em mil toneladas métricas). 

Perí odo Aço Laminado 

Consumo Produção interna 

1925 - 1929 

1935 - 1939 

Taxas de Crescimento 

(média dos períodos) 

437,4 

405,2 

7,37% 

17,8 

74,7 

419,66% 

Fonte: Dados primários extraídos de Pe1áez - _H_i~s~t~ó~r~i~a~d~a _____ I_n_d~u_s_t_r_i_a_1_i_za_ç~a_-0_ 
Brasileira, pago 154. 

Em 1940, a indústria brasileira mostrava uma acentuada mudan

ça com relação à estrutura que possuía em 1919. Durante o período 1920-1940 

d 'f - . b-' ( 1-' -.) (12) po e-se verl icar que as industrlas aSlcas meta urglca e mecanlca pr~ 

ticamente dobraram sua participação percentual no valor adicionado total da 

atividade industrial brasileira. Os setores tradicionais (têxtil, vestuário, 

calçados e artefatos de tecidos, produtos alimentares, bebidas, fumo e mobi

liário) tiveram relativamente diminuída sua participação percentual no glo

bal do valor adicionado. 

Tabela 7. BRASIL, PARTICIPAÇAO PERCENTUAL DOS SETORES DA INDOSTRIA DE TRANS 

FORMAÇAO NO VALOR ADICIONADO TOTAL, 1920 e 1940 

Minerais não metálicos 
Metalurgia 
Mecânica 
Material elétrico 
Material de transportes 
Madeira 
Mobi1 i á r i o 
Papel e papelão 
Borracha 
Couros e peles 
Química e farmacêutica 
Têxti 1 
Vestuário e calçados 
Produtos alimentares 
Bebidas 
Fumo 
Editorial e gráfica 
Diversos 

Fonte: Werner Baer - A 
--~~~------~~~--~~~----~~~------------~~ 

~, pago 13. 

(12) Na fonte consultada não encontramos dados disponíveis para os 
de material elétrico e material de transportes. 

setores 
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Ainda que ocorresse tal aumento na produção interna, a econo

mia do País ainda se encontrava extremamente dependente do comércio exterio~ 

A eclosão da I I Guerra Mundial veio a significar, para a estrutura econômica 

do País, uma dimtnuição na disponibilidade de insumos importados para a pro

dução interna. 

A dificuldade de importação de insumos industriais provocou um 

decréscimo na taxa anual média da produção industrial, que, durante a guerr~ 

reduziu-se à metade do nível observado durante os anos cobertos pelo período 

1933-1939. (13) 

Por outro lado, as receitas de exportação aumentaram: as res

triçôes comerciais durante o período favoreceram as exportaçôes brasileiras 

para outros países da América do Sul e para a Africa, e provocaram o 

dos Estados Unidos ao mercado do café. 

apoio 

Tabela 8. COMtRCIO EXTERIOR DO BRASIL. VALOR DA IMPORTAÇAo,E! 

PORTAÇAO E BALANÇA COMERCIAL, 1938 - 1945. 
(valor em US$ 1.000) 

Anos Exportação Importação Saldo 

1938 295,558 295,389 169 

1939 305,395 261,603 43,792 

1940 263,390 250,728 12,662 

1941 356,798 282,031 74.,767 

1942 400,831 239,168 161,662 

1943 466,519 317,332 149. 187 

1944 574,532 415,142 159,390 

1945 655,428 448,568 206,860 

Fonte: Centro de Informações Econômico-Fiscais - Ministério da Fazenda. 

( 13) Cálculos efetuados acusam um crescimento no total da indústria brasilei 
ra da ordem de 11,2% entre 1933-1939 e de 5,4% entre 1939-1945. Consu17 

te-se Annibal Vil1anova Villela e Wilson Suzigan - política do Governo 
e Crescimento da Economia Brasileira: 1889-1945 (Rio de Janeiro: IPEAI 
INPES, 1975), pág. 194 e 212. 
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A melhoria dos preços alcançados pelas exportaçoes ao lado 

da demanda por importações reprimida pelas circunstâncias da economia de 

guerra, fizeram com que o País experimentasse um período de alívio no balan

ço de pagamentos, com um concomitante acúmulo de divisas. 

Entretanto, a economia brasileira teve de suportar os fortes 

efeitos inflacionirios trazidos pela guerra. l~p6s 1942, muito contribuíram 

para isso as emissões de papel-moeda necessárias à compra de cambiais de e~ 

portaçao correspondentes aos grandes saldos da balança comercial, que se so

maram as emissões necessirias para financiar os deficits orçamentários da 

União. Entre 1942 e 1945, a Carteira de Redescontos pôs em circulação mais 

11 bilh6es de cruzeiros. Daí, ter o nível de preços aumentado de 110% entre 

1939 e 1945 e 75% entre 1942 e 1945. 11 (14) 

o Governo fez um grande esforço para atenuar o efeito das 

emissões através das operações de resgate da moeda emitida e na tentativa de 

lastreá-la pela compra de ouro. O objetivo de manter ao mínimo os deficits o~ 

çamentários, chegando-se até a prever pequenos saldos em 1944 e 1945, não 

foi conseguido, pois apesar de as receitas arrecadadas terem sido sempre 

maiores do que as previstas, as despesas realizadas foram sempre 

superiores às orçamentadas. 

bastante 

Tabela 9. BRASIL, ORÇAMENTOS FEDERAIS ESTIMADOS E REALIZADOS, 

1940 - 1945. (Valores em Cr$ 1.000) 

Ano Receitas Receitas Despesas Despesas Deficit Deficit 
est imadas rea 1 i zadas estimadas realizadas estimado rea 1 i zado 

1940 4.209 4.540 4.422 5.189 213 649 
1941 4. 125 4.603 4.881 5.438 756 835 
1942 4.389 4.841 5.026 6.343 637 1502 
1943 4.778 5.996 5.270 6.512 492 517 
1944 6.430 8.311 6.404 8.399 26 88 
1945 8.232 9.645 8.205 10.839 27 1194 

Fonte: Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia - Centro 
de Estudos Fiscais. 

(14) Annibal Villanova Villela e Wilsgn Suzigan - política do Governo e Cre~ 
cimento da Economia Brasileira: 1889-1945 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 
1975), pig. 203. 
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o elevado montante de dispêndio governamental teria decorrido 

da sensível elevação do nível de investimentos governamentais durante o p~ 

ríodo de guerra, e, em especial, com os gastos de instalação da Companhia Si 

derú rg i ca Nac i ona 1. (15) 

Mercê das políticas governamentais adotadas, a produção in

dustrial entre 1939 e 1945 conseguiu-se comportar a contento -- ainda que 

tenha apresentado um acentuado decréscimo no índice de desenvolvimento quan

do comparada com a produção industrial obtida entre 1933~39. (Ver nota de 

rodapé n? 13). Devemos levar em consideração que tal desenvolvimento foi al

cançado apesar das restrições rigorosas impostas pelo setor externo e da 

extrema dependência da produção interna!E1Cl com insumos industriais, produtos 

intermediários e bens de capital, obtidos através do comércio com países 

mais adiantados. 

Durante o confl ito mundial, a produção interna e o consumo de 

de cimento experimentaram aumentos sistemáticos. Também o consumo de aço 

laminado passou de 429,8 mil toneladas em 1939 para 465,6 mil toneladas em 
1945. (16) 

Tabela 10. BRASIL, PRODUCAO E CONSUMO DE CIMENTO, 1939 - 1946. 
(toneladas) 

Anos 

1939 
1940 
1941 

1942 

1943 
1944 

1945 
1946 

Produção 
interna 

( 1 ) 

687.793 
744.673 
767.506 

752.833 
744.409 
809.908 

774.378 
826.382 

Consumo 

(2) 

732.612 

759.167 
776.846 

818.795 

753.385 
907.436 

1.025.488 

1.171.133 

(1/2) 

0,9388 

0,9809 

0,9879 
0,9194 
0,9881 

0,8935 

0,7551 
0,7056 

Fonte: Sindicato Nacional da Indústria de Cimento. 
(Colunas 1 e 2). 

(15) Jonh Wirth - A Política de Desenvolvimento na Era de Vargas (Rio: Funda 
ção Getúlio Vargas, 1973) 

(16) Werner Baer - A Industrializa ão e o Desenvolvimento Econômico do ~ra
si 1 (Rio de Janeiro: Fundaçao Getul io VArgas, 1975 , pago 30 . 
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A guerra afetou sobremaneira as importações de máquinas,equi

pamentos e matérias primas industriais. Embora as aludidas restrições incen 

tivassem a produção interna, "0 crescimento da produção industrial teve que 

ser feito forçando ao máximo a utilização dos equipamentos e instalações e

xistentes, o que fez com que no fim da guerra alguns ramos industriais esti

vessem com seus equipamentos desgastados e obso1etos." (17) Embora o Gover

no tencionasse promover a aquisição de equipamentos ao terminar o conf1 ito, 

as políticas delineadas neste sentido sofreram solução de continuidade e não 

se consumaram. 

Ao examinarmos o período 1939-1945, verifica-se que, mesmo 1e 

vando-se em consideração a grande quantidade de equipamentos necessários a 

instalação da usina siderúrgica de Volta Redonda, importados durante o biê

nio 1942-43, nota-se que a entrada no País de bens de capital de todos os 

tipos ficou vinte por cento abaixo do nível de 1935-1939. (18) 

Tabela 11. DISTRIBUiÇÃO PERCENTUAL DAS IMPORTAÇOES BRASILEIRAS, SEGUNDO OS 
TIPOS DE BENS. 1935-1939 e 1939-1945 (média do período) 

Tipos de bens 

1. Bens de consumo 
- Duráveis 
- Não duráveis 

2. Combustíveis e 1ubrif. 
3. Mat. primas e prods. interm. 
4. Bens de capital 

Perf odo 
1935-1939 

17, 1 
10,1 
7,0 

11 ,9 
52,0 
19,0 

Total .................................. . 100,0 

(percentual mêdio) 
1939-1945 

13,2 
7,0 
6,2 

13,5 
51 ,7 
21 ,6 

100,0 

Fonte: A1bert Fisch10w - "Origens e Consequências da Substituição de Importa 
ções no Brasi1", pago 44, e Estrutura do Comércio Exterior no Brasil: 
1920-1964, Volume I I, Fundação Getü1io Vargas, mimeo. 

(17) Anniba1 Vi11anova Vi11e1a e \4i1son Suzigan - PolÍtica do Governo e Cres 
. cimento da Economia Brasileira: 1889-1945 (Rio de Janeiro: IPEA/IPNES , 

1975) pago 212 

(l8) A1bert Fish10w - "Origens e Consequências da Substituição de Importações 
no Brasil", Estudos Econômicos IPE/USP (São Paulo: volume 2, n'? 6, de
zembro de 1972), pago 42. 
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b) O período de 1945 a 1961. 

Terminada a I I Guerra Mundial, o País se encontrava na posse 

de um montante considerável de moedas estrangeiras, fruto do aumento da pro

cura dos produtos brasileiros de exportação e do decréscimo de importações 

durante os anos de guerra. Em consequ~ncia, I~S reservas de divisas do país 

passaram de US$ 71 milhões as vésperas da guerra para US$ 708 milhões em 
1945. 11 (19) 

Embora o Brasil tivesse atravessado, durante o conflito mun

dial, um período em que ocorreu uma alta acelerada nos preços internos, o Go 

verno nao promoveu, em contrapartida, qualquer política de caráter compensa

tório -- quer através da depreciação cambial, quer pela modificação das alí

quotas da estrutura tributária. A taxa de câmbio continuava a se manter nos 

mesmos níveis de 1939 -- equivalente a Cr$ 18,00 por dólar americano -- e as 

alíquotas incidentes sobre os produtos importados encontravam-se inalteradas 

desde 1934. 

A subida interna dos preços e dos custos fez com que o nível 

real médio de incid~ncia do Imposto de Importação -- calculado em torno de 

33% em 1934 -- decrescesse continuadamente, equivalendo em 1945 a cerca de 

10% e caindo a 8% em 1947. (20) 

A taxa de câmbio colocada fora da real idade e a frágil prote-
-çao dispensada pelos impostos aduaneiros intensificaram a demanda pelas im-

portações e desencorajaram marcadamente as exportações. Nessa época, o Go

verno instituiu um regime cambial isento de restrições: nao havia limitações 

quantitativas sobre as importações e a moeda estrangeira se encontrava 1 i

vremente disponível para quaisquer transações de capital. A preocupaçao pre-

(19) Werner Baer - A Industrial izacão e o Desenvolvimento Econômico do Bra
~ (Rio de Janeiro: Fundaçâo'Getülio Vargas, 1975), pag.39. 

(20) Benedito Fonseca Moreira - A Nova política de Comércio Exterior ( Rio 
de Janeiro: Fundação Getúlio Varqas-Escola Interamericana de Administra 
ção Públ ica, 1967), Série monográfica n? 5, mimeo, pág. 5. 
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ponderante do Governo centrava-se na utilização acelerada das disponibil ida

des acumuladas no exterior, a fim de obter recursos em cruzeiros, com que 

pudesse atender a compra de cambiais. Uma série de medidas foram então pos

tas em prática. Assim é que, com base no Decreto-lei n9 9.025, de 27.7.1946, 

estabeleceu-se a 1 iberdade na compra e venda de cambiais; extinguiu-se o 

mercado de câmbio livre especial, que sujeitava a taxa mais elevada as re

messas para viagens e manutenção de pessoas no exterior; reduziu-se e afinal 

extinguiu-se a cota de mercado de câmbio oficial; deu-se plena liberdade de 

retorno de capitais estrangeiros (apesar das restrições daquele Decre

to-lei); extinguiu-se a taxa que incidia sobre transações cambiais relaciona 

das com a importação; passou-se a permitir em cruzeiros, 1 ivres da prova de 

venda de câmbio, sob a alegação de que esta exigência só se explicaria em 

épocas de carência de divisas; e finalmente abreviou-se a 1 iquidação de cam-

b· d . d d' - (21) 10 estlna o ao pagamento e Importaçoes. 

Em consequência das diretrizes políticas implementadas, as re 

servas em moeda estrangeira rapidamente se desvaneceram. 

Uma considerável fração dessas reservas foi utilizada na a

quisição de bens de consumo ao invés de em importações de bens de capital 

-- máquinas e equipamentos sumamente importantes para substituir o material 

tornado obsoleto durante o período de guerra e destinado a facilitar uma po~ 

terior expansão industrial. 

Tabela 12. DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL DAS IMPORTAÇOES BRASILEI

RAS, SEGUNDO OS TIPOS DE BENS, 1946-1947 ( per

centual médio do período) 

Tipos de bens Importações realizadas 
(em percentuais) 

1. Bens de Consumo 20,5 
- Duráveis 9,7 
- Não duráveis 10,8 

Z. Combustíveis e lubrifico 9,4 
3. Mat. Primas e Prods. Int. 41,7 
4. Bens de capital 28,4 
Fonte: Albert Fischlow - "Origens e Consequências da Substi

tuição de Importações no Brasil", pág. 44. 

(21) Superintendência da Moeda e do Crédito - "Notas Relativas à Evolução do 
Cambial Brasileiro", Boletim da SUMOC (Volume I, n9 4, dezembro d~ 1~55l, 
pags.18-19. 



Em meados de 1947, o Governo resolveu adotar um controle qua~ 

titativo das importações, como medida destinada a corrigir a tendência ao 

desequilíbrio do balanço de pagamentos. Naquelas circunstâncias, tornava-se 

necessário optar por uma das três seguintes possíveis alternativas: (a) des

valorização cambial; (b) estabelecimento de controles à importação, de manei 

ra seletiva; ou , (c) implementação de um imposto aduaneiro adequado. As 

autoridades governamentais resolveram acolher a segunda diretriz proposta, 

por entenderem que a primeira poderia acarretar um aceleramento do processo 

inflacionário, enquanto que a última opção se apresentava como excessivamen

te morosa. 

Vale entretanto ressaltar que a política implementada não foi 

uma medida planejada e sim uma saída, visando a equacionar as dificuldades 

cambiais que o País então encarava. Só posteriormente (isto é, na década 

seguinte) é que tais políticas de fato se transformaram em instrumentos cons 
. f - dI' d . 1 (22) cientes para promover a ormaçao e um comp exo In ustrla. . 

o regime de licença prévia --- implementado pela lei n~ 262, 

de 23.2.1947 --- praticamente proibia a importação de bens que já contassem 

com algum similar nacional e daqueles considerados não essenciais, ao passo 

que as importações de matérias-primas, máquinas e equipamentos eram conside 

radas prioritárias e submetidas a uma taxa de câmbio sobrevalorizada(Cr$18,50 

por dólar). 

Entregue à administração da Carteira de Exportação e Importa

çao (CEXIM) do Banco do Brasil, o sistema de licenciamento obedecia a uma es 

cala de prioridades. Um determinado número de bens julgados altamente essen

ciais, tais como drogas químicas, inseticidas e fertil izantes, podiam ser 1 i 

vremente importados. Outros, tais como combustíveis, generos aI imentícios 

de primeira necessidade, cimento, papel e equipamento para imprensa, e maqu~ 

naria destinada à exploração de recursos naturais recebiam prioridade no li

cenciamento. Na categoria seguinte figuravam maquinarias e equipamentos des

tinados à instalação, extensão e modernização de indústrias, concedendo-se 

27. 

(22) Werner Baer - A Industrial ização e o Desenvolvimento Econômico do Bra-
sil (Rio de Janeiro: Fundaçao Getu1 ioVargas, 19]51, pag.42. 



28. 

preferência àquelas que se dedicassem à produção de bens de capital ou bens 

de consumo essenciais, especialmente se, no processo, fossem util izadas ma

térias-primas nacionais. Além disso, a Carteira de Exportação e Importação 

se empenhava na observância da lei dos Similares, procurando restringir as 

importações de mercadorias que estivessem sendo produzidas internamente em 

condições satisfatórias de preço e qualidade. 

A demanda por produtos industrializados foi colocada sobre ri 

gorosa observância através deste drástico sistema de licenciamento. Ao mesmo 

tempo, o Governo limitou as repatriações de capital a 20% e a remessa de lu

cros das fil iais de empresas estrangeiras aqui sediadas ficou restrita a 8% 
do capital registrado. (23) 

o sistema de controle instituído, embora muito rígido, podia 

ser contornado através das chamadas operações vinculadas. Por meio delas, 

permitia-se que os exportadores de produtos de difícil colocação vendessem 

suas divisas diretamente aos importadores, mediante o pagamento de um ágio. 

"Dentro dessa orientação, o Brasi 1 firmou cerca de trinta acordos de comer

cio e de pagamentos, tornando possível a manutenção de uma taxa cambial so

brevalorizada até fins de 1953 (Cr$ 18,38 para exportação e Cr$ 17,73 para 

importação). Ressalte-se, ainda, que esse tipo de comércio chegou a represen 
" (24) -tar na época, em média, 51% do valor de nossas trocas com o exterior. 

Uma avaliação da sistemática de distribuição de 1 icenças de 

importação permite verificar que alguns resultados positivos foram obtidos. 

Assim é que, por um lado, o controle exercido pelas autoridades da CEXIM po~ 

sibilitou que, entre 1948 e 1950, fosse restabelecido o equilíbrio do balan

ço de pagamentos. 

(23) Lincoln Gordon e Engelbert L.Grommers - United States Manufacturin2 In 
vestment in Brasil: The Im act of Brazi lian Government Policies, 19 6 = 
19 O Boston: Harvard University, Division of Research - Graduate Schocl 
of Business Administration, 1962), pág. 15. 

(24) Benedito Fonseca Moreira - A Nova política de Comércio Exterior (Rio 
de Janeiro: Fundação Getúl io Vargas-Escola Interamericana de Administra 
ção Pública, 1967), Série monográfica n~ 5, mimeo, pág. 5. 
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Tabela 13 - BALANÇO DE PAGAMENTOS DO BRASIL, 1948-1951. 

(valores em milhões de dólares) 

Especificação 1948 1949 1950 1951 

Balanço de Mercadorias 278 153 425 67 

Exportações (FOB) 1 ,183 1 , 100 1 ,359 1,770 

Importações (FOB) - 905 - 947 - 934 - 1,703 

Balanço de Serviços - 315 - 271 - 319 535 

Balanço de Bens e Serviços 37 - 118 106 468 

Donat i vos 7 3 2 2 

Movimento de Capitais 15 39 81 347 

Autônomos 9 35 29 56 

Compensatórios 24 74 52 29 

Erros e Omissões 29 82 23 123 

Fonte: Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) 

Além disso, através do estudo da evolução da estrutura de 

importações, nota-se que a participação percentual dos bens de consumo foi 

significantemente comprimida durante o período: durante o biênio 1946-1947 , 

em que se gozava de total liberdade para importações, a percentagem atingia 

20,5% do total importado; no período 1948-1952 essa medida decresceu para 

15,2%. 

Tabela 14. DISTRIBUIÇAo PERCENTUAL DAS IMPORTAÇOES BRASILEI
RAS, SEGUNDO OS TIPOS DE BENS, 1948-1952. (percen
tual médio do período) 

Ped odo 
Tipos de bens 1948-1952 

1. Bens de consumo 15,2 
- Duráveis 8,7 
- Não duráveis 6,5 

2. Combustíveis e lubrificantes 13,1 
3. Matérias-primas e produtos intermediários 39,5 
4. Bens de Capital 32,2 

- para a indústria 11,7 
- para agricultura 3,0 
- para transportes 12,5 
- material de construção 1,6 
- diversos 3,4 

Fonte: Estrutura do Comêrcio Exterior do Brasil - 1920-1964 , 
Volume I I, Fundaçao Getü1io Vargas, mimeo. 
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Por outro lado, algumas diretrizes de pol ítica provocaram 

efeitos negativos. A manutenção do cruzeiro ao nível inteiramente irreal de 

Cr$ 18,50 por dólar, enquanto que os preços internos se mostravam em conti 

nuada ascensão, provocou o desestímulo das exportações e encorajou ainda 

mais a demanda por importações, aguçada agora com a ameaça de eclosão da 

guerra da Coréia. 

Da mesma forma, o Imposto de Importação perdia gradativamen

te sua importância como um meio de controle das importações, de vez que o 

aumento de preços, internamente, minava o sistema de aplicação de alíquotas 

específicas sobre as importações pactuadas. Nessas circunstâncias, portanto, 

as importações 1 icenciadas estavam sendo, realmente, grandemente subsidiadas 

em virtude da aplicação de uma taxa de câmbio fixa e sobrevalorizada. 

Em janeiro de 1953, começaram a ser moldadas novas diretrizes 

políticas visando à implantação de um sistema cambial mais flexível.lsso foi 

feito através da Lei n? 1.807, de 7.1.1953, que criou um mercado de câmbio 

livre ao lado do mercado oficial. Neste último, sob o controle da CEXIM, e 

regido por uma taxa cambial de Cr$ 18,72 por dólar, permaneciam as importa

ções e exportações, bem como as transações de capital, consideradas de impo~ 

tância para o desenvolvimento do País. Permitia~se o acesso total ou parcial, 

ao mercado livre, daquelas exportações que o Governo desejava estimular. 

A Lei 1.807 foi também util izada pelas autoridades govername~ 

tais para incentivar a exportação de certos produtos. A Instrução 48 da 

SUMOC de fevereiro de 1953 classificou as exportações em três categorias: na 

primeira, a receita cambial dos produtos podia ser vendida no mercado livre 

até o nível de 15%, fixaram-se em 30 a 50%, respectivamente, os limites auto 

rizados de venda no mercado livre para a segunda e terceira categorias. Pas

sado algum tempo, todos os produtos estavam incluídos na terceira categoria. 

As alterações, contudo, mostraram-se insuficientes para fa

zer face à gravidade do desequilíbrio. Após alguns meses, tornou-se necessá

ria a adoção de medidas mais drásticas, capazes de criar condições de concor 

rência para os nossos produtos de exportação. 



Adotou-se, então, a Instrução n~ 70, da SUMOC, de outubro de 

1953, confirmada, em 15 de dezembro do mesmo ano, pela Lei número 2145 . 

A situação foi então substancialmente modificada, com a abolição do licen

ciamento prévio e a introdução de um sistema de taxas múltiplas de câmbio, 

operado através de um complexo mecanismo de leilões semanais de moeda estran 

geira. A sistemática instituída, além de eliminar as pressões relativas a 

corrupção administrativa na emissão de 1 icenças de importação, canal izava p~ 

f -bl' 1 b 'd . - l' d (25) ra os co res pu ICOS os ucros o ti os nas Importaçoes rea Iza as. 

Os bens importados foram classificados segundo cinco diferen

tes categorias, dependendo do seu grau de essencialidade para a economia: a 

cada uma delas correspondia uma taxa de câmbio específica, fixada através dos 

certificados emitidos para cada categoria. Certas importações indispensáveis 

-- tais como petróleo, trigo, fertilizantes e papel de imprensa -- foram 

enquadradas numa categoria especial, que não participava do sistema de lei

lões, e obtinha câmbio a uma taxa especial, acrescida das sobretaxas determi 

nadas pela Superintendência da Moeda e do Crédito. 

Para determinados projetos de investimento, registrados na 

SUMOC como de especial interesse para a economia, era permitida a importação 

de equipamentos industriais, financiados a uma taxa favorecida, denominada 

"custo de câmbio". A entrada no País de tais equipamentos era, portanto, fi

nanciada através de empréstimos no exterior a médio ou longo prazo ( cinco 

anos ou mais), usufruindo de um tratamento cambial privilegiado. Até 1955 , 

a mesma taxa preferencial vigorou também para a remessa de lucros das fi

liais de empresas do exterior e para pagamento de juros e amortizações. 

A tabela 15 fornece algum detalhamento a respeito das taxas 

cambiais empregadas nas diferentes categorias do sistema instituído e especl 

fica a maioria dos itens por elas abrangidos. 

(25) Werner Baer ão e o Desenvolvimento Econômico do Bra-
sil (Rio de Janeiro: Getulio Vargas, 1975 ,pag. 5. 

31. 
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Tabela 15. BRASIL. TAXAS DE CAMBIO PARA IMPORTAÇÕES SEGUNDO SUA CLASSIFICA-

ÇAO EM DIFERENTES CATEGORIAS, 1956. (taxa média anual) 

Categoria 

II 

III 

IV 

v 

Mercado 1 ivre 

Taxas preferenciais 

Custo de câmbio 

Itens 

Imp1ementos agrícolas 

Minérios, matérias primas 

Maquinária industrial, veículos 

Maquinária de escritório, frutas 
frescas e alguns bens de consumo 

Outros itens, inclusive os de pro 
dução local considerada satisfa-
tóri a 

Remessas invisíveis e a maior pa~ 
te das transações de capital 

Petróleo, trigo, ferti1 izantes,pa 
pe1 de imprensa e outros itens -

Amortizações de empréstimos e re
messa de juros para o exterior , 
segundo um percentual calculado 
sobre o montante de cap i ta 1 re-
gistrado pelas empresas. 

Taxa de Câmbio 
(Cr$ por US$) 

51 ,00 

71 ,00 

142,00 

187,00 

302,00 

68,50 

(variável entre 
19.:00 e 54,00 

43,82 

Fonte: Fundo Monetário Internacional - Internationa1 Financia1 Statistics 
ano de 1962, vários números. 

Dentro desse sistema, portanto, as autoridades brasileiras t~ 

nham por escopo a redução das importações de produtos julgados não essen

ciais ou similares àqueles já produzidos internamente. Por conseguinte, além 

de outorgar à indústria nacional uma proteção maior do que a proporcionada 

anteriormente, o mecanismo suplementava a falta de eficácia apresentada pela 

estrutura tributária vigorante naquela ocasião. Este pensamento é endossado 

por um técnico no assunto: "Até então os tipos múltiplos de câmbio resultavam 

da ap1 icação de um imposto cambial sobre a maioria dos pagamentos no exte-

rior. No novo sistema de leilões foram estabelecidas cinco categorias de pr~ 

dutos, além de uma outra especial. O encargo no custo das divisas para os 

produtos da quinta categoria era, em 1954, aproximadamente 265% sobre a taxa 

fixada para o câmbio oficial. O imposto aduaneiro, por outro lado, havia 

perdido quase toda sua eficiência, como resultado da ap1 icação de alíquotas 



específicas e das concessoes tarifárias dadas nos tratados bilaterais e, em 

menor grau do GATT. Assim, a incidência média dos gravames efetivamente co

brados sobre as importações (excluindo os produtos petrolíferos) diminuiu de 

23,5% em 1935 para 9% em 1947 e para 8,1% em 1951. Cerca de 70% das importa

ções efetuadas em 1951 pagaram direitos aduaneiros inferiores a 10%." (26) 

A complexid~de crescente das diretrizes de comércio exterior 

fizeram com que sua aplicação se tornasse cada vez mais difícil e até mesmo 

inoperante. Além disso, como sua adoção e apl icação dependiam do arbítrio ad 

ministrativo e se traduziam em ganhos extraordinários para certos setores 

grupos ou indivíduos favorecidos, tais controles diretos cedo se revelaram 

como fontes de favoritismo e corrupção, e, por consequinte, contraproducent~ 

ou mesmo prejudiciais ao normal desenvolvimento das atividades de produção. 

A difusão dos níveis de decisão dentro da administração públ~ 

ca também causava, algumas vezes, problemas e incertezas para os empresários 

brasileiros. Um caso bastante significativo foi recentemente narrado por Jo

se Mindlin, da Metal Leve, (27) ao fazer um histórico das crises que a empr~ 
sa enfrentou e conseguiu suplantar. liA empresa começou a funcionar em março 

de 1950, produzindo pistões. Em janeiro de 1951, o Banco do Brasil escreveu 

à Metal Leve indagando se poderia aumentar a produção para substituir as im

portações. Na mesma hora, a Ford fez um pedido de 150 mil pistões, o que era 

alguma coisa para uma firma que pretendia produzir cerca de 200 mil por ano. 

A Metal Leve imediatamente abriu uma segunda linha de produção; comprou maté 

ria prima. Dois meses depois, o Governo decide liberar as importações e o 

mercado fica abarrotado de pistões por dois anos. A Ford, naturalmente, can

celou o pedido." 

De um modo geral, as linhas políticas adotadas para o comer-

cio com o exterior se mostraram mais flexíveis para as importações do que 

(26) Macario Santiago - "Proteccionismo e Industrialización em America Lati
na", Boletin Economico de America Latina (Naciones Unidas, Volume IX 
n~ 1, marzo de 1964), pâg. 68. 

(27) "0 Empresário Brasileiro: Recados ao Presidente", Isto e, n~ 8, dezem
bro de 1976, pág.48. 

33. 
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para as exportações. As taxas de câmbio para estas últimas permaneceram sem

pre defasadas em relação às taxas de inflação, o que se constituiu num desi~ 

centivo crescente não somente para as exportações quanto para a entrada de 

capitais externos. 

Nesse período a pauta de importações começou a apresentar al

gumas sensíveis modificações, que podem ser melhor sentidas caso comparemos 

os dados alinhados na tabela seguinte com os constantes nas tabelas 11, 12 e 

14 do presente trabalho. 

Tabela 16 - DISTR1BUIÇAO PERCENTUAL DAS It1PORTAÇOES BRASILEI

RAS, SEGUN~O O~ TIPOS DE BENS, 1953 - 1955. (PE~ 

CENTUAL MtDIO DO PERIODO) 

Tipos de bens 

1. Bens de Consumo 
- Duráveis 
- Não duráveis 

2. Combustíveis e lubrificantes 

3. Matérias primas e produtos 
intermediários .......... . 

4. Bens de Produção 
- Para a indústria 
- Para a agricultura 
- Material de transporte 
- Material de construção 
- Diversos 

Média do período 

(percentual) 

10,4 
3,6 
6,8 

18,3 

42,5 

28,8 
11 ,6 
2,6 

10,5 
1,2 
2,9 

Fonte: Estrutura doComêrció Exterior dó Brasil~ 1920 - 1964, 
volume I I - Fundaçao Getulio Vargas, mimeo 

Pela comparaçao sugerida, pode-se ver que os percentuais ref~ 

rentes à importação de bens de consumo apresentaram um decréscimo substan

cial, pelos períodos sucessivos. O mesmo não aconteceu porem, com as import~ 

ções de matérias-primas e produtos intermediários e com as do setor de bens 

de capital, cujas percentagens se mantiveram em nível idêntico ou superior 

aos dos períodos anteriores. Por conseguinte, pode-se concluir que o proces

so de substituição de importações evoluía de uma maneira desordenada, no co~ 

cernente à orientação dos investimentos. Ao abrigo das 1 inhas de política 
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adotadas, as substituições estavam-se fazendo naqueles setores cuja pro

dução, embora considerada de menor essencial idade para o desenvolvimento do 

País, recebia, por parte da política cambial, maior proteção face à concor

rência externa. 

Para que a continuidade do desenvolvimento não ficasse preju

dicada, tornava-se necessário importar quantidades crescentes de bens de ca

pital para satisfazer aos novos investimentos. Da mesma forma, as indústrias 

já instaladas não podiam dispensar importações maciças para continuarem fun

cionando normalmente. A insuficiência na capacidade de importar e as restri

ções apresentadas pelo balanço de pagamentos forçaram o Governo a buscar uma 

válvula de escape à situação de estrangulamento. 

Tabela 17. BALANÇO DE PAGAMENTOS DO BRASIL, 1952-1956 (Valo

res em milhões de dólares) 

Especificação 1952 1953 1954 1955 1956 

A - Balanço de mercadorias 286 423 150 320 436 
Exportações (FOB) 1 ,416 1,539 1 ,558 1 ,419 1 ,482 
Importações (FOB) - 1,702 - 1, 116 - 1,408 - 1,099 - 1,046 

B - Balanço de Serviços 421 392 380 344 418 

A - B - Balanço de bens e 
serviços 707 31 230 24 18 

C - Donativos 2 14 5 10 - 1 1 

D - Movimento de capitais 735 81 225 22 7 
Autônomos 120 97 22 39 201 
Compensatórios 615 - 16 203 - 17 - 194 

E - Erros e omissões 26 - 98 10 12 14 

Fonte: Superintendência da Moeda e do Crêdito. 

Como consequência dos motivos aI inhados, a Instrução 113 da 

SUMOC, de 17.1.1955, possibilitou aos investidores estrangeiros 

equipamentos, sob determinadas condições, sem cobertura cambial. De 

importar 

acordo 

com a regulamentação baixada, permitia-se ao investidor estrangeiro importar 

maquinaria caso concordasse em nao ser reembolsado em moeda corrente ou na 

modalidade de débito diferido, mas através da participação, em cruzeiros, no 

capital da empresa a que o equipamento se destinasse. A aprovação do inves

timento era concedida pela Carteira de Comércio Exterior (CACEX) do Banco do 



Tabela 18. BRASIL: CAPACIDADE DE IMPORTAR E IMPORTAÇOES REALIZADAS, 
f f f f f f f fi f f f f ••••••• 4"-f.~J«V.o.e.~.ef'd.*~~.~,,11'3 •.•• f f' f' f .. f f' f f ... 

Exportação Efeito das Poder aqui Saldo dos !Amortiza-1 Capacidade Ingresso Capacida-' Importa- 'Insufici-
de mercado variações na sitivo das serviços 'ções (a pre de impor- 1 íquido de de de im- ções efe- ência de 
rias(a pre R de Inter- exportaçres (a preços ços de tar (exc. de capital portar to,tivas (va capacida-

ANOS ços de 1953) câmbio de mercado de 1953) 1953) ingressos ,tal - lor FOB)- de de im-
rias I de capitai s' portar 

(A) ( B) (C) (O) (E) I (F) (G) (H)' (I) (J) 
(C-O-E) 

1947 1 961 - 1 079 882 - 195 36 651 
( 

33 684 I 778 - 94 

1948 2 005 - 1 122 883 204 46 633 20 653 
I 

675 I 22 -
I 

-
1949 1 803 - 847 956 - 202 93 661 37 698 824 I - 126 

1950 1 562 109 1 453 304 91 I 1 058 I 31 1 098 1 004 - - i 
. + 85 

I I 1951 1 686 - 84 1 602 - 418 
I 

24 1 160 35 1 195 I 1 521 - 326 

1952 1 375 - 138 1 237 - 292 53 992 57 1 049 
\ 

1 480 - 431 

1953 1 539 - 1 539 - 554 46 1 139 91 1 230 I 1 116 \ + 114 

1954 1 331 453 1 784 - 391 154 1 239 128 1 367 
\ 

1 618 - 251 

1955 1 526 275 1 801 - 390 177 1 234 168 1 402 1 392 + 10 

1956 1 665 217 1 882 - 466 237 1 179 413 1 592 1 324 + 268 

1957 1 530 260 1 790 - 459 310 I 1 021 574 1 595 I 1 647 - 52 

1958 1 480 281 1 761 434 456 I 
871 675 1 546 I 1 661 - 115 - I 

1959 1 806 163 1 969 - 574 580 I 815 850 1 665 1 862 - 197 

1960 1 813 18 1 831 - 681 

I 
594 556 625 1 181 1 874 - 693 

1961 1 976 - 59 1 917 - 499 434 984 878 1 862 
I 

1 770 92 

1962 1 812 - 290 1 522 - 404 

I 
353 765 534 1 299 1 630 - 331 I 

1963 2 045 - 348 1 697 - 317 422 958 358 1 316 I 1 598 - 282 
------- -

Fonte: Ministério do Planejamento e Coordenação Econômica - Plano de Ação Econômica Governamental, 1964, Anexo I I I 

I 

I 
I 

W 
0'1 
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Brasil, desde que fosse considerado desejável para a economia do País. De a

cordo com o critério, as solicitações seriam automaticamente atendidas caso 

o equipamento se destinasse à produção de bens classificados nas categorias 

e I I I do sistema de controle das importações (Ver tabela 15). Para as soli 

citações que recaíssem nas outras duas categorias, a CACEX consultaria o Con 

selho da SUMOC e várias outras instituições governamentais, para analisar a 

validade da pretensão. As concessões geralmente se destinavam às transaçoes 

de conjuntos completos de equipamento industrial, ainda que, em casos excep

cionais, pudesse ser obtida permissão para importar equipamento para comple

mentar a modernização das instalações existentes. As empresas favorecidas se 

obrigavam a não dispor da maquinaria adquirida durante o período de vida u~' 

til normal, nem a fazer qualquer pagamento no exterior correspondente ao va

lor das máquinas adquiridas. 

o tratamento concedido pela Instrução 113 mostrou-se, desde 

o princípio, nitidamente favorável para o investidor estrangeiro. Na ausen

cia desta regulamentação, as empresas teriam apenas a alternativa de enviar 

dólares para o Brasi 1 à taxa do mercado de câmbio livre e usar os cruzeiros 

assim obtidos para recomprar moeda estrangeira a um preço mais alto, ditado 

pelo mercado de leilões de divisas. 

A medida das vantagens assim usufruídas pode ser calculada 

através da diferença entre o custo da moeda estrangeira na categoria corres

pondente ã mercadoria importada e a taxa de câmbio vigorante no mercado li

vre, na mesma ocasião. Os cálculos para as importações de máquinas e equipa

mentos (pertencentes ã categoria I I I), estão apresentados na tabela abaixo. 

Tabela 19 - BRASIL, DIFERENCIAIS DE CUSTO ENTRE AS OPERAÇOES DE CAMBIO REALI 
ZADAS NO MERCADO LIVRE E AS OPERAÇOES DE CAMBIO PARA IMPORTAÇAO 
DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, 1956-1960 (EM PERCENTUAIS) 

Anos 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 

Taxa de câmbio para 
importação de máqui 
nas e equipamentos 

(em Cr$) 

142,00 
92,80 

218,30 
182,43 
228,93 

Taxas vigorantes no 
câmbio livre 

(em Cr$) 

68,50 
82,20 

156,25 
166,00 
187,23 

Direfenças de 
custo 

(em percentage~ 

107,29 
12,89 
39,71 

9,89 
22,27 

I 
Fonte: Fundo Monetário Internacional, International FinanciaI Statistics, va 

rios números. 
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Depreende-se que, em 1956, a moeda estrangeira adquirida nos 

leilões de câmbio, para amparar as importações de máquinas e eq ui pamen tos, 

era 107,29% mais cara do que igual montante comprado no câmbio livre. Em 

1957 esse diferencial decresceu para cerca de 13%, aumentando para aproxima

damente 40% no ano seguinte. Em 1958, o diferencial de custo entre a taxa de 

câmbio 1 ivre e as divisas provenientes de leilões de câmbio para máquinas e 

equipamentos situava-se em torno de 10% e aumentou para 22% no período se

guinte. 

Na verdade, a regulamentação em foco representou uma clara 

discriminação contra os empresários nacionais 1 igados à fabricação de bens 

de capital. Não é de estranhar, então, que eles tenham dirigido inúmeros pr~ 

testos às autoridades da administração públ ica brasileira. Em função disso, 

talvez, o Governo procurou contrabalançar os incentivos concedidos às empre

sas estrangeiras, permitindo que a CACEX emitisse 1 icenças às companhias bra 

sileiras para importação de equipamentos, financiada no exterior através da 

taxa de câmbio do mercado livre, sob as condições de que a amortização anual 

não excedesse 20% do montante total emprestado e que o equipamento fosse ut~ 

lizado na industrialização de bens essenciais, classificados nas categorias 

d
. - (28) e Importaçao I, I I e I I I . 

Para um grande numero de firmas que operavam no setor de 

bens de produção, e que nao puderam beneficiar-se de qualquer das duas regu

lamentações, o sistema como um todo colocou-as em clara desvantagem na comp~ 

tição com empresas do exterior que usufruíam das vantagens oferecidas pela 

Instrução n~ 113. O custo do equipamento novo, ao câmbio obtido através do 

sistema de leilões, tornou-se excessivamente alto para permitir que os empr~ 

sários atribuíssem um preço de venda competitivo ao produto final. Por conse 

guinte, o caminho mais viável aberto as empresas que desejassem permanecer 

dentro do campo dos negócios seria o de encontrar um sócio estrangeiro, que 

pudesse contribuir com a maquinaria necessária ao empreendimento. Em conse

qUência, pode-se argumentar que a sistemática instituída induziu a que os e~ 

presários nacionais se associassem a companhias do exterior, para fazer face 

(28) Donald L. Huddle - "Balanço de Pagamentos e Controle de Câmbio no Bra
sil", Revista Brasileira de Economia, março de 1964, págs. 6-7. 



a situações em que um mero acordo de assistência técnica poderia ter 

suficiente. (29) 

sido 

39. 

Não se pode portanto afirmar que tais 1 inhas de política te

nham vindo ao encontro das aspirações do empresariado nacional ligado à pro

dução de bens de capital. Os incentivos governamentais concedidos criaram um 

clima de euforia no que toca aos investimentos realizados por esmagadora mai~ 

ria das empresas que aqui então se instalavam. Dotadas de know-how, dispondo 

de maquinaria obtida em condições favoráveis e de 1 inhas de financiamento fa 

ci1mente acessíveis no exterior, as filiais de empresas estrangeiras visavam 

à satisfação do mercado interno do País, e não lhes parecia muito árdua a 

competição oferecida pelas empresas nacionais. (30) 

Também não se pode dizer que o mecanismo tenha proporcionado 

seletividade aos investimentos. Se isso tivesse sido observado, não se nota-

(29) são inúmeros os exemplos de empresas que se dispuseram (ou se viram com 
pe1idas pela situação) a associar-se com firmas do exterior, durante o 
período enfocado. Uma passagem bastante elucidativa pode ser encontrado 
no seguinte comentário, que transcrevemos a seguir: "Uma companhia ame
ricana participava minoritariamente num empreendimento com um poderoso 
grupo brasileiro. O sócio brasileiro se encontrava capacitado para ob
ter uma taxa de câmbio preferencial com a garantia do Banco Nacional do 
Desenvolvimento Econômico e acreditava financiar o equipamento impor~do 
por meio de um empréstimo obtido junto ao Export-Import Bank dos Esta
dos Unidos. A empresa americana inicialmente pretendia tão somente ce
der as patentes e prestar a assistência técnica necessária. Contudo, o 
montante de US$ 7,25 milhões, relativo à maquinaria a ser importada, r~ 
velou-se excessivo quando comparado com o ativo total da companhia bra
sileira (US$ 5,5 milhões). Foi então exigido que o sócio americano mu
dasse sua posição, passando a ser co-proprietário, mediante a contribu~ 
ção de cerca de um terço da maquinaria desejada em troca de participa
ção no cap i ta 1 da empresa nac i ona 1. 11 Li nco 1 n Gordon e Enge 1 bert L. Gro 
mmers - United States Manufacturin~ Investment in Brazi1: The Impact of 
Brazi1ian Government Po1 icies, 194 -1960, pâg. 44. 

(30) Tais aspectos estão descritos em Nathanie1 H. Leff - The Brazi1ian Capi 
tal Goods Industrr 1929-1964, (Cambridge, Massachusetts: Harvard Uni
versity Press, 19 8), pâgs. 20-38. 
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ria, posteriormente, excesso de oferta de produtos oriundos de determinados 

setores industriais e parece muito provável que a pauta de importações no se 

tor de bens de capital tenderia a diminuir. 

Nada obstante, o sistema continuou em mutação. Em 14.8.1957 

pela Lei 3.244, que estabeleceu a reforma da Tarifa das Alfândegas, novas e 

profundas modificações foram introduzidas no mecanismo de importações do 

País. 

A instituição dos novos níveis se fez porquanto a estrutura 

tarifária vigorante, de caráter específico, e que não havia sofrido reformu

lações maiores desde 1934, mostrava-se totalmente inadequada como instrumen

to de proteção. Face à inflação, sua incidência média durante o período 1955 

-1957 representava menos de 3%. (31) Assim, o imposto de importação, agora 

com i nc i dênc i a ad va l-orem segundo aI í quotas que variavam entre O a 150%, passou 

a absorver os diferentes ágios cambiais instituídos pela administração go

vernamental e a constituir-se no principal instrumento de seleção das impor

tações. 

Contudo, dada a gravidade do desequilíbrio do balanço de pag~ 

mentos, não pôde o Governo abolir inteiramente a punição cambial. Limitou-se 

a substituir a multiplicidade de categorias cambiais de importação por some~ 

te duas: (I) categoria geral - na qual foram incluídos os produtos essen-

ciais ao desenvolvimento econômico - matérias primas, gêneros essenciais, ~ 

qui pamentos , etc. - que, em geral, correspondiam a alíquotas tarifárias re

duzidas; e (I I) categoria especial - para os bens de consumo considerados 

supérfluos e outros cujo suprimento no mercado interno era considerado satis 

fatório. Manteve-se toda uma política de subvenção cambial e subsídio indire 

to, pela garantia de taxa, além de isenções abrangentes para aqueles seto

res que o Governo considerava prioritários para fins da política de substi

tuição de importações. Assim, para as importações consideradas preferenciai~ 

como trigo, papel de imprensa, petróleo e equipamentos prioritários, foi 

(31) Benedito Fonseca Moreira - A Nova política de Comércio Exterior ( Rio 
de Janeiro: Fundação Getúl io Vargas-Escola Interamericana de Administra 
ção Públ ica, 1967), Série monográfica n~ 5, mimeo, pág. 15. 
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conservado o câmbio de custo, cuja taxa seria determinada pela SUMOC. Certas 

indústrias podiam importar equipamentos e matérias-primas essenciais, de que 

necessitassem, àquela taxa favorecida. 

Como a capacidade de importar - proporcionada pela rece i ta 

das divisas auferidas comercialmente - continuava insuficiente para atender 

à crescente demanda para as importações de bens e serviços, o Governo deci

diu buscar o estreitamento desse hiato mediante endividamento a curto e me

dio prazos. 

A tabela 20 fornece dados sobre a situação do balanço de pa

gamentos do Brasil, no período entre 1957 e 1961, permitindo tirar algumas 

interessantes considerações. Nota-se que o ponderável afluxo de capitais 

externos, em resposta aos fortes incentivos concedidos pelo Governo brasilei 

ro, foi insuficiente para evitar o deficit no balanço de pagamentos, deven

do-se este basicamente ao deficit na balança de serviços. Além disso, obser

va-se que o montante global das importações realizadas durante o período re

vela uma tendência ascendente. 

Tabe 1 a 20 . BALANÇO DE PAGAMENTOS DO BRASIL, 1957-1961 . 

(Valor em milhões de dólares) 

Especificação 1957 1958 1959 1960 1961 

Balanço de mercadorias 107 64 72 24 108 
Exportações (FOB) 1,392 1 ,243 1,282 1,269 1 ,403 
Importações (FOB) -1 ,285 - 1, 179 - 1,210 - 1,293 - 1,295 

Balanço de serviços 393 326 373 470 358 

Balanço de bens e serviços - 286 262 301 494 250 

Donativos 13 13 4 14 7 

Movimento de capitais 477 455 336 482 273 
Autônomos 290 202 182 52 323 
Compensatórios 180 253 154 430 50 

Erros e omissões 171 189 25 26 30 

Fonte: Superintendência de Moeda e do Crêdito. 
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Embora a Lei n? 3.244 tivesse significado um grande incentivo 

à implantação de novas indústrias, deve-se levar em conta que as autoridades 

do Governo pareciam emprestar maior preocupação à quantidade dos empreendi 

mentos que à economicidade daqueles projetos que se estavam instalando. 

Pretendia-se que as alíquotas estabelecidas pela Lei das Ta

rifas proporcionassem maior proteção às indústrias que se estabelecessem e, 

assim, tornavam-se aplicáveis segundo a essencialidade dos bens tributados 

e de acordo com a disponibilidade de produtos similares, oferecidos por fon

tes locais. Entretanto, tipicamente, sobre bens de capital de um modo geral 

as alíquotas alcançavam de 10 a 100%, e sobre os bens de consumo elas se co

locavam, frequentemente, entre os 100% e 150% do valor dos produtos. (32)Por 

conseguinte, mantinha o Governo a preocupação de proporcionar maior proteção 

aos setores industriais menos importantes para o desenvolvimento nacional. 

Desde que os bens de capital gozavam de menor proteção alfan 

degária, tornava-se mais difícil que as indústrias locais ligadas ao setor 

pudessem desenvolver seus produtos, colocando-os no mercado a um preço comp~ 

titivo com os importados similares. Por outro lado, e em grande parte como 

resposta aos incentivos cambiais, as indústrias que se estavam instalando re 

corriam à importação de bens de produção, na forma de equipamentos e bens 

intermediários, para que a continuidade do desenvolvimento não ficasse prej~ 

dicada. Da mesma forma, as indústrias já instaladas também necessitavam de 

importações do mesmo tipo de bens para continuarem funcionando normalmente. 

Certamente deve-se aos fatores alinhados a tendência signifi

cativamente ascendente do montante de importações realizadas. 

Assim sendo, pode-se afirmar que tais diretrizes de política 

industrial influenciaram negativamente o desenvolvimento de certos setores 

industriais. Além disso, a política cambial não concorreu para diminuir o 

impacto negativo: muito pelo contrário, até operou pelo aguçamento. Algumas 

informações sobre as taxas de câmbio vigorantes entre 1957 e 1960 podem ser 

(32) Bergsman Joel - Brazil: Industrialization and Trade Policies, ( Londres 
e New York: Oxford University Press, 1970), pâg. 73. 



obtidas na tabela abaixo. 

Tabela 21. TAXAS DE CAMBIO NO BRASIL, 1957-1960 (a) 
( C r $ po r U S $ ) 

Categorias de bens importados 1957 1958 1959 1960 

I. Categoria Geral .............. 92,80 218,30 182,42 228,92 

11. Categoria Especial ......... 177 , 70 468,80 380,92 495,89 

111. Câmbio livre ............... 82,20 156,25 166,00 187,23 

IV. Câmbio de Custo ............. 47,57 67,11 100,00 100,00 

Fonte: Fundo Monetário Internacional - International FinanciaI Statistics 

vários números. 
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(a) Os valores atribuídos as categorias Geral e Especial foram tomadas com 

base na média do mês de setembro dos anos respectivos; as taxas de cam

bio livre e de custo foram calculados com base na média anual de cada 

período. 

Como se pode ver, câmbio de custo, que representava uma taxa 

de câmbio fortemente subsidiada, teve que ser alterado várias vezes, perman~ 

cendo fixo durante os últimos anos do período. Embora o Governo acreditasse 

que tal rigidez constituísse um instrumento eficaz no combate à inflação, es 

tas linhas de política apenas vieram a favorecer algumas distorções na estr~ 

tura das importações e no quadro geral de alocação de recursos. Da mesma fo~ 

ma, sobressai o fato de que o dólar, no mercado livre, ter permanecido sis

tematicamente abaixo da taxa de câmbio utilizada para as transações realiza

das na categoria geral. Como corolário do que afirmamos acima, constata-se 

que os importadores de bens essenciais ao desenvolvimento do País gozavam 

de taxa menos favorecida do que aquela concedida às empresas do exterior pa

ra suas remessas de lucros. 

Nos últimos anos de vigência do sistema, o Governo recorreu à 

prática dos empréstimos compulsórios, tanto de parte dos importadores quanto 

dos exportadores brasileiros. Os primeiros pagavam o ágio no leilão mas so 

recebiam as divisas correspondentes depois de transcorridos seis meses. Os 

exportadores recebiam apenas uma parcela das cambiais, sendo obrigados a in

vestir o restante em letras do Banco do Brasil, pelo prazo de seis meses. 

No primeiro semestre de 1961, o Governo, através da Instrução 

n? 204, da SUMOC, inaugurou uma nova política cambial. O câmbio de custo foi 



Tabela 22. DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL DAS IMPORTAÇOES BRASILEIRAS, SEGUNDO OS 

TIPOS DE BENS, 1956 - 1961. 

Tipos de bens 

1. Bens de Consumo 
- Duráveis 
- Não duráveis 

2. Combust. e Lubrificantes 

3. Mat. primas e Prod. Int. 

4. Bens de capital 
- para indústria 
- para agricultura 
- material de transporte 
- material de construção 
- diversos 

Total .............. . 

1956 

10,2 
3,5 
6,7 

20,3 

43,8 

25,7 
9,4 
2,0 

10,4 
0,7 
3,2 

100,0 

1957 

10, O 
3,3 
6,7 

16,7 

39,9 

33,4 
10,2 
2,6 

15,1 
1 ,9 
3,6 

100,0 

1958 

7,6 
3,5 
4, 1 

17,4 

42,0 

33,0 
11 , O 
2,6 

14,7 
1 ,2 
3,5 

100,0 

1959 

7,0 
2,7 
4,3 

17,0 

46,6 

29,4 
13,9 

1 ,5 
9,5 
1 , 1 
3,4 

100,0 

1960 

7,7 
2,9 
4,8 

14,6 

46,7 

31,0 
8,8 
3,3 

13,8 
1 ,9 
3,2 

100,0 

1961 

11 ,7 

50,6 

31 , 1 
14,3 

1 ,9 
8,7 
1 ,4 
4,8 

100,0 

Fonte: Estrutura do Comércio Exterior do Brasil, 1920-1964 - Volume I I, Fun 

dação Getúlio Vargas - Instituto Brasi leiro de Economia, mimeo. 

c) O período de 1961 a 1972 

Nos primeiros anos da década de 60 o processo de industrializa

ção brasileira começou perceptivelmente a vacilar. A produção industrial,que 

se havia afirmado como o setor líder no período de 1950 a 1962, crescendo a 

taxas anuais médias de aproximadamente 10,2%, caiu para uma taxa anual de 

3,2% entre 1962 e 1967. 

Tabela 23. BRASIL, TAXAS DE CRESCIMENTO REAL 1960 - 1968. 
)' 

Ano Produto real Indústria 
Total Per capi ta 

1960 9,7 6,5 9,6 
1961 10,3 6,7 10,6 
1962 5,3 2, 1 7,8 
1963 1 ,5 - 1,5 0,2 
1964 2,9 - 0,2 5,2 
1965 2,7 - 0,4 - 4,7 
1966 5, 1 1 ,8 11 ,7 
1967 4,8 1 ,5 3,0 

Fonte: Fundação Getúl io Vargas, Centro de Contas Nacio-
na i s. 

44. 



45. 

elevado de Cr$ 100,00 para Cr$ 200,00 por dólar; todas as importações - a 

exceçao do café - foram deslocadas para o mercado 1 ivre e, finalmente, os 

empréstimos compulsórios foram substituídos por Letras de Importação, que 

representavam um depósito a 150 dias no Banco do Brasil, do valor equivalen

te em cruzeiros ao montante de divisas adquiridas. Medidas posteriores foram 

complementando as novas diretrizes, até que a Instrução n~ 208 extinguiu o 

câmbio de custo. 

As taxas de câmbio em vigor passaram a ser apenas duas: a ta

xa do mercado livre, para todas as importações, exportações e transações fi-

nanceiras realizadas; e a taxa de categoria especial, aplicável a certos 

grupos restritos de importações. Tal período, de realismo cambial, teve e

xistência efêmera, como veremos na parte seguinte. 

Importa assinalar que, apesar das dificuldades a continuação 

da industrialização e dos possíveis equívocos na condução das diretrizes de 

política industrial durante o período, notou-se um crescimento industrial me 

dio de cerca de 10,3% ao ano durante o período de 1956-1962. (33) Empunhada 

pelo Governo a bandeira do desenvolvimento a qualquer custo, obrigou-se a 

que o processo de substituição de importações avançasse com rapidez, nem 

sempre obedecidos os melhores critérios para os interesses da industrializa

ção brasileira. 

Em conseqUência, processou-se uma modificação considerável na 

composlçao das importações brasi leiras. Como se pode ver na tabela 22, a im

portação de bens de consumo foi sendo reduzida gradativamente. Uma compre~ 

sao idêntica foi verificada na parte de Combustíveis e Lubrificantes. Contu

do, na parte de matérias-primas e produtos intermediários, nota-se tendência 

à expansão: a percentagem de importações para esta finalidade subiu de 43,8%, 

relativa a 1956, para 50,6% em 1961. Também as importações de bens de capi

tal cresceram de modo equivalente, chegando em 1961 a serem responsáveis por 

31,1% do total de importações realizadas. 

~33) Werner Baer - A Industrializa ão e o Desenvolvimento 
sil (Rio de Janeiro: Fundaçao Getulio Vargas, 1975 , 
foi calculada com base em dados de Contas Nacionais, 
Vargas, publ icados em Conjuntura Econõmica, vaI. 25, 

Econômico 
pago 231. 
Fundação 
n~ 9, set. 

do Bra
A taxa 

Getúlio 
1971). 
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Desapareceu, assim, o dinamismo exibido pela economia brasilei

ra durante o auge do período de substituição de importações. Naquele perío

do, objetivou-se principalmente produzir internamente os produtos importados, 

visando a reduzir tanto quanto possível o coeficiente de importações da eco

nomia. Com a ênfase colocada sobre as importações, muito pouca atençao foi 

dispensada ao desenvolvimento das exportações, cujo montante decresceu de mo 

do acentuado durante o período. 

Embora o Governo tivesse conseguido uma redução no coeficiente 

de importações, ocorreu uma modificação concomitante na estrutura da pauta 

dos produtos importados. Ficou realçada uma participação crescente de maté

rias-primas, produtos intermediários e bens de capital; os quais eram recla

mados como insumos essenciais ao crescimento das indústrias então instala-

das. 

Não poderia ser de outra forma: ao dar prioridade à implantação 

de indústrias produtoras de bens de consumo, o País iria, cada vez mais) tor

nar-se dependente de produtos necessários à produção ascendente do seu com

plexo industrial. 

Depois de 1964, o Governo promoveu modificações drásticas nas 

instituições incumbidas do planejamento e execução das políticas comercial, 

financeira e cambial. Além disso, foram criados novos órgãos, para suprir l~ 

cunas já verificadas anteriormente no campo do comércio exterior. Essas re

formulações proporcionaram maior efetividade do sistema. 

A política comercial, segundo estipulado pela Lei numero 5.025, 

de 10.6.66, ficou delegada ao Conselho de Comércio Exterior (CONCEX), que se 

incumbiria inclusive da expansão das transações brasileiras com o exterior. 

Visava-se não apenas provocar o aumento do poder de competição dos produtos 

fabricados internamente quanto, também, possibilitar a obtenção de maior lu

cratividade nas atividades exportadoras, através da concessão de incentivos 

b f ~· d d' . (34) e ene ICIOS e Iversos tipOS. 

(34) Carlos Von Doellinger, Hugo B. de Castro Faria e Leonardo C. Cavalcan
ti - A política Brasileira de Comércio Exterior e seus Efeitos: 1967/73 
(Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1974), pâgs. 7-11 
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Esta diretriz foi complementada pela instituição de nova polítl 

ca cambial, com a implementação da taxa flexível, através da qual o Governo 

procurou manter o preço das divisas a níveis condizentes com a perda de po

der aquisitivo da moeda nacional. Constituiu-se em mais um apoio à política 

de aumento das exportações. 

Cobria-se, assim, uma falha na política de comércio exterior 

implementada durante um largo período, e que teria contribuído sobremodo pa

ra o emperramento do processo de industrial ização. As exportações brasileirn~ 

até então completamente descuradas, elevaram-se sobremodo: o valor global das 

mercadorias exportadas passou de US$ 1653,8 milhões em 1967 para US$ 3991,2 

milhões em 1972, o que configura um crescimento percentual de 241,33%,obtido 

no período sob enfoque. (35) 

o acelerado crescimento das exportações permitiu, pois, que se 

diminuísse consideravelmente o estrangulamento externo, e, após 1967, que se 

alcançasse uma expansao crescente nas importações de bens e serviços essen

ciais ao crescimento de diversos setores industriais e ao desenvolvimento do 

País. Além disso, o Governo evidenciava uma preocupação em proporcionar,pro

gressivamente, maior liberal ização as importações. A proteção tarifária,ai~ 

da que não rigorosa, constituía-se no único mecanismo protecionista à indús

tria nacional. A lei básica referente ao imposto de importação ( Decreto-lei 

n~ 37, de 18.11.66) taxava a grande maioria dos produtos com tarifas ad va-

lorem. Alguns poucos se encontravam isentos de gravames e outros 

uma taxação específica. 

recebiam 

Nada obstante, através do Decreto-lei n~ 63, que entraria em 

vigor em março de 1967, o Governo estabeleceu uma base para reformular am

plamente a estrutura tributária, referente à importação. As alíquotas ad va

lorem nele fixadas se situavam em níveis substancialmente inferiores aos vi

gentes até então. "Predominou na época a idéia de que seria já altamente de

sejável colocar amplamente à prova a eficiência e competitividade do siste

ma produtivo nacional, especialmente da estrutura industrial. Assim, não so 

(35) Comércio Exterior do Brasi 1 - Ministério da Fazenda, Secretaria da Re
ceita Federal - Centro de Informações Econômico Fiscais - CIEF, vários 
numeroso 
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se reduziram as tarifas, como se eliminou a até então categoria especial de 

importações, no qual se incluíam ... produtos tidos como supérfluos, muitos 

dos quais com similares nacionais sendo ofertados a preços sensivelmente su

periores aos do mercado internaciona1." (36) A situação se mostrava prejudi

cial aos interesses do País. 

Em dezembro de 1968 começaram a ser elevadas de novo as alíquo

tas, ainda que nao se tenha chegado a repor a maior parte dos produtos manu

faturados em situação análoga à vigente até 1967. 

A estratégia política delineada, no afã de aumentar as exporta

çoes brasileiras, carreou reflexos negativos para o desenvolvimento das em

presas produtoras de bens de capital. Não foi só a quase remoção da proteção 

alfandegária, que, como vimos, era um instrumento já consagrado para a defe 

sa dos interesses das empresas industriais do País. Alguns outros tipos de 

concessão proporcionadas, naquela época, às empresas que manifestaram a dis

posição de exportar, emprestaram ainda maior liberalização à importações, e, 

consequentemente, desincentivaram a produção interna de bens de capital. 

Este novo ciclo de incentivos teve início com o Decreto-lei n~ 

1.219, de 15.5.1972. Através dele foram estabelecidas concessões de benefí

cios fiscais a empresas nacionais ou empresas estrangeiras já em operação no 

País ou que nele viessem a se instalar, caso apresentassem a órgãos do Gove~ 

no (Ministério da Indústria e Comércio e Conselho de Política Aduaneira) um 

plano de exportação de produtos de suas linhas de fabricação, acompanhado de 

relação que especificasse os bens a importar, com a estimativa de quantid~s 

e valores. Em linhas gerais, os benefícios concedidos seriam os de isenção de 

impostos de importação e de produtos industrial izados, para as importações 

constantes no' programa. Interessante notar, contudo, que tais importações,~~ 

to de matérias-primas quanto de máquinas e equipamentos, não seriam restrin 

gidas pela lei do similar nacional, facultando-se, ainda, a importação de e

quipamentos usados. 

(36) C~rlos Von~D~ell inger, Hugo B. de Castro Faria e Leonardo C. Cavalcan
tl.- A Pol It~ca Brasileira de Comércio Exterior e seus Efeitos: 1967/73 
(RIO de Janeiro: IPEA/INPES, 1974), pago 51 
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Pelo Decreto-lei n~ 1.236, de 28.8.72, foram concedidos incenti 

vos a transferências, para o Brasil, de estabelecimentos industriais que já 

se encontrassem em operação noutros países. Garantia-se a isenção de impos

tos de importação e de produtos industrial izados sobre a importação de con

juntos industriais completos (novos ou usados), com ou sem similares nacio

nais em sua composição, desde que a produção de tais conjuntos, depois de 

instalados no País, se destinassem essencialmente i exportação. I~ publica-

ção deste Decreto trouxe alguma inquietação aos meios empresariais nacio-

nais. Questionava-se principalmente a intenção do Governo ao se referir a 

"produção essencialmente para a exportação", ao invés de "produção exclusiva 

mente para a exportação", como seria mais natural. Procurando contornar a in

satisfação, o Governo divulgou posteriormente o Decreto-lei n~ 1.244, de 31. 

10.1972, estabelecendo o caráter de "excepcionalidade" das possíveis vendas 

no mercado interno, ... " (37) 

Predominou, durante o biênio 1971-72, uma liberalidade no tra

tamento dispensado i questão de comércio exterior. Além dos citados diplomas 

legais, foram ainda feitas outras concessões tarifárias no tocante is impor

tações de bens de capital e insumos em geral, sempre com a final idade de ob

ter aumento de produção mediante ampliação da capacidade produtiva industrial 

do País. 

A política de isenções ou reduções tarifárias, praticada pelo 

Ministério da Indústria e Comércio através do seu Conselho de Desenvolvimento 

Industrial, provocou um certo desestímulo ao crescimento da indústria brasi

leira de bens de capital. Em termos globais, notamos um aumento da particip~ 

ção da parcela importada, com relação ao global da produção industrial do 

País. 

Em outras palavras: em conseqUência da orientação adotada, a 

produção interna foi temporariamente arrefecida. Tal fato ocorreu não só em 

função da menor proteção efetiva dispensada pelo imposto de importação, quan

to, também, em conseqUência dos incentivos à importação de artigos já fabrica 

dos internamente. 

(37) Carlos Von Doell inger, Hugo B. de Castro Faria e Leonardo C. Cavalcan
ti - A política Brasileira de Comércio Exterior e seus Efeitos: 1967/73 
(Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1974), pâgs. 35-36 
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A tabela 24 nos fornece indicações sobre a variação percentual 

de 1971 em comparaçao com o observado em 1967, para diversos setores indus-

triais. 

Tabela 24. BRASIL. PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DAS 

NA OFERTA INTERNA. (A PREÇOS CORRENTES) 

Setores 

Metalurgia 
Mecânica 
Material elétirco 
Material de transporte 
Pape I e pape I ão 
Química 
Têxti I 
A I i mentos 
Diversos 

1967 

13,8 
31 , I 
12,3 
1I ,7 
8,2 

17,3 
0,8 
3, I 

17,2 

I MPORTAÇÕ.ES 

1971 

18,3 
37,7 
22,0 
14,5 
13,5 
17,7 
2, I 
2,5 

29,7 

Fonte: Carlos Von Doellinger e outros - A Política Brasileira 
de Comércio Exterior e Seus Efeitos: 1967/73, ( Rio de 
Janeiro: IPEA/INPES, 1974), pago 137. 

A recapitulação de algumas da linhas de política adotadas pelo 

Governo, a partir da década de 30, fornece indicações que permitem verificar 

que os setores industriais ligados à fabricação de bens de capital somente em 

raras ocasiões dispuseram de apoio expresso ou explícito, que propiciasse 

, maior desenvolvimento ou concorresse para fortalecê-lo. Não poucas vezes, as 

, regulamentações adotadas carrearam, direta ou indiretamente, reflexos negati-

, vos. 
, 
, 
, 
• 
• 
• , 
, 
, 
.. , 
, 
.. , 
., 
.. 
.. 
.. 

A segunda parte do nosso trabalho tratará especificamente da i~ 

dústria de bens de capital sob encomenda. Nela serão analisados os aspectos 

de competitividade e programaçao da produção além de estudados os problemas 

financeiros e de desenvolvimento das empresas do setor. Também serao examina 

das as I inhas de políttca instituídas pelo Governo durante o período 1972-76 
e expostos os pontos de vista de empresários do setor. 
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2a. PARTE: A INDOSTRIA BRASILEIRA DE BENS DE CAPITAL 

I. I NTRODUçAO 

A indústria de base tem definição variável de país para pa ís. 

Em alguns, ela é representada por certas atividades que não sao consideradas 

válidas segundo o enfoque de outras nações. No Peru, por exemplo, a pesca e 

considerada indústria de base, ao contrário do que acontece com os outros pai 

ses da América Latina. Mas, de um modo geral, podem ser definidos como rela

cionados à indústria de base os setores industriais voltados para o desenvol

vimento da infra-estrutura de uma nação. 

No Brasil, segundo a classificação do Conselho de Desenvolvime~ 

to Industrial, são consideradas como indústrias de base as de geração de ener 

gia elétrica, a petrolífera, a petroquímica, siderúrgica, de mineração e ci

mento, de transportes pesados (como a naval e ferroviária) e, finalmente, a 

indústria de bens de capital, que e aquela que fabrica todos os equipamentos 

necessários às anteriores. 

Pode-se distinguir no setor de bens de capital dois grandes gr~ 

pamentos: os de fabricação seriada e os de produção sob encomenda. Dentre os 

produtos seriados, encontram-se as máquinas rodoviárias e agrícolas, os eleva 

dores, teares, motores, etc. Quanto aos bens de capital não seriados fa

bricados sob encomenda e destinados particularmente às indústrias de bas~ 

incluem-se as turbinas hidráulicas, geradores de energia elétrica, transform~ 

dores de grande potência, motores de grande porte, siderúrgicos, equipamentos 

para indústria de papel e cimento, máquinas operatrizes especiais, etc. 

Doravante, nossa atenção concentrar-se-á, preponderantemente,na 

indústria de bens de capital fabricados sob encomenda, detentora de técnicas 

de produção que exigem investimentos consideráveis em máquinas operatrizes de 

grande porte e aparelhagem de ensaio, além de pesquisas tecnológicas mais in

tensas. Seus prazos de fabricação sao longos, oscilando, de um modo geral, e~ 

tre um e três anos. A programação da produção torna-se extremamente delicada, 

nao so em função da irregularidade das encomendas quanto, também, pela enver

gadura de cada pedido apresentado. 

Parece-nos válido, portanto, iniciar o estudo do setor a partir 
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de suas origens e do seu desenvolvimento no Brasil. 

2. ORIGENS E DESENVOLVIMENTO DA lNDOSTRIA DE BENS DE CAPITAL NO BRASIL 

Um tanto surpreendentemente, a produção de equipamentos con-

sistiu numa das primeiras atividades industriais a se instalar no País a par

tir da segunda metade do século XIX. (38) Nesse período, o setor não desempe

nhou as funções e o papel que normalmente lhe caberiam, exercitando-se tão so 

mente como uma atividade complementar à economia de exportação. 

Isso pode ser explicado à luz da lógica que envolvia um sistema 

econômico voltado essencialmente para as atividades exportadoras. Dentro des

se sistema, não se poderia reservar um lugar de maior proeminência ao setor de 

bens de produção. Parece-nos tranquilo que "nessa fase inicial, o setor indus 

trial era totalmente marginal dentro da economia orientada para a exportação . 

... A indústria continuava sendo uma empresa arriscada e mais especulativa que 

a própria plantação." (39) 

Ao descrever as primeiras fases do desenvolvimento industrial 

brasileiro, Dean também nota que os primeiros produtos fabricados em são Pau

lo "foram aqueles cuja relação entre o peso e o custo era tão alta que até 

com a técnica mais rudimentar custavam menos para produzir do que para com

prar da Europa. Pelo menos até a década de 1920, os paulistas so estavam pro

duzindo, com pouquíssimas exceções, artigos volumosos e de valor intrinseca

mente baixo." (40) Por outro lado, a ausência de importantes jazidas de fer

ro fazia crer que a indústria metalúrgica continuaria sendo uma operação de

senvolvida em pequena escala, produzindo peças sobressalentes, máquinas espe

cializadas ou equipamento feito por encomenda. Dentro desse sistema, portantq 

não se poderia reservar um lugar de maior proeminência ao setor de bens de 

produção, uma vez que seus produtos apenas se destinavam à satisfação da pro

cura que não pudesse ser atendida através de importações. 

(38) Nathaniel H. Leff - The Brazilian ta ital Goods Industr (1929-196~) 
(Cambridge, Mass., Harvard University Press: 19 pago 

(39) Warren Dean - A Industrialização de são Paulo (1880-1945), (São Paulo: 
Difusão Européia do Livro, 1970, pâgs. 16-17. 

(40) Warren Dean - A Industrialização de são Paulo (1880-1945), (São Paulo: 
Difusão Européia do Livro, 1979), pago 16. 
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Nada obstante, existia nessa época uma demanda por produtos me-
- . . d f d' (41) . canlCOS, provenientes e ontes Iversas. Internamente, os equipamentos 

de transporte obtinham intensa utilização: a infra-estrutura de transporte 

de especial interesse para economia exportadora, exigia operações de manuten

ção e de reparos das peças de material ferroviário utilizados, que não pode

riam ser atendidos por fontes externas, devido à urgência dos prazos de pres

tação desses serviços. A agricultura de exportação constituia-se noutro impo~ 

tante cliente. Os equipamentos necessários ao beneficiamento do café, açucar 

e algodão estão compreendidos na lista dos primeiros produtos mecânicos intr~ 

duzidos na economia brasileira. Essa fonte particular de demanda não era sem

pre factível de ser atendida através de importações. Apesar desse particular, 

os estímulos à criação de máquinas e ao desenvolvimento de tecnologia própria 
• 1 • - .. d (42) para Utl Izaçao nesse campo nem sempre eram convenientemente aproveita os. 

A indústria de construção civi 1 também desempenhava o papel de fonte de de

manda por equipamentos necessários à consecução de seus trabalhos. E finalmen 

te, a tecnologia mil itar, que se apresentava como um importante usuário: o e

xército e a marinha brasileiros foram, desde cedo, fontes de demanda de prod~ 

tos mecânicos. 

Foi com vistas ao atendimento da demanda feita por estas fontes 

que pequenas empresas de propriedade nacional começaram a se instalar na re

gião sul do País --- notadamente no·eixo Rio-São Paulo. Esses estabelecimen

tos, ainda que rigorosamente não possam ser considerados como participantes de 

uma indústria de bens de capital (no sentido estrito do termo) iriam transfo~ 

mar-se, posteriormente, no núcleo nacional do setor. O Censo Industrial de 

1907 fornece uma idéia do peso dessas empresas. Nele, pode-se verificar que, 

"para um total equivalente a 3258 estabelecimentos industriais, 239 se refe

rem a bens de capital, responsabilizando-se por 12.584 empregados dos 151.841 

registrados pelo censo no setor industrial". (43) 

(41) Nathaniel H. Leff - The Brazilian Ca ital Goods Industr (1929-1964) 
(Combridge, Mass., Harvard Universi ty Press: 19 ,pags. 9-11 

(42) Dean narra o caso de uma máquina de beneficiar café, inventada em são 
Paulo por um mecânico brasileiro, de nome Engelberg. Na impossibilidade 
de fabricá-la internamente, Engelberg decidiu vender os direitos de ex
ploração a um grupo norte-americano. A firma, com sede em Suracuse, New 
York, se revelou extremamente bem sucedida, negociando as máquinas nas 
áreas produtoras de café. Warren Dean - A Industrialização de são Paulo 
(1880-1964), (são Paulo: Difusão Européia do Livro, 1971), pags. 17-18. 

(43) Fábio Stefano Erber, José Tavares de Araujo Jr. e outros - Absorção e 
Cria ão de Tecnolo ia na Indústria de Bens de Ca ital (Rio de Janeiro 
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, 1973 , pago 11. 
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Tabela 25 - ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS EXISTENTES NO 
1907. P RODUçAO DE MÃQU HIAS, EQU I PAMENTOS E 
INSTRUMENTOS. 

BRASI L, 
OUTROS 

Indústrias Estab. 

Aparelhos Elitricos . ................ 1 
Formas para calçados ................ 3 
Balanças ............................ 1 
Foles............................... 1 
Cons trução Nava 1 .................... 17 
Fundições e obras sobre metais ...... 169 
Máqu i nas ............................ 12 
Material de transporte .............. 31 
Barricas............................ 4 

Tota 1 ........................... 239 

Nümero de 
Operár ios 

33 
46 
16 
6 

3622 
6861 

268 
1718 

14 
12584 

NC;> mêdio 
de operários 

33 
15 
16 
6 

213 
41 
22 
55 
3 

Fonte: Censo de 1907. Citado por Fábio Stefano Erber e outros - Absorção e 
Criação de Tecnologia na Indústria de Bens de Capital, pago 11. 

De conformidade com os dados listados, e corroborados pela opi

nião de Leff (44), pode-se concluir que, naquela ipoca, existia no País um se 

tor de bens de capital já formado, ainda que muito incipiente. Tal conclusão 

difere do ponto de vista de alguns estudiosos, que tendem a diminuir a impor

tância do setor de bens de produção no processo de industrialização brasilei
ra. (45) 

As indústrias instaladas internamente continuaram a cumprir pa

pel pouco relevante durante as dicadas seguintes. Erber afirma que '~ti o fi

nal da segunda guerra o numero de firmas estrangeiras de bens de capital que 

tinha se instalado no País era inexpressivo e a participação do setor no va

lor adicionado da indústria devia ser inferior a 10%" (46) 

Os dados de pesquisas empreendidas junto às empresas do setor 

indicam que a grande maioria das firmas nacionais que se apresentam atualmen-

(44) Nathaniel H. Leff - The Brazilian Ca ital Goods Industr 
(Cambridge, Mass., Harvard University Press: 19 

(1929-1964) , 
9-11 

(45) Baer e Villela, por exemplo, afirmam que ati a época da I Guerra Mundial 
não existia nenhuma indústria de bens de capital no Brasil. Veja Werner 
Baer e Anibal V. Vi11ela - "Crescimento industrial e industrialização: 
revisões nos estágios de desenvolvimento econômico do Brasil", in A In
dustrialização e o Desenvolvimento Econômico do Brasil, págs. 285-305. 

(46) Fábio Stefano Erber, Josi Tavares de Araujo Jr. e outros - Absorção e 
Cria ão de Tecnolo ia na Indústria de Bens de Ca ital (Rio de Janeiro:Fi 
nanciadora de Estudos e Projetos - FINEP, 1973 , pago 13. 
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te como as mais vigorosas foram fundadas antes de 1950 enquanto que o oposto 

se observa com as filiais de empresas estrangeiras. 

Numa amostra de 135 empresas de bens de capital, colhida em 

1971, e arrolada com base na data da fundação e na estrutura de propriedade, 

encontrou-se o quadro de informações abaixo. 

Tabela 26 -

Empresas 

BRASIL: EMPRESAS DE BENS CAPITAL, SEGUNDO 

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE PROPRIEDADE, 1971 
AMOSTRAGEM) . 

Propriedade 
Nacional Estrangeira 

Fundadas até 1950 

Fundadas a partir de 1950. 

60 

24 

14 

37 

84 51 

DATA DE 

(DADOS DE 

Tota i s 

74 
61 

135 

Fonte: BNDE, Pesquisa de Tecnometal sobre o setor de bens de 
capital sob encomenda. 
IPEA, Estudo sobre complexos industriais 
Dean, A Industrialização de são Paulo, pago 126 

Nota: Transcrito de Erber e outros, Absorção e Criação de Tec
nologia na Indústria de Bens de Capital, pago 27. 

A partir de 1946, como reflexo do processo de transformação es

trutural pelo qual passava a economia do País, o setor de bens de capital foi 

gradativamente deixando o lugar de atividade complementar para 

como uma peça importante na engrenagem industrial em instalação. 

colocar-se 

O efetivo estabelecimento do setor de bens de capital no Brasil 

se deu em função de dois vetores de ação, diretamente 1 igados à dinâmica do 

processo de substituição de importações. Assim é que, ao se passar a produzir 

internamente bens de consumo e intermediários anteriormente importados, am

pl iou-se a demanda por bens de capital, necessária à continuidade das substi

tuições efetuadas. Além disso, os empreendimentos governamentais nas áreas de 

bens intermediários e na infra-estrutura social do País (petróleo, siderurgia, 

transportes, energia elétrica, etc.), atuaram como cataI izadores e impulsion~ 

dores dinâmicos da indústria de bens de capital. 
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Três acontecimentos marcaram o desenvolvimento das indústrias 

de base no Brasil: a implantação da usina siderúrgica de Volta Redonda, a 

criação da Petrobrás e a construção das grandes centrais hidrelétricas, ini

ciada com a de Paulo Afonso. As indústrias de máquinas e equipamentos sob en

comenda, quase que totalmente destinadas às indústrias de base, só tiveram co~ 

dições de desenvolver-se mais expressivamente no País depois do término da 

II Guerra Mundial.(47) 

A partir daí, é possível situar os grandes avanços da indústria 

de bens de capital em três fases significativas. Na primeira, compreendendo os 

anos 50, os bens de capital representam parcela elevada na totalidade de im

portações brasileiras. Tal fato, embora tenha permitido imprimir grande velo-

cidade ao desenvolvimento do País, serviu para estimular a produção interna 

de bens de consumo, em detrimento daquelas empresas fabricantes de bens de 

produção. 

Nesta fase, destaca-se o papel decisivo desempenhado pela Petr~ 

brás e pelo Conselho Nacional de Petróleo. De acordo com o depoimento de Sou-

R d (48) f . P 1 r. C h d - . d d CNP . d za ezen e, OI Inlo antan e e - entao presl ente o - quem In u-

ziu as indústrias a fornecer equipamentos para a primeira refinaria de petró

leo do país: a de Mataripe, na Bahia. Em 1951, o então presidente do Conselho 

Nacional do Petróleo convidou um grupo de industriais paul istas para conhecer 

os equipamentos que estavam sendo apl icados na ampl iação daquela refinaria,o~ 

jetivando a aval iação das possibil idades de fabricá-los no País. 

As empresas que participaram daquela visita -- Bardella, Cava

lari, Cobrasma, Dedini, Fichet, Aços Villares e Máquinas Piratininga -- cons

tituiriam uma assessoria técnica que, depois de promover uma exaustiva anál i

se sobre normas estrangei:ras para a fabricação de equipamentos, estudou a 

possibilidade de produzi-los internamente, levando em conta as disponibil ida

des locais de máquinas e matérias-primas, as fábricas existentes e a capacid~ 

de de produção de cada empresa integrante do grupo. Posteriormente, as pesqu~ 

sas foram estendidas a outras indústrias, para certificar quanto à capacidade 

(4]) Carlos Berenhauser Junior - "Indústria de Bens de Capital", Carta Mensal 
- ar ão do Conselho Técnico da Confedera ão Nacional do Comércio, Rio 
de Janeiro, Ano XXI I, n? 25 , set. de 197 , pago O. 

(48) Jorge de Souza Rezende, primeiro presidente da Associação Brasileira pa 
ra o Desenvolvimento das Indústrias de Base (ABDIB), Conferência, sãõ 
Paulo, Edifício sede da Abdib, 22.7.1976. 
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global de fabricação interna. A coordenação das etapas necessárias ao desen

volvimento dessas atividades e a tentativa de integrar os diferentes interes

ses em jogo - no sentido de possibi litar uma divisão racional das encomendas 

entre os diversos participantes - conduziram à fundação, em 5.5.1955, da Asso 

ciação Brasileira para o Desenvolvimento Indústrial de Base (ABDIB). Nesta 

primeira fase, parece-nos conveniente destacar o papel proeminente da Petro

brás, que se manteve como grande aI iada da ABDIB, já que não programava qual

quer importação sem antes consultar a Associação. 

Em seguida, um novo impulso foi proporcionado pelo nascimento 

e posterior expansão da indústria automobilística, grande consumidora de ma

quinas e equipamentos. Gradativamente, a ABIDIB foi conseguindo atrair novos 

associados, o que possibilitou abranger os principais fabricantes de bens de 

capital do país. A partir de 1969, a ABDIB passou a contar com as principais 

empresas de engenharia de processos e detalhamento de projetos. A importância 

do papel por elas desempenhado, dentro do contexto da industrialização do 

País e da preponderância do setor, será analisada oportunamente. 

Durante este período, que envolve o final da década de 50 e os 

anos 60, as importações de bens de capital se faziam sentir em níveis bastan

te altos, caracterizando uma linha de política de governo que procurava ampa

rar a produção interna de bens de consumo duráveis. 

A ação da ABDIB nessa época foi a de procurar acordar o país p~ 

ra a exist~nciã do setor e formar uma consci~ncia nacional, procurando demons 

trar que não seria possível industrializar o país à força de importar máqui-
. (49) nas e equipamentos. 

Mais recentemente, o Plano Siderúrgico Nacional, a crise do pe

tróleo e a ação do BNDE teriam caracterizado a emerg~ncia de uma terceira am 

pIa fase: nela, a indústria de bens de capital, apesar de conseguir uma rela

tiva reserva de mercado, passou a sofrer -- e talvez até mais agudamente 

uma série de óbices e problemas, que serão discutidos posterioremnte. 

(49) Marcos Vidigal Xavier da Silveira, terceiro presidente da ABDIB,Vice-pr~ 
sidente da Cobrasma - Jornal do Brasil, Revista Econômica: n~ especial 
dedicado à Indústria de Base, 28.4.1976, pago 19. 
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Atualmente, a Associação congrega cerca de 80 empresas partici

pantes, representando um grupo realmente importante e com marcada influência 

no desenvolvimento da indústria brasileira. Assim é que, em 1974, a produção 

do grupo representou cerca de 3,5% do valor da produção industrial brasileira 

e cerca de 1% do Produto Interno Bruto do País. 

A Tabela 27 mostra algumas das características desse conjunto de 

empresas. 

3. BENS DE CAPrTAL E COM~RCIO EXTE~IOR 

Na primeira parte deste trabalho, quando focalizamos as diretr~ 

zes políticas util izadas no processo de industrialização brasi leira, procura

mos dar maior ênfase à questão de comércio com o exterior, levando em conside 

raçao que os problemas comerciais têm geralmente ocupado uma posição central 

na definição da estratégia de crescimento brasileiro. (50) 

Adotado o processo de substituição de importações, e tendo em 

conta que sua dinâmica era basicamente alimentada pelos padrões de consumo dos 

grupos de renda mais elevada, as autoridades governamentais alvitraram, funda 

mentalmente, expandir a oferta nacional desse tipo de bens. Deste modo, algu

mas das medidas de política industrial destinadas a estimular a expansão do 

setor de bens de consumo (taxas de câmbio subsidiadas para importação de ma

quinas e equipamentos, tarifas protecionistas sobre similares importados e ou 

tras linhas políticas adotadas) significaram, de certa forma, obstáculos para 
.. . d- . d' (51) os Investimentos na In ustrla e equipamentos. . 

Vale a pena lembrar também que, durante o período 1945-62, a 

produção de máquinas e equipamentos no Brasil não recebeu qualquer proteção 

(50) Dionisio Dias Carneiro e cláudio Haddad - IIlndustrialization, the Intena 
ti ona 1 Cr i si s and the Braz i 1 i an Trade Ba1ance ll

, Paper apresentado no 
Seminário "The New Internationa1 Economic Order and "UNCTAD IV" , Funda 
ção Getu1 io Vargas, 29.10.1975, mimeo, pago 2. 

(51) Fábio Stefano Erber, José Tavares de Araujo Jr. e outros - Absorção e 
Cria -o de Tecno10 ia na Indústria de Bens de Ca ital (Rio de Janeiro: 
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, 1973 , pago 17. 
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TA!lfLA 21 • fi) lHI'!l[:;fI:; f.SSOCIf,DflS li flSSOCiflÇflü [lRASILClRA rfll<fI o DESUIVOL

VIMENTO DA INDOS1RIA DE 8ASE (ABDIB), lM 197~, SEGUNDO LINHAS 
DE rRODUçAO [ LIC[~ÇAS DE rAURICflÇAO PACTUADAS COM FIRMAS DO 
EXTERIOr.. 

RAZAO SOCIflL DA EMPRESA PRINCIPAIS UNl/flS DE FADRICflÇI\O LICENÇA DE FABRICAÇAO 

Alcan Aluminio do Brasil Cabus condutores diversos; arames de ver Alcan Aluminio Ltd - Canada - todos 

Ind. Metalurgica Nossa Senhora da 
Aparecida S.A. 

galhõcs de aluminio. os produtos 
Aços carbonos especiais e aços liga para 
construção. Thos. Firth & Jonh Brothers Ltd. 

Arno S.A. - Ind. c Com. 

Asea Eletrica S.A. 

Companhia Metalurgica Barbara 

Bardella S.A. Ind. mecanicas 

Motores eletricos - Aparelhos eletro-d~ 
mesticos 

pãra-raios e Transformadores eletricos 

Tubos e conexões de ferro fundido; Re
gistros e aparelhos. Equipamentos para 
tratamento de agua. 

Turbinas, valvulas eletricas, bombas hi 
draulicas, comportas. Trens de lamina -
ção e outros aparelhos de siderurgia. A 
parelhos para movimentação de carga. 

Bardella Borriello Eletromecâni- Aparelhos para metalurgia e siderurgia; 
~c~a~.~S~.~A~.~~~~~~ para industrias petroqulmicas; de papel 

e celulose. Aparelhos para movimentação 
de carga. 

Brasimet - Comercio e Industria SA Fornos. Industriai s 

Industrias Eletricas Brown (:overi 
S/A. 

Motores Búfalo S.A. 

Companhia Brasileira de Aluminio 
CBA 

Companhia Brasileira de Caldeiras 
e Equipamentos Pesados - ~ 

CBV - Industria Hecânica S.A. 

Companhia Brasileira de Projetos 
Industriais - COURflPI 

Equips. Eletricos pesados para indus
tria de metalurgia e siderurgia; petró
leo petroqulmica, quimica e alimenticia 
e papel e celulose. 

Motores eletricos de indução. 

Equipamentos para energia eletrica 

Aparelhos de energia eletrica, para in
dustrias metalurgicas e siderurgicas; 
quimicas e alimenticia; Papel e Celulo
se; mineração e cimento. 

Brocas para industria petrolifera 
Brocas rotativas para mineração 
valvulas industriais 

Projetos Industriais 

Cobrasma S.A. - Industria e Comêr Caldeiras de força; Partes e Equipamen
Clo-.-- tos de alto forno; Peças para Industria 

de petróleo; industria quimicas e de 
aI imentos 

Inglaterra - Todos produtos. 

Asea Allmanna Svenska - Suecia 
Transformadores e pára-raios 

Cia. Generale de Robinetterie Co
wap-França - Registros.Societe Mi
nuere et Metallurgigue du Périgord 
Degremont Societe Generale d'Epura 
ration d' Assai ni ssement S.A. - Fran 
ça - Tratamento d'agua. 

Sorefame - Portugal - Blidagem,m-~ 
1 iMpa srades ~ohr x FEderhaff - Ale 
manha - guindastes Nohab - Suecia7 
Turbinas, valvulas, bombas hidrau-
1 i ca s. 

Unelec Materiel Electrique Indus
triel - França - Maquina ate 5000 
hl. R o de k o n c a s - lu g u s 1 a v i a , m ã-
quinas diversas. 

J.F. Mahler K.G. - Alemanha - For
nos. Industriai s Lud\'lig - Ofag 
Indugas - Alemanha - Fornos lnds. 
Degussa - Woltgang GG - Alemanha -
Fornos Ind. Heinrich ~eitz KG - A
lemanha - Fornos Ind .. Kolene Corpo 
- USA - Fornos Industriais. 

Combustion Engineering Ind. - USA
Caldeiras.Orr & Sembower Ind. -U~A 
Caldeira Powemaster.Engineering Co 
- USA - Queimadores 

OCT - Oil Center Tool - USA- vãl
vulas, l\rvores de Natal.Smith Tool 
Co. - ~SA,brocas rotativas.DEHCO 
Incorporated - USA - Valvulas Sepa 
radas.Lufkin Overseas Co . - USA7 
Unidades de bomheio.Austin and Pie 
kergill - Inglaterra - Nav;os S.D~ 
14. 

flmsted Industries Int. - USA - [qui 
p a", e n tos F e r r o v i ã r i os. G c n c r ~ I K.1 i~ 
\~ay Sigual Co. - USA - Equipo r r 
roviãrios. William B. Polloc~. -ti r 
- Equip. Siderurgicos. lhe, C~nl .. 
We s t i n 9 h o n s p - USA E qui jl. r" I 1'(, I' 

rios. Baldwin - Hamilton CO. - L' , 
Equip. Sidt'l·urgicos. [)ôbco(~ [ ... I 
cox Co. - USA - Caldeiras. 



RAZAO SOCIAL DA EMPRESA 

COEMSA - Construções EI~tromecânl
coes S.A. 

Confab Industrial S.A. 

Confor ja S.A. - Conexões de Aço 

M. Dedini S.A. - Metalúrgica 

TABELA 27-A-CONTINUAÇAO 

PRINCIPAIS LINHAS DE FABRICAÇftO 

Transformadores e Turbinas e Geradores 
IIldrãul icos. 

Tanques de armazenamento. Aparelhos 
ra inds. metalúrgica e siderúrgica; 
para inds química e aI imentícia; de 
pel e celulose; mineraçio e cimento 

pa
e 

pa -

Conexõe~ tubulares forjadas. Anéis laml 
nados sem costura 

Conjunto de moendas para indústria açu
careira; caldeiras; equipamentos para 
indústria petroquímica, mineração e de 
manuseio de carga, turbinas e redutore~ 

Empresa Brasileira de Solda 
trica S.A. - EBSE 

Elé- Tanques de armazenamento para petróleo; 
Equipamentos para indo petroquímica e 
sIderúrgica; Condutor, comportas e gra
des para hidrelétricas; Torres de equi
líbrio; Pontes metálicas rodoviárias e 
ferroviárias 

Eletro Solda Autógena Brasileira 
S. A. - E SA-B 

F á b r i c a de.A ç o Pau I i s taS. A • - FA 
i.Q. 

Rolamentos FAG S.A. 

Companhia Fede.al de Fundição 

Companhia Brasileira de Constru
ção Fichet & Schwartz - Hautmont 

Fives Lille Industrial do Nordes
te S.A. 

Foster \.Iheeler Limi tade 

Gareia & Bassi Equipamentos 
dustriais S.A. 

In-

• 
Equipamentos para metalurgia e siderur
gia 

Máquinas e equipamentos para saneament~ 
máquinas e equipamentos para transporte 
e movimentação de carga, máquinas e e
quipamentos para mineração e fábricas 
de cimento. 

Rolamentos 

Máquinas Industriais; Projetos e Honta
gens 

Estruturas metálicas; pontes rolantes. 

Máquinas de engotamento contínuo; equi
pamentos para usinas de açúcar 

Projetos de assisto técnica. 

Torres de resfriamento de água 
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LICENÇA DE FA~RICAÇAO 

Forster \.Iheeler Ltd -
Graver Tank x MFG Co. 
HPO Inc. - USA 

Inglóterra
- USA 

UEC - Engineers and Consultants 
Inc - EUA - Tanque de armazenamen
to e "Penstock H

• 

Elektriska Svetsning Saktiebolaget 
- Suécia,Eletrodos revestidos. 

ESCO CORP. - USA - Peças de Oesga~ 
te FAÇO-ESCO 

Kugelfischer Georg Schaefer & Co.
Alemanha - Rolamentos de esferas. 
de rolos cônicos e de rolos cilín
dricos. 

The Black Clawson Co.- USA - Maqui 
nária para Indústria de Madeira.c; 
lulose, papel, pepelão beneficia
mento de papel e plásticos. 

Oexion Ltd - Inglaterra -
ç~es para ~rmazenante. 

Fives-Lille - Cail - França 
dos os produtos. 

InstaI .. 

To-

Lilie Hoffman Cooling Towers Inc.
USA - Torres de resfriamento Koppe 
Co., Inc - USA - Torres de resfria 
mento 

General Electric do BrasIl S.A. Equipamentos de metalurgia e siderurgia; General Electric Co. - USA - Todos 
hidrogeradores e outros aparelhos para os produtos. 

Hartmann & Braun Bras i I S. A. 

Ifema S.A. 
tores 

Industria de Condu-

Ishlkawajima do Crasil 
ros S.A. - Ishlbrás 

- Estalei-

energia elétrica, material para trans-
porte ferrovIário e naval. 

Aparelhos para indústrias de energia elé 
trica 

Condutores elctrlcos; fIos de alumínIo 
c cobres. 

I 
Na" i ,,,; 
dutos 

nlotores Dic~c' I gui.nda~tes;con

rorçados; cOlnprcss~cs de ar 

Hartmann & Braun AG - Alemanha 
Aparelhos Dara indústria de ener 
gia elétrica. EI ima GmbH - /llerca 
nha - Aparelhos ~ara indústria de 
energia elétrica. Courille 6üver 
Messinotrument - Suíça - Aparelho' 
para indústria de energia elêtrica 

/: e e h uni te 11 e t a I C G r p. - U $/1 - I~ : .. , 
Sullcr Brothers Ltd - SuíçJ - .DI< 

'res Diesel. Chantirrs de L'Atl.or:-i 
que - França - Mut(lfCS Di~~el. 
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, Itel - Indústria de Transformado- Equipamentos para energia elétrica 
resElétricos. 

Jara~uâ S.A. Industrias Mecânicas Equipamentos para refinarias de petró
leo, industria petroquimica, industria 
quimica fibras sintéticas e plásticos. 

Masoneilou - Válvulas e Equipame~ 
, tos ltda. Vâlvulas em geral. 

Mecânica Pesada S.A. 

Montreal Engenharia S.A. 

Turbinas, comportas, válvulas, Equipa
mentos para metalurgia e siderurgia, in 
dustrias petroquimicas; aparelhos para 
movimentação de carga 

Assistência técnica em engenharia e pro 
cessamento industrial. 
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LlCEHÇ'A DE FABRICAÇM 

Hudson Products Corpo - USA -
Fritz W. Glitsch - Alemanha 
Suell Engeneening Co. - USA -
Nutrol Corp - Suiça-' 

Bopp & Reuther GmbH - Alemanha 
válvulas hidráulicas. 
Maisoneilan Int. Inc. - USA vãl-
vulas de controle 

Maschinenfabrik Augsburg Nuernberg 
- RFA - Motores Diesel; guindastes 
de bordo para movimentar cargas. 
Société BVS - França - Equipamen
tos hidromecãnicos. 
Société Industrielle Delattre levi 
vier - França - Equip. para levan~ 
tar e movimentar carga. 

, Morri son - Knudsen de Engenhari a Equipamentos hidrãulicos, para geologi~ Morrison -Knudsen - USA - Todos. 
energia e comunicação. 

Munck S.A. - Equipamentos 
tnalS 

Natron Engenharia S.A. 

Indus- Retro-escavadeiras, guindastes, folhas 
elétricas. 

Estudos técnico-econômicos: Desenvolvi
mento de projetos bãsicos. 

Nordon - Indústrias metalurgicas Equipamentos para industria qUlml~a e 
farmacêutica. Equipamentos para indus
tria de petróleo e petroquimica; alimen 
tação; siderurgia e metalurgia; minera~ 
ção, cimento e vidro. 

Máquinas Piratininga S:A. Conjuntos para beneficiamento e prensa
gem de algodão; instalação para extra ~ 
ção de óleos vegetais; prensas hidrãuli 
cas betoneiras. 

Pohlig -Heckel do Brasil S.A. Ind. Equipamentos de transporte para usinas 
e Com.- PHB siderurgicas e de metalurgia 

Proncon Engenharia S.A. Consultoria de engenharia e arquitetura. 

Auton Steineckes Maschinenfabrik 
GmbN - Alemanha - Cervejaria e la
ticinicos. 
Hydronyl ltd - Inglaterra - Equipa 
mentos para torres e colunas de in 
dustrias petroquimica e petróleo ~ 
Nordon x Cie - França - Tubulaçõe~ 

Keeles & Knoppich - Alemanha - Cou 
tores compactos de lixo. 
Challenge - Cook Bros. Inc - USA -
Betoneiras transmisturadoras para 
concreto. 
Stork Amsterdam N.V. - Holanda - E 
quipam~ntos para extraçãb de óleõ 
de palma.Prater Industries, Inc 
USA - Equipamento para moagem e 
mistura de rações. 
W.A. Tyzack - Inglaterra - Diseos 
para grades e arados. 

Richard Structural Steel Co. Ingl! 
terra - Misturadores 
PolipsTus A.G. - Alemanha Ociden
tal - Elevadores e Transportadores 
de Caçambas. 

Indústrias Romi ~.A. Tornos diversos, injetores e fresadoras W. Hegenscheidt - Alemanha - Torno 
para rodeil'os. 

Sade - Sul Americana de Engenha 
ria S.A. 

Cia. Industrial Santa Matilde 

Mâquinas e equipamentos para diversos 
fins. 

Material ferroviário: carros metálicos 
autc~otrizes e tren!-unidarlC5 el~tricos. 
Acessórios pat'a Cdt"ros. Va'1oe~ e locomo 
tiva~" Torres, portes e peças p~ra dis~ 
triuuiçiio de erlergi;, elÍ'lrica. Equipa 
mentos agricolas: (olhrrlrirR5, arados e 
equiramp~tns d~ cultivo 

Package Madrinery Co. - EUA - Inje 
tora de plástico.W.F. & John Barn~s 
Babcock Wilcox- EUA - Miquinas es
peciais de meta rolativa. 
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Sanvas S.A. Ind~stria Metal Meti
~ 

'TABELA 27-A-CONTINUAÇAO 

PRINCIPAIS LINHAS DE FABRICnçAO 

Tanqu~s de tetos fixos e flutuantes 
feras para armazenamento de gases 
sos de pressão. 

Es 
Va 7 

Elevadores Schindler do Brasil SA Diversos tipos de elevadores para pass~ 
geiros e cargas. 

Serete S.A. Engenharia Assistência tecnica e elaboração de pr~ 
jetos de engenharia 

Setal - Instalações Industriais SA Consultoria. 

Siemens SA 

Sprecher & Schuh do Brasil S.A. 

Techint - Cia Tecnica Internacio
nal 

Tecnometal - Estudos e Projetos 
rnaustrlals S.A. 

Tenenge - Tecnica Nacional de En
genharn S.A. 

;jrque_s.A. - Equipamentos para 
L e~~çaD e Transporte de Cargas 
Industriais. 

Treu S.A. - Miquinas e Equipamen
toS 

Transformadores União S.A. 

Usiminas Mecânica S.A. - USIMEC 

Geração, transformação e controle de e
nergia; geradores para usinas hidroele
tircas; transformadores de medição; qua 
dros de controle. Equipamentos de tele7 
comunicações. 

Disjuntores, seccionadores tubulares 
pára-raios de alta tensão. 

Elaboração de Projetos industriais. 

Estudos de desenvolvimento de projetos. 

Geração de energia eletrica: montagem 
de eguipamentos mecânicos, hidrãul!cos 
e eletricos. Equipamentos para industr~ 
do setor petrolifero e sider~rgico. 

Pontes rolantes, guinchos e plásticos 
para indústrias sider~rgicas, hidrele 
tricas, portos e estaleiros, guindastes 
de torre e pontes rolantes para constru 
çáo civil. 

Equipamentos para as indústrias quimi
ca, farmaceutica, cosmetico e alimenti
cio. Selos flutuantes para indústrias 
petroquimicas. Coletores de põ Apare-
lhos trocadores de calor 

Transformadores de tipos diversos, reti 
ficadores e reguladores de energia ele7 

trica. 

Perfis soldados. Estruturas metálicas. 

Verolme Estaleiros Reunidos 
ll"rãSTrS. A. 

do Construção de navios. 

Aços Villares S.A. 

Ind~strias Villares S.A. -
são Elevadores. 

Barras de aços laminados ou forjados 
peças fundidas de aço; peças forjadas. 

Divi- Elevadores; escadas rolantes; garagens 
autom~ticas; motores el~tricos; equipa
mc~tos pdra controle d~ motorc~ ~i~tri
cos 
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LICENÇA DE FABRICnçAO 

General American Transportation 
Corpo - USA - Tetos flutuantes. 

Morgan Engineering Co. - EUA - Pon 
tes rolantes sider~rgicas. -
Stothert X Pitt - Inglaterra - guin 
dastes. -
Richier International - França 
guindastes de torre e móveis. 
Friedrich Wilh Schwing GmbH - Ale
manha - guindastes de torre e asce 
cio·nais. 

The Allbright-Nell Co. - EUA - Equ 
pamentos para indústria de process 
The Bonnot Co. - EUA. - Extrusores 
de sabonetes. 
Mayflower Vapor Seal Corpo - EUA 
selos flutuantes. 
The Torit Corp - USA - Coletores d 
pô. 
Votator Division, Chemetron Corp 
USA - Aparelhos trocadores de calo 

Crucible Inc - USA -,Aços Especiai 
Teledyne Ohio Steel - USA - Cilin· 
dros. 
Allegheny Ludlum Steel Corpo - US 
- Ligas e válvulas. 
L~banon Steel Foundry - USA - cone 
xoes. 

Westinghouse Electric Internationa 
lO. - USA - I:.levadores; escadas ro 
I~"le~; motores elêtrico~.; '-''1uir.1· 
mentos p.1ra controle. 



RAZAD SOCIAL DA [MPRESA 

Indústrias Villares S.A.- Divisão 
, Equipamentos 

I ~ S.A. - Indústria metalúrgica. 

I S.A. White Martins 

'1 A BEl A "l-fl-C ONT I rWfl~l\fJ 

PRlr,CIPAIS urmAS DE rABJlICAÇliO 

Conjuntos de traçio para carros do me
tr~; equipamentos para indústrias side
rúrgicas; pontes rolantes 

Equipamentos diversos para metalurgia e 
siderurgia; petróleo e petroqulmica; in 
dustrias quimica e alimenticia; Apare ~ 
lhos para movimentação de carga; Equipa 
mentos de uso gera 1. -

Gases industriais e medicinais; Solda e 
corte de metais; maçaricos de aquecimen 
to; eletrodos para fornos el~tricos i 
cadinhos para indo metalúrgica. 

~orthington S.A. (Miquinas e Equ! Bombas e compressores de diversos tipo~ 
pamentos) 

, LPW Equipamentos Ltda Transportadores de diversos tipos; bri
tadores; usinas; elevadores; misturado
res; roletes e polias. 

--_. __ ._--------_._---
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LICENÇA DE rABRICAÇAO 

As Burmeister & ~!ain' s - Dinamarca 
- Motores Diesel. 
,;arni schfeger Corpo - P&H - USA 
Pohtes rolantes e escavadeiras. 
The Budd Co."- USA -.Trllquer para 
o metro. 
~1 e s t a ~1 a c h i n e C O. - USA - 1 a 101 i na d o 
res. 
Sche loemann AG - Alemanha - Lamina 
dores. 
Brown Soveri - SUlça - Motores e~
peciais para eletro-rolos de lami
nação. 

BSB - Alemanha - Instalações comple 
tas para fabricaçãode fertilizantes 
Babcock Wilconx - Alemanha e Ingla
terra - Usinas termoelétricas. 

---------- ------ ----
Fonte: Anll~rio ABDIO 1974 - Associilçao Brasil~irJ para o Desenvulvimento das Ind~stri3~ de Base. 1975. 
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[J~PR[ SA EM M2 
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TRII. 

.. AlCAN Aluminio do Brasil 
Ind. Metalúrgica N.S. Aparecida 

.. Arno S.A. - Ind. e Comercio 
... ASEA E1etrica S.A. 

.. Companhia Metalurgica Barbarã 
Bardella S.A. Ind. Mec. 

.. Bardella Borriell0 E1etromecâni 
ca S.A. 

-Brasimet Com e Ind S.A. 
~Tetrica Brown Boveri S.A. .. -Motores Bufa10 S.A. 

..,eia Bras. de A1uminio 
Cia. Bras. de Caldeiras e Equip . 

..,Pesados. 
eBV - Ind. Mecânicas S.A. 

'-'e -. -omp. ComerClO e Navegaçao 

_Comp. Bras. de Proj. Ind. -CO
BRAP! 

-"Cobrasma S.A. - Ind. e Com. 

.. COEMSA - Consto E1etromecânicas 
SA. 

~ofab Industrial S.A. 

..,Conforja S.A. - Conexões de Aço 
M. Dedini S."'. - Metalúrgica 

-Empresa Bras. de Solda E1etrica 

"Eletro Solda Autõgena Brasilei
ra 5.1. 

~ãbrica de Aços Paulista 

Rolamentos FAG S.A. .. -
Comp. Federa 1 de Fundi çaes 

.omp. Bras. de Constr. Fi chet X 
Sehwarth - Hantmone1 

'-Fives li1le Ind. do Nord~ste 
-';oster Wheele~ ltda (Serv. de 

Assistencia Tecnica) 
Wltarcia X Basse Equip. Ind. SA 

..,eneral Electric do Brasil.(Dept. 
-[qui p. Pesado) 

_artmann X Brawn Brasil S.A. 
T fema S.A. - I nd. de Conduto E

_étri cos 

~~hikawajima do Brasil - Estalei 

.tel - Ind. de Transformadores 
Eletricos. 

~araguã S.A. I nd. "1ec. 

"asoneilam - Vo1v. e Equip. ltda 
~ecânica Pesada S.A. 

'Montreal Engenhilria S.A. 

.,ia Morrison - Kwndesun de Engen 
f.' u n c h S. A. E qui p. Ln d • 

'rdtron Eng. 5./\. 

"ardon - Ind. Jletalurgica S.A. -.. .. .. .. .. 

31.12.1940 
01.01.1945 

18.08.1944 
1951 

24.08.1937 

11.02.1911 

1956 

19.10.1942 
25.07.1957 

27.10.1944 

01.12.1941 

08.09.1955 
28.12.1956 

04.10.1905 

28.01.1963 

01.09.1944 

21 .06.1960 
17.04.1942 

14.09.1954 
192u 

10.04.1945 

25.03.1955 

23.02.1923 
29.04.19ÓO 

14.09.1901 

23.03.1923 
28.10.1967 

28.08.1961 

27.07.1957 

1919 
31.08.1956 

26.11.1962 

02.01.1952 

27.01.1949 

17.12.1957 
01.10.1954 
23.11.1955 
20.12.1954 

1956 
17.04.1957 

1%7 
?'l.08.1956 

50 

32 

45 
22 

24 

26 

10 
27 
50 

9 

23 

38 
10 

78 

20 

59 

12 
28 

9 

52 
4 

24 

32 

16 

36 

3 

2 

2 

50 

16 

5 

83 

5 

26 
6 

14 
75 

39 
18 

38 
6? 

O 

O 

1 
5 

1 
2 

O 

8 
O 

6 

O 

4 

O 

8 

5 

O 

8 
8 

O 

4 
O 

9 
2 . 

1 

9 
5 

O 

9 

O 

O 

O 

2 

O 

6 
2 
2 

O 

6 

9 

O 

8 

PIWDUÇAO TOT/\l OCUPADA EM 1972 (US$) 

4.500 239.180 108.773 641,000,00 

1.355 243.933 49.840 -

4.667 61.689 65.178 7R,276.00 

410 107.332 18.000 -
1.593 111. 000 42.000 260,763.00 

1.306 120.000 45.000 1 ,190,000.00 

180 7.885 4.500 100,000.00 

440 33.000 11. 000 160,258.00 
1.800 208.000 61. 000 4,175,000.00 

279 18.135 9.718 -
5.200 283.086 155.144 -

377 34.320 22.991 230,000.00 

220 30.000 8.000 300,000.0(1 

2.181 298.430 55.830 -
493 9.423 9.423 -

3.870 206.582 Z4.540 279,000.00 

781 251.990 27.140 -
1.033 59.757 28.404 600,000.00 

480 76.000 23.000 100,000.00 

1.534 73.085 32.244 -
410 67.000 27.000 

292 26.276 12.705 - 25,742.00 

1.021 320.700 32.802 -
25.000 17.000 -

186 73.876 16.207 3,335,445.00 

1.597 62.358 32.178 326,836.00 

320 500.000 15.000 -

160 1.000 -
50 2.452 1.831 -

1.200 700.000 27.000 -
290 7.515 3.932 170,000.00 

350 21.100 14.200 -

2.396 900.000 270.000 4,536,210.00 

350 11 .000 15.000 352,000.00 

365 21.700 15.838 -
173 6.792 5.105 27,284.00 

1.911 946.553 56.469 -
4.700 25.000 12.000 

5.363 13.000 12.630 

311 71 .746 9.800 568,668.00 

3P.0 - 5.000 -
1.600 39.700 13.700 -

I 

i 
I 
I 
I 
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Mãquinils Piriltininga S.A. 

Pohl ig - Heekel do Brasi 1 S.A. -
Ind. e Com. 
Promon Engenharia S.A. 

lndustrias Romi S.A. 

Sade Sul Americana de Engenharia 
C i a. I n d. 5a n ta Ma til de 

Sauvas S.A. Ind. ~letal Mecânica 

Elevadores Selundler do Brasil 

Serete S.A. - Engenharia 

Setal - Instalações Industriais 
Siemens S.A. 

Sprecher XSchumb do Brasil 

Techint - Cia Tecnica Internacio 
nal. -

Tecnometal- Est e Proj. Indus
triais S.A. 

Tenenge - Tecnica Nacional de En 
genharia S.A. 

Torque S.A. - Equip. para Elev. 
e Transp. Cargas Ind. 
Trem S.A. - ~ap c Equipar.lcntos 

Transformadores União 

Usiminas Mecânicas S.A. 

Verolme Est. Reunidos do Brasil 
Aços Vilares S.A. 
Indústrias Villares S.A. - Divi
são de Elevadores 

Indústrias Villares S.A. - Divi
são Equi pamentos 

Vogg S.A. Ind. Metalúrgica 
Vo. it h S. A. - M ã qui nas e E qui p a -
mentos. 

S.A. "hi te ~lart i ns 
Worthington S.A. (Miquinas e E
quipamentos) . 
LPW Equipamentos 
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· lflllfLA ?7 - (l - CONTJtWr,ç/,O 

DATA DE FUNDAÇAD 

30.03.1935 

19.10.1955 
26.12.1960 

1929 

12.12.1953 
26.10.1916 

07.02.1946 

18.12.1937 

1959 

14.04.1961 

1905 
08.06.1960 

29.09.1947 

12.04.1960 

30.05.1955 

09.02.1943 
1~44 

14.12.1972 
26.10.1970 

30.03.1959 
29.08.1944 

10.01.1918 

05.05.1954 
02.01.1941 

16.07.1964 

1912 

14.04.1950 
04.09.1962 

J\[lEA DE ItISTA,LAÇIlO DE I 
PESSOAL H1PREGADO EMPRESA UI Me VALOI! DA EXPOR1 AÇM 

-P:-m'-1J-Nl-STRAPRODUÇ'ÁÜ--- TOH,L ocur:AnÃ -4-1_E_M_ l '_97_2_(U_S_$_) __ _ 

243 

229 
200 

700 

183 
415 

119 
200 

150 
200 

49 

250 

60 

500 

80 

166 

158 
261 

2.807 

5.839 

1.714 

30 

717 

1.294 

500 

433 

945 

586 

800 
2.380 

6.677 
1.535 

353 

1.250 

600 

506 
6.890 

157 

300 

150 

10.000 

lS0 
525 

847 

269.675 

443.800 

20.000 
474.000 

247.700 
135.600 

9.100 

556.000 

20.000 

209.784 

3.160 

4.0GO 

134.090 
180.000 

29. 462 1 

12.900 

10.000 
69.972 

8.000 
50.872 

13.203 

14.500 

14.000 

74.615 

4.450 

7.396 

3.000 

11.438 
5.600 

2 . 569 15.319.000 450 . O O O 
(total) 1~0.000 90.000 

(total) 204.000 60.000 

(total) 90.000 27.000 
300 222.300 8.000 

1.127 300.000 50.000 
3 . 4 4 4 46. 313 . 000 1 04 . 1 78 

(total) 14.000 12.000 

561 29.000 17.000 

1,263,589.00 

460,000.00 

153,804.00 

20,883.00 

1,000,000.00 

10, OOG. O;) 

5;190,000.00 
2,681,092.00 

2,710,40(.00 

190,422.00 
10,000.00 

3,700.00 



66. 

tarifária. (52) Apesar disso, o setor de bens de capital Ilfoi capaz de man

ter sua produção a preços competitivos internacionais, a despeito da ausência 

de restriç~es is importaç~es e de haver uma taxa cambial supervalorizada.lt53 ) 

Nesta parte, examinaremos a indústria de bens de capital brasi

leira em comparaçao com as importaç~es realizadas para o setor. Desdobramos o 

assunto em duas seç~es. Primeiramente, veremos a questão de similaridade 

seu surgimento e as condiç~es de aplicabilidade no Brasil, mais recentemente 

e, em seguida, enfocamos mais de perto as quest~es de importação em cará

ter mais geral. 

(a) Bens de capital e similaridade 

De acordo com pesquisas realizadas, as primeiras referências 

feitas ao similar nacional dos produtos industriais datam de 1911. Entretan

to, foi a Lei de n~ 300, de 24.2.1938, que, em seu capítulo XXVI, consol idou 

d . d .. 1 . d d d . - d - . b -. (54) as normas o regime e slml arl a e e as Isençoes e re uçoes trl utarlas. 

As condiç~es econômicas existentes no País, naquela época, contribuíram para 

que as regulamentaç~es legais se voltassem especialmente para a proteção de 

bens de consumo, uma vez que a fase de desenvolvimento industrial então vivi

da não comportava uma produção adequada de bens de consumo durável e de bens 

de capi tal. 

Dentro desse contexto, compreende-se, portanto, o grande numero 

de exigências feitas para a comprovação e obtenção do registro de similar na

cional. Havia necessidade de comprovação da capacidade de produção industrial 

em unidades físicas, especificaç~es técnicas e manutenção de estoques capazes 

de atender i demanda provável do produto. Tais restriç~es, todavia, aplica

vam-se tão-somente is condiç~es econômicas do País naquela epoca,em função da 

(52) Sobre o assunto, consulte-se Leff, The Brazilian Capital Goods Industry 
(1929-1964), capo VI: pags. 132-156 e Joel Bergsman - Brazil: Industria
lization and Trade Policies (Londres: Oxford University Press, 1970) es
pecialmente o capo I I I. 

(53) Nathaniel H. Leff - The Brazilian Ca ital Goods 
(Cambridge, Mass., Harvard University Press: 19 

(54) J.L. Almeida Bello - lIA Lei do Similar Nacional e a Importação de Máqui
nas e Equipamentos ll - Estudos APEC - Análise e Perspectiva Econânica, Vo 
lume IX, Apec Editora S.A., julho de 1970, pago 107-15 
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etapa de desenvolvimento então vivida. Com o alcance de maior expansão indus

trial, aquelas exigências passaram a se tornar inaplicáveis, particularmente 

no que diz respeito à produção de maquinaria e equipamentos industriais. 

Tendo o País atingido um maior grau de industrialização por 

volta dos anos 50, a questão de similaridade tomou vulto, evoluindo em princi 

pio dos anos 60 para os primeiros debates da reformulação da lei do similar. 

Nesse período, os bens de capital representaram parcela eleva

da nas importações brasileiras, em decorrência de uma política que ensejou fo~ 

te estímulo à produção interna de bens de consumo. Mercê do modelo político 

adotado pelo Governo, a importação de bens de capital registrava níveis eleva 

dos. 

Além disso, quando foram esquematizadas as diretrizes de polítl 

ca industrial na década de 60, constatou-se que, para a concretização dos ne

cessários investimentos em obras de infra-estrutura, tornava-se necessário co~ 

tar com financiamentos de agências internacionais para a complementação dos 

recursos governamentais empregados. Tais financiamentos iriam provocar um au

mento sensível nos níveis de importação de máquinas e equipamentos tanto na

quele quanto nos períodos seguintes. 

Cerca de 30 a 40% dos produtos objeto de importação durante as 

décadas de 50 e 60 correspondiam aos de grande porte, fabricados sob encomen

da específica, e que não se enquadravam na legislação sobre similaridade en

tão vigorante. O Conselho de Política Aduaneira, órgão que se incumbia da ma

téria, exigia o registro correspondente para caracterizar a existência de pr~ 

duto similar fabricado internamente. (55) 

ConseqUentemente, a importação so seria obstada caso ficasse 

comprovado que o produto objeto da transação já era fabricado internamente. E 

essa comprovaçao deveria ser feita pelo fabricante nacional interessado no 

seu fornecimento para o mercado interno. 

(55) J.L. Almeida Bello - liA Lei do Similar Nacional e a Importação de Máqui
nas e Equipamentos" - Estudos APEC - Análise e Perspectiva Econômica, Vo 
I ume I X, pág. 107. 
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o Decreto-lei n~ 37, de 18.11.1966, emprestou maior flexibi lida 

de a conceituação de simi lar nacional. A regulamentação do assunto, vigoran

te a partir de 20.10.1967, através do Decreto número 61.574, inverteu o sist~ 

ma até então adotado para atestar a inexistência de produto similar nacional, 

que, a partir daí ,passou a ser uma obrigação do importador. Portanto, no De

creto-lei 37 foram fixados condições e critérios para a isenção do imposto de 

importação a produtos e bens de qualquer natureza com similares nacionais, de 

finindo, ainda, o que seja similaridade para efeito legal. 

o citado diploma estabelece, como condições essenciais para a 

apuração da similaridade, as seguintes cláusulas: (1) Preço não superior ao 

custo de importação, em cruzeiros, do similar estrangeiro, calculado com base 

no preço normal, acrescido dos tributos que incidem sobre a importação, e de 

outros encargos de efeito equivalente; (2) prazo de entrega normal ou corren

te para o mesmo tipo de mercadoria; e (3) qualidade equivalente e especifica

çoes adequadas, com referência aos fins a que se destinam os bens. Em qual

quer caso, a Lei impede que haja isenção sem ter ocorrido, anteriormente, o 

julgamento de similaridade pelo Conselho de Política Aduaneira (CPA) , a vis

ta das condições de oferta do produto nacional. 

o exame das cláusulas acima citadas passou a ser atribuído a 

Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, por delegação de competên

cia formulada pelo Conselho de Política Aduaneira. (56) 

Para os bens de consumo e produtos intermediários, o exame pode 

processar-se com bastante simplicidade, de vez que as especificações são colo 

cadas de um modo singelo e bem detalhado. Entretanto, no caso de bens de cap~ 

tal, a análise destas três condições torna-se particularmente complexa. Isso 

se prende ao fato de haver elementos importantes, tais como o rendimento ope

racional da unidade produtiva, que demandam exame mais cuidadoso nesse anál i

se de especificações, tendo em vista que a introdução de um elemento qual-

quer nesse conjunto pode vir a comprometer a harmonia do processo 
vo. (57) 

produti-

(56) Conselho de política Aduaneira - Resolução n~ 497, de 14.11.67. 

(57) J.L. Almeida Bello ~ liA Lei do Similar Nacional e a Importação de Máqu~ 
nas e Equipamentos ll 

- Estudos APEC - Anãl ise e Perspectiva Econômica 
pâgs. 108-109. 
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Destarte, permitiu-se que o CPA e a CACEX ficassem na posse de 

instrumentos que lhes garantissem maior conhecimento das tendências do merca

do importador e, consequentemente, com possibilidades de proporcionar maior 

flexibil idade à pol ítica tributária. 

Além de prestar auxílio a outras diretrizes do Governo, as reg~ 

lamentações sobre similaridade iriam demandar novos instrumentos de apoio pa

ra dar cumprimento à orientação básica preconizada pelas regulamentações cit~ 

das. Assim é que, para solucionar os espinhosos aspectos de comparação de si

milaridade entre produção local e importada, as regulamentações existentes co~ 

plementaram a questão oferecendo alternativas dotadas de bastante flexibilid~ 

de, capazes de atender os requisitos de demanda do mercado interno e externo 

e da demanda dos produtos. 

Dois pontos se tornam passíveis de destaque: o primeiro se rela 

ciona a sistemática de concorrêndas internacionais, garantindo razoáveis con

dições de competitividade do produto brasileiro em projetos financiados a lo~ 

go prazo por agências internacionais. O segundo ponto diz respeito à negocia

ção de acordos entre investidores e fabricantes nacionais, garantindo a estes últi

mos a participação no fornecimento de máquinas e equipamentos, e, como contra 

partida, liberando para importação, independentemente da anál ise sobre simi

laridade, a restante parcela de bens de produção. 

A instituição dos acordos de participação nacional representou, 

indubitavelmente, uma conquista para o setor. Essa sistemática possibilitou 

que as indústrias de bens de capital passassem a discutir diretamente com as 

empresas investidoras, sob a coordenação da CACEX, o índice de participação 

dos equipamentos nacionais nos projetos implementados. Depois de atribuída a 

quota das empresas instaladas internamente, liberavam-se equipamentos que,co~ 

sequentemente, seriam excluídos do exame de similaridade ao serem importados . 

Os acordos -- conforme se pode verificar na tabela 30, que con 

solidam as estatísticas fornecidas pela CACEX -- serviram para fortalecer e 

ampliar a participação da indústria nacional na implantação de grandes proje

tos no Brasil. 



Ano 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 
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Tabela 28 - BRASIL: VALOR TOTAL DOS INVESTIMENTOS EM MAQUINAS E 
€QUIPAMENTOS E PARTICIPACAo NACIONAL, OBTIDAATRAVrS 
UE ACORDOS E REVI SOES DE"ACORDOS HOMOLOGADOS PELA 
CACEX, 1968 - 1976. 

(Va 1 or em US$) 

Pa r t i c i pação Total Percentagem 
nacional negociado nacional 

28,192,480.00 54,841 ,614. O O 51,4 % 

196,629,283.00 436,479,998.00 45,0 % 

123,692,825.36 310,826,874.62 39,8 % 

162,841,532.05 296,980,772.88 54,8 % 

193,534 ,891.47 382,726,371.00 50,6 % 

362,767,863.01 689,000,983.32 52,6 % 

1,254,536,151.21 2,149,406,074.28 58,4 % 

1,693,818,386.56 2,713,806,248.13 62,4 % 

1,767,250,890.12 2,615,467,998.39 67,6 % 

Fonte: CACEX - ABDIB. 

Para a realização dos acordos, sao distribuídas listas das ma-

quinas e equipamentos, objeto de negociação, a todas as empresas associadas 

à ABDIB. Os associados, consultando as especificações, reivindicam posições 

dentro desses acordos. Quando, portanto, se promove a realização de um acor

do, um determinado número de produtos com similares nacionais passará para 

a lista de importações sem o correspondente pagamento de direitos -- sistemá-

tica esta que necessariamente é assumida na ocasião em que se decide 

um acordo de participação nacional. 

O acordo nao é real izado individualmente, por fabricante,e 

por equipamento. Posteriormente à divulgação e à distribuição de listas, 

fazer 

sim 
-sao 

realizadas as concorrências para aqueles equipamentos. E, nesse ponto, a açao 

da associação de classe (ABDIB, no caso) simplesmente deixa de existir. Ela 

tão somente defende a posição de participação da indústria nacional como um 

todo, e não de uma empresa, especificamente, dentro do acordo. (58) 

(58) Cláudio Barde11a - Presidente da Associação Brasileira para o Desenvol
vimento da Indústria de Base (ABDIB), Entrevista, Edifício Sede da Bar
de1la S.A. - Ind. Mecânicas, são Paulo, 16.7.1976. 
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A instituição de similaridade tem sido, portanto, bastante uti-

lizada, segundo instrumentos e regulamentações que procuram favorecer a in-

dústria interna de máquinas e equipamentos. 

A partir de 1975, contudo, as empresas do setor de bens de capl 

tal começaram a se manifestar cada vez mais preocupadas com relação ao desen

volvimento e vigor do instituto da similaridade. Queixavam-se do fato de as 

autoridades governamentais virem isentando do exame de similaridade as máqui

nas e equipamentos necessários à implementação de projetos importantes no se

tor público. Citava-se o caso da usina de pelotização de minério de ferro da 

Usina de Tubarão (ES), em implantação naquela época pela Companhia Vale do 

Rio Doce, e que passou a ser desenvolvido em associação com capitais japone

ses, italianos e espanhóis. Da mesma forma, reclamavam dos prejuízos decorren 

tes da interrupção das negociações do acordo de participação nacional no pro

jeto da Mineração Samarco, quando nela já praticamente estava assegurada uma 

participação da indústria nacional de equipamentos elétricos e mecânicos da 

ordem de 90 milhões de dólares (equivalente a 720 milhões de cruzeiros). 

Como se sabe, o Projeto Samarco resultou de uma associação en

tre a S.A. Mineração Trindade e a Marcona dos Estados Unidos, sendo que a em 

presa então criada no País iria desempenhar o papel de grande exportadora de 

minério de ferro brasileiro. Para a consecução desse projeto, a indústria na

cional de máquinas e equipamentos estava sendo chamada a participar em níveis 

razoáveis. Entretanto, examinando o assunto, o Grupo Executivo da Indústria 

de Mineração sugeriu a isenção de impostos para a importação dos equipamentos 

necessarlos à viabilização do projeto, no que foi atendido pelo Ministro da 

Fazenda. (59) Concedidos os benefícios fiscais, a empresa contratante do ex

terior sol icitou à firma japonesa Mitsui Mi ike Machinery Co. ttd. que estu

dasse o fornecimento de todo o equipamento necessário ao desenvolvimento do 

Estágio I do Projeto, diretamente de sua matriz do Japão. 

No bojo dessas medidas, nitidamente desfavoráveis à produção 

das indústrias instaladas internamente, a questão de financiamento das empre

sas estatais jogaria um papel relevante. Neste aspecto, cabe recordar que, 

apos o impacto inicial das medidas de contenção econômica, tomadas a partir 

(59) Jornal do Brasil, 23.5.1975, pág. 17. 
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de 1975, iniciaram-se, dentro das empresas governamentais, os estudos e a bus 

ca de fórmulas que pudessem substituir ou amenizar os efeitos desses cortes 

orçamentários com vistas à continuação dos programas que desenvolviam. A so

lução que mais facilmente se apresentava era via financiamentos externos. Na-

turalmente, esses financiamentos sempre estão vinculados à compra, fora do 

Brasil, de parte dos equipamentos necessários ao projeto. (60) Alguns fatos 

passados com os projetos de Tucuruí, Itaparica, Ferrovia do Aço e com a Açoml 

nas parecem sobejamente comprovar esta hipótese. 

Em abril de 1976 os dirigentes da ABDIB mantiveram uma série de 

conversações com os representantes de um consórcio europeu, em Paris, que pr~ 

tendia fornecer equipamentos e financiamentos para a construção de três hi

drelétricas no País: Tucuruí, Xingó e Itaparica. As conversações entabuladas 

conduziram finalmente à aceitação de um esquema básico para o empreendimento, 

segundo o qual seriam alocadas as seguintes cifras aos itens correspondentes: 

(a) 300 milhões de dólares de equipamentos provenientes da Europa; (b) 100 

milhões de dólares de matérias primas e componentes importados da Europa, pa

ra serem incorporados a fabricação nacional; e, finalmente, (c) 90 milhões de 

dólares de equipamentos de fabricação nacional -- perfazendo, na totalidade, 

490 milhões de dólares na forma de créditos governamentais. Este montante se

ria suplementado por 1 bilhão e 310 milhões de dólares em créditos eurodólares 

assim distribuídos: (a) 410 milhões de dólares de equipamentos de fabricação 
. 1 (b) 900 'lh- d d-l -do f' . (61) naclona ; e ml oes e o ares em cre ItOS Inancelros. . 

Tal esquema garantiria o fornecimento de cerca de 66% de equip~ 

mentos nacionais naqueles projetos. Este percentual, muito embora situado a

baixo do nível normal de produção da indústria nacional, seria plenamente a

ceitável, em decorrência da garantia de concessão de um crédito financeiro de 

900 milhões de dólares, proveniente dos países europeus consorciados. 

Entretanto, cedo começaram a surgir algumas indicações na im-

prensa, provenientes de órgãos da administração pública, de que tais percen-

(60) José Eduardo de Carvalho Pereira - Financiamento Externo e Crescimento 
Econõmi~o no Brasil: 1966/1973 (Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 1974), espe
cialmente pâgs. 25-84. 

(61) Informações ABDIB, mimeo, junho de 1976, pág 3 
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tuais não seriam obedecidos. As comunicações estabeleciam que as encomendas 

para as hidrelétricas de Tucuruí e Itaparica só deveriam ficar definidas al

guns meses mais tarde, "depois de se fazer um exame mais completo das neces

sidades, em termos de equipamentos, e a consequente elaboração das encomendas 

junto às empresas nacionais." (62) 

Concretizada essa tendência, iriam ser contrariadas as linhas 

políticas básicas de apoio ao setor, tanto mais discutíveis quando se sabe 

que a indústria nacional se encontra habilitada a fornecer mais de 80% dos 

equipamentos para usinas hidrelétricas. (63) Assim, é natural que os dirigen

tes do setor se mostrassem insatisfeitos e preocupados com a possibilidade de 

o percentual de fabricação das indústrias nacionais vir a sofrer alguma redu-
-çao. 

o caso da Ferrovia do Aço teve seu desfecho em 28.11 .76, quand~ 

por solicitação do Ministro dos Transportes, o Presidente da República resol

veu sancionar um Decreto-lei, liberando a Rede Ferroviária Federal S.A.(RFFSN 

do exame de similaridade de máquinas e equipamentos a serem importados para 

aquela obra programada. "Sentindo-se prejudicados por um acordo de financia-

mento firmado pelo Governo com banqueiros ingleses estipulando a compra,na 

Europa, de 50% dos equipamentos daquele projeto os empresários nacionai~ 

sob a alegação de que poderiam fornecer 85% dos equipamentos, recusaram-se ... 

a eximir amigavelmente a RFFSA dos preceitos da legislação do similar nacio

nal."(64) Em vista desta ocorrência, e porque precisasse 1 iberar de imediato 

as parcelas iniciais do financiamento externo, o Governo repl icou com a pro

mulgação do citado Decreto-lei. 

A Açominas, em Minas Gerais, era um outro programa governamen

tal apoiado em financiamento externo. O projeto siderúrgico, com um protocolo 

de financiamento de 1 bilhão de dólares, prestes a ser confirmado com banquel 

ros estrangeiros 1 iderados por Morgan Gransfell Co. Ltd., de Londres, impunha 

percentual equivalente a 50% de equipamentos europeus àquele empreendimento. 

(63) Fábio Stefano Erber, José Tavares de Araujo Jr. e outros - Absorção e 
Cria -o de Tecnolo ia na Indústria de Bens de Ca ital (Rio de Janeiro 
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, 1973 , pago 38 

(62) Jornal do Brasil, 5.5.76, pág. 23 

(64) liAs fatias do similar nacional", Revista Veja, 8.12.76, pag. 131. 



74. 

Contrariados com a determinação, os dirigentes das entidades nacionais inte

ressadas no fornecimento das máquinas e equipamentos necessários ao desenvol-
. d . (65) d -. -. G 1 d H· vlmento o projeto empreen eram gestoes Junto ao Secretarlo- era o 1-

nistério da Indústria e Comércio, Paulo Belotti, e junto ao presidente da 

Açominas, Moacélio Mendes, com o intuito de convencê-los de que a 

nacional poderia fornecer 80% dos equipamentos necessários. 

indústria 

Finalmente, em 4.12.76, o Conselho de Desenvolvimento Econômico 

anunciou que decidira conceder crédito de confiança à capacidade da indústria 

nacional em fornecer equipamentos em condiçôes competitivas de qualidade, pr~ 

1 .. - A· 600 (66) zo e preços, ao e evar sua partlclpaçao na çomlnas para ~. 

Deste modo, chegou-se a uma solução conciliatória, na forma de 

um acordo implementado na própria CACEX. De acordo com o contratado, a Açomi

nas especificaria os produtos a serem importados sem similaridade e, em 

troca, seriam oferecidas algumas garantias à indústria nacional. Ainda que a 

solução não tivesse agradado plenamente às empresas nacionais, que continua

ram reclamando dos supplier's credits como instrumento de inibição das empre

sas brasileiras, optou-se, pelo menos, por uma solução menos truculenta do 

que a utilizada para a Ferrovia do Aço: naquela oportunidade, o Governo bai

xou um decreto, estabelecendo o limite em dólares para a importação. 

Parece oportuno comentar que, com esta regulamentação, aumentan 

do a participação global brasileira no projeto, o Governo teve que abrir mao 

de 200 milhões de dólares do total de 1 bilhão de financiamento, uma vez que 

o protocolo firmado era bastante taxativo: deveria ser mantida a mesma propo~ 

ção no financiamento europeu e nacional. 

Na primeira quinzena de julho de 1977, começaram a surgir notí 

cias na imprensa com respeito à possibilidade de o Conselho de Desenvolvimen

to Econômico conceder à Petrobrás isenção de tributos incidentes sobre a 

(65) Jornal do Brasil - 26.11.1976 - pág. 18. 

(66) liAs Fatias do simi lar nacional", Veja,.8.12.1976, pág. 132 e "Açominas 
comprará equipamentos no mercado interno", "0 Globo" 13.2.1976, pág. 9 . ., 
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total idade das importações de equipamentos necessários à exploração das jazl 

das petrolíferas do 1 itora1 de Campos (RJ). Os empresários nacionais, através 

da ABDIB, manifestam-se francamente contrários à medida anunciada. 

Alegavam que a medida que isentasse do exame de similaridade as 

importações da Petrobrás iria, simultaneamente, abrir as portas para amparar 

as operações pactuadas por muitas empresas estatais. Por sua vez, a Petrobrás 

acusava as indústrias nacionais de atrasar a entrega dos produtos encomenda-

dos, em desrespeito flagrante aos prazos contratuais estipulados. Sobre a 

questão, o Ministro da Indústria e Comércio, em entrevista, destacava que, 

no caso específico da Petrobrás, não haveria prejuízo para a indústria nacio

nal, de vez que "uma das duas empresas que fabricam no Brasil equipamentos sl 

mi1ares aos que a Petrobrás poderá importar para seus trabalhos na plataforma 

submarina de Campos, após o Decreto (de isenção), tem capital 100% estrangei

ro (Hughes Petro1eum Co., dos Estados Unidos) ~I (67) 

A solução escolhida para a questão nao tardou a ser divulgada. 

Em 29.7.77, o Presidente Geisel assinou o Decreto-lei que isentou do exame de 

similaridade, por um período de 2 anos, as importações de máquinas e equipa

mentos da Petrobrás, a serem utilizados somente nos trabalhos de exploração 

d ~ 1 b· d (68) e petro eo da aCla e Campos. 

Em resumo, o Decreto-lei estabeleceu que as importações da Pe

trobrás, referentes a equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos e de

mais materiais, inclusive suas partes, peças, acessórios e sobressa1entes,de~ 

tinados exclusivamente à produção de gás e petróleo na bacia de Campos, fica

vam isentos do exame prévio de similaridade e da exigência de guia de import~ 

çao na CACEX. A isenção concedida só teria va1 idade até 31.7.1979, o que im

pediria a empresa de contratar operações com vistas a um fornecimento abran

gendo prazo maior. 

Por sua vez, os fabricantes nacionais de equipamentos, máquina~ 

aparelhos, instrumentos e demais materiais inclusive peças e partes comp~ 

(67) "ABDIB nao fala pelo Brasil", Folha de são Paulo, 21.7.77, pág. 18 

(68) "1 mportação da Petrobrás tem i senção até 79", Jorna 1 do Bras i 1, 30.7.77, 
pág. 23. 
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nentes - que fizessem fornecimentos à Petrobrás para uso exclusivo no lito-

ral de Campos, iriam gozar, até a data 1 imite fixada, dos mesmos benefícios 

concedidos às exportações de manufaturados (isenção e/ou crédito do Imposto 

sobre Produtos Industrializados além de créditos tributários e incentivos 

fiscais decorrentes da concessão do regime de draw-back na importação de com

ponentes) . 

As conseqUencias do Decreto-lei nao foram de todo positivas.Mui 

to pelo contrário; parece-nos bastante provável que o Governo tenha cometido 

um grave erro de aval iação política ao eximir a Petrobrás, por decreto, do 

exame de similaridade para as importações destinadas às operações de Campos. 

Há indícios de que os industriais 1 igados ao setor de bens de capital pode

riam ter assinado um acordo junto à CACEX, como fora feito anteriormente para 

solucionar a questão Açominas. Naquele caso, o Governo conseguiu o seu inten 

to privilégios para obras que considerava prioritárias -- e, em troca, c~ 

mo em qualquer transação política, cedeu alguns pontos: isto é, ofereceu aos 

industriais uma participação nos fornecimentos muito menor do que pretendiam, 

mas muito maior do que lhes caberia caso houvesse a assinatura do Decreto. 

Da mesma forma, as reaçoes dos empresários quanto a concessao 

de incentivos idênticos àqueles dados para a exportação de manufaturados tam-

bém não foram positivos. O Governo julgava que, com a concessão de incenti-

vos, os fabricantes obteriam preços mais competitivos e receberiam, pela via 

fiscal, compensaçao para eventuais perdas com as importações a serem 1 ibera

das. Entretanto, os empresários alegaram que os equipamentos fornecidos à Pe

trobrás eram objeto de concorrência públ ica, e, nesse caso, os incentivos que 

viessem a receber seriam pacificamente transferidos à empresa compradora, já 

que seriam incorporados aos preços dos produtos a serem fornecidos. Não have

ria, no caso, qualquer estímulo compensatório. (69) 

Da parte dos empresários do setor de bens de capital, a isenção 

das importações da Petrobrás teria redundado num perigoso precedente. Segundo 

eles, a partir desse fato, nada poderia impedir que outras empresas estatais, 

sob alegação semelhante de urgência na execução das tarefas, fossem, igualme~ 

(69) Ver "Informe Econêrnicd ' - Jornal do Brasil, 17.7.77, pago 36. 
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te autorizadas a importar produtos que tenham simi lar fabricado no País. (70) 

De fato, nos órgãos da imprensa, começaram a surgir notícias 

quanto à pretensão da Nuclebrás, de obter a dispensa do exame prévio de simi

laridade para as compras de equipamentos destinados às usinas nucleares de An 

gra-2 e Angra-3. (71) 

As contravérsias ocorridas em torno do instituto de similarid~ 

de tem raízes profundamente plantadas em outros campos. O desejo de importar 

equipamentos reflete, antes que um sentimento de rejeição à indústria nacio

nal, a preocupação de levantar recursos para financiar compras realizadas.Nos 

anos recentes, o Governo determinou uma redução nos programas das empresas g~ 

vernamentais que atuam nos principais ramos da economia, visando reduzir o 

forte surto inflacionário. Após o impacto inicial das medidas de contenção e

conômica, tiveram início dentro das empresas governamentais os estudos e a 

busca de fórmulas que pudessem substituir ou amenizar os efeitos desses cor

tes de orçamento. A solução mais fácil foi via financiamentos, que, na maio

ria dos casos, tornam-se mais generosos e fartos no exterior -- na forma de 

supplier's credits -- do que no mercado interno, através de agências 

ciais. Naturalmente, esses financiamentos ficam sempre vinculados à 

no exterior, de parte dos equipamentos necessários ao projeto. Esse 

será melhor examinado na parte I 1.4 deste trabalho. 

of i-

compra, 

assunto 

ConseqUentemente, as empresas governamentais, na ânsia de ~ li

vrar do garrote financeiro imposto internamente, tentam levantar recursos no 

exterior, prejudfcando inevitavelmente a empresa nacional produtora de máqui

nas e equipamentos. 

Este mesmo quadro deverá ser observado nos próximos exercícios. 

Nos Orçamentos do Governo, a obtenção de verbas necessárias ao desenvolvimen-

to de programas governamentais far-se-á talvez mais difícil ainda. "E, como 

não poderia deixar de ser, os dirigentes das empresas públicas procurarão, de 

todas as formas, aliviar ou reduzir o impacto desses programas de contenção em 

(]o} Pedro Henrique David de Sanson p Vice-presidente da Associação para o De
senvolvimento das IndGstrias de Base, Entrevista p Rio de Janeiro,29.7.7~ 

(71) Consultar, por exemplo, Jornal do Brasil, edições de 17 e 27.7.1977. 
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suas empresas.Novos pacotes de financiamentos externos tentarão ser negociados 

e, sem sombra de dúvidas, crescerão as pressões externas para aumentar a par-
-ticipação de equipamentos estrangeiros nos projetos financiados. E 

nossa dívida externa e dependência com o exterior." (72) 

crescera 

(b) Bens de capital e importações 

Em final de 1966, o Governo resolveu modificar a sistemática até 

então vigente para as importações brasileiras. Essas modificações se consubs

tanciaram nos Decretos-lei n? 37, de 18.11.1966, e 63, de 21.11.66. O primei

ro, dispondo basicamente sobre o imposto de importação, enfocava também ou

tros aspectos importantes, tais como incidência, similaridade, isenção, etc. 

A segunda norma legal funcionou para alterar a Tarifa das Alfândegas, que 

havia sido anteriormente estabelecida pela Lei n? 3.244, de 18.8.57. 

Ao mesmo tempo em que estabelecia alguns requisitos básicos pa

ra traçar comparações entre produtos fabricados internamente e importados, o 

Decreto-lei n? 37 promoveu uma 1 iberal ização geral nas importações. Naquela 

época, pareceu oportuno ao Governo promover uma redução no grau de proteção ~ 

fetiva dispensada pelos tributos à indústria nacional, submetendo-a à concor

rência internacional como meio de forçar o atingimento de maior grau de efi

c i ênc i a. liA rac i ona 1 i dade dessa 1 i bera 1 i zação das importações baseava-se na 

premissa de que a indústria interna deveria ser submetida à concorrência in

ternacional, a fim de forçá-la a cuidar melhor de seus custos de produção e 

não elevar seus preços sem justa razão, procurando, concomitantemente, atin

gir melhores índices de produtividade." (]3) 

Deste modo, em consequência das diretrizes de política tributá

ria adotadas no final de 1966, ocorreu um aumento expressivo no volume e no 

valor das importações que vinham sendo real izadas, com consequentes reflexos 

negativos nas contas do balanço de pagamentos do País. 

(72) ABD I B - liA di fÍ c i 1 dec i são no caso Petrobrás", BoI et im ABD I B, n'? 251 
22.7.77. 
Wilson Suzigan,Regis Bonel li,Maria Helen T. Horta e Celsius Antonio Lod
der-"Crescimento Industrial no Brasil: Incentivos e Desem enho Recente ( 
Rio e anelro: "pag • onsu tar,tam em, omas . owin 
ger-"lmport Substitution,Export Promotion and the Structure of Brazills 
Protectionll , in The Journal of Development Studies, Vol.10-Abril/junho 
1974, n'?s 3 e 4, pâgs. 430/444. 
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Para isso, sem dúvida, concorreu preponderantemente a efetiva 

redução das alíquotas do imposto de importação, que passaram a variar de O a 

100% quando, anteriormente, abrangiam percentuais que se estendiam pela fai

xa dos O aos 150%. Além disso, e não em menor grau, deve-se colocar o sistema 

de isenções criados e/ou ampl iados para amparar determinadas importações, no-

tadamente aquelas que se relacionam com os projetos aprovados pelo 

de Desenvolvimento Industrial. (]4) 

Conselho 

Em fins de 1968, em razão das circunstâncias, observou-se uma 

tendência inversa ao movimento de 1 iberal ização de importações. O Conselho 

de Política Aduaneira passou a atuar mais decididamente na proteção à indús

tria nacional, ao mesmo tempo em que se colocavam alíquotas mais elevadas 

para a importação de diversos itens, notadamente os referentes a bens de 

capital. Ao se tecer comparaçoes com períodos anteriores, nota-se que o impo~ 

to de importação, de um modo geral, ficou, naquela oportunidade, colocado em 

níveis distintamente mais elevados. Os estudos desenvolvidos por Suzigan, Bo

nell i e outros mostram esta evidência. 

Tabela 29 - BRASIL: TARIFAS DE IMPORTAÇÃO POR CATEGORIAS DE USO DOS BENS (ME
DIAS NÃO PONDERADAS, TAXAS NOMINAIS), 1973. (Em percentagens) 

Bens de Consumo não Duráveis 
Bens de Consumo Duráveis ... 
Combustíveis e Lubrificantes 
Bens Intermediários Metál icos 
Bens Intermediários não Metál icos 
Materiais de Construção ........ . 
Bens de Capital p/Agricultura 
Bens de Capital p/Indústria. 
Bens de Capital p/Transportes 
Total das Importaçoes ...... . 

1973 

(março) 

84 
83 
25 
49 
34 
47 
31 
44 
47 
49 

Variação nos períodos 

1973/67 

+ 55,6 
+ 29,7 
- 47,9 
+ 44,1 
+ 25,9 
+ 6,8 
+ 24,0 
+ 22,2 
+ 11,9 
+ 25,6 

1973/1964-66 

+ 15, 1 
+ 3,8 
- 61,5 
+ 4,3 

8, 1 
24,2 

3, 1 
- 10,2 
- 14,5 

9,3 
Fonte: Suzigan, Bonelli, Horta e Lodder - Crescimento Industrial no Brasil 

Incentivos e Desempenho Recente, pág. 48. 

A partir das informações constantes na tabela 29, torna-se fá-

cil verificar que os níveis colocados em março de 1973 situavam-se bastante 

acima dos referentes a 1967 (em média, um aumento superior a 25%). Entre-

tanto, com relação .. . aos nlvels existentes em 1964-66, elas ainda estavam 

(74) Wilson Suzigan, Regis Bonelli, Maria Helena T. Horta e Celsius Antonio 
Lodder - "Crescimento Industrial no Brasil: Incentivos e Desem enho Re-
cente {Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 197 , pago Consultar tambem, Tho 
mas C. Lowinger - "Import Substitution, Export Promotion and the Structu 
re of Brazil's Protection", in The Journal of Development Studies, Vol~ 
10 - abril/junho 1974, n~s 3 e 4 pags. 430/444. 
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bastante abaixo, exceto quanto aos bens de consumo duráveis e nao duráveis, 

e intermediários metálicos. Além disso,não se abandonaria a prática de conce-

der reduções tarifárias -- ou mesmo isenções sobretudo para as importa-

ções de bens de capital, todas as vezes que, através de estudos desenvolvidos 

no setor públ ico, se manifestasse a oportunidade ou conveniência de adoção da 

medida. 

No que concerne à promoçao de desenvolvimento industrial, a efl 

ciência das tarifas -- e, de um modo geral,a da própria política tributária p~ 

ra o setor de bens de capital -- está ligada às diretrizes em que se apoiam 

as autoridades do Governo para concederem isenções e/ou reduções tarifárias. 

As isenções concedidas pelos setores governamentais para importação de bens 

de capital contribuiram com cerca de 77% para o aumento do coeficiente de im

portações entre 1968 e 1972, e destarte representaram o fator que mais prepon 

derantemente contribuiu para o atraso relativo da indústria interna de bens 
de capital. (75) 

No período entre 1973-7S, a anál ise dos valores das importações 

de bens de capital e de componentes faz realçar a gravidade da situação que 

o setor então atravessava. Além disso, nota-se que os percentuais de importa 

ções revela uma relativa estabilidade, fazendo crer que as medidas de polítl 

ca implementadas não teriam obtido a desejada eficácia: isto é, as importa

ções de bens de capital não foram cumpridas e a situação permaneceu pratica

mente inalterada. 

Tabela 30 - BRASIL: IMPORTAÇÕES DE BENS DE CAPITP.L E COMBUSTf
VEIS E LUBRIFICANTES, 1973-1975 (EM MILHOES DE DOlA 
RES) . 

1973 197!! 1975 
valor % na valor % na valor % na 

pauta pauta J>_au ta 

a. Bens de capital sob encomen -da ........................ 570 9,3 711 5,6 1100 9, 
b. Outras máq. e equipamentos 1573 25,3 2408 21 ,6 2832 25, 
c. a + b . .................... 2143 34,6 3119 27,2 3932 34, 
d. Combustívei s e lubrifican-

tes ....................... 770 12,4 2962 23,4 3074 25, 
Total Geral .............. 6193 100,0 12641 100,0 12169 100, 

Fonte: Boletim ABDIB, março de 1976, pago 12. 

(75) Banco Central do Brasi 1 - "Setor Externo e Desenvolvimento da Economia 
Nacional", Boletim do Banco Central do Brasil - Anexo Especial n<? 11, n<? 
2, 1973, pág. 47 

o 
2 
2 

3 

O 
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Consideradas apenas as importações de máquinas e equipamentos, veri 

fica-se que os valores das mesmas rival izam-se com as impressionantes cifras 

gastas com a rubrica combustíveis e lubrificantes, que tanto têm preocupado 

o Governo. Se a elas adicionarmos o valor das importações de bens de capital 

(item c do quadro 31), teremos, então, um montante de gastos nitidamente su

perior, durante todo o período considerado. 

As estatísticas disponíveis para o setor de bens de capital sob en

comenda mostram que, entre 1969 e 1976, o valor das importações aumentou sig

nificativamente, atingindo um percentual equivalente a 377,24%, com relação 

aos níveis registrados em 1969. Tal crescimento não se fez, entretanto, as 

expensas da produção interna, a qual, num desempenho ainda mai,s expressivo 

conseguiu, no mesmo período, registrar um avanço de 671,48% nos seus .. . nlvels 

de produção, aumentando, consequentemente, de mais de 10% a participação to

tal interna no consumo aparente de bens de capital sob encomenda. Um incremen 

to também expressivo está no consumo aparente dessa espécie de produtos, que 

aumentou de 504,67% entre 1969 e 1976. 

Tabela 31 - Brasil: Estimativa de Produção Nacional, Exportação e Importação 
de Bens de Capital sob Encomenda, 1969-1976. 

(em milhões de dólares) 

Anos Produção Exportação Importação Consumo Participação da 
Nacional Aparente Indústria Nacional 

1969 256 8 312 560 44% 
1970 351 15 380 716 47% 
1971 475 23 419 817 52% 
1972 618 35 603 1 . 186 50% 
1973 870 23 570 1 .417 59% 
1974 1038 35 711 1.714 58% 
1975 1450 50 1.100 2.500 56% 
1976 1976 70 1 . 177 2.826 58% 

Fonte: ABDIB, Relatório Anual da Diretoria, diversos períodos. 

Embora nao tenhamos encontrado estatísticas que evidenciassem uma 

desagregação dos destinos da oferta global de equipamentos entre 'demanda es

tatal ' e 'demanda privada ' , existe uma certa evidência de que o setor públ ico 

tenha sido a principal fonte de demanda nesse período. Fontes credenciadas do 

Conselho de Desenvolvimento Industrial admitem que, no período abrangido pe

las estatístrcas, as 'empresas estatais se teriam responsabilizado por mais de 

50% das encomendas de máquinas e equipamentos feitas à indústria nacional. 



82. 

Tal percentual torna-se facilmente expl icável à luz do notável vulto de recur 

sos governamentais alocados, nos últimos anos, ao desenvolvimento de empreen

dimentos nos campos de obras públ icas e de infra-estrutura. (76) 

Na medida em que o crescimento da indústria de bens de capital tor

nou-se cada vez mais dependente de empreendimentos governamentais, e, conside 

rando, por outro lado, o valor das importações pactuadas, julgou o Governo 

necessário prestar maior apoio à indústria interna. 

Assim, em sessao de 22.5.1974, o Conselho de Desenvolvimento Indus

trial, através da Resolução n~ 6, recomendou aos órgãos da administração pú

bl ica brasileira que dessem IIpreferência à indústria nacional no que se refe

re às encomendas de máquinas e equipamentos relativos aos projetos em anda
mento. 1I (77) 

Malgrado esta determinação e a despeito das diversas medidas de 

apoio ao setor produtor de máquinas e equipamentos, levadas a efeito pelo Ban 

co Nacional de Desenvolvimento Econômico no decorrer do exercício de 1974, 
-nao se chegou a transmitir um clima de completa tranquilidade ao empres~ 

riado nacional, responsável pela produção do setor. Atreladas aos programas 

governamentais desenvolvidos, as empresas manifestavam sárias apreensoes qua~ 

to à continuidade do esquema de substituição de importações. Precipuamente,as 

queixas eram dirigidas para o aspecto de não participação das indústrias na

cionais nos equipamentos de maior aporte tecnológico, em decorrência das di

versas aberturas feitas pelo Governo, no que concerne à entrada desses prod~ 

tos no Pa í s. (l8) 

Embora tendente·a usar seu poder de compra para fortalecer·o núcleo 

nacional de prodUtbresde bens de capital, o Governo se confrontava com, a difi

culdade de equacionar o problema, dada a existência de outras variáveis impo~ 

tantes. 

(76) Fábio Stefano Erber, José Tavares de Araujo Jr. e outros - Absorção e 
- Cria ão de Tecnolo ia na Indústria de Bens de Ca ital (Rio de Janeiro 

Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, .1973 , pags. 12-14. Ver, tam 
bem Wilson Suzigan, Regis Bonell i, Maria Helena T. Horta e Celsius Anto~ 
nio Lodder. 

(]7) IIDesenvolvimento: uma etapa a mais ll
, Revista'Veja, 29.5.1974, pág. 101. 

(78) Telex de 22.5.75, assinado pelo presidente da ABDIB, Cláudio Bardela e 
pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria Eletro Eletrônica, 
Manoel da Costa Santos, dirigido áos Ministros de Estado da Indústria e 
Comércio, Fazenda, Minas e Energia e Planejamento. 
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Nesse conjunto, deve-se destacar o fato de a expansão dos empree~ 

dimentos governamentais não ter sido acompanhada de um crescimento proporcio-

nal da parcela de recursos internos destinada a financiar esses 

tos. (79) Tal situação, por sua vez, levou a uma busca febril por 

financeiros no exterior. 

investimen-

recursos 

As fontes externas asseguram o suprimento à demanda de importações 

de bens de capital, em condições favoráveis de custo e prazo, quando compara

das com as alternativas de financiamento doméstico. O acesso a esta fonte de 

recursos fica então garantido, uma vez que se evidencie a solvência interna

cional do país receptor e a viabilidade econômico-financeira dos empreendi

mentos programados. Além disso, quando se adiciona aos aspectos mencionados 

a necessidade de financiamento a longo prazo, deve-se levar em conta que a 

sistemática de obtenção desses recursos difere da que é comumente util izada 

para obtenção de moeda no mercado financeiro internacional, e que poderiam r~ 

sultar eventualmente na compra de equipamentos no País. Quando os financia-

mentos obtidos e~tão vinculados a compra de equipamentos no país de onde se 

originam os recursos, desvia-se para o exterior uma parcela significativa da 

demanda por bens de capital. 

Na opinião de alguns pesquisadores, (80) este fato talvez tenha sido 

o principal responsável pelo extraordinário crescimento das importações dos 

produtos do setor de bens de capital nos últimos anos. 

Outros estudos empreendidos têm chegado a conclusões idênticas. Pe

reira (81) admite que, lide um modo geral, as importações financiadas refe

rem-se a bens de capital, seus pertences e acessórios .... Tais importações 

tem crescido substancialmente, na maior parte em função de projetos governa

menta i s .11 

(80) 

(81) 

Fábio Stefano Erber, José Tavares de Araujo Jr. e outros - Absorção e 
Cria ão de Tecnolo ia na Indústria de Bens de Ca ital (Rio de Janeiro 
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, 1973 , pago 22 
Fábio Stefano Erber, José Tavares de Araujo Jr. e outros - Absorção e 
Criação de Tecnologia na Indústria de Bens de Capital (Rio de Janeiro 
Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP, 1973), pág. 23 
José Eduardo de Carva~ho Pereira - Financiamento Externo e Crescimento E 
mico no Brasil: 1966/73 (Rio de Janeiro: IPEAI INPES, 1975), p~g. 41. 
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Destarte, o relativo grau de facil idade que, nos últimos anos, tem 

envolvido a captação de financiamentos no exterior, em conjugação com a sis

temática de programação financeira dos projetos de expansão das empresas do 

setor público, estaria induzindo à superutil ização de créditos externos na 

maioria das vezes vinculados à importação de bens de capital), ainda que exis 

ta, em certas áreas, recursos correntes disponíveis que bem poderiam ser cana 

1 izados para os setores eventualmente demandantes. 

Tais fatos expl icam o comportamento aparentemente contraditório de 

alguns setores governamentais. 

Por um lado, nota-se a instituição de um programa de açao governa

mental para o BNDE, enfaticamente voltado para o apoio e desenvolvimento das 

indústrias 1 igadas ao setor de máquinas e equ~pamentos, além de uma recomen

dação, feita no nível mais alto do Governo, no sentido de que as empresas do 

setor públ ico dêem preferência ao equipamento nacional, evitando fazer impor

tações. 

Paralelamente, entretanto, certos setores do Governo a 1 i men ta r iam 

o ponto de vista de que não haveria qualquer possibil idade de abrir mão da 

concorrência internacional para fornecer equipamentos destinados ao desenvol

vimento de diversos programas governamentais já em execução. De acordo com 

essa corrente de opinião, afirmava-se que "apesar da disposição em desenvol

ver a produção nacional de bens de capital e do reconhecimento da função des

te setor no desenvolvimento de tecnologia própria, o Governo julga pouco fac

tível precipitar a substituição de importações de determinados bens conside-

d . . - - d . d . d p" 11 (82) ra os essenciais a manutençao o ritmo e crescimento o ais. 

Há indicações de que os defensores deste último ponto de vista te

riam conseguido obter preponderância. Consideramos a seguinte passagem extraI 

da de documento oficial: (83) "Na estratégia governamental ... procura-se im

primir tratamento não necessariamente conducente a 1 imitações nas importações 

de máquinas e equipamentos, optando-se por uma política de procurar ampl iar, 

ao máximo possível, a gama de produtos importados com financiamento." ( o gr~ 

fo é nosso). De fato, as estatísticas mostram um marcado aumento de importa-

ções de máquinas e equipamentos real izadas com financiamento,precisamente den 

(82) "Tecnologia e o problema", Jornal do Brasil, 18.6.1976, pág. 17. 

(83) Banco Central do Brasil - Relatório Anual, 1975, págs. 221-22. 
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tro do período considerado. 

Tabela 32 - BRASIL: IMPORTAÇOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ATRAVtS DE FINAN
CIAMENTOS E INVESTIMENTOS EXTERNOS. 1973 - 1975 

(Valor em US$ milhões) 

Discriminação 1973 

Total ................................ 977,2 

1. Financiamento ....•................... 974,4 

- de organismos internacionais e agen-
cias governamentais ............•... 198,5 

- de financiadores privados (?uppplier's 
~redit) ............................ 775,9 

2. I nves t i men tos ........................ 2,8 

1974 

1339,5 

1332,6 

381 , O 

951,6 

6,9 

Fonte: Banco Central do Bras'il, Relatôrio Anual: 1975, pâg. 222. 

1975 

1814,9 

1802,9 

466,8 

1336, I 

12,0 

A tabela 33 apresenta os valores referentes às importações de ma

quinas e equipamentos, para o período 1973-1976, detalhadamente, segundo al

guns objetos importados. 

No ano de 1976, do total de importações de bens de capital, aproxi

madamente 20% referem-se a componentes cuja fabricação envolve tecnologia al

tamente sofisticada. Assim sendo, e embora a produção das empresas nacionais 

de bens de capital mostre uma tendência ascendente - conforme se verifica na 

tabela 31 - este fato, por si só, não indica que esteja ocorrendo uma substi 

tuição nas importações dos produtos do setor, já que tal aumento de produção 

provocaria uma elevação correspondente no volume das importações, por força, 

inclusive, da característica de maior apuro tecnológico necessário aos compo
nentes. (84) 

Para que se pudesse romper esta correlação entre aumento da produ

ção interna e incremento das importações, e efetivamente penetrar em areas 

substituidoras de importação,o Governo teria que encarar três espécies de pr~ 

blemas.O primeiro,que se refere à escala em que opera a indústria nacional e 

a sua capacidade para atender ao crescimento da procura interna,demandaria es 

(84) "Bens de Capital: A Guerra da Substituição Continua" - Comércio & Merca
dos, Anexo XI, n? 119, julho de 1977, págs. 29-33. 



Tabela 33 - BRASIL: IMPORTAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, 1973-1976. 

mil toneladas). 

1973 1974 
DISCRIMINAÇAO Peso Valor Valor médio Peso Valor Valor médio Peso 

( tons) (US $) (US$/ton) ( ton) (US$) (US$/ton) ( tons) 
1. Maquinas e aparelhos. Mate 

rial elétrico ........... -. 332 1.708 5.139 488 2.473 5.067 535 
Caldeiras, máquinas, apar~ 
lhos e instrumentos mecânl -cos ...................... 269 1.232 4.579 404 1.761 4.363 431 

Máquinas e aparelhos elé-
tricos, objetos destinados 
a usos eletrônicos ....... 63 476 7.524 84 712 8.435 104 

2. Material de transporte ... 101 434 4.324 151 635 4.223 132 

Veículos e materiais para 
vias férreas, aparelhos de 
sinal ização não elétricos 
para vias de comunicação. 27 61 2.250 29 59 2.043 22 

Veículos automóveis, trat~ 
~ -res, velculos terrestres 

em gera 1 ................. 70 192 2.589 118 303 2.577 103 

Navegação aérea .......... 2 135 76.181 3 258 96.936 2 
Navegação marítima e flu-

15 11.168 5 vial .................... 2 56 37.000 1 

TOTAL ............... 433 2.142 4.950 639 3.108 4.868 667 
- -

. Fonte: Banco Central do Brasil - Relatórios Anuais, diversos exercícios. 

(Valores em milhões de dólares; Peso em 

1975 
Valor Valor médic Peso 
(US $) (US$/ton) ( tons) 

3.238 6.052 386 

2.348 5.448 305 

890 8.558 81 

694 5.258 165 

48 2.182 85 

34E 3.359 77 
200 100.000 1 

100 20.000 2 

3.932 5.895 551 

1976 
Valor 
(US$) 

3.518 

1.980 

931 

607 

133 

300 
105 

69 

3.518 

Valor médio 
(US$/tons) . 

6.385 

6.492 

11.494 

3.679 

1.565 

3.896 
105.000 

34.500 

6.385 
-

co 
0'1 
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tudos e anál ises acurados sobre o mercado interno. Além disso, teria que le

var em conta a decisão política de estar competindo em áreas tradicionalmente 

reservadas às importações, por influência dos interesses de empresas multina 

cionais que atuam no País, e o fator, não menos importante, de prover a tecno 

logia necessária a substituir, pela produção interna, a compra externa de 

muitos componentes e equipamentos. 

Os três vetores de força do sistema (1) escala de operaçoes e 

capacidade de produção das empresas nacionais; (2) ação das empresas multina

cionais; e, (3) tecnologia necessária à substituição -- fazem com que se tor

ne lícito tão somente estabelecer áreas de possibil idade e áreas de impossibl 

1 idade; isto é, áreas onde a substituição de importações é viável desde que 

acionados os estímulos governamentais e áreas onde se torna inviável tentar 

a substituição, em decorrência de problemas políticos, de escala ou de tecno

logia. 

Mas, em que pese a sensibilidade extrema embutida nessas três 

questões, julgamos que valeria a pena encetar um estudo deste tipo, que propl 

ciaria alguns elementos para a elaboração de diretrizes políticas, com a con

sequente formulação de processo decisório mais racional para o setor. Um pon

to de partida seria o dos produtos do setor de bens de capital que mais pesam 

na pauta de importações do País. Anal isados, minuciosamente, com relação -as 

caracteristicas acima aludidas, poderia ser estimado o coeficiente de abertu 

ra para fabricá-los internamente. No que concerne ao setor de bens de capital, 

a tabela 34 fornece o montante das vinte maiores importações do setor, abran

gidas pelo período 1971 - 1974. 

Durante algum tempo, alguns setores governamentais usavam mensurar 

a capacidade de substituição de importações de bens de capital através da 

quantidade de equipamentos disponíveis internamente e da capacidade instala

dora pelas empresas do País. Parece-nos não ser de todo aconselhável aco

lher-se esta 1 inha de pensamento. Examinemos as séries estatísticas de comer

cio com o exterior dos produtos fabricados pelas indústrias de bens de capi

tal. (Tabela 35). Pelos dados relacionados pode-se verificar que as 

máquinas e equipamentos brasileiros vêm sendo importados a uma razão dólares/ 

toneladas muito superior à relação referente à exportação. Assim, o estrang~ 

lamento maior estaria na capacidade de engineering e na tecnologia necessa-
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Tabela 34 - BRASIL: PRINCIPAIS IMPORTAÇOES DE BENS DE CAPITAL SOB 
ENCOMENDA, SEGUNDO VALOR DE IMPORTAÇAO: 1971-1974.(Va 
lores em milhões de dólares, CIF). -

1. Máquinas operatizes pesadas 

2. Aparelhos elétricos de comando, 
controle e proteçao - Quadros 
elétricos .................... . 

3. Guincho, cabrestante e guindas-
te ........................... . 

4. Fornos ....................... . 

5. Locomotivas .................. . 

6. Conversores, colheres de fundi
ção, 1 ingoteiras e máquinas de 
vazar ........................ . 

7. Compressores ................. . 

8. Válvulas ..................... . 

9. Vagões ....................... . 

10. Lam i nadores .................. . 

11. Reatores nucleares ........... . 

12. Geradores elétricos .......... . 

13. Turbinas hidrául icas ......... . 

14. Grupos geradores diesel ...... . 

15. Pontes rolantes .............. . 

16. Bomba s ....................... . 

17. Caldeiras .................... . 

18. Navios, rebocadores e equipamen 
tos portuários ............... : 

19. Transformadores .............. . 

20. Britadores e moinhos ......... . 

Subtota 1 

Outros 

Total ........................ . 

1971 

20,4 

38,4 

29,2 

21,5 

20,6 

3,0 

16, 1 

17,2 

22,4 

11 ,7 

1 ,4 

11,2 

8, 1 

3,4 

0,9 

5, 1 

9,4 

58,7 

5,9 

12,7 

317,3 
(74,4%) 

109,2 
(25,6%) 

426,5 

ANOS 

1972 

35,5 

69,7 

29,0 

39, O 

17,4 

11,9 

23,4 

18,0 

56,6 

15,6 

3,8 

19,4 

18,6 

5,4 

3,9 

7,3 

13,6 

45,5 

9,9 

16,2 

459,7 
(75,1%) 

152,5 
(24,9%) 

612,2 

1973 

42,9 

27,4 

34,1 

38,0 

27,4 

6,9 

26,0 

23,4 

9,4 

38,3 

23,2 

20,8 

10,3 

2,0 

8,0 

5,6 

55,9 

9,2 

15,0 

424,2 
(72,9%) 

157,3 
(26, 1 %) 

581 ,5 

1974 

73,7 

59,7 

49,0 

47,5 

41 , O 

35,9 

28,5 

28,4 

25,6 

25,0 

24,0 

22,0 

21 ,6 

14,0 

12,6 

12,2 

11 ,3 

11 ,3 

10,5 

10,4 

564,2 
(77 ,8%) 

160,2 
(22,2%) 

724,4 

88. 

Fonte: Associação Brasileira para o Desenvolvimento da IndGstria de Base (ABDIB). 



89. 

rias ã produção de partes, peças e componentes de equipamentos, que 

os produtos do setor com maior rigidez na pauta de importações. 

seriam 

Tabela 35 - BRASIL: IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE BENS DE CAPITAL, 
1971 - 1977. 

Imeortas:ão 

Ano Valor FOB Quant idade Relação US$/ton Var iação 
(US$ mil hões) (1000 tons) s/ valor 

1971 1.323 340 3,89 45,7 
1972 1 .854 440 4,21 40, 1 
1973 2.143 433 4,95 15,6 
1974 3.108 638 4,87 45,0 
1975 3.932 667 5,89 26,5 
1976 (1) 3.518 551 6,38 ( 1 O ,5) 
1977 763 112 6,81 (78,3) 

Exeortas:ão 

1971 133 48 2,77 37, 1 
1972 216 82 2,63 62,4 
1973 303 107 2,83 40,3 
1974 646 196 3,31 113,2 
1975 893 289 3,08 38,2 
1976( 1) 950 241 3,94 6,4 
1977 268 72 3,72 (71 ,8) 

Fonte: Secretaria da Receita Federal - CIEF. 
Observa ções: (1) só foi considerado o primeiro trimestre do 

os percentuais entre parentêsis são negativos. 
ano de 1977. ( 2) 

De modo idêntico, as estatísticas do preço médio dos produtos do 

setor acusam o mesmo fenômeno. 

Ano 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Tabela 36 - BRASIL: PREÇO MtDIO DAS IMPORTAÇOES E EXPORTAÇOES DE 
BENS DE CAPITAL, 1971 - 1976. 

Importação Var iação 
(valor em US$) s/ano anterior 

3.649,00 
1.203,88 
4.046,73 
4.871,47 
5.895,05 
6.384,75 

(67.0) 
236. 1 

20.4 
21.0 
8,3 

Exportação 
( valor em U S $) 

2.770,83 
2.634,15 
2.831 ,78 
3.312,82 
3.089,97 
3.941,91 

Var i ação 
s/ano anter i or 

(4.9) 
7.5 

17,0 
(6.7) 
27,6 

Fonte: Banco do Brasil S.A. - Relatório Anual, Diversos exercícios. 
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Pode-se ver que cada tonelada de bens de capital tem sido export~ 

tada a um preço médio que representa, por tonelada, quase a metade do preço 

médio de importação. Essa diferença de preços reflete, sem dúvida, maior so

fisticação e avanço tecnológico das máquinas que o Brasil importa, em compar~ 

ção com aquelas que são exportadas. 

Uma terceira questão, também ligada à balança comercial, conviria 

ser resumidamente abordada nesta oportunidade' Trata-se das trocas bilaterais 

que se têm real izado entre o Brasil e diversos outros países, a partir da dé

cada de 30. Este sistema parece ter sido concebido pela Alemanha, naquela ép~ 

ca, como um meio de entrar nas áreas de influência comercial dos Estados Uni

dos e dos países do leste europeu. (85) Antes da guerra, o Brasil se viu colo 

cado entre duas nações de políticas comerciais mutuamente excludentes, a Ale

manha e os Estados Unidos, que competiam entre si objetivando estabelecer quem 

exerceria influência predominante no País. 

A estratégia adotada pela Alemanha, tendo em vista a inconversibi-

1idade de sua moeda, apoiava-se em comprar no Brasil alguns produtos ~ agr I co-

las cotados no mercado internacional --- tal como o café e o açucar --- a pre

ços de mercado, ficando o Brasil na obrigação de importar equipamentos a pre

ços fixados pelo Governo alemão, uma vez que os créditos obtidos pela venda 

dos produtos agrícolas só poderiam ser utilizados no pais comprador. Naquela 

época, esta sistemática carreou inúmeras vantagens para o Brasil e serviu in

teiramente às diretrizes da política de então. 

A continuidade dessas transações, contudo, veio a lançar reflexos 

negativos para as indústrias do Pais porque "a 1ijou a empresa nacional de pa~ 

ticipar de grandes projetos que aqui se real izaram. Até recentemente, ainda, 

algumas trocas tem ocorrido."(86) 

Tais acordos comerciais, portanto, têm uma discutível validade, na 

medida em que os produtos entrados no País possam causar maiores entra-

ves ao setor de bens de capital nacional. O caso de materiais ferroviários 

(85) John D. Wirth - A olitica de desenvolvimento na era de Var as (Rio de 
Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1975 , pags. 3 - 51 

(86) Cláudio Barde1 la - Depoimento junto à comissão Parlamentar de Inquérito 
ue investi a as atividades das em resas mu1tinacionais no Brasil, Câma

ra dos Deputados, mimeo, 197 , pago 11. 
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por exemplo, pode servir como ilustração. O setor nacional de materiais e 

equipamentos ferroviários teria condições de 

1 idade com a produção externa, especialmente 

com uma ociosidade calculada em torno de 70% 

concorrer em preço, prazo e qua

de vagões, e, em 1977, estaria 

d 'd d' 1 d (87) e sua capacl a e Insta a a. 

Nada obstante, os Governos brasileiro e da Iugoslávia firmaram um acordo 

de comércio, em princlpios de 1977, pelo qual o Pais importaria aqueles produ 

d 
~ (88) - . -

tos o pais europeu. Deste modo, credltos acumulados durante um conside-

rável perlodo de tempo são liquidados mediante acordos que, muitas vezes, in-

cluem produtos com s imi lar nacional e que, normalmente, -nao seriam importados 

porque nao possuem nem a qua 1 idade nem os preços que ser iam desejáveis. Além 

disso, causam problemas à indústria aqui instalada por obstaculizar a coloca

ção de seus produtos no mercado. 

De qualquer modo, o aumento nas importações de bens de capital, 

notadamente para o setor que fabrica sob encomenda, tem sido objeto de preoc~ 

pações constantes por parte do Governo. A partir da epoca em que os preços i~ 

ternacionais do petróleo foram elevados, verificou-se uma progressiva tendên-

cia em apoiar o desenvolvimento da indústria nacional de bens de ca p i ta 1 , 

visando a coibir precipuamente as importações da categoria, que pesavam sobre 

a nossa balança comercial, já excessivamente onerada com o aumento daqueles 

preços. Um ponto de partida seria o estudo das maiores importações do seto~ 

e a probabil idade de evitá-las -- tendo em conta as condicionantes da escala 

de produção, área de competitividade e caracterlsticas tecnológicas. Nada 

obstante, um estudo d~ssa monta deveria ser levado a efeito com muita cautela, 

a fim de garantir a eficácia quanto ao atingimento de objetivos 

nas diretrizes pollticas do Governo. 

4. INDOSTRIA DE BENS,DE CAPITAL E TECNOLOGIA 

(a) Introdução 

propostos 

Os problemas de ordem tecnológica estão intimamente relacionados 

com os problemas gerais de desenvolvimento industrial. Para nos inteirarmos 

(8]) Informações obtidas junto ao Sindicato da Indústria de Materiais e Equi
pamentos Ferroviários. 

(88) Jornal do Brasil, 20.7.77, pág. 19 
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dos fatores que condicionam o processo de modernização de tecnologia, precis~ 

mos dispor de informações concernentes ao desenvolvimento do sistema econômi

co do País, isto é, de suas características fundamentais e experiência de de

senvolvimento, como também de suas tendências e objetivos a alcançar. (89) 

Encarado de forma um tanto simplista, o argumento de transferência 

de tecnologia se apoia na questão de proporcionar auxíl io, quando se intenta 

acelerar o desenvolvimento industrial. Os países em desenvolvimento, de uma 

maneira geral, poderiam queimar várias etapas e tirar vantagens de experiên

cia dos pioneiros, beneficiando-se do manancial de ciência e tecnologia acum~ 

lado durante várias décadas. Isso pode ocorrer tanto mais facilmente quando 

se dispõe de uma infra-estrutura científica e tecnológica e de recursos de 
ca p i ta 1. (9 O) 

A falta de um potencial científico e tecnológico é, sem dúvi

da, o obstáculo mais crucial enfrentado pelos países em desenvolvimento. r 
de todo necessário, portanto, que se possua um sistema educacional capaz 

de produzir técnicas bem versadas em ciência e tecnologia; que se dê ênfase 

a pesquisa, e que se desenvolvam trabalhos em oficinas e laboratórios, gua~ 

dando estreito relacionamento com o desenvolvimento industrial do País. 

Supomos que so desta maneira qualquer país poderá beneficiar-se da vas

ta experiência mundial em ciência e tecnologia, seu conhecimento e u

tilização. Sem deixar de aproveitar dos conhecimentos e descobertas de 

centros mais adiantados, os países teriam a oportunidade de aperfeiçoar sua 

(89) Consulte-se, a respeito do tema, Nuno Fidel ino de Figueiredo - A Transfe 
rência de Tecnolo ia no Desenvolvimento Industrial do Brasil, Setie 
Monografica n<? 7 Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1972 Francisco Almeida 
Biato, Eduardo Augusto A. Guimarães e Maria Helena Poppe de Figueiredo 
- A Transferência de Tecnolo ia no Brasil (Rio de Janeiro: IPEA/IPLAN , 
1973 ; Fabio Stefano Erber, Jose Tavares de Araujo Junior, Sergio Fran
cisco Alves, Leonídia Gomes de Reis - Absorção e Criação de Tecnologia 
na Indústria de Bens de Capital ( Rio de Janeiro: FINEP, 1974); Heitor 
Gomes de Souza, Darcy F. de Almeida e Carlos Costa Ribeiro - política 
Científica (São Paulo: Editora Perspectiva, 1972). 

(90) Fanny Tabak, Comp. De endência Tecnoló ica e Desenvolvimento nacional (Rio 
de Janeiro: PalIas S.A. Editora e Distribuidora, 1975 ,pags -50. 
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própria tecnologia, tendendo a minimizar o grau de desvantagens embutidas nos 

diversos aspectos de transferência tecnológica. 

o papel do Governo é fundamental neste sentido, não so para apoiar 

a criação de uma base científica quanto para programar o modo como esta trans 

ferência se desenvolveria. Está patente aue a tecnologia flui para onde está 

o dinamismo tecnológico: a tecnologia não segue o princípio do movimento ace

lerado de um nível mais alto para um mais baixo. A medida que aumenta o ní

vel tecnológico dos países em desenvolvimento, aumenta também a freqUencia 

das transferências de tecnologia e, junto com essa, a sofisticação. Isso ape

nas sublinha a importância de uma direção a ser programada cuidadosamente,uma 

vez que os países em desenvolvimento, ao longo de sua linha ascendente de pr~ 

gresso, terão que I idar, cada vez mais freqUente e intensamente, com os pro

blemas inerentes ã absorção de tecnologia. 

E essa gama de problemas se estende desde as unidades industriais 

existentes até as empresas que pret~ndem instalar~se futuramente no País, ob

jetivando a fabricação de produtos tecnicamente mais complexos. A natureza 

dos problemas aí enfrentados é similar para quaisquer das duas situações, no 

sentido de que se vinculam a aspectos comuns, tais como a adequada seleção de 

processos produtivos) a assimilação de técnicas de elaboração (know-how); os 

mecanismos de transferência de tecnologia; o conceito mecanico (engineering ) 

os esquemas e plantas dos processos e equipamentos e a pesquisa tecnológica~1) 

Nada obstante, quando se tecem comparaçoes entre o estagio tecno

lógico atual e o grau de tecnologia desejada no futuro, depara-se com uma 

importante diferença, que se torna necessário destacar: a de que as decisões 

em matéria tecnológica, que devem ser adotadas, com vistas ao futuro, não po

dem estar desvinculadas do que existe atualmente. Significa dizer, por conse

guinte, que o maior conteudo tecnológico a ser introduzido nas indústrias de

verá ser acompanhado de uma elevação correspondente no nível tecnológico a

tual. A tecnologia somente rende seus frutos na medida em que se apl ica em 

consonância com as características e condições existentes no meio no qual de

ve desenvolver-se. 

(91) "El desarrollo industrial de America Latina", Boletin Econômico de Ame
ca Latina, Comision EconÕmica para America Latina - CEPAL, Santiago 
Chile, Vol XIV, n~ 2, 2~ semestre de 1969, págs. 75-152. 
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Em síntese, parece-nos que, ao lado da falta de potencial cientí

fico e tecnológico, há ainda outras profundas 1 imitações, de ordem diferente, 

que cerceiam o avanço maior neste campo. Assim é que falta ao País a desejada 

capacidade para (1) selecionar as tecnologias mais convenientes aos fatores 

locais existentes; (2) estabelecer suas necessidades em maquinaria e técni-

cas, visando abastecer mercados via de regra limitados; (3) formar especial i~ 

tas tanto a nível operacional quanto gerencial para utilizar o know-how impo~ 

tado, a maquinaria e o equipamento; e, (e) adaptar, desenvolver, aperfeiçoar 

e tornar nacional não só a tecnologia quanto o projeto e o equipamento impor

tados, evitando, assim, as importações repetitivas de tecnologia e a manuten

ção costumeira desses equipamentos e componentes. 

Tais aspectos serão mais detidamente analisados nas páginas se-

guintes. Primeiramente, contudo, julgamos oportuno fazer um breve apanhado hi~ 

tórico atinente às questões de tecnologia no País. Em seguida, colocamos al

guns aspectos característicos do mercado de tecnologia no País e quanto a al

guns tópicos de utilização de tecnologia do exterior, terminando por discutir 

a dependência tecnológica e as possíveis 1 inhas de política a serem adotadas. 

(b)Uma perspectiva histórica. 

Em épocas passadas, quando os países hoje altamente industrial iza

dos atravessavam etapas incipientes do processo de desenvolvimento econômico, 

a absorção eficaz de tecnologia tão somente requeria uma compreensão dos pri~ 

cípios básicos de mecânica e um entendimento mais profundo quanto à maneira 

de como funcionavam as máquinas e equipamentos que se intentava reproduzir 

Tal requisito obrigava a que os países enfatizassem o desenvolvimento da pes

quisa pura e aplicada e apoiassem o ensino técnico como um modo de abrir ca

minho para a aquisição dos conhecimentos necessários à produção interna. Os 

países da Europa Ocidental, bem como os Estados Unidos e o Japão, foram acic~ 

tados por estas exigências e procuraram desde cedo apoiar o desenvolvimento 

científico e tecnológico nacional, sem que surgisse a disjuntiva tecnologia 
- . 1 . d • (92) proprla ou tecno ogla e terceiros. 

(92) Nuno Fide1ino de Figueiredo - A Transferência de Tecnologia no Desenvol
vimento Industrial do Brasil (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1972), pags. 
38 -40. 
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o caso brasileiro evoluiu de modo completamente diferente. Aqui, 

lia expansão do setor industrial através da substituição de importações signi

ficou, quantitativa e qual itativamente, exigência crescente de novas tecnolo

gias, induzindo, ao mesmo tempo, por sua própria natureza, a que tais necessi 

dades fossem atendidas por tecnologias importadas." (93) 

As contrações ocorridas, ~m diversas épocas, na capacidade de im

portar do País, criaram incentivos para produzir internamente. Entretanto, os 

empresários não tiveram oportunidade de moldar os gostos e padrões da c1 iente 

la, porquanto "ã medida que a produção emergente vinha atender a uma demanda 

pré-existente, já encontrava definidas as exigências do mercado consumidor .. (94) 

Para cumprir tais requisitos (satisfação das exigências dos consumido

res), a oferta interna de produtos tinha, obrigatoriamente, que seguir uma 

linha o mais possível semelhante ã dos artigos substituídos, levando a que os 

fabricantes nacionais buscassem por uma tecnologia apenas existente no exte

rior. Deste modo, a incipiente produção interna de bens de consumo pôs a des

coberto uma demanda de conhecimentos tecnológicos que anteriormente se encon

trava disfarçada, porquanto incorporada aos bens importados. 

Inicialmente, a principal modalidade de transferência de tecnolo

gia no Brasil verificou-se na forma de importação de bens de capital necessá

rios à produção interna. Nesse aspecto particular, incumbia ao exportador es

trangeiro de máquinas e equipamentos transmitir ao comprador local os conheci 

mentos técnicos necessários à instalação, operaçao e manutenção dos aparelhos 

adquiridos. Consequentemente, nessa forma de transferência, encobria-se o cus 

to da tecnologia importada, incorporando-o ao preço dos bens de capital en

trados no País. 

Os bens de capital se mostravam essenciais nos projetos, tanto go

vernamentais quanto do setor privado, atinentes à montagem da infra-estrutura 

brasileira. Torna-se imperioso, deste modo, fazer uma distinção entre empree~ 

dimentos que envolvam tecnologia já suficientemente difundida no País e proj~ 

(93) Francisco Almeida Biato, Eduardo Augusto A. Guimarães e Maria Helena Po~ 
pe de Figueiredo - A Transferência de Tecnologia no Brasil (Brasília 
IPEA/IPLAN, 1973), pâg. 11 

(94) Francisco Almeida Biato, Eduardo Augusto A. Guimarães e Maria Helena Po~ 
pe de Figueiredo - A Transferência de Tecno10gi ano Brasil (Brasí1 ia 
IPEA/IPLAN, 1973), pago 11 
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tos que exigem um acervo de conhecimentos tecnológicos não obteníveis inter

namente. Um grau de maior dificuldade está naturalmente relacionada aos últi

mos. Nesses, naquela época, muitas vezes não havia recursos internos capazes 

de realizar os investimentos, que exigiam geralmente um mais longo prazo de 

maturação. ConseqUentemente, buscava-se no exterior não só a tecnologia e os 

bens de capital mais adequados quanto ainda o próprio montante de capital ne
cessár i o. (95) 

Essa linha de procedimentos praticamente atrelou o desenvolvimento 

industrial do País às pesquisas e inovações real izadas externamente. 

Embora pareça surpreendente, na maioria das vezes essa situação se 

mostrava conveniente ao empresariado nacional. As decisões eram tomadas nas 

empresas com base numa análise demonstrativa dos custos de empreender pesqui

sa tecnológica própria em comparaçao com os referentes à compra de tecnologia 

no exterior. Esta última se mostrava como a alternativa mais rentável para o 

empresário, em função de dois conjuntos de fatores intervenientes. De um lad~ 

ocorria uma escala de produção reduzida e um nível de demanda instável pelo 

mercado interno. Por outro lado, os empresários pesavam ainda o montante de 

recursos financeiros a serem imobilizados, o prazo dilatado e o elevado risco 

dessa imobilização. A resultante final conduzia a mostrar como de maior conve 

niência que o empresário nacional acrescentasse a seu custo uma parcela variá 

vel adicional, correspondente à compra de tecnologia externamente, em vez de 

1· d' - . 1-' d 1 (96) rea Izar gastos e Inversao em pesquisa tecno oglca e e a tos custos. 

A medida que o País avançou, em etapas mais recentes, na produção 

interna de bens de capital e intermediários, tornou-se mais viável o atendi

mento da demanda de bens de capital pela oferta interna. Entretanto, simulta

neamente, o próprio processo evolutivo criou a necessidade de obtenção de tec 

nologia mais complexa, para atender aos novos níveis de produção. 

(95) Fabio Stefano Erber, José Tavares de Araujo Junior, Sergio F. Alves, Leo 
nídia Gomes dos Reis - Absorção e Criação ae Tecnologia na Indústria de 
Bens de cafital_(Rio de Janeiro: Financiadora de Estudos e Projetos 
FINEP, 197 ), pags. 15-21. 

(96) Nuno F. Figueiredo - A Transferência de Tecnologia no Desenvolvimento In 
dustrial do Brasil, pago 41 



97. 

Deste modo, em vista dos fatores aI inhados, concordamos em que 

"certas características da estrutura e da dinâmica da economia brasileira 

têm inibido um desenvolvimento tecnológico próprio", (97) determinando que, 

conseqUentemente, a transferência de tecnologia se faça através de fontes ex

ternas. 

Além disso, alguns outros fatores inibem a elaboração de pesquisas 

tecnológicas no País. Dentre eles, situa-se o legado pouco significativo de 

conhecimentos científicos e tecnológicos. A escassez dessas atividades, no 

passado, responde em grande parte pela pequena expressão de que desfrutam a

tualmente. Ademais, a cr~scente participação de empresas do exterior nos seto 

res mais dinâmicos da economia brasileira acarreta inibições na formulação de 

pesquisas: para as empresas estrangeiras, embora as pesquisas tecnológicas se 

constituam em atividades viáveis, o fácil acesso aos serviços de pesquisa das 

matrizes contribui para o desestímulo dessas atividades no País. Finalmente, 

o fraco desempenho das instituições nacionais de pesquisa decorreria, em boa 

parte, da própria evolução do sistema brasileiro, que orientou a demanda de 

tecnologia para fontes externas. 

(c)As características do mercado de tecnologia 

o conhecimento técnico requerido para o desenvolvimento industrial 

brasileiro, de um modo geral -- e para o desenvolvimento das indústrias 1 iga

das ao setor de bens de capital, de modo mais específico -- pode ser de dois 

tipos distintos. Primeiramente, o tipo difuso, que corresponde a um acervo 

de conhecimentos 1 ivremente disponíveis em livros e publicações técnico-cien

tíficas. Existe, também, o conhecimento de tipo cativo, caracterizado pelo 

acervo dominado pelas empresas ou por outras entidades, que o cedem através 

de acordos de 1 icenciamento ou de simples contratos de prestação de serviços 

técnicos, mediante uma retribuição financeira. (98) 

(97) Francisco A. Biato e outros - A Transferência de Tecnologia no Brasil 
págs. 14-17. 

(98) Nuno F. Figueiredo - A Transferência de Tecnologia no Desenvolvimento In 
dustrial do Brasil, pâg. 85 
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Os acordos de licenciamento (1 icensing agreements) podem ser esta

belecidos tanto entre empresas de um mesmo país como entre empresas de países 

distintos. Segundo prática internacionalmente aceita, diversos itens podem 

ser objeto de um acordo de licenciamento. Talvez a patente seja o mais 

quente objeto de um acordo. O proprietário da patente geralmente concede 

pessoa física ou à empresa 1 icenciada o direito de manufaturar, usar ou 

der os produtos ou processos patenteados. (99) 

fre-
-a 

ven-

A efetiva fabricação de produtos ou processos patenteados, em mui

tos casos, encontra-se condicionada à comunicação de dados e instruções téc

nicas pelo 1 icenciador, mediante a feitura de um contrato de conhecimento téc 

nico ou de know-how. Tais informes consistem de desenhos, 1ay-outs, plantas, 

fórmulas e instruções de fabricação. Nesses casos, torna-se necessário 1 icen

ciar o produto patenteado e também know-how necessário à sua fabricação ou 

utilização. 

As marcas comerciais registradas são também objeto de acordo de II 
cença. Registrada uma marca comercial no exterior, o direito à sua utilização 

é normalmente concedido em combinação com acordos paralelos, de fabricação,b~ 

seados na cessão de patentes ou de assist~ncia técnica para a operação indus 

tr i alo 

Os acordos para prestação de assist~ncia técnica compreendem o se~ 

viço permanente de assessoramente e/ou consu1tor!a, prestado por pessoas físl 

cas ou jurídicas do exterior, envolvendo conhecimento técnico especializado, 
. - ( 100) E -inclusive de engenharia do processo, do produto, e de fabrlcaçao. stao 

aí compreendidos os métodos de fabricação (como instruções e identificação do 

ferramenta1, máquinas operatrizes, tempo de execução, etc), montagem e contro 
( 101) 1e de qualidade. 

(99) A proteção conferida por uma patente é limitada ao território do país 
em que foi emitida ou registrada essa patente. Torna-se necessário pro 
ceder ao registro em Dutrospaíses,. para poder dispor de uma proteção
legal. Nuno Fide1 ino de Figueiredo - A transfer~ncia de Tecnologia no 
Desenvolvimento Industrial do Brasil, pago 91. 

(100) Francisco Almeida Biato e outros ~ ATransfer~ncia de Tecnologia no 
Brasil, pág. 27. . 

(101) Fábio Stefano Erber e outros - Absorção e Criação de Tecnologia na I.n
dGstrfa de Bens de Capital, p~g. 57~ 
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Nos acordos para elaboração de projetos estão incluídos os estudos 

e análises baseados em pesquisas específicas que permitem chegar às plantas, 

desenhos e especificações finais para a construção de unidades ou para a ela

boração de produtos industriais. 

A modal idade de transferência de tecnologia baseada em serviços de 

engenharia engloba a supervisão de montagem, instalação, funcionamento e aju~ 

te de equipamentos, bem como a supervisão e execução da construção; execuçao 

de ensaios e testes; agenciamento de compras; inspeção de materiais no País 

e no exterior; supervisão de embarques; questões atinentes a pessoal e outros 
. d h' - . f . d ( 102) servIços e engen arla nao especl Ica os. 

Nos acordos de 1 icença estão dispostas, de maneira detalhada, as 

1 • • • 1 ( 1 03) . . d c ausulas princIpaIs que regem o contrato rea izado. AssIm, alem e es-

pecificações claras e detalhadas quanto ao objeto da licença, devem nele ser 

especificados os direitos e obrigações relativos às partes contratantes. Da 

, ótica do licenciador, o recebimento de uma remuneração -- seja na forma de 

, royalties calculados como percentual do valor da produção (ou sobre o das ven , 
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, 
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, 
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das), seja através de um pagamento único ou por uma só vez -- se 

talvez no ponto mais importante das deI iberações do contrato. As 

constitui 

garantias 

de funcionamento ou de performance concedidas pelo 1 icenciador se consubstan

ciam, também, num aspecto de grande importância. IIAparentemente, tais garan

tias seriam correntes nos acordos celebrados por firmas dos Estados Unidos e 

teriam relação com "certas características mínimas" de performance, tais como 

produção diária, vida útil de certas partes críticas, etc. Se esses níveis 

mínimos não são alcançados antes de uma data especificada, os royalties podem 
• • . d 11 ( 104') ser reduzidos de acordo com uma formula pre-determlna a. 

(102) Nuno Fidelino de Figueiredo - A Transferência de Tecnologia no Desenvol 
vimento Industrial do Brasil, pâgs. 94-100. 

(103) Francisco Almeida Biato, Eduardo Augusto A. Guimarães e Maria Helena 
Poppe de Figueiredo - A Transferência de Tecnologia no Brasil (Brasília: 
IPEA/IPLAN, 1973), págs. 27-29. 

(104) Nuno Fidelino de Figueiredo-A Transferência de Tecnologia no Desenvolvi 
mento I ndustr i a 1 do Bras i 1, pâgs. 95-97. O autor assevera que 11... no"5" 
acordos de licença estabelecidos com empresas de países em desenvolvi
mento ..• a prática mostra que as empresas 1 icenciadoras relutam em a
ceitar a inclusão de tais cláusulas de garantia, ou, então, somente as 
aceitam em condições que são financeiramente gravosas em extremo."ldem, 
ibidem, pág. 97. 
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Pode-se identificar quatro diferentes fórmulas de remuneraçao 

empresa nacional ao licenciador estrangeiro, que são enumeradas a seguir. 

100. 

da 

A modalidade que se apresenta como da maior conveniência para o 

licenciado é a de utilizar um percentual sobre o valor de venda do equipamen 

to, para relacioná-lo ao montante a ser pago periodicamente. (105) Algumas ve~ 
zes, este valor pode ser acrescido de uma remuneração pouco significativa,co~ 

respondendo ao custo do acervo de desenhos e cópias fornecidas pela empresa 

, licenciadora e ao custo de transporte respectivo. 

, 
Os acordos de licenciamento podem também estabelecer um esquema 

de pagamento baseado num montante inicial fixo,adicionado a um percentual so

bre o valor de venda do equipamento. liA característica deste esquema de pag~ 

mento é a exigência do licenciador em ser remunerado pelas horas de projeto 

diretas que são necessárias à elaboração do projeto de um equipamento especí-

f
. ,,( 1 06) 
ICO. 

Deste modo, quando se trata de equipamentos que devem corresponder 

às condições de uma especificação particular, e que exijam, conseqUentemente, 

a elaboração de projeto específico para os atender, essa modalidade de paga

mento é a escolhida. Nesse caso, a empresa licenciadora desejaria se ressar

cir dos custos diretos envolvidos no trabalho (mão-de-obra necessária à ela

boração e custos de fabricação de protótipos para comprovação de rendimento 

do modelo proposto). t diferente de projetos de características padronizadas, 

bastante conhecidas do licenciador -- posto que ligadas a projetos executados 

anteriormente -- e que, portanto, nao envolveriam gastos na elaboração de um 

projeto particular. Ademais, esse tipo de pagamento seria justificado pelo fa 
. 

to de transferir conhecimento que permita a empresa nacional promover a fabri 

caça0 de um equipamento pioneiro, cuja tecnologia envolvesse maior remunera

ção ao 1 icenciador. 

A prática de compras de projeto ao 1 icenciador parece estar 1 imit~ 

da apenas a equipamentos passíveis de padronização (fabricação seriada). Os 

(105) Fábio Stefano Erber, José Tavares de Araujo Junior, Sergio F. Alves,Leo 
nídia Gomes dos Reis - Absorção e Criação de Tecnologia na Indústria
de Bens de cafital (Rio de Janeiro: Financiadora de Estudos e Projetos 
- FINEP, 1974 , pago 43-46 

(106)Fábio Stefano Erber, José Tavares de Araujo Junior, Sergio F.Alves, Leo-
nídia Gomes dos Reis - Absorção e Criação de Tecnologia na Indústria 
de Bens de cafital (Rio de Janeiro: Financiadora de Estudos e Projetos 
- FINEP, 1974 , pag.44. 
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riscos decorrentes dessa imobil ização financeira poderiam, nesse caso, ser 

minimizados, desde que a empresa nacional util izasse ao máximo o projeto para 

produção do correspondente equipamento, e que poderia conduzir a uma eventual 

estagnação tecnológica. 

Para esse fato poderia concorrer também a descontinuidade no rece

bimento de informações técnicas, e que só seria superado através de um esfor

ço concentrado da empresa nacional, visando ao desenvolvimento interno de no

vos modelos. 

Finalmente, as licenciadoras contemplam a modalidade de pagamento 

segundo a participação acionária, nas empresas nacionais fabricantes de bens 

de capital. A aceitação desse esquema nao e pacífica. liA participação acioná-

ria como uma das alternativas a acordos com licenciadores estrangeiros ora é 

repelida formalmente (por entenderem que a empresa estrangeira não se conten

taria com uma participação minoritária permanente no capital ou que a posi

ção acionária majoritária da empresa nacional poderia ser limitada pelo blo

queio tecnológico), ... ora é aceita por outras empresas nacionais", que a en

tendem vantajosa. (107) Um certo número de empresas nacionais visual iza, nes

sa composição, a oportunidade para se capacitar à fabricação de determinadas 

1 inhas de equipamento, onde a transferência de tecnologia exige um período 

mais longo para absorção e adaptação do processo produtivo. 

Na maioria dos contratos, encontram-se comumente algumas caracte

rísticas que convém colocar em relevo. De ordinário, consta nesses instrumen

tos uma cláusula segundo a qual o licenciador garante o acesso as inovações 

posteriores introduzidas nos equipamentos a que se referem os contratos. Da 

mesma forma, há, na maioria dos casos, a proibição do I icenciador, por parte 

do fabricante nacional, de modificações sem consulta prévia. Além disso, em 

decorrência de as autoridades do Governo (INPI e Banco Central) não registra

rem contratos com cláusula de reserva de mercado exterior -- o que contraria 

frontalmente os interesses de vários 1 icenciadores -- as empresas do País 
. b 1 I I I . . d ( 1 08) assumem um compromisso ver a para e o com o Icencla oro 

(107) Francisco de Almeida Biato, Eduardo A. Guimarães e Maria Helena P. Fi
gueiredo - A Transferência de Tecnologia no Brasil (Brasília: IPEA/IPLA~ 
1973), pág 32. 

(108) O assunto está mais detidamente examinado em Fabio Stefano Erber e ou
tros - Absorção e Criação de Tecnologia na Indústria de Bens de Capital, 
págs. 46:-48. 
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d. A utilização de tecnologia do exterior. 

Parece-nos interessante observar, a seguir, os resultados de algu

mas pesquisas empreendidas, concernentes à verificação, de absorção de tecnolo 

gia externa pelas empresas nacionais. 

Uma primeira informação refere-se à distribuição de contratos por 

transferência de tecnologia, segundo o uso de bens. 

Tabela 37 - BRASIL: DISTRIBUIÇAO DE CONTRATOS POR TRANSFERtNCIA DE TEC
NOLOGIA, SEGUNDO USO DOS BENS, 1954 - 70 

Uso dos bens 

1. Bens de Capital .................. . 
2. Bens Intermediários .............. . 
3. Bens de Consumo Duráve i s ......... . 
4. Bens de Consumo não-duráveis ....•. 
5. Componentes p/lnd. Automob ....•.... 

Tota 1 ................... . 

Nümero de 
contratos 

470 
795 
162 
396 
160 

1983 

Percentagem 

23,7% 
40,1% 
8,2% 

19,9% 
8,1% 

100,0% 

Fonte: Francisco Almeida Biato e outros, A Transferência de Tecnologia no Bra 
2...!l, pag. 60. 

t interessante observar os percentuais nitidamente semelhantes de 

contratos relacionados com a produção de bens de capital (23,7%) e bens de 

consumo não duráveis (19,9%). A pequena participação da indústria de bens de 

consumo duráveis traduziria a diminuta parcela de absorção de tecnologia ex

terna pelas empresas do País. Da mesma forma, há indicações de que os ramos 

industriais produtores de bens de capital não se tenham utilizado em grande 

escala de tecnologia externa. De acordo com a verificação efetuada nos contra 

tos firmados pelas empresas nacionais até 1970, apenas cerca de 1/5 (23,7% ) 

era atinente ao setor de bens de capital. A maior parcela de contratos firma

dos relacionava-se à produção de bens intermediários. 

Uma outra informação interessante diz respeito ã evolução, ao lon

go do tempo, da forma de absorção da tecnologia externa. 

Pode-se notar na Tabela 38, colocada a seguir, que a -proporçao de 

contratos firmados com o setor de bens de capital mantem-se praticamente est~ 

vel no decurso de diversos períodos. O percentual referente a bens intermediá 

rios, contudo, mostra uma tendência nitidamente ascendente, mais do que do

brando sua participação no período final. 



Tabela 38 - BRASIL: DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL DOS CONTRATOS POR TRANSFERtNCIA DE TECNOLOGIA, 

SEGUNDO USO DOS BENS, POR ANO, 1954 - 1970. 

Uso dos bens Atê 1954 1955/61 1962/64 1965/67 1968/70 

- Bens de Capital ............................................... 25,2 22, 1 26,4 23,6 23, O 

- Bens Intermediirios ..................•. 20,4 34, 1 37,4 41,2 51,6 

- Bens de Consumo Duriveis ............... 16,5 11 ,4 5,5 10,6 4,6 

- Bens de Consumo não Duráve i s ........... 32,0 17,6 23,9 18,2 17,6 

Componentes para Ind. Automobi1istica •. 5,9 14,8 6,8 6,4 3,2 

Fonte: Francisco de Almeida Biato e outros, Transferência de Tecnologia no Brasil, pág. 61. 

Total 

23,7 

40,1 

8,2 

19,9 

8, 1 

...... 
o 
w 

-
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Os percentuais registrados guardam certa semelhança com o perfi I 

de evolução da indústrial ização brasileira. Como vimos na primiera parte des

te trabalho, até o pos-guerra a característica foi a implantação de indús

trias de bens de consumo não-duráveis. Nos períodos seguintes, com a estrutu-

raçao do parque manufatureiro de País, o predomínio coube aos bens de 

I · d . -. ( I 09) ta e Interme lar lOS. 

capi-

Dentro do setor de bens de capital, haveria certa preponderância 

para o estabelecimento de contratos para fabricação sob encomenda. Alguns da

dos colhidos em 1972, para 20 empresas nacionais util izadoras de licenciamen

to, mostrando as vinculações da quantidade de acordos de 1 icenciamento efeti

vados e os diferentes setores demandantes, não desmentem esta hipótese. 

Tabela 39 - BRASIL: NOMERO DE CONTRATOS DE TRANSFER~NCIA DE TECNOLOGIA POR 
SETORES DEMANDANTES, 1972. 

Setores n'? de contratos 

Petroquímico ••.............................. 12 
F e r rov i á r i o ..............................•.. 9 
Moyimentação de materiais .•................. 8 
Açucar_e alcool !o,........................... 67 
Extraçao de petroleo .............•.......... 
Siderurgico .............•.........•......... 6 
Nava 1 .........•........•.•................•. 4 
Energia elétrica ~.. ..•.•............•.•...•. 3 
Cimento e mineraçao ...•..................... 3 
Papel e celulose............................ I 
Equip. de fabricação sob encomenda. Total .••.............. 59 
Máquinas operatrizes .•................• ..... 9 
Agr í co 1 a ..••.•..........•................... 5 
Rodov i á r i o ...........•....•....•...........• 1 
Eletr6nico industrial .•.....•...•........... I 

Equipamentos de fabricação seriaqa. Total,: .••.......•.•... 16 

Fonte: Fabio Estefano Erber - Absorção e criasão de Tecnologia na Indústria 
de Bens de Capital, pág. 39. 

Num enfoque mais global, tomando-se como ponto de partida a distri 

buição de contratos de transferência de tecnologia, segundo os ramos de ativi 

dade, obteve-se a seguinte distribuição: 

(109) Conforme Francisco Almeida Biato e outros - A Transferência de Tecnolo 
gia no Brasil, pág. 37-38. 
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Tabela 40 - BRASIL: DISTRIBUIÇAO SEGUNDO RAMOS INDUSTP-IAIS DAS EMPRE

SAS QUE TEM CONTRATO POR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. (DA

DOS DE AMOSTRA), 1972 

Ramos industriais 

1. Minera i s não metá 1 i cos ......... . 
2. Metalúrgica .................... . 
3. Mecâ n i ca ....................... . 
4. Mat. elétrico e de comunicações .. 
5. Material de transporte ......... . 
6. Madeira ........................ . 
7. Mobiliário ..................... . 
a. Pape 1 e pape 1 ão ................ . 
9. Borracha ....................... . 
10. Couros e peles ................ . 
11. Qu ím i ca ........................ . 
12. Prods. Farmacêut. e Medicinais:. 
13. Prods. Perfumaria, Sabões, Velas 
1 4. P r od s. d e ma t é r i a pIá s t i c a .... . 
15. Têx til ........................ . 
16. Vestuário e calçados .......... . 
17. Produtos aI imentares ........... . 
18. Bebidas ....................... . 
19. Fumo ..................•........ 
20. Editorial e gráfica ........... . 
21. Diversos ...................... . 

Total ......................•.. 

Número de 
empresas 

54 
96 
94 
85 
60 
11 
3 

15 
11 

2 
92 
40 
13 
15 
62 
13 
19 
12 
3 
5 

24 

729 

Percentual 

7,4 
13,2 
12,9 
11 ,7 
8,2 
1 ,5 
0,4 
2,0 
1,5 
0,3 

12,6 
5,5 
1 ,8 
2,0 
8,5 
1 ,8 
2,6 
1 ,7 
0,4 
0,7 
3,3 

100,0 

Média de 
contratos 
por empr. 

1,94 
3,86 
2,54 
2,57 
3,25 
1 ,27 
3,33 
2,60 
2,09 
1,50 
2,76 
3,37 
1,92 
2,66 
2,22 
1 ,76 
1 ,94 
2, 19 
2,00 
1,40 
3,08 

2,72 

Fonte: Francisco de Almeida Biato e outros - Transferência de Tecnologia no 
B r a s i 1, pá g. 57. 

De acordo com os dados listados, ve-se que os ramos metalúrgico e 

mecânica respondem por 25% dos contratos pactuados. Uma percentagem pratica

mente igual fica reservada aos ramos de química e de material elétrico e de 

comunicações. Há uma nítida preponderância na participação de tecnologia ex

terna nos ramos mais dinâmicos da economia. 

A maior parte dos contratos firmados corresponde à transferência 

de tecnologia em sua forma mais abrangente, envolvendo projetos de equipame~ 

to, desenhos para fabricação e assistência técnica na fabricação. O quadro s.!: 

guinte, contendo os resultados de pesquisas desenvolvidas, evidenciam este 

fato. 
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Tabela 41 - BRASIL: FORMAS DE TRANSFERtNCIA DE INFORMAÇOES TtCNICAS PA

RA AS EMPRESAS NACIONAIS (DADOS DE AMOSTRA), 1972. 

Formas 

- Projeto de equipamento somente 

Projeto de equipamento e desenhos para fa 
br icação ............................... ~ 

- Projeto de equipamento, desenhos para fa
bri:ação e assistênci~ técnica na fabri-
caça0 .......•........................... 

Total .................... . 

Número de 
contratos 

16 

23 

40 

79 

Percent 

20,25% 

29, 12% 

50,63% 

100,00% 

Fonte: Fabio Stefano Erber,Absoráão e Criação de Tecnologia na 
de Bens de Capital. pág. 3 . 

I ndústr ia 

O conhecimento da natureza e da qual idade da tecnologia transferi-

da é um outro tópico que estaria a merecer uma especial atenção. A pesquisa 

empreendida por Biato e outros anal isou os contratos pactuados, dentro de 

cinco categorias de transferência (Assistência Técnica, Licenças de Fabrica

ção e/ou para Util ização de Patentes, Licenças para Util ização de Marcas, Se~ 

viços de Engenharia e Elaboração de Projetos). Os dados mostram uma preponde

rância acentuada da categoria de Assistência Técnica nos contratos registra

dos pelas empresas do País. 

Tabela 42 - BRASIL: DISTRIBUIÇAO DOS CONTRATOS POR TRANSFERtNCIA DE TECNO 
LOGIA - NATUREZA DOS CONTRATOS E USO DOS BENS. (NOMERO DE CON7 
TRATOS) • 

Natureza dos contratos 
r.ss i stên,. L i cenças IL i cenças Serviços E labora-
iTécnica de Fabric. p/Utili- de - de Total Uso dos bens çao 

e/ou Uti- zação de Engenharia Projetos 
1 i zação de Marcas 
Patente 

Bens de Capital .... 296 51 67 46 10 470 
Bens Intermediários. 264 70 41 330 90 795 
Bens Consumo Durá-
veis ............... 101 21 30 9 162 
Bens Consumo não Du-
ráveis .............. 176 43 94 73 10 396 
Componentes I nd. Au-
tomob ............... 95 23 30 9 3 160 

Total 932 208 262 467 114 1.963 

Fonte: Francisco de Almeida Biato e outros - Transferência de Tecnologia no 
Brasil, pá'g. 59. 



Tabela 43 - BRASIL: DISTRIBUIÇ~O DOS CONTRATOS POR TRANSFERtNCIA DE TECNOLOGIA - NATUREZA DOS 

CONTRATOS E USO DOS BENS (em percentual) . 

Assist.Técnica Lic. Patentes Licenças Marcas Servo Eng. Elab. Proj. 

Uso dos bens Percent. sobre Percent. sobre Percent. sobre Percent. sobre Percent. sobre 
Tota I do Total Total do Total Tota 1 do Total Tota 1 do Total Total do Total 
Grupo Geral Grupo Geral Grupo Geral Grupo Geral Grupo Geral 

1. Bens de Capital ....... 31,76 15,08 24,52 2,60 25,57 3,41 9,85 2,34 8,77 0,51 

2. Bens Intermediários ... 28,33 13,45 33,65 3,56 15,65 2,09 70,65 16,81 78,95 4,58 

3. Bens Consumo Duráveis .. 10,84 5, 14 10,10 1,07 11,45 1 ,53 1 ,93 0,46 0,88 0,05 

4. Bens Cons.não Duráveis. 18,88 8,96 20,67 2, 19 35,88 4,79 15,64 3,73 8,77 0,51 

5. Comp. Ind. Automobi1ist. 10, 19 4,84 11,06 1 , 17 11 ,45 1 ,53 1,93 0,46 2,63 0,15 

Total .................. 100,00 47,47 100,00 10,59 100,00 13,35 100,00 23,79 100,00 5,80 

--- --------

Fonte: Francisco A. Biato e outros - Transferéncia de Tecnologia no Brasil, págs.60 a 63 

....... 
o 

" 

--
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V~rifica-se, pela distribuição total de documentos legalmente firma 

dos, que a transferência de tecnologia assume preponderantemente a forma de 

contratos de assistência técnica (47,47%). t bastante provável, entretanto 

que os dispositivos legais que envolvem o pagamento de tecnologia 

para mascarar essas informações. 

Torna-se, portanto, conveniente distinguir a diferenciação 

normas legais vigentes no Brasil estabelecem quanto ao pagamento de 

ção de tecnologia, ao se considerar a empresa nacional e a fil ial de 

concorram 

que as 

importa

firma 

estrangeira sediada no País. A subsidiária de empresa do exterior está legal

mente impedida de enviar royalties ã matriz pela fabricação local de deter 

minado equipamento. Desta forma a remuneração devida ã matriz fica restrita 
- d' - . -. ( 1 10) tao somente ao pagamento e eventual asslstencla tecnlca. 

A proibição de remessas de royalties entre as matrizes e as suas 

subsidiárias no País induz a que, nos contratos entre tais empresas, sejam 

omitidos pagamentos por marcas e patentes, referindo-se o contrato ã presta

ção de assistência técnica, para o qual não existe qualquer impedimento legal. 

Ademais, as empresas estrangeiras teriam o maior interesse em firmar 

tais contratos, de vez que lidado o caráter amplo dessa categoria, as dificul

dades existentes para comprovação de sua efetividade, ausência de impedimen

tos legais ... bem como o fato de estabelecer vínculos permanentes entre as 

partes, ... a assistência técnica parece ser a forma contratual mais conve

niente àqueles acordos que, a título de transferência de tecnologia, na verda 

d f d d . -. .. 11 (111) -e apenas trans erem recursos entro e organlzaçoes Internacionais. 

Por outro lado, no caso de bens de capital, observam-se índices mui

to pouco expressivos referentes a serviços de engenharia e elaboração de pro

jetos. Tal situação seria decorrência da necessidade de os empresários terem 

uma permanente necessidade de uma fonte de tecnologia externa, capaz de solu-

(110) Fabio Stefano Erber, Absorção e Criação de Tecnologia na Indústria de 
Bens de Capital, pág. 68. 

(111) Francisco de Almeida Biato - A Transferência de Tecnologia no Brasil 
pág. 39 
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cionar os problemas de fabricação surgidos durante o funcionamento da empre
( 112) sa. 

Tabela 44 - BRASIL: DISTRIBUIÇAO DOS CONTRATOS POR TRANSFER~NCIA DE 

TECNOLOGIA, SEGUNDO NATUREZA E RAMOS INDUSTRIAIS LIGADOS 

AO SETOR DE BENS DE CAPITAL 

Natureza e 

Ramos Industriais Assist. 
Téc. 

Forjaria e fundição 8 
Siderurgia e produtos 

siderúrgicos ........... 36 
Produtos metalúrgicos 

em geral .................. 57 
Máqu i nas ferramentas 10 
Motores, bombas e com - 26 pressores ................. 
Produtos mecânicos em 

geral .............. 95 
Motores elétricos ... 5 
Transformadores .......... 5 
Mater ia 1 elétrico em 

gera 1 ....................... 53 
Máquinas r od ov i á r i as. 10 
Material ferroviário. 13 
Mater ia 1 de transporte 

em geral .................. 15 

quantidade 

Licenças 
Patentes 

7 

14 
1 

3 

13 
1 
1 

9 
3 
5 

2 

dos contra tos 

Marcas Serv. 
Eng. 

2 5 

3 146 

13 14 
3 

8 2 

18 6 
1 1 
2 1 

8 13 
3 
3 

2 6 

E lab. 
Proj. 

3 

26 

4 

1 
2 

2 

Fonte: Francisco A. Biato e outros - A transfer~nci ~de Tecnologia no Brasil, 
pág s. 63 - 66. 

Os ramos das indústrias básicas, "abrangendo principalmente os bens 

de capital e produtos intermediários - metalurgia, qUlmica, mecânica,material 

elétrico e de comunicação, material de transporte e produtos farmac~uticos e 

medicinais - eram detentores de 73% dos contratos de transfer~ncia de tecnolo 

gia vigentes em 31.12.69, distribuindo-se os restantes 27% do número total 

de contratos de maneira quase exclusiva entre as indústrias de bens de consu
II (113) mo. 

(112) Francisco Almeida Biato e outros - Transfer~ncia de Tecnolosia no Bra
~, pág. 41. 

(113) Nuno Fidelino de Figueiredo - A Transfer~ncia de Tecnologia no 
volvimento Industdal do Brasil, pago 170. 

Desen-
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Um outro ponto interessante consistiria em perquirir a origem da tec 

nologia que entra no País, quer em termos dos ramos de atividade que a absor 

vem, quer em termos do uso de bens aos quais as técnicas se incorporam. 

Os quadros 45 e 46, mostram a distribuição dos contratos de transfe

rência de tecnologia, segundo países e exercícios em que foram firmados. 

Pelas informações aI inhadas destaca-se a posição proeminente ainda 

mantida pelos Estados Unidos. Até 1970, num total de 1983 contratos de trans-

ferência de tecnologia, 818 foram firmados com empresas local izadas naquele 

país, representando um percentual de 41,3% do total de contratos estabeleci

dos. Secundando os Estados Unidos, encontram-se a Alemanha, França, Inglater

ra e Suíça. O total de contratos real izados com estes quatro países atinge a 

casa de 809, inferior ao montante consignado para os Estados Unidos. 

A anál ise de evolução dos participantes mostra uma tendência ascen

dente da Alemanha e uma participação nitidamente alternativa da França e da 

Inglaterra. Esta última manteve um considerável índice de participação entre 

1960-62; cedendo lugar à França entre 1963-66. A Alemanha tem-se firmado como 

a segunda fonte de importância no fornecimento de tecnologia - o que talvez 

reflita uma tentativa de diversificação de conhecimentos pelas empresas loca

lizadas no País. Deve-se notar, também, a linha de evolução da tecnologia 

transferida pelo Japão, em anos recentes. 

e) A dependência tecnológica 

Não há dúvida que a industrial ização do País guardou sempre uma es

treita dependência tecnológica de países mais avançados. O impulso que a in

dústria nacional recebeu nas primeiras etapas do processo de substituição de 

importações se deveu à ampl itude dos ramos passíveis de atuação e ao fato de 

que as atividades então criadas tiveram diante de si a facil idade de abaste

cer uma demanda pré-existente. Na medida em que se foi avançando por esse ca

minho, as possibil idades de substituição foram-se restringindo, obrigando a 

que as unidades industriais util izassem processos cada vez mais difíceis e 

complexos. Por outro lado, o mercado de produtos substituídos, uma vez satis

feitas as demandas acumuladas, se ajustou às necessidades derivadas do pro

prio crescimento interno dos países -- isto é, tornou-se mais diretamente de

pendente do processo geral de desenvolvimento econômico. 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tabela 45 - DISTRIBUIÇAO DE CONTRATOS POR TRANSFER~NCIA DE TECNOLOGIA - ANOS E PATSES 

(NOMERO DE CONTRATOS) 

Estados I ng laterra Fran ça Alemanha- Itália Su iça Outros Japão Outros Tota 1 Uni dos Países da Países 
Anos Europa 

Oc i denta 1 

Até 1954 52 5 11 12 3 7 6 7 103 

1955-1959 124 20 25 49 5 14 7 2 19 265 

1960 60 11 13 8 4 8 5 113 

1961 46 20 10 15 4 8 4 3 5 115 

1962 54 15 7 13 3 4 8 4 6 114 

1963 25 3 16 27 13 2 6 2 9 103 

1964 27 6 21 16 2 9 4 2 6 93 
1965 39 9 22 25 3 8 5 4 8 123 

1966 92 14 22 36 13 11 2 7 14 211 

1967 116 8 20 49 13 25 8 19 259 

1968 77 4 15 32 6 13 10 14 10 181 

1969 57 10 14 39 9 12 21 8 12 182 

1970 36 2 4 30 3 12 5 5 98 

Sem data 13 2 4 2 23 

T O T A L 818 131 201 355 82 122 94 53 127 1983 

Fonte: Francisco de Almeida Biato - Transferência de Tecnologia no Brasil, pág. 74. 

- - -
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Anos 

Até 1954 

1955-1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

Sem data 

T O T A L 

Tabela 46 - BRASIL: DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL DOS CONTRATOS POR TRANSFERtNCIA DE TECNOLOGIA, 
SEGUNDO PATSES, POR ANO. (PERCENTAGEM) . 

Estados Inglaterra França Alemanha I tál ia Su r ça outros Japão ou tros Tota 1 Un idos Países Países 
Europa 
Ocidental 

50,5 4,9 10,9 11,6 2,9 6,8 5,8 6,8 100,00 

46,8 7,6 9,4 18,5 1,9 5,3 2,6 0,7 7,2 100,00 

53,1 11 ,5 11,5 7,0 3,6 7,0 0,9 0,9 4,5 100,00 

40,0 17,4 8,7 13, O 3,5 7,0 3,5 2,6 4,3 100,00 

47,4 13,2 6, 1 11 ,4 2,6 3,5 7,0 3,5 5,3 100,00 

24,3 2,9 15,6 26,2 12,6 1 ,9 5,8 1,9 8,8 100,00 

29,0 6,5 22,6 17,2 2, 1 9,7 4,3 2, 1 6,5 100,00 

31,7 7,3 17,9 20,3 2,4 6,5 4,1 3,3 6,5 100,00 

43,6 6,6 10,4 17,1 6,2 5,2 1 , O 3,3 6,6 100,00 

44,8 3, 1 7,7 18,9 5,0 9,7 3,1 0,4 7,3 100,00 

42,6 2,2 8,3 17,7 3,3 7,2 5,5 7,7 5,5 100,00 

31,3 5,5 7,7 21,4 5,0 6,6 11 ,5 4,4 6,6 100,00 

36,7 2,0 4, 1 3 0,6 3, 1 1, O 12,3 5,1 5, 1 100,00 

56,6 8,7 4,3 17,4 4,3 8,7 100,00 

41 ,3 6,6 10, 1 17,9 4, 1 6,2 4,7 2,7 6,4 100,00 

Fonte: Francisco de Almeida Biato e outros - Transferência de Tecnologi êno Brasi 1, pág. 75 

.. 

.......I 

N 
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Tais fatos contribuiram para que a seleção de técnicas de produ ção 

não se fizesse de acordo com as caracteristicas de cada região e com os recur 

sos nela disponiveis. A 1 imitada atenção reservada a estes tópicos e a ausen

cia de programas ou de politicas nacionais sobre os aspectos tecnológicos vi~ 

culados ao desenvolvimento industrial, praticamente deixou nas mãos dos empre 

sários a adoção dos processos de fabricação e a determinação da grandeza das 

instalações industriais. Tal ausência de politicas se fez sentir tanto no se

tor empresarial privado quanto no âmbito governamental, com respeito às ativi 

d d . d .. . f' ( 114) a es In ustrlals que os governos manl estaram Interesse em promover. 

Ao considerar que o processo de substituição de importações foi lev~ 

do a cabo num meio altamente protegido e com a finalidade precipua de resol

ver problemas de balanço de pagamentos ao invés de assentar as bases para o 

estabelecimento de uma indústria sã e vigorosa, não é dificil entender que 

esses problemas técnicos nunca tenham tido a posição destacada que hoje se 

lhes atribui. (115) 

Atualmente, as empresas nacionais enfrentam uma série de obstáculos. 

Tais barreiras, relacionadas com a capacidade para substituir novos produtos 

e com o estreitamento do mercado consumidor, estão intimamente vinculadas a 

certas caracteristicas técnicas do processo produtivo. Assim, o tipo de tecno 

logia ou o grau de avanço tecnológico desempenham na indústria nacional um 

papel decisivo no que concerne ao avanço no esquema de substituição de impor

tações e à melhoria da posição competitiva, através de maiores eficiência e 

produtividade do setor. 

o fator comum que está por trás de todas essas considerações, e que 

se constitui na expl icação dos desnlveis tecnológicos e da deficiente utiliza 

ção de recursos que hoje se manifesta na comparaçao com paises mais industria 

lizados é, sem dúvida, a carência da investigação cientifica e tecnológica i~ 

dustrial. Esta deficiência impediu que se aproveitassem adequadamente os re

cursos naturais do Pais, que se desenvolvessem tecnologias para a utilização 

(114) "El desarrollo industrial de America Latina", Boletin EconÕmico de Ame
ca Latina, Comisión Económica para America Latina - CEPAL, Santiago-Chi 
le, Vol. XIV, n~ 2, 2~ semestre de 1969, págs. 86~108. -

(115) Consulte-se sobre proteção tarifária no Brasil, Joel Bergsman - Brazil: 
Industrial ization and Trade Policies, (Londres e New York: Oxford Uni
versi ty Press. 1970). 
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industrial daqueles recursos e que se adaptassem as técnicas estrangeiras -as 

d · - ~. d . - ( 11 6) con lçoes proprlas a reglao. 

Os gastos anuais destinados à investigação científica e tecnológica 

são mínimos, frente aos recursos orientados para apl icação em outras áreas. 

A falta de uma empresa que promova o desenvolvimento tecnolÓgico, a 

pesquisa do setor no Brasil encontra-se praticamente paralisada. Os gastos 

com importação de tecnologia vêm aumentando substancialmente, conforme indi

cam os seguintes dados: 

Tabela 47 - BRASIL: CUSTO DE IMPORTACAO DE TECNOLOGIA, 1965-1975. ( 
EM MILHOES DE DOLARES CORRENTES) 

VALORES 

Anos Assistência técnica 
e administrativa 

Contratos de 1 icença 
de marcas e patentes Total 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

41,8 

42,9 

54,9 

62,8 

83,9 

103,7 

122,0 

148,0 

134,0 

217,0 

229,0 

0,7 

2,9 

7,8 

7,4 

6,9 

6,5 

10,0 

6,0 

5,0 

62,0 

94,0 

42,5 

45,8 

62,7 

70,2 

90,8 

110,2 

132, ° 
154,0 

139, ° 
279, ° 
293,0 

Fonte: Banco Central do Brasi 1 - Relatório Anual, diversos exercícios. 

Na tentativa de vencer esse hiato, o Governo tem ultimamente procur~ 

do destinar recursos pa~a pesquisas e desenvolvimento tecnológico, em ~ . 
n Ive I,S 

sempre crescentes. Entretanto, os frutos deste esforço só irão ser 

daqui a alguns anos. 

colhidos 

(116) Consulte-se Heitor Gomes de Souza e outros, Política Científica são 
Paulo: Editora Perspectiva, 1972), especialmente as pags. 71-146. 
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Tabe la 48 -

Anos 

1970/72 
1973/74 
1975/77 

BRASIL: INVESTIMENTOS EM PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO, POR PE 
RToDOS - 1970/72, 1973/74, 1975/77-: 

(em bilhões de cruzeiros) 

Valores 

1 , 1 
4,3 

25,0 

Fonte: CNPq. 
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De certa forma, as empresas nacionais têm-se beneficiado, sensivel

mente,da importação de tecnologia. Muitos equipamentos que hoje integram a e~ 

tensa 1 ista de produção de firmas fabricantes de bens de capital não poderiam 

importada. ter sido fabricados no Brasil, sem antes terem adquirido o know-how 

Na opinião de cláudio Ba~della, (117) a tecnologia constitui-se num problema 

que não pode ter solução generalizada. "Acho que o Brasil, no mOllento, pode

ria perseguir a auto-suficiência tecnológica em relação à produção de equipa

mentos para determinados setores, tais como ferroviário, papel e celulose, aI 

cool e açúcar, hidrelétrica, indústria de cimento e mineração." 

Assim, torna-se essencial que o PaTs persiga a auto-suficiência tec

nolÓgica em algumas áreas prioritárias, eleitas em função da importância que 

possuem para o desenvolvimento nacional. 

Para essas áreas -e condicionado a que tivessem tecnologia desenvo.!. 

vida internamente - os escalões governamentais concederiam uma reserva de mer 

cado, com a final idade de aliviar as empresas produtoras das preocupações ine 

rentes ao custo de alguns produtos industriais por parte de empresas estatais 

e à redução das exigências de tradição no ramo. 

Há quem julgue, entretanto, que a estratégia pleiteada minimiza o 

problema de dependência tecnolÓgica. Esta corrente argumenta que, caso conse

guisse garantia de mercado para seus produtos, as empresas do PaTs provavel

mente iriam arrefecer muito do seu dinamismo, podendo perder totalmente, a m~ 

dio prazo, a competitividade no mercado. Nas circunstâncias atuais, as empre-

(117) Cláudio Bardela, Presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvi
mento da Indústria de Base (ABDIB), Entrevista, EdifTcio Sede da Bar
della S.A. - Ind. Mecânicas, são Paulo, 16.7.76 
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sas se sentem acicatadas pela concorrência, e se obrigam a devotar alguma a

tenção às inovações em sua 1 inha de produção e à pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos. Segundo esta linha de defesa, a reserva de mercado somente 

seria aceitável caso houvesse uma concomi·tante obrigatoriedade de as empresas 

manterem centros de engenharia no seu núcleo, efetivamente capazes de criar, 

aperfeiçoar ou desenvolver os produtos protegidos pela garantia de mercado 

que seriam então fabricados com tecnologia pr6pria. (118) 

Qualquer que seja a estratégia adotada, não há dúvida de que haja 

total concordância que o esforço deve ser orientado para a criação de uma ba

se tecnológica própria. 

Entretanto, devemos levar em conta que muito comumente se dá uma im

portância exagerada ao fator original idade, no sentido de que deve haver um 

certo ineditismo para que se possa caracterizar o surgimento de uma tecnolo

gia própria. Não e esse o padrão que estamos defendendo aqui: supomos que um 

pais teria tecnologia própria na medida em que se revelasse capaz de 11 absor

ver as tecnologia desenvolvidas nos diferentes palses, adicionar-lhes elemen

tos de elaboração original, e dai extrair soluções vantajosas para os seus 
problemas. 11 (119) 

Nem mesmo os palses mais desenvolvidos industrialmente podem presci~ 

dir de tecnologias importadas. A caracterlstica de um pais tecnologicamente 

independente é a sua capacidade de tomar inte1 igentemente as suas próprias d~ 

cisões sobre quais os elementos importantes e quais os desenvolvimentos inter 

nos que devem ser incorporados ao processo produtivo. 

Interessa naturalmente coibir a inércia, a pura cópia, o comod i smo 

das empresas. Interessa mudar a mentalidade de rejeição dos produtos fabrica

dos internamente, concedendo uma pretensa superioridade aos fabricados com ba 

se em know-how exercitado externamente. Essa deve ser a meta. 

Além disso, deve-se levar em 1 inha de conta que o hábito de fabricar 

(118) Ver, sobre o assunto, IITecn010gia. é o Prob1ema ll
, Comércio & Mercados 

Ano XI, n~ 119, julho de 1977, págs. 40-42. 

(119) Alberto Pereira de Castro, Superintendente do Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas de São Paulo - Conferência na Semana de Tecnologia Indus
trial, IIlmportação versus Produçao Nacional: a Prob1ematica Tecno10gi
ca ll

, Centro de Convenções Anhembi, são Paulo, 29.9.1975. 
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produtos essencialmente apoiados em tecnologia externa embute uma outra gran

de desvantagem. Mercê dessa prática, as empresas do PaTs vêm gradativamente 

perdendo seu peso relativo no mercado, desempenhando muitas vezes o papel 

de criar e desenvolver uma faixa de produção que posteriormente lhe é tomada 

pela empresa estrangeira antes fornecedora de know-how. A compra de tecnolo

gia, sem estar acompanhada de um projeto de absorção tecnológica, leva ao que 

é conceituado como "tecno1ogia de fabricação··, isto é, a simples capacidade de 

produzir um produto sem capacitar o fabricante a desenvolvê-lo ou mesmo a pr~ 

duzi-10 em outra dimensão. A compra de projetos, portanto, configura-se como 

um mecanismo dotado de eficiência apenas em sua aparência, já que tais proje

tos são entregues às empresas nacionais sem memórias de cálculo e outras in

formações essenciais para a absorção de tecnologia. (120) 

Em suma, será preciso a transferência de tecnologia do exterior bem 

como a promoção do desenvolvimento de tecnologia no PaTs. Dentro deste contex 

to, as firmas consultoras de engenharia brasileiras podem desempenhar um pa

pel importante, no processo de transferência, assimilação, adaptação e desen

volvimento de tecnologia. 

Há algumas empresas de engenharia associadas à ABDIB que, por terem 

adquirido maturidade técnica e gerencial, podem fazer uma contribuição signi

ficativa para o objetivo de redução da dependência tecnológica do PaTs. 

L 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
1lo 
12. 
13. 
14. 

Tabela 49 - RELAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA ASSOCIADAS A ASSOCIA
ÇAO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS INDOSTRIAS 
DE BASE - ABDIB, EM 1974. 

Empresas Projeto Montagem Fabr icação 
Equ i pamentos 

COBRAPI X 
MORRISON X X X 
FOSTE R WHEELER X 
HIDROSERVICE X 
MONTREAL X X 
NATRON X X 
NORDON X X X 
PROMON X 
SADE X X X 
SERETE X 
SETAL X X 
TECHINT X X 
TECNOMETAL X 
TENENGE X X 

Fonte: ABDIB, Re1atorio Anua 1 da Diretoria, 1974. 

( 120) Mecânica Brasi 1eira S .A. - EMBRAMEC, Setor de Bens de CaEita1 e DeEen-
dência Tecnológica, Relatório mimeo. , abr i 1 de 1977. 
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Embora essas empresas tenham manifestado seu empenho em partici-

par ativamente deste objetivo, há grande dificuldade na consecução da meta 

pretendida. Primeiro, porque enfrentam f~rte concorr~ncia internacional den

tro do País; e, por outro lado, em função de algumas empresas brasileiras de 

porte, por que estas, à vista das dificuldades internas, estão se voltando ca 

da vez mais para os mercados externos, não só em conseqU~ncia das facil idades 

de financiamento para compra de máquinas e equipamentos como pela falta de 

conf i ança em produ tos fabr i cados internamente. "Como a tecno log ia vem junto 

com o equipamento importado, as indústrias não se interessam em promover ino

vações tecnológicas, mesmo porque os clientes privados e estatais sempre pre

feriram e confiaram mais na tecnologia estrangeira. Como o pais é caudatário 

da tecnologia externa, o projetista tinha mais um papel de tradutor do que de 

criador, o que desestimula a formação de engenheiros de projetos." (121) 

A ABDIB, por meio de um documento entregue ao Presidente da Repúbll 

ca em 9.3.76, sugeriu algumas iniciativas de Governo para fortalecimento do 

setor de bens de capital, e inclusive para viabilização do trabalho das empr~ 

sas de engenharia que executam os projetos básicos. Constou naquele documer.to 

"que a 1 iderança dos projetos de engenharia seja sempre conferida às empresas 

privadas nacionais de engenharia, o que garantirá a busca da melhor solução 

industrial para o Pais e a natural especificação dos equipamentos fabricados 
no Brasil." (122) 

Cumpre, pois modificar a situação de depend~ncia tecnológica com que 

se debate o setor de bens de capital, fortificando-o afim de que haja o pro~ 

seguimento do processo de substituição de importações. O diagnóstico aprese~ 

tado pela EMBRAMEC é, de fato, impressionante. Nele está consignado expressa

mente que, dentro da área fundamental de bens de capital, a autonomia tecnoló 

gica da indústria brasileira reduz-se a pouquíssimos itens. Nos subsetores de 

não ferrosos, papel e celulose, siderurgia e cimento, a depend~ncia tecnoló

gica do exterior é praticamente integral. No subsetor siderúrgico, há expect~ 

tivas de que ocorra transformações importantes na próxima década. Quanto ao 

cimento, espera-se que a DEDINI e a USIMEC possam atingir autonomia tecnoló-

gica dentro de 5 a 10 anos. Os equipamentos elétricos e de telecomunicações 

(121) cláudio Bardella, Entrevista, são Paulo, 16.7.76. 

(122) Exposição de motivos encaminhada à consideração do Sr. Presidente da 
República, datilog., 9.3.1976, pág. 4 
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mantêm integral dependência externa, pois predomina a relação matriz-subsidiá 

ria (das empresas multinacionais) nestes _subsetores. Poderia haver modifica

ções neste panorama, caso ocorra apoio de órgãos públ icos, tais como o CDI, a 

ELETROBRAS e a FINAME (no caso do setor elétrico) e do Ministério de Comunica 

ções (para o de telecomunicações). No subsetor de açúcar e alcool, a autono-
..~ ··d· . ·d (123) mia Ja teria SI o praticamente atingi a. 

~DOSTRIA DE BENS DE CAPITAL E FINANCIAMENTOS 

Nesta parte, dirigimos nossa atenção para os aspectos de financia

mento no setor de bens de capital. Dentro deste enfoque, convém prel iminar

mente realçar o fato de tratar-se de um grupo de indústrias cujas operaçoes 

exigem um longo prazo de maturação e uma certa garantia na determinação do 

nivel de encomendas, para fins de planejamento e controle de sua produção.De~ 

ta forma, a possibil idade de um auto-financiamento para as operações produti

vas do setor torna-se, de fato, muito dificilmente viável. 

Em consequência, ante a debil idade do auto-financiamento, as empre

sas, de um modo geral, têm buscado obter recursos junto a outras fontes exter 

nas de fundos, ainda que tais fontes tampouco tenham se mostrado plenamente 

satisfatórias. Os mercados de capitais talvez pudessem ter suprido eficiente 

mente esta necessidade, caso se tivessem desenvolvido saudavelmente no Pais, 

mostrando um comportamento mais dinâmico. 

Acontece, entretanto, que a maturidade do mercado de valores mobiliá 

rios está em grande parte determinada pelo caráter fami 1 iar das empresas - e 

esta caracteristica pode ser observada inclusive na maioria das grandes empr~ 

sas que compõem o setor. Dadas estas caracteristicas, os aportes de capital 

se fazem de forma direta, e a busca de apoio no mercado mobil iário se faz ap~ 

nas na medida em que seguramente não venha debi I itar o controle exercido pelo 

grupo famil iar central. 

Feita esta ressalva preliminar, partimos para a anãl ise das fontes 

efetivas de recursos à disposição das empresas de bens de capital, resumida 

em dois grandes tópicos distintos: as fontes de financiamento internas e as 

fontes de financiamento localizadas no exterior. 

(123) Sobre as conclusões do relatório da EMBRAMEC, consultar "Equipamentos : 
Dependência Quase Absoluta", Câmaras Teuto-Brasileiras de Comércio e In 
dústria, n~ 15/77, 22.5.77, pâgs. 13-14. 



120. 

a) Financiamento interno. 

Os recursos provenientes dos mecanismos creditícios internos têm en 

frentado limitações semelhantes às acima citadas. O sistema bancário tradi

cional em momento algum esteve capacitado a proporcionar créditos na quantid~ 

de e com as modal idades de prazo e taxa de juros requeridos pelas empresas 

industriais do setor. Os créditos a médio e a longo prazo são os que maior di 

ficuldade apresentam. 

Algumas pesquisas efetuadas atestam que, até 1971, a oferta de crédl 

tos a médio e longo prazos, proporcionada pelos mecanismos creditícios inter

nos - tanto governamentais quanto do setor privado --era totalmente insatisfa 

tória, quer em quantidade, quer em ampl itude de modalidades. (124) 

A partir de 1971, visando a estimular a produção interna de bens de 

capital como instrumento mais efetivo de política industrial, o Governo pas

sou a suprir mais adequadamente esta faixa de crédito, principalmente com re

cursos oriundos da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME. No 

final do ano de 1971, foi instituído o Programa de Longo Prazo, por meio do 

qual a FINAME passou a operar com prazos de atê oito anos. Objetivou-se, por

tanto, o "refinanciamento da comercialização de máquinas e equipamentos prod~ 

zudos sob encomenda (que, por seu maior porte, sofisticação tecnológica e 

mais longo prazo de fabricação, necessitam de recursos a prazos maiores e con 

dições especiais) e de lotes de equipamentos destinados a unidades indus-

t 
. . 11 (125) rlals. 

-.Nada obstante, e a despeito de ter intensificado sua açao no ano se-

guinte--periodo em que o valor das operações amparadas pala FINAME ao abrigo 

desse Programa representou 24% do tota 1 de recursos empregados -- a própr ia en 

tidade reconhecia (126) que o parque industrial brasileiro ainda carecia de 

taxas de juros mais flexíveis e prazos mais longos para empréstimos, para 

possibil itar uma adequação maior às condições vigentes no mercado internacio

na 1. 

(124) Franco Vidossich - A Indústria de Má uinas Ferramentas no Brasil (Brasí 
lia: IPEA/IPLAN, 197 ; Tecnometal, Estudos e Projetos Industriais S.A-: 
- Setor de Produ ão de Bens de Ca ital sob Encomenda, Síntese de Pes ui 

( 125) 

( 126) 

sa Rio de Janeiro Tecnometal, s/d . . 
Wilson Suzigan, Regis Bonell i e outros - Crescimento Industrial no Bra
sil: Incentivos e Desempenho Recente (Rio de Janeiro: IPEA/\NPES,1974L 
pago 30. 
Finame, Relatório de 1972, pág. 8. 
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Em conseqUência, decidiu-se criar o Programa Especial da FINAME, (127) 

estendendo o prazo de empréstimos para até 15 anos, e colocando a taxa de ju

ros de 3 a 6% ao ano, que, adicionada à correção monetária, teria a finalida

de precipua de criar condições competitivas de financiamento para os bens de 
. 1 d' d . - ~ - ( 128) caplta pro UZI os Internamente. Calculos efetuados a epoca davam conta 

de que os empréstimos em dólares impl icavam um custo total de 17,5%, corres

pondente ao valor da correção cambial a ser aplicada naquele ano corrente(ll%) 

e ao montante de juros estipulados (6,5%) nos empréstimos. 

Nos empréstimos da FINAME também incidiria um custo total de 17,5% , 

calculado sobre a correção das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional 

(alvitrada em 14,5% para o ano de 1972), valor este a ser adicionado ao juro 

minimo de 3,0% a.a. Apesar de possuirem taxas totais de juros equivalentes 

uma melhor perspectiva se abria internamente com respeito a prazos de finan

ciamento. Usualmente, o prazo médio de financiamento concedido pelas agências 

intenacionais atinge oito anos; nas novas operações pactuadas com a FINAME se 
. (129) concederia dez anos, podendo chegar a até qUInze anos. 

Com estas diretrizes, pensava-se viabilizar lia substituição de impo~ 

tações daqueles bens de capital cuja encomenda estaria sendo desviada para o 

mercado externo por deficiência de financiamento interno adequado, bem como 

permitir a incorporação de novas tecnologias de produção, enquadrando-se nas 

diretrizes gerais de politica industria1." (130) 

Os programas da Finame, implementados a partir de 1971, procuraram 

emprestar maior adequabil idade às fontes internas de recursos, muito embora 

suas operações tenham - em longo periodo - coberto tão somente uma pequena 

fração do montante total de máquinas e equipamentos negociados no Pais. Assim 

é que os empréstimos da entidade em 1973 (cerca de Cr$ 950 milhões) situa-
( 13 1) 

vam-se em torno de 10% do total de máquinas e equipamentos importados. 

( 127) 
( 128) 

( 129) 
( 130) 

( 131) 

A açao da F1MAME foi se tornando gradativamente mais vigorosa. No 

25.10.1972 
Cálculos efetuados em outubro de 1972. publicados no Jornal do Brasi 1, 
25.10.1972, pág. 15. 
Jornal do Brasil, 25.10.1972, pág. 14. 
Wilson Suzigan, Regis Bonelli e outros - Crescimento Industrial no Bra
sil: Incentivos e Desempenho Recente, (Rio de Janeiro: IPEA/INPES,1974), 
pag. 3 O. 
Agência Especial de Financiamento Industrial - Finame, Rélatório de 197~ 
pág. 11 
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primeiro semestre de 1974 o organismo liberou 687,7 milhões de cruzeiros 

mais 60,1% em comparação com o mesmo periodo de 1973 - para atender ao finan

ciamento de compra e venda de máquinas e equipamentos de produção nacional. 

Contudo, o setor de bens de capital ainda se via prejudicado pelas isenções 

de IPI e ICM nas importações de bens de capital sem similar nacional. (132) 

o Banco Nacional de Desenvolvimento Econânico, através da Fn!AME, e2. 

tabeleceu em 1974 novos mecanismos destinados a suprir as necessidades de fi

nanciamentos nacionais, para os principais investimentos dos setores básicos. 

Dos mais importantes, destaca-se a sistemática de apuração de juros diferen

ciais, decrescentes em função do grau de nacionalização alcançado nesses no

vos projetos. 

Portanto, no que concerne aos recursos financeiros necessários à 

expansão de setores prioritários, a situação mudou para as indústrias, com o 

fortalecimento do BNDE. Esta mudança parece significar a 1 iquidação das expe~ 

tativas de que os conglomerados financeiros privados pudessem desempenhar um 

papel significativo na determinação do processo de expansão econômica, e que 

viessem a se constituir, posteriormente, em complexos financeiros industriai~ 

Apesar de o BNDE ser o maior responsábel pelo financiamento ao setor 

industrial e, na qualidade de banco estatal, ter condições de emprestar di

nheiro a juros baixos para os projetos que contribuam para o desenvolvimento 

econômico do PaTs, alguns empresários defendem o ponto de vista de que tanto 

as taxas de juros cobradas, quanto o prazo de pagamento dos empréstimos, po

deriam ser mais suaves. O industrial cláudio Bardella lembra que, enquanto no 

Japão e na Espanha o setor de bens de capital se expandiu graças a emprésti

mos a juros subsidiados, no Brasil o financiamento é ainda muito caro. "Embo

ra se reconheça que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico é aquele 

que tem os juros mais baixos, a correção monetária elevada dos últimos meses 

torna o custo financeiro muito alto, principalmente porque, ao contrário dos 

outros setores, não se pode transferi-lo totalmente ao preço dos produtos,de

vido à cláusula de reajuste dos contratos de vendas. A correção monetária es

timada para 1974 é de 32%. Acrescida dos 7% de juros cobrados pelo BNDE, essa 

carga financeira de quase 40% recai sobre o ativo fixo, não sendo possTvel 

suportá-la, ainda quando verificamos que o governo espera que o setor dobre 

(132) "Um novo modelo industrial" - Dirigente Industrial, novembro de 1974, 
pág. 15 
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sua capacidade de produção em três anos, de acordo com a meta estabelecida no 

I I Plano Nacional de Desenvolvimento. Em todo o mundo há uma diferenciação 

entre os financiamentos destinados ao setor de bens de capital e os destina

dos ao setor de bens de consumo, porque o retorno dos investimentos feitos 

em bens de capital é mais longo que nos demais setores. Além disso, a rentabi 

1idade para a indústria de bens de capital é menor. 11 (133) 

De certa forma, o Banco tem procurado diminuir a carga financeira 

incidente sobre as indústrias do setor. Assim, em princípios de 1974, quando 

o País foi atingido pela onda de aumento dos preços do petróleo e outras maté 

rias primas importadas, o BNDE tomou algumas providências visando a amparar 

as indústrias. 

Como se sabe, o recrudescimento do processo inflacionário no primel 

ro semestre daquele ano refletiu-se numa brusca elevação dos índices de corre 

ção monetária, principalmente em certos setores básicos da economia, como os 

referentes às indústrias de bens de capital e produtores de insumos básicos 

Tal situação levou a que o Governo autorizasse as empresas daqueles setores 

a abater, na declaração de imposto de renda, 20% do valor da correção monetá

ria devida em função de contratos de financiamento de longo prazo pactuados 

com instituições financeiras sob controle de capital do Governo Federal. 

Admitindo-se abater do imposto de renda do exercício subsequente as 

importâncias pagas a título de correção monetárja no valor dos empréstimos 

que excederam o teto de 20%, o Governo visava desafogar em determinado grau 

o ônus que pesava sobre aquelas empresas. 

Além disso, com a constituição da EMBRAMEC, abriu-se uma perspectiva 

ainda mais promissora para o setor de bens de capital, tendo em vista que os 

projetos a serem desenvolvidos naquele campo poderiam obter do BNDE financia

mento de até 60% do investimento real izado e contaria com uma parcela de até 

19% para fins de capital de risco, conseguida atraves da EMBRAMEC. O esforço 

próprio das empresas ficava, pois, reduzido a 21% do investimento total. 

Entretanto, é a FINAME oue cumpre a tarefa básica de amparar e prom~ 

(133) cláudio Barde11a - IIS ubstituição abre caminho para máquinas e equipame~ 
tos ll

, Tendência: Ano I I, n~ 15, dezembro de 1974, pág. 56. 
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ver a expansão da indústria nacional de máquinas e equipamentos, atraves da 

montagem e gestão de mecanismos de suporte financeiro à comercialização inter 

na de bens de capital produzidos no Pais. A execução de tais mecanismos tem 

se real izado em estreita colaboração com o BNDE e suas subsidiárias. 

A FINAME tem atualmente em vigência três programas operacionais, ca

da um deles constituindo instrumento de ação capaz de implementar diretrizes 

econômicas e decisões de politica de investimentos ditada pelo Governo Fede

ral. Parece oportuno anal isar, ainda que sumariamente, cada um deles. 

Com o Programa Especial, o Governo visa estimular a indústria nacio

nal no sentido de iniciar a produção e de avançar na nacionalização de equip~ 

mentos pesados e de tecnologia sofisticada, concedendo incentivos especiais 

à efetiva execução no Pais das atividades de engenharia de projetos e de fa

bricação. 

Para tal fim, a entidade montou um Cadastro de Fabricantes de Bens 

de Capital, o que engloba quase que a totalidade das empresas responsáveis p~ 

la produção nacional de máquinas e equipamentos. Os elementos extraidos do 

Cadastro possibil itam um exame criterioso por parte da FINAME - tanto no que 

se refere aos fabr i cantes quanto aos equ i pamentos produz i dos - que, por 

sua vez, tem conduzido a uma gradual e crescente absorção de tecnologia, esp~ 

cialização de fabricação e obtenção de indices mais elevados de nacional iza-
- d - . . (n4) çao e maquinas e equipamentos. ~ 

O Programa de Longo Prazo, por sua vez, que apoia praticamente todos 

os setores de atividades econômica, teve recentemente suas condições de finan 

ciamento alteradas em beneficio de produtores e usuários de máquinas e equip~ 

mentos. (135) Tais condições mais favoráveis estão consubstanciadas na deci-

são tomada durante o exercicio de 1976, facultando aos agentes financeiros 

participar em operações ao amparo desse tipo de Programa, com a final idade de 

proporcionar às empresas usuárias maior flexibilidade na composição de suas 

fontes de recursos. "Setorialmente, o Programa de Longo Prazo alocou grande 

massa de recursos nos setores de construção, transportes, produtos minerais 

não metál icos, metalurgia e mecânica, que responderam por 53,6% do total de 
( 136) deferimentos à conta deste Programa." 

(134) Considera-se indice de nacionalização a participação do somatório das 
parcelas de fabricação nacional no produto fiQal: t geralmente expresso 
em percentagem e referido ao valor ou peso proprlo do produto. Cf. J.L. 
Almeida Bello - "Indústrias Mecânicas e Elétricas - Evolucão Tecnológi
ca na Substituição de Iwportaçoes", Estudoij APEC, Volume \111, Apec Eai
tora S.A., Julho de 196~, Rio, Pags. 233-2 O. 

(135) FINAME, Relatório de 1976,publ ic.Jornal do Brasil, 10.7.77, pâg. 37. 
(136) Idem, ibidem. 
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Finalmente, o Programa de Pequena e Média Empresa tem o escopo de 

apoiar as empresas produtoras ou usuárias de equipamento, que estejam sob e

fetivo controle nacional, proporcionando-lhes condições melhores para atuar 

no mercado. De acordo com esta diretriz, o Programa pratica uma taxa de juros 

altamente subsidiada, em torno de 22% ao ano, para auxiliar um importante se~ 

mento de empresas que, em sua quase total idade, estão sob controle de capi

tais brasileiros. Al iás, foi com o exato sentido de melhor exprimir seu obje

tivo síntese que este Programa teve sua denominação recentemente alterada: an 

teriormente, denominava-se Programa Médio Prazo. 

Em relação ao volume global de recursos diferidos pela Finame, este 

último Programa, em 1976, mostrou uma participação percentual de 7,38%. O Pro 

grama Especial obteve a maior parcela, equivalente a 64,61%, cabendo ao Pro

grama Longo Prazo a participação restante, correspondente a 28,01% do volume 

total de operações pactuadas. Deve-se notar, contudo, que, com relação ao pe

ríodo anterior, o Programa Pequena e Média Empresa foi o de maior variação pe~ 

centual, mais do que dobrando o montante de recursos neles apl icados(203,37%). 

A Tabela 50 fornece informações sobre o resultado dos programas ope

racionais da FINAME. 

Tabela 50 - AGtNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL ( FINAME ): 
VALOR E QUANTIDADE DE OPERAÇOES APROVADAS PELO ORGANIS-
MO, 1975-1976. (Valor em mi lhões de Cr$) 

1 9 7 5 1 976 1975/76 

Programas Número de Valor ~lúmero de Valor Var iação 
Operações (Cr$ mi lh) Operações (Cr$milh) Percentual 

L Especial ........ 537 6. 155,2 1.026 16,955,0 175,5 

2. Longo Prazo . .... 6.850 4.172,4 11.407 7.351,9 76,2 

3. Peq. e Média Empr. 3.442 638,5 7.905 1.937,0 203,4 

Tota i s ... '" ..... 10.829 10.966,1 20.338 26,243,9 139,3 

Fonte: FINAME, Relatório de 1976. 

O apoio financeiro prestado pela FINAME às empresas sob controle na 

cional tem colaborado para fortalecer o poder de competição destas ante suas 

congeneres estrangeiras, as quais, contando na maioria das vezes com o auxí

lio externo de suas matrizes, têm maiores facil idades de acesso ao crédito no 

mercado financeiro internacional. 
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Como vimos, até 1970 praticamente inexistiam órgãos de financiamento 

para projetos que envolvessem prazo mais longo de maturação. A FINAME, àquela 

epoca, operava com prazo máximo de 3 anos, quando, no setor de bens de capi

tal sob encomenda, se sabe que o prazo mínimo é de dez anos. Em consequência, 

ocorria uma vinculação financeira desses grandes projetos à compra de equipa

mentos no exterior, necessários ao seu desenvolvimento. 

Essa falta de apoio da estrutura financeira interna forçou a que a 

indústria nacional participasse em alguns campos com um pequeno percentual .No 

seu depoimento junto à CPI das multinacionais, o industrial Cláudio Bardella 

deixou claro essa questão: "lembro-me bem do caso da petroquímica, onde nossa 

participação foi realmente baixa. A exemplo da Petrobrás, queríamos partici-

par com 70%, 80%; a nossa participação foi de 40%. Agora, existia di nhe i ro 

nacional para se implantar a petroquímica no Brasil, sem financiamentos exte~ 

nos? Ao que sabemos, não existia ... A partir de 1970, com a implantação do 

FINAME cujo financiamento especial vai até 15 anos, com juros de 2% até 8% 

ao ano, mais correção monetária, derrubou-se o argumento, nos acordos de par

ticipação, de que o projeto não seria realizado por não haver recursos em moe 

da nacional. Isto fortaleceu bastante a nossa posição de negociação nos acor
dos." (137) 

Esta ação mais efetiva de alguns organismos estatais e de agências 

públicas de fomento procura corrigir uma distorção antiga, originada no traç~ 

do da política de captação de recursos externos, nos anos 50. r possível que 

a legislação brasileira referente a financiamentos externos tenha concorrido, 

em maior grau, para abafar a ação da empresa nacional. Este o tópico que abor 

daremos a seguir. 

b) Financiamentos Externos 

Preliminarmente, torna-se conveniente repisar que os mecanismos de 

financiamento interno necessários ao desenvolvimento das operações industria

is só se material izaram muito recentemente. Restava à indústria nacional a 

possibilidade de buscar externamente os recursos de que necessitava. Entreta~ 

to, a legislação existente no Brasil, a respeito da matéria, voltava-se para 

o favorecimento do investimento em si ao invés de procurar promover a fabrica 

(137) cláudio Bardella, Depoimento junto à comissão Parlamentar de Inquérito 
que investiga as atividades das empresas multinacionais no Brasil, Câma 
ra dos Deputados, mimeo, 1976, pago 17 
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ção nacional. Em síntese, as regulamentações traçadas pelas autoridades gove~ 

namentais praticamente redundaram numa discriminação contra a indústria nacio 

na 1. 

Iniciada com a Instrução n~ 113, de 17.1.55, de extinta SUMOC, este 

efeito discriminante continuou, posteriormente, com a Instrução n~ 289, em 

24.1.65. Sob essas duas regulamentações, as empresas nacionais nao desfruta

ram de condições de acesso a empréstimos externos idênticas às possuídas pelo 

exterior. A Instrução 289 possibilitava a contratação de empréstimos externo~ 

em moeda estrangeira, diretamente entre empresas do exterior e do País (indus 
. • . . ) 1 d - f . . d ( 1 38T trlalS e comerciaiS, preva ecen o as transaçoes entre Irmas associa as. 

As duas medidas teriam tido o efeito de reduzir, sistematicamente, durante 

quinze anos, a capacidade para importar e para investir na empresa nacional, 

d d . 1 . - . d· 1· - (139) provocan o uma escaplta Izaçao e, em mUitos casos, sua esnaclona Izaçan 

Tal situação permaneceu até fins de 1972, quando, através da Resolu

ção n~ 237, de 19.10.1972, revogou-se a Instrução n~ 289. Naquela época, o G~ 

verno, premido por problemas de endividamento externo e desequilíbrios na sua 

balança comercial, passou a apoiar mais decididamente as empresas nacionais, 

procurando proporcionar-lhes meios de obtenção dos recursos operacionais ne

cessários ao desenvolvimento. Aquela altura, as fontes internas de crédito já 

vinham suprindo as unidades industriais com recursos em condições competiti

vas. 

À FINAME coube a tarefa de incentivar uma política de substituição 

de importações de bens de capital, como forma de minimizar a curto e médio 

prazo os impactos sobre o balanço de pagamentos do País, resultantes de uma 

relação de trocas comerciais muito onerada com a aquisição desses bens no ex

terior. 

- ( 14 O) Além disso, com a edição da Resoluçao n~ 63, de 21 .8.67, asseg~ 

(138) José Eduardo de Carvalho Pereira - Financiamento Externo e Crescimento 
Econômico no Brasil: 1966/1973 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1974), pago 
23. 

(139) cláudio Bardella, Depoimento junto à Comissão Parlamentar de Inquérito 
que investi a as atividades das em resas multinacionais no Brasil, Cama 
ra dos Deputados, mimeo, 197 , pago 7. -

(140) Ver Resolução n~ 63, de 21.8.67, e Resolução n~ 64, de 23.8.67, do Ban 
co Central do Brasil. 
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rou-se aos bancos comerciais, bancos privados de investimento e ao Banco Na

cional de Desenvolvimento Econômico a possibilidade de obtenção de emprésti-

mos em moeda estrangeira a serem repassados a empresas industriais e comer-

ciais no Pais, para financiamento de capital de giro ou de capital fixo, com 

predominio do primeiro. 

A sistemática então implementada representou um desafogo para a em

presa nacional, de vez que elas se tornaram incluidas na oportunidade de mobi 

1 izar recursos do exterior, na medida em que essa captação de fundos se real i 

za através de instituições financeiras. A partir desta data, portanto, foi 

gradativamente diminuindo a discriminação existente. No regime da 289, o cre

dito era diretamente concedido às empresas produtoras, o que beneficiava esp~ 

cialmente fil iais estrangeiras e empresas vinculadas a entidades financeiras 

do exterior. 

Durante o ano de 1973, o custo final em cruzeiros referente a um em

préstimo obtido externamente esteve em torno de 30% a.a. O custo de um empré~ 

timo de caracteristicas semelhantes, porém obtido internamente, não foi infe

rior a 30% ao ano. (14J) Em seguida, o pesquisador conclui que "em periodos 

anteriores, tais diferenças foram maiores não só devido à correção cambial e 

aos niveis mais baixos da taxa de juros no mercado financeiro internacional". 

Tal fato coloca em evidência o diferencial do custo de recursos in

ternos e externos na expl icação do forte aumento do nivel de contratação de 

empréstimos no exterior a partir de 1969, e expl ica, inclusive, a desacelera 

ção observada nesse fluxo, na ocasião em que o Governo decidiu revigorar a re 

tenção do nivel de 40% de depósito compulsório incidente sobre o montante de 

recursos em moeda nacional, derivado de entradas de capital externo. (142) 

As taxas de juros referentes a recursos obtidos internamente. calcu

ladas para o ano de 1971, mostram percentuais bastante elevados. 

(141) José Eduardo 
Econômico no 
23. 

de Carvalho Pereira - Financiamento Externo e Crescimento 
Brasil: 1966/1973 (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1974), pa~ 

(142) Tais disposições, objeto da Resolução n? 265 e da Circular n? 218, 
Banco Central, passaram a vigorar a partir de 3.9.1973. 

do 



Tabela 51 - BRASIL: RECURSOS DOMtSTICOS. TAXAS DE JURO 
NOMINAIS (INCLUSIVE CORREÇÃO MONETARIA) 
BASE - 1971. 

Origens dos recursos 

1. Bancos comerciais 

2. Bancos de investimento 

3. Resolução n~ 63 

(bancos comerc i a i s e de 

i nvest imento) 

Percentagem anual 

37,5% c/30% de reciproco 

28,9% c/20% de reciproco 

35,0% 

26,0% 

Fonte: Carlos von Doel1inger, Hogo B. de Castro ~aria 
e Leonardo Caserta Cavalcanti - A politica Bra
leira de Comércio Exterior e seus Efeitos: 1967/ 
ll, pâg. 152. 
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Em consequência, verificamos que as fontes externas asseguram o su

primento à demanda de importações de bens de capital em condições bastante 

favoráveis de custo e de prazo, quando comparadas com as alterações de finan 

ciamento doméstico. 

Embora mostre algumas oscilações, as taxas de juros do mercado exter 

no são muito mais baixas do que as apresentadas internamente para 1971. Além 

disso, não se pode sequer supor que internamente as taxas de juro tenham de

crescido durante o período 1971-76: há diferentes cálculos indicativos de que 

o contrário ocorreu. 

A demanda por fundos do exterior, com a finalidade de financiar as 

empresas no Pais indica, sintomaticamente, a insuficiência de fontes e instru 

mentos internos de crédito entre 1969-73 e o custo mais baixo dos recursos 

a serem conseguidos. Com relação à primeira circunstância citada, deve-se no

tar que mesmo em 1974, embora tenha-se observado um razoável incremento no 

montante I i berado pe I a FI NAM.E, não fo i a i nda capaz de supr i r um percentua I a

ceitável referente ao total da demanda interna por recursos financeiros. 

Com a instituição do depósito compulsório, o Governo conseguiu equi

valência no custo final de empréstimos no exterior e de empréstimos obtidos 

internamente junto às instituições financeiras. Tal medida, entretanto, foi 

de curta duração: com a elevação dos preços internacionais do petróleo e de 



, 

Tabela 52: EVOLUÇAO DAS TAXAS DE JUROS NO MERCADO EXTERNO, 
1971-1976. (Fim de ano, percentagem anual). 

Di scr im i na ção 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

- Organ i smos internaci ona is 

BID - Capital ord i nár i o 8,00 8,00 8,00 8,00 8,25 8,60 

BIRD .................. 7,25 7,25 7,25 7,25 8,25 8,90 
Eximbank - USA ........ 6,00 6,00 6,00 8,00 8,25 9,50 

- Mercado financeiro 
Eurodolar (operações a 

180 dias) . 6,00 6, 19 10,81 10,25 6,63 5,38 

- Juros de emprés t i mos ban 
cário -
Alemanha .............. 7,25 8,50 14,00 11 ,0O 7,00 6,50 
Estados Un i dos ........ 5,25 7,75 9,75 10,25 7,25 6,25 
França ................ 8,65 9, 15 12,45 13,50 10,85 11 ,65 
Reino Unido ........... 5,50 8,50 14,00 12,75 12,00 15,00 

- Certificados de depósi-
tos a 90 d i as - EUA ... 4,25' 5,63 9,25 8,95 5,50 4,50 

- Letras do Tesouro a 90 
dias 

- EUA ................. 4,34 4,07 7,03 6,89 5, 18 4,32 

Fonte: Banco Central do Brasil, Relatórios Anuais, vários números. 
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bens de capital e produtos intermediários importados, todos com larga margem 

de participação na pauta de importações, o Governo resolveu revogar a medi
da. (143) 

Durante um determinado espaço de tempo, pode-se facilmente reconhe

cer um favorecimento is filiais de empresas estrangeiras, aqui instaladas, as 

quais obtinham parte do capital de giro no exterior, no montante desejado e a 

juros inferiores aos que as firmas nacionais pagavam. As firmas nacionais, a

lém disso, enfrentavam severas restrições creditícias internas. Atualmente, a 

situação encontra-se algo modificada: resta ainda corrigir o pesado ônus fi

nanceiro, na forma de juros e correção monetária incidentes sobre os emprésti 

mos grangeados pelo empresariado nacional e o montante de recursos colocados 

(143) Resolução n~ 279, de fevereiro de 1974, do Banco Central do Brasil. 
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à disposição dos empresários. 

6. A INDOSTRIA DE BENS DE CAPITAL E O ARCABOUÇO INSTITUCIONAL. 

Entre o pos-guerra e o inicio da década de 60, a participação do 

setor públ ico na formação bruta de capital fixo no País subiu de 15,8% para 

38,4%, o que dá uma idéia do crescimento da demanda estatal por equipamen

tos. (144) Em 1969, esse percentual ainda se mantinha elevado, atingindo a 

86 0 (145) . . 
33,~. Na decada presente, alguns calculos demonstram que os setores 

de energia elétrica, petróleo e petroquimica, siderurgia, construção naval e 

material ferroviário --- setores direta ou indiretamente controlados pelo Go

verno --- já devem ser responsáveis por cerca de 60% da demanda estatal por 

b d . 1 p~. (146). dI' ens e caplta no ais. Este e, portanto, um ado va 10SO com que con-

ta o setor, quando se pensa no fortalecimento do núcleo nacional produtor de 

bens de capital em função dos diversos obstáculos a atravessar: quer seja com 

respeito aos aspectos restritivos que o circunda quer com respeito à competi

ção por ele enfrentada. 

Entretanto, apesar do aumento da demanda por máquinas e equipamentos 

fabricados no Pais, o setor de bens de capital quase nunca se viu amparado 

por diretrizes legais que incentivassem a produção interna. Por decisões poll 

ticas anteriores, a produção nacional de bens de consumo (inclusive os durá

veis) foi a mais protegida a partir de 1949. Em conseqüência, os bens interme 

diários receberam um menor grau de proteção e os bens de capital, na melhor 

das hipóteses, não obtiveram qualquer proteção. "0 S bens de capital sofreram 

até mesmo uma proteção negativa, face à conveniência de atrair a poupança ex

terna via supplier's credits". (147) 

Após o choque da crise do petróleo, ficou evidenciada a situação de 

extrema dependência do exterior em bens de produção. A crise também tornou o 

(144) Nathaniel H. Leff - The Brazilian Ca ital Goods Industr (1929-1964) 
(Cambridge, Mass., Harvard University Press: 19 pago 129 

(145) Werner Baer - A Indústrializa ão e o Desenvolvimento Econômico do Bra
~ (Rio de Janeiro: Fundaçao Getul io Vargas, 1975 , pago 3 O. 

(146) Ver, por exemplo, Ministério da Fazenda, SRF/CIEF - Uma Contribuição 
Estatística à Substituição de Importações (Brasil ia, 1975, mimeo). 

(147) Marcos Pereira Vianna, Conferência, Seminário visão de Economia, São 
Paulo, 3.9.1976, datilog. 
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balanço de pagamentos o ponto crítico da economia, forçando o país a substi-
(148) . tuir importações desta espécie de bens. Por conseguinte, tal conjuntura 

determinou uma modificação no arcabouço institucional do País, com o objetivo 

de efetivar a substituição dessas importações. 

t bastante provável que o aumento de importância do setor dentro da 

economia brasileira se dê menos em função de impedimentos de caráter técni-

co-econõmico (expansão da capacidade produtiva das empresas, 1 imitações de 

matérias-primas, utilização de tecnologia) do que de opções governamentais 

de natureza política (tais como a adoção de novas diretrizes de política pa

ra a indústria de bens de capital e a reorientação dos destinos dos recursos 

financeiros), tendo em conta ser o Estado o maior consumidor desta espécie 

de bens e tornar-se imperativo proporcionar uma certa independência do exte

rior. 

Por isso é que nos incumbimos, na presente parte, de distinguir as 

1 inhas básicas adotadas pelos principais órgãos governamentais que se rela

cionam diretamente com a indústria brasileira de bens de capital. Trataremos 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e do Conselho de Desenvo1vimen 

to Industrial (CDI), especificamente, fazendo alguns comentários muito breves 

quanto à Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil e ao Conselho de 

política Aduaneira. 

a) A ação do BNDE 

Atê 1972, o sistema de estímulos fiscais às importações de bens de 

capital, por meio do qual o Governo objetivava não onerar demas1aàamente o in 

vestimento interno, se processava com liberdade, concedendo ao equipamento im 

portado uma série de isenções fiscais nem sempre oferecidas ao equipamento na 

ciona1. Isso fez com que a importação de bens de capital crescesse violenta

mente, atingindo uma taxa média anual da ordem de 20%, nos últimos quatro a-

nos. 

Em função desse quadro, o Governo passou a pensar na possibilidade de 

estruturar um verdadeiro modelo de substituição de importações de bens de ca-

(148) Marcus Pereira Vianna - Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimen
to Econômico, Conferência, Seminário visão de Economia, são Paulo, 3.9. 
1976. dati1og. 
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pital, tanto pelo desafogo no balanço de pagamentos como pelo avanço tecnoló

gico potencial que o setor de bens de capital representava. 

Em meados de 1974, o Governo decidiu empreender uma revisão na es

tratégia de política econômica então implementada. O novo padrão desenvolvi

mentista, calcado não mais nas indústrias de ponta, mas nas de base, requeria 

rearticulações financeiras e institucionais para apoiar e incentivar uma mu

dança destinada a se tornar visível no início da próxima década. As priorida

des escolhidas, explicitadas e quantificadas no I I Plano Nacional de Desen

volvimento para o período 1975-79, passaram a abranger, no setor industrial , 

a indústria de bens de capital, a indústria eletrônica pesada, a siderurgia, 

os não ferrosos e os produtos químicos (inclusive fertilizantes e petroquíml 

) (149) cos . 

Para o financiamento do novo núcleo dinâmico, constituído pelas in

dústrias de base e de bens de capital, foi necessário efetuar uma mudança e~ 

trutural no sistema financeiro que permitisse a orientação de fundos, util iz~ 

dos anteriormente na preservação e expansão do consumo de bens duráveis, para 

o financiamento das inversões em setores agora prioritários. Para uma nova 

estratégia industrial, novos instrumentos. 

Algumas alterações de vulto foram então promovidas, visando a propo~ 

cionar embasamento às diretrizes de política então esboçadas. Talvez a mais 

importante tenha sido a transferência de recursos do PIS e do PASEP -- impor

tantes fontes de poupanças institucionais situadas na esfera de atribuições 

da Caixa Econômica Federal, onde serviam de suporte ao financiamento do consu 

mo e do capital de giro indiscriminado à economia --para a esfera do Banco Na 

cional de Desenvolvimento Econômico, que, com estes recursos, duplicou a sua 

capacidade de aplicação nos programas prioritários. 

Com a instituição dessas medidas, o Governo concedeu ao BNDE um pa

pel de destaque na implementação das diretrizes de política traçadas. Fortale 

cido com os crescentes recursos do PIS - PASEP, que alcançavam em janeiro de 

1974 a elevada soma de oito bilhões de cruzeiros, o BNDE passou a ter uma es

cala de operações maior do que a do Banco Mundial. (150) Potencialmente, a 

instituição estaria em condições de ampl iar ponderavelmente sua influência na 

economia brasileira, tanto diretamente quanto através de três empresas de 

(149) Presidência da República - I I Plano Nacional de Desenvolvimento. 

(150) Marcus Pereira Vianna, Presidente do BNDE - Discurso pronunciado em 
12.6.1974 - no edifício sede do BNDE, Rio de Janeiro, mimeo. 
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participação então criadas, das quais o Banco se tornou o principal acionis

ta. 

Assim é que, em 7.5.1974, na primeira reunião do Conselho de Desen

volvimento Econômico, foi aprovada a criação de três empresas 1 igadas ao 

BNDE: Mecânica Brasileira S.A. (EMBRAMEC); Financiamento de Insumos Básicos 

(FI BASE) e Investimentos Brasileiros S.A. (I BRASA) , cujos conselhos de admi -

nistração são integrados por representantes de empresas governamentais e por 

empresários privados. 

Sobre o papel de cada uma destas empresas, assim se manifestou o Pre 

sidente do BNDE: "Na perspectiva em que se enquadram a EMBRAMEC e a FIBASE, o 

objetivo fundamental é o de corrigir um desequilTbrio ftagrante de nossa es

trutura industrial, exigida a partir de um modelo que favorecia a implantação 

dos segmentos produtores de bens de consumo pela concessão de facilidades à 

importação de equipamentos e matérias primas .... De outra parte, com referên 

cia ao enfoque em que se situa a I BRASA, o objetivo é o de fortalecer e ele

var a posição da empresa privada nacional. Colocada como uma das proposições 

básicas do nosso sistema a de que a empresa privada brasileira deve ser 

principal agente promotor da atividade econômica do PaTs e reconhecida 

problemática a situação de relativa debil idade em que se encontra, face 

o 

como 
-as 

dimensões muito maiores das companhias internacionais e das empresas do Esta

do, levantaram-se as diversas alternativas que poderiam conduzir a uma subs

tancial modificação neste quadro. Feito o confronto, decidiu-se estimular, a~ 

xiI iar e impulsionar a empresa privada nacional a um crescimento mais do que 

proporcional ao da economia como um todo, de modo a elevar sua posição em re-
- - • II (151) laça0 as duas outras componentes referidas. 

-A EMBRAMEC, portanto, de acordo com o pensamento do Governo a epoca 

de sua criação, teria a função de participar minoritariamente das empresas 

de bens de capital - uma alternativa para sua expansão sem endividamento ou 

perda de controle para grupos estrangeiros. Dentro dessa função básica, a EM

BRAMEC funcionaria de acordo com o modelo adotado pelo BNDE, preservando dois 

pontos fundamentais: controle nacional e controle privado, o que, evidentemen 

te, não excluiria a participação de um sócio estrangeiro. 

(151) Marcus Pereira Viana, Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico, Discurso pronunciado em 12.6.1974, no edifTcio sede do BNDE, 
Rio de Janeiro, mimeo. 
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Como corolário deste novo enfoque na produção de bens de capital, 

ocorreria, segundo o Governo, uma seletividade nas importações. O Ministro da 

Indústria e Comércio garantia (152) que lias dificuldades de importar, 1 igadas 

à elevação dos preços do petróleo e de outras matérias primas, conduzirão a 

política de desenvolvimento industrial a uma rigorosa seletividade nas impor

tações ." 

Vários fatores impediram que essas expectativas se consumassem. Den

tre os mais importantes, podem ser citados o desejo de obtenção de financia

mentos externos, por parte das empresas estatais, mesmo com similares fabric~ 

dos no Brasil, e a extrema rigidez da pauta de importações para produtos com 

maior avanço tecnológico. 

Nada obstante, com a constituição da EMBRAMEC, abriu-se uma perspec

tiva mais promissora para o setor de bens de capital, tendo em vista que os 

projetos a serem desenvolvidos naquele campo poderiam obter financiamento do 

BNDE de até 60% do investimento e uma parcela de até 19% para fins de capital 

de risco, conseguida através da EMBRAMEC. O esforço próprio das empresas fica 

va, pois, reduzido a 21% do investimento total. 

A FIB~SE objetiva precipuamente dar ao País um esquema de suprimento 

adequado de matérias-primas e bens intermediários, tendo em vista a sustenta 

ção de elevadas taxas de crescimento econômico. Segundo o documento que criou 

a empresa, "0 conjunto de países em desenvolvimento so apresenta carências 

graves de matérias primas quando visto em termos de componentes isolados. Es

tabelecidos os mecanismos adequados de comunicação, as carências de uns podem 

ser perfeitamente compensados pela abundância de outros, permitindo ao conju~ 

to um suprimento mútuo garantido desses bens fundamentais." (153) 

Portanto, com a criação da FJBASE, o Governo visava minorar a angus

tiante questão em que se debatia a economia nacional, qual seja a de propor

cionar um suprimento adequado de matérias primas e bens i.ntermediários necessa 

rios à sustentação das taxas de crescimento do PaTs. Como se sabe, os princi

pais problemas neste campo estão relacionados com a área de metais não ferro

sos (alumínio, zinco e cobre), cujo preço subiu marcadamente a partir de 1973; 

na de fertilizantes, com uma importação de cerca de 80% do consumo interno 

(152) "PolTtica Industrial", Visão, 8.7.74, pág. 59 

(153) "Empossados Diretores e Conselheiros da EMBRAMEC", ABIDIB Informa, n«? 
120, junho de 1974, mimeo. 
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e com preços majorados também a partir daquela data; e na de outros produtos 

quimicos e petroquimicos, entre eles a barrilha, soda caústica, cloro, celulo 

se, etileno, nafta, e polietileno. (154) 

As estatisticas referentes às importações de insumos e matérias pri

mas, realizadas naquela época, demonstram a gravidade da situação, consequen

te do montante de divisas empregadas na importação desses materiais. 

Tabela 53: BRASIL: IMPORTAÇAO DE INSUMOS E MATtRIAS PRIMAS, 
FOB, EM MILHARES DE DÓLARES, 1972-1973. 

1972 1973 
Produtos minerais, inclusive petróleo 505.316 822.683 
Produtos químicos e conexos ........ . 610.972 856.786 
Matérias plásticas, borrachas naturais 

e sintéticas, resinas, etc ..•.•... 100.311 158.798 
Matérias util izadas na fabricação de 

pa pe 1 ••••••••••••••••••••••••••••• 107.257 134.611 
Metais comuns e sua manufatura ...•... 459.487 824.209 

T o ta 1 ............................ . 1.784.343 2.797.087 

Fonte: SRF/CIEF, Anuário Econômico-Fiscal, 1974. 

VALORES 

Tabela 54 - BRASIL: IMPORTAÇAO DE INSUMOS E MATtRIAS PRIMAS, EM TONELA 
DAS, 1972-1973. 

Produtos minerais, incl. petróleo 
Produtos quimicos e conexos ..... 
Materias plásticas, borrachas na-

turais e sintéticas, resinas, 
etc ......................... . 

Matérias util izadas na fabricação 
de pape I .................... . 

Metais comuns e sua manufatura .. 

T o ta 1 ....................... . 

Fonte: SRF/CIEF, Anuário Econômico-Fiscal, 

1972 1973 
29.058.784 38.181.764 
4.283.895 4.239.742 

217.845 217.938 

416.787 428.032 
1.384.305 2.201.972 

31 .506. 106 45.269.448 

1974. 

Não somente o aumento da quantidade importada concorreu para um gas

to maior de divisas, mas também a elevação do preço dos diversos insumos bá

sicos. "Alguns deles apresentam um quadro de escassez e alta que não permite 

(154) "PolTtica Industrial", visão, 8.7.74, pág. 59. 
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( 155) sequer estimar quando a espiral se deterá." De acordo com informações 

obtidas, a amônia, necessária à produção de fertilizantes, que no princípio 

de 1973 custava 143 dólares por tonelada, um ano depois saltava para 280. A 

barrilha, no mesmo período, foi de 55 para 130 dólares, e está, atualmente,em 

300 dólares a tonelada. O enxofre, que dava um prêmio de 2 dólares por tonel~ 

da para ser retirado das minas canadenses, passou de menos 2 para 60 dólares. 

A modificação da estrutura do mercado internacional veio de certa 

forma incentivar a exploração das reservas do País. Embora dotado de enormes 

reservas de minérios fosfatados de baixo teor, não convinha ao Brasil desen

volver tais reservas, devido ao alto custo subjecente ao empreendimento, ten

do em vista que o preço desses minerais era de 15 dólares por tonelada posto 

no País. Com o preço ascendente do mineral, atingindo 60 dólares/tonelada,to~ 

nou-se compensadora a exploração. 

Dentro de seu campo de atuação, a FIBASE ajustou um Programa Priori

tário de Ação, a ser desenvolvido em consonância com a política governamental 

no setor de insumos básicos. Para tanto, a empresa incentivou uma estreita 

articulação com o CDI, com a CACEX e com a EMBRAMEC, no sentido de que os em

preendimentos apoiados buscassem satisfazer o mercado interno atendendo o 

maior volume possível das encomendas de máquinas e equipamentos e, também,me

diante a contratação, no País, de parcela significativa de serviços de enge

nhar i a. 

Finalmente, a IBRASA, da qual participam o BNDE e capitais privados 

nacionais (instituições financeiras, até o 1 imite de 40% do capital) desti

na-se a apoiar a empresa privada brasileira. De acordo com o ato constitutivo 

da organização, a empresa não realizará operações com empresas públicas ou 

controladas por capital estrangeiro. As suas apl icações serão feitas mediante 

participação minoritária e/ou subscrição de debêntures conversíveis em ações, 

para implantação ou expansão de empresas no Pais. 

As empresas subsidiárias do BNDE mostraram desde cedo uma invejável 

pujança em gerar expectativas: nos seis primeiros meses após a constituição, 

mais de cem empresários remeteram consultas aos organismos e 59 foram selecio 

d • ~. ~ • b f·· -. d - ( 1 56) na os, em prinCipiO, como posslvels ene IClarlos as transaçoes. 

(155) José Clemente, diretor da FIBASE - "Empresa Nacional", visão, 21.10.74, 
pág. 94. 

(156) "0 Esperado Fluxo de Capital" - visão, 21.10.74, pág. 93 
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A I BRASA tomou a dianteira na concessao de recursos: quatro meses 

após ter sido constituída era aprovada uma operação. Sete milhões de cruzei

ros foram aplicados na compra de ações de Bergamo, absorvendo sobras de 

underwriting de um lançamento realizado pelo Banco Denasa de Investimento~15]) 
Es ti mava-se, à época, que os 200 milhões de dotação inicial da I BRASA 

fossem apl icados em doze empresas dos setores de bens de consumo durável, pr~ 

cessamento de madeira e componentes elétricos. As outras duas empresas iam 

também realizando suas investigações. Na FIBASE, dentre os 15 processos rece

bidos, a maioria se referia a empresas em formação, principalmente nos seto

res de mineração, siderurgia e metalurgia de não-ferrosos, ao passo que na 

EMBPAMEC, as 25 consultas realizadas eram atinentes aos setores de equipame~ 

to para mineração, energia elétrica, indústria de transportes, ótica-eletrônl 

ca, tecnologia avançada de telecomunicações e engenharia básica de projetos. 

No norteamento de suas operações, a EMBRAMEC tem procurado levar em consider~ 

ção, fundamentalmente, o desenvolvimento da engenharia básica nacional, de 

processo e de produto. Além disso, e em idêntico grau de preocupação,situa-se 

o incentivo à fabricação do bem de capital, e, mais especificamente, do bem 

de capital sob encomenda. Sob essa diretriz, a EMBRAMEC procura apoiar a in

dústria brasileira que produz,ou é capaz de produzir, os bens de capital de 

que em maior quantidade o Brasil necessita, ou está importando. 

Dentro desse campo de atuação, as prioridades da empresa se estende

riam para o qpoio do plano siderúrgico, do programa energético, do programa 

de transportes e do desenvolvimento da fabricação de máquinas-ferramenta e m~ 

quinas operatrizes necessárias à ampliação de organizações industriais, tendo 

em vista que, segundo fontes credenciadas da EMBRAMEC, estas seriam também as 

colocações prioritárias da política do Governo. 

Como se pode ver, no modelo industrial delineado em 1974, a indús-

tria de base mereceu um destaque especial, devido ao peso negativo exercido 

junto ao balanço de pagamentos brasileiro e também pelo seu aspecto de comple 

mentariedade com o setor de bens de capital. 

o BNDE teve um papel significativo neste contexto. Dada a importân

cia do setor privado na indústria de base, planejou-se um apoio marcante a

través do Programa de Produção de Insumos Básicos, com investimentos anuais 

variáveis entre 3,4 bilhões de cruzeiros em 1974 a 9,9 bi lhões em 1978, con-

(157) "0 Esperado Fluxo de Capital" - visão, 21.10.74, pág. 93. 
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forme se pode verificar na Tabela 55. 

De forma idêntica, foi também traçado o Programa de Produção de 

Equipamentos Básicos, também a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Eco 

nômico, envolvendo recursos de investimentos que variavam de 1,25 bilhões em 

1974 a 6,16 bilhões em 1978. (158) 

Tabela 55 - INVESTIMENTOS PREVISTOS PELO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E
CONOMICO, 1974-78, SEGUNDO PROGRAMAS ESCOLHIDOS. VALORES EM Cr$ . 
1.000.000. 

1974 1975 1976 1977 1978 

I - PROGRAMA DE INSUMOS 
BAslCOS ................ 3.400 5.100 6.720 8.570 9.900 

1 .M i neração .............. 100 330 550 880 880 
2.Siderurgia, fundidos,fo!:, 

jados e ferro-ligas .... 2.000 2.530 2.750 3.080 3.300 
3.Metalurgia de não-ferro-

sos .................... 100 220 440 660 770 
4.Quimica e petroquimica . 700 940 1 .100 1.200 1.430 
5.Fertilizantes .......... 100 380 720 1 . 100 1.320 
6.Celulose e papel ....... 190 380 720 1.100 1 .430 
7.Cimento ................ 260 330 440 550 770 

" - PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS BAslCOS 1.250 2.260 3.410 4.620 6.160 

1.Bens de Capital sob Enco 
menda .................. 160 390 550 770 990 

Incluindo Finame 700 1.430 2.090 2.860 3.850 

2.0utros Equipamentos Bãs i 
cos .................... 390 440 770 990 1 .320 

Fonte: " Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Esses Programas têm sido cumpridos rigorosamente. No final do ano de 

1976, o Governo comprovava que Ilem termos de desembolso efetuado pelo sistema 

BNDE --que compreende o BNDE, Finame, I BRASA e EMBRAMEC - tem se verificado 

aumentos sucessivos na composição de financiamentos aos setores básicos, de 

acordo com a diretriz traçada pelo Governo Federal. Em consonância com os 

critérios de seletividade estabelecidos para suas aplicações, os projetos a-

provados pelo BNDE vincularam-se, principalmente, aos programas de insumos 

básicos e produção de equipamentos básicos, que responderam, em 1976, por 

45,2% e 23,6%, respectivamente, do valor da total idade das operações aprova-

(158) Presidência da República - I I Plano Nacional de Desenvolvimento. 
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das pelo Banco. Foram beneficiados, entre outros, os seguintes ramos industrl 

ais: química e petroquímica (Cr$ 7.035 milhões); siderurgia (Cr$ 5.490 mi-

lhões), cimento (Cr$ 3.186 milhões), papel e celulose (Cr$ 3.142 milhões e 

metalurgia de não ferrosos (Cr$ 2.741 milhões." (159) 

Parece, portanto, que os programas de insumos básicos tem obtido 

uma relativa preponderância na política de Governo. Nada obstante, segundo in 

formações veiculadas pelo BNDE, no primeiro semestre de 1975 os projetos de 

indústrias nacionais de bens de capital em andamento no Banco representavam 

investimentos globais (financiamentos e aportes de recursos próprios) superi~ 

res à cifra de Cr$ 8 bilhões. (160) 

b) A atuação do CDI 

Até 1973, as diretrizes de política industrial brasileira emanavam 

das Resoluções do Conselho Monetário Nacional, órgão colegiado presidido pelo 

Ministro da Fazenda e integrado pelos Ministros da área econômica. 

Em seu aspecto essencial, as diretrizes de política traçadas visa-

vam a baratear o custo do capital para o empresariado. O organismo incumbido 

da execução dessa política é o Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI}!61) 

Criado pelo Decreto 53.898, de 29.4.1964, o CDI desde logo se viu 

praticamente impedido de cumprir eficazmente suas funções. Tais dificuldades 

não apenas se restringiam aos discutíveis critérios de anál ise de projetos a
( 162) presentados quanto também diziam respeito a pouca eficiência na conces-

são de incentivos administrativos pelo orgao. 

(159) Banco Central do Brasil - Relatório Anual, 1976, pág. 63 

(160) Jornal do Brasil, 26.5.1975, pág. 23 

(161) Para um maior detalhamento sobre a criação e desenvolvimento do CDI, 
abrangendo o período 1964-72, consulte-se Wilson Suzigan e outros 
Crescimento Industrial no Brasil, Incentivos e Desempenho Recente (Rio 
de Janeiro: IPEA/INPES, 1974), pâgs. 11-20. 

(162) Ver aloisio de Almeida e Rui Modesini - O Sistema de Avaliação de Proje 
tos no Brasil (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1971) pags 4-8 
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A concessão destes incentivos discriminava particularmente a indús-

tria interna de bens de capital. "Com efeito, apenas para a importação de 

bens de capital é que se concediam incentivos. Nesse sentido, desde que se 

provasse que, por um detalhe técnico qualquer, os bens de capital incluídos 

no projeto não tinham similar nacional, (o que a experiência mostrava não ser 

dificil) o empresário podia importá-los gozando das isenções legais. II (163) A 

atuação do COI, por conseguinte, contribuiu enormemente para desestimular a 

produção interna de bens de capital, constantemente às voltas com problemas 

cíclicos de demanda de produtos e insuficiência de crédito no mercado 
( 164) no. 

inter 

Com essa prática, o Orgão contribuiu para acelerar o processo de en

dividamento externo, desde que a importação de bens de capital se real iza, em 

geral, com crédito do exterior (modalidade supplier's credit), Além dis

so, o organismo praticamente aprovava a total idade dós projetos apresentados, 

sem levar em conta as importantes questões de mercado, prioridades setoriais, 

demanda interna, etc. 

Esse conjunto de imperfeições levou a que o Governo promovesse uma 

reformulação no COI - abrangendo uma reformulação administrativa (165)e uma 
. - 1 T. d' . dI' . d . 1 (166) reorganlzaçao na po Itlca e Incentivos ao esenvo vlmento In ustrla . 

A legislação de incentivos então introduzida veio a significar uma 

sensível melhoria sobre a situação anterior. Para a importação de bens de ca

pital decidiu-se não apenas pela isenção do Imposto de Importação (e, por via 

de consequência, também do Imposto de Circulação de Mercadorias) quanto, tam

bém, a isenção do Imposto sobre Produtos Industrial izados. Além disso, e como 

efeito mais importante da nova linha de conduta abraçada, deve-se citar a ell 

minação do desestímulo à produção interna de bens de capital. Assim é que, ao 

compradorde bens de capital fabricados internamente, passou-se a permitir, em 

(163) Wilson Suzigan, Regis Bonel li e outros - Crescimento Industrial no Bra
sil, Incentivos e Desempenho Recente (Rio de Janeiro: IPEA/INPES, 1974), 
pago 14. 

(164) Wilson Suzigan, José Eduardo Carvalho Pereira e Ruy G. de Almeida - Fi-
nanciamento de Projetos Industriais no Brasil (Rio de Janeiro, IPEAI 
INPES, 1972), págs. 285-290. 

(165) Decreto n<;> 67.706, de 7.12.1970. 

(166) Decretos-lei 1.136 e 1.137, de 7.12.70, regulamentados pelo 
67.707, de 7.12.1970. 

Decreto 
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linha de igualdade, o crédito do IPI e facultou-se igualmente a 

acelerada desses bens para efeito do Imposto de Renda. 

depreciação 

Finalmente, procedia-se à concessão de incentivos condicionados ao 

grau de nacional ização a ser atingido pela produção e à obrigatoriedade de a

presentação de um programa de exportação, que denota a preocupaçao maior em 

vincular as metas de política industrial aos objetivos globais de política 
-. (167) economlca. 

Entretanto, e apesar de todas as mudanças positivas verificadas, o 

CDI ainda não se firmaria como um órgão de execução de política industrial. 

Seguindo o hábito de conceder incentivos indiscriminadamente, e, portanto,dei 

xando de levar em conta problemas importantes tais como o dimensionamento do 

mercado, produção interna e possibil idades das indústrias já instaladas, o 

CDI não atuou efetivamente sobre a orientação dos investimentos na economia 

Colocando-se numa posição de superioridade sobre o empresariado postulante, e 

levando em conta tão só e simplesmente as vantagens que determinado projeto 

acarretaria à economia, o CDI se pautou neste período como um órgão que conce 

dia incentivos sempre que sol icitado, concorrendo para que se perdesse, desta 

f . . d 1 ~. . d . 1 ( 168) orma, um Importante Instrumento e po Itlca In ustrla . 

Para se ter uma idéia dos efeitos provocados pela linha adotada, co~ 

sideremos os projetos aprovados pelo orgao no período 1970 - 1976. Na Tabela 

56, pode-se notar que a indústria de bens de capital nao mereceu, no período 

1970-74, a mesma atenção dispensada a outros setores produtivos. Assim, nos 

projetos aprovados pelo órgão de 1970 a 1974, apenas 13,1% do total de 81,6 

bilhões de cruzeiros corresponderam àquela indústria, enquanto 30,9% corres

ponderam ao setor automotivo e um percentual ainda maior coube à indústria de 

bens de consumo. 

Uma nova reformulação administrativa foi então empreendida no CDI, 

visando a proporcionar maior dinamismo na gestão dos pleitos. Nada obstante, 

e antes mesmo de a reformulação do Conselho de Desenvolvimento Industrial 

( 16]) Wi 1 son Suzigan, Regis Bonell i e outros - Crescimento Industrial no Bra-
s i 1 - Incentivos e Desemeenho Recente, pago 19 

( 168) Wi 1son Suz i gan, Regis Bonel1 i e outros - Crescimento Indu s tr i a 1 no Bra-
s i 1 - Incentivos e Desemeenho Recente, pago 21 



SETORES INDUSTRIAIS 

Indústria de Bens de Capital 

Indústria de Matérias Primas 
e Bens Intermediários ...... 

Indústria de Bens de Consumo 

Indústria Automotiva e seus 
componentes ................ 

TOTAL .................. 

. Tabela 56 - BRASIL: PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL; 
INVESTIMENTOS FIXOS COM ESTrMULOS FISCAIS E CREDITrCIOS, 1970-76. 

(valores em milhões de cruzeiros) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

250,2 2,7 157,8 2,8 927,9 6,4 1.007,5 4,9 2.661 8,5 4.208 
~ 

1.947 20,1 

4.712,9 49,6 3.862,6 68,8 9.367,7 65,0 9.055,0 43,6 21.050 67,1 9.409 44,8 92.497 

1.918,7 20,2 950,2 17,0 2.183,0 15,1 4,412,9 21 ,2 5.165 16,5 3.450 16,4 1.225 

2.612,1 27,5 666, 1 11 ,9 1.941,4 13,5 6.297,9 30,8 2.484 7,9 3,923 18,7 728 

9.493,9 100,0 5.600,7 100, O 14.420,0 100,0 20.773,3 100, O 31.360 100,0 20.990 100,0 96.397 

Fonte: Conselho de Desenvolvimento Industrial e Banco Central do Brasil. 
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( 169) 
completar um ano, começaram a surgir sérias críticas à estrutura e -a 

atuação deste órgão subordinado ao Ministério da Indústria e Comércio. 

A prlncipal crítica centrava-se em que a atribuição de conceder pa

receres finais sobre os projetos industriais deveria ser da Comissão de Coor 

denação do CDI e não dos seus grupos setoriais. Os participantes desses gru

pos, segundo alguns observadores, deveriam limitar-se a analisar os projetos 

e emitir seus pontos de vista, com base na orientação dos órgãos que represe~ 

tam. 

A análise global dessas posições essencialmente técnicas e, em se-

guida, a concessão ou não de parecer favorável ao projeto,deveriam caber -a 

comissão de Coordenação do CDI, constituída dos secretários-gerais dos Minis

térios da Indústria e Comércio, da Fazenda, do Interior, das Minas e Energia 

e da Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbl ica. 

De acordo com essa 1 inha de raciocínio, a função atualmente exercida 

pelos participantes dos grupos setoriais do CDI abriria a possibilidade deles 

se distanciarem dos critérios essencialmente técnicos, na medida em que es

tão sujeitos à pressao por parte das empresas com projetos apresentados no 

órgão. Como se sabe, é quase inevitável que representantes dessas empresas en 

trem em contacto com diversos membros de um determinado grupo setorial, na 

tentativa de influenciar sua decisão. 

Essa possibil idade existe, tanto mais quando se sabe que os partici 

pantes dos grupos setoriais têm poder de votar contra ou a favor da 

são de parecer favorável para determinado projeto. E um projeto com 

conces 

parecer 

favorável está praticamente aprovado pelo CDI; levando em conta o fato de que 

o presidente do órgão --no caso, o Ministro da Indústria e Comércio, que tem 

a responsabilidade de ratificar ou não a decisão dos grupos se.toriais--obvi~ 

mente não dispõe de tempo suficiente pata analisar detalhadamente os crité

rios com base nos quais foi concedido parecer favorável a determinado proje
to. (170) 

(169) Trata-se do Decreto 77.443, de 14.4.1976. Por ele, reduziu-se o numero 
de grupos setoriais incumbidos do estudo da matéria encaminhada ao CDI. 
Na fase anterior, havia oito grupos que foram diminuídos para seis. 

(170) "Críticas ao CDI" - O Globo, 30.1.77, pág. 36. 
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As criticas dirigidas ao COI originavam-se não só de empresários na

cionais como de empresários estrangeiros. Para estes últimos, os dirigentes 

do COI, embora utilizando uma retórica tranquilizadora, oficialmente, esta

riam, na verdade, discriminando o investidor de fora do Pais, na medida em 

que atrasariam sistematicamente a concessão de incentivos ao investidor es

trangeiro. Oe fato, a partir de 1975, o COI, coerente com uma orientação ge

ral do governo, procurou beneficiar amplamente, com incentivos, a importação 

de equipamentos para projetos de empresas nacionais. 00 total de investimen

tos contemplados com incentivos fiscais em 1975, 77,1% se referiam a empresas 

nacionais e 22,9% a empresas controladas acionariamente por não residentes no 

pais. Para os seis primeiros meses do ano seguinte, manteve-se praticamente a 

mesma proporção. (171) 

Essa orientação vinha sendo observada desde fins de 1974, quando 

Taylor Frazão assumiu a secretaria executiva do COI. Naquela oportunidade, a

quela autoridade esclarecia que lia nova orientação do órgão,baseada fundamen

talmente numa política de seletividade, não é uma condenação à política ante

riormente adotada"; ela decorreria de uma mudança drástica na situação econo 

mica internacional, levando o governo a fixar áreas prioritárias a serem ocu-

d 1 . d . 1 (172) pa as pe a empresa priva a naclona . 

Mas, um tanto estranhamente, o empresariado nacional se mostrava,ta~ 

bém, inteiramente insatisfeito. Assim e que, em março de 1977, quando se defi 

niu a saída de Taylor Frazão da secretaria geral do COI --fato precedido por 

um amplo debate sobre a concessão de poder de veto a esse organismo em rela

ção aos projetos de empresas estrangeiras --não faltaram críticas dos empres~ 

rios nacionais da área de bens de capital. Pedro Henrique Oavid de Sanson,pr~ 

sidente da Sanvas e vice presidente da ABOIB, afirmava na oportunidade que 

estavam tensas as relações entre a empresa nacional e o COI. "Apesar da Fra

zão se ter atribuído a idéia de concessão de poder de veto ao COI, grande pa~ 

cela do empresariado nao parece haver digerido as decisões tomadas pelo -or-

gão ao conceder incentivos fiscais para projetos de empresas estrangeiras 

que teriam vindo disputar um mercado, onde já existia concorrência acirrada, 

com a empresa nac iona 1 em cond i ções desvantajosas .11 (173) 

(171) Dados extraidos a partir de informações estatísticas do COI. 

(172) "Chamada Geral do Combate", Veja, nC: 418, 8.9.1976, pág. 103. 

(173) "COI - Medidas de Reforço" - Veja, nC: 446, 23.3.1977, pág 90. 
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o episódio deixa a descoberto a luta surda entre empresas nacionais 

e estrangeiras, na busca de maior quinhão de mercado de bens de capital do 

Pais. A concorrência existente entre elas, e os principais aspectos das disp~ 

tas e das pressões que se desenvolvem latente ou abertamente,serão objeto da 

fase seguinte do nosso trabalho, com que pretendemos concluir nossas observa

ções sobre o setor industrial. 

7. COMPETITIVIDADE NO SETOR DE BENS DE CAPITAL 

-Ao aludir a competitividade no setor de bens de capital brasileiro, 

abrem-se duas linhas de discussão diferentes. A primeira, que diz respeito à 

concorrência entre empresas já instaladas no pais --nacionais e estrangeiras 

--numa disputa travada internamente, em busca de maiores fatias de mercado. A 

segunda, por sua vez, relaciona-se com todas aquelas condições que determinam 

se os custos efetivos de produção interna de máquinas e equipamentos excede

rão os determinados pelas vantagens comparativas do Pais. Naturalmente, em de 

corrência dessa última posição, procura-se visualizar o grau de sucesso na 

produção interna de determinados bens, considerando os preços estabelecidos 

para produtos similares no exterior. Analisa-se, por conseguinte, o grau de 

proteção impllcito nas diferenças de preço apresentadas. O grau de proteção à 

indústria nacional tem profunda vinculação com a estrutura tarifária do Pais, 

como veremos a seguir. 

a) A competitividade com o exterior. 

No perlodo compreendido entre 1945 e 1963, a tarifa média, impllcita 
• relativa a produtos fabricados internamente -foi, de uma maneira geral, 

bastante alta. O grau de proteção auferido pelos diversos setores produtivos 

mostrava um grau de variância considerável. 

Produtos como o petróleo, trigo e outras matérias primas básicas e

ram importados com allquotas tributárias praticamente nulas. Bens de capital 

e produtos intermediários recebiam proteção modesta, ao passo que sobre os 

b d f · 1 1 d . f . b·· ( 1711.) ens e consumo Ina eram co oca as tarl as por vezes prol Itlvas. 

(174) Ver, a respeito, IV CONCLAP - Conferência Nacional das Classes Produto
ras - O Setor Externo e as Pollticas de Desenvolvimento - (CONCLAP: Rio 
de Janeiro, out. de 1977), pâgs. 21-25 
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A estrutura tarifária adotada levava a que a proteção efetiva ( isto 

é, a proteção concedida ao valor adicionado internamente) auferida pelo setor 

de bens de capital fosse praticamente nula. Um trabalho desenvolvido durante 

a IV Conclap --Conferência Nacional das Classes Produtoras,apresentou uma es

timativa de percentual de proteção efetiva concedida a" grupos de produtos, ba 

seado em trabalho desenvolvido anteriormente por Albert Fishlow, em 1975. 

Tabela 57-0RASIL:PROTEÇÃO EFETIVA POR GRUPO DE PRODUTOS, 1~58-1963-1967. 
(em percentagens) 

Ano Bens de Bens Bens de 
Consumo Intermediários Capital 

1958 242 65 53 

1963 360 131 113 

1967 122 40 56 

Fonte: Albert Fishlow, 1975 - citado ~a IV CONCLAP - O Setor Externo e 
Plíticas de Desenvolvimento, pãg. 24. 

as 

O fenômeno é conseqUência de as mercadorias comercializadas poderem 

tanto ser insumos ou produtos finais no sistema produtivo do país importador. 

Assim sendo, a alíquota tributária colocada para o ingresso da mercadoria no 

país pode tanto subsidiar a produção doméstica quanto onerá-la pesadamente.l~ 

so depende,tão somente, de a tarifa ser aplicada a uma mercadoria que seja a 

matéria prima ou bem intermediário de um determinado produto, ou, por outro 

lado, tratar-se de um produto final, que vá ser comercializado internamente. 

Torna-se necessário,portanto,distinguir entre a proteção conce-

dida a uma mercadoria específica e a proteção concedida ao processo de fabri 

cação desta mesma mercadoria dentro de determinada estrutura tributária. A 

segunda situação pode diferir marcadamente da primeira, e a taxa de proteção 

concedida pela estrutura tarifária a um processo particular de produção pode 

ser muito diferente daquele indicado pela alíquota tributária incidente sobre 

a mercadoria produzida. (175) 

(175) Harry G. Jonhson - "Tariffs and Economic Development: Some Theoretical 
Issues", The Journal of Development Studies, Volume I, outubro de 1964, 
n'? 1, págs. 3-30 
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Admitindo-se a hipótese de proporções fixas de produção, 

que o preço do produto externo seja 

suponhamos 

* * P. = v. + L a .. , em que: 
J J 1 J 

* 

p. = preço da produção externa; 
J 

t = tarifa; 
j = produ to f i na 1 ; 

= produtos intermediários; 
quantidade de um produto i, para 
produzir uma unidade do produto; 

v. = valor adicionado. 

a .. = 
IJ 

J 

Digamos que p. = 1 • então o preço doméstico seria 
J 

, 

* p. = p. ( 1 + t .) = 1 + t. 
J J J J 

1 + t. = v. + La .. ( 1 + t.) ( I ) 
J J IJ 1 

Por outro lado, temos que: 

* a .. = a .. 
1 J IJ 

* 1 = v. + L. a .. 
J 1 1 J 

( I I ) 

De acordo com ( I ) e ( I I ) , conclui-se que 

* t. = v. - v. + La •. t. 
J J J IJ 1 

De acordo com o estabelecido anteriormente, a proteção efetiva( \. ) 
J 

se vincula ao montante de valor adicionado internamente e ao correspondente 

no exterior. Assim, 
* v. - v. 

J J 

* v. 
1 = . 

J 
J 

t. - La .. Lt. 
1. = _JoI--_~I.J..J_~1 --

J - La .. 
IJ 

Na fórmula em apreço, 

t. _ tarifa incidente sobre o produto final; 
J 

t. - tributo incidente sobre os insumos; 
1 

a .. = coeficientes técnicos que indicam quanto (quais as 
IJ quantidades) do insumo i estão sendo utilizadas por 
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unidade de produção de 1 ( 176) 

De acordo com o exposto, a taxa de proteção implícita em um determi

nado processo produtivo equivale à taxa explícita de proteção incidente sobre 

a mercadoria produzida/somente se a tarifa média incidente sobre os insumos 

nela utilizados for igual à taxa tarifária incidente sobre a mercadoria pro

duzida. Se a tarifa média incidente sobre os insumos for menor do que a taxa 

tarifária incidente sobre o produto final, a taxa de proteção implícita exce

de a da tarifa incidente sobre a mercadoria. Se, porém, a taxa tarifária me

dia que recai sobre os insumos for mais alta do que a incidente sobre o prod~ 

to final, a taxa de proteção implícita é mais baixa do que a tarifa sobre a 

mercadoria, e pode mesmo ser negativa: isto é, a estrutura tributária pode 

penal izar - ao invés de subsidiar - a produção interna de certas rrercadoria~17]} 

Portanto, se as tarifas que incidem sobre os produtos finais 

iguais às incidentes sobre os produtos intermediários, isto é, t. = t. = 
J I 

tão todos os produtos importados têm idêntica proteção efetiva. Assim, 
1 - La .. 1= ______ I ..... J'---__ _ 

. t = t 
- La .. 

I J 

forem 

t;e~ 

No Brasil, as tarifas sobre os produtos finais foram muito maiores 

do que as incidentes sobre os produtos intermediários ( tj » t.), o que, con 
I 

sequentemente, causou ~j > tj' 

o estudo desenvolvido por Bergsman calculou a proteção ao produto e 

a proteção efetiva segundo diversos ramos industriais. O resultado, para 1966 

e 1967, encontra-se reproduzido parcialmente na Tabela 58. Em média, durante 

este período considerado, a tarifa efetiva para o setor de bens de capital foi 

de 15%, o setor de bens intermediários usufruiu de uma proteção de 50% enqua~ 

(176) De acordo com metodologia estabelecida em preleções e aulas do Prof. 
C!audio_H~ddad - Curso de Mestrado em Administração Públ ica - Funda
çao GetuliO Vargas, l~ semestre de 1976. 

(177) Joel Bergsman - Brazi 1 Industrial ization and Trade Pol icies, (Londres: 
Organization for Economic Cooperation and Development OECD, 1970), pág~ 
37-49. 
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to que ao setor de bens de consumo final proporcionou-se uma proteção da or

dem de 190%. (178) 

Tabela 58 - BRASIL: ESTRUTURA DE PROTEÇAO TRIBUTARIA, 1966-1967. 
(em percentagens) 

Junho, 1966 Abr i I , 
o o 
10 10 o o o o 10 o .... 

SETORES INDUSTRIAIS 110 .... 110 > 110 :J 
Oo:J 00·- 00 "'C 
Q)-O Q) .... Q) o .... o .... Q) .... Lo. 
o Lo. 04- oa. 
Lo. a. Lo. Q) Lo. 

a... a... a... 

I. Minerais não metálicos ........ . 42 47 22 
2. Me ta lu rg i a .................... . 22 25 17 
3. Mecâ n i ca ...................... . 17 12 17 
4. Material el~trico ............. . 69 149 37 
5. Material de transporte ........ . 65 99 37 
6. Madeira ....................... . 15 15 7 
7. Mobil iário .................... . 84 168 46 
8. Papel e papelão ............... . 53 73 29 
9. Bor racha ...................... . 59 87 55 

10. Cou ros e pe I es ................ . 65 72 44 
lI. Química ....................... . 21 26 17 
12. Prods. farmacêuticos e med ..... . 17 10 19 
13. Prods. perf., sabões e vela ... . 13 I 671 O 69 
14. Plásticos ..........•........... 76 124 29 
I 5. T ex t e i s ....................... . 123 279 57 
16. Vestuár i o ..................... . 158 246 77 
17. Produtos aI imentares .......... . 44 48 10 
18. Bebidas ....................... . 142 333 59 
19. Fumo .......................... . 132 227 55 
20. Editorial e Gráfica ........... . 76 92 38 
21. Diversos ...................... . 62 81 37 

M~dia da Indústria de Transforma-
-çao ...................... . 58 180 30 

1967 

o 10 
110 > 
00·-
Q) .... 
.... Q) 
04-
Lo. Q) 

a... 

22 
19 
16 
73 
53 
10 
96 
39 
89 
62 
25 
18 

3210 
39 

130 
112 
23 

139 
96 
46 
51 

91 

Fonte: ·Joel Be.rgsman-Brazil Industrial ization and Trade Pol icies, pág. 48 

Uma outra linha metodológica, desenvolvida tamb~m com o sentido de 

mensurar o grau de competitividade existente entre as indústrias de países em 

desenvolvimento com as existentes em países altamente industrial izados, con

siste em traçar comparações entre os custos de produção de máquinas e equipa

mentos fabricados em uma e outra partes. (179) 

(178) Joel Bergsman - Brazil Industrial ization and Trade Pol icies, Lodres: Or 
ganization for Economic Cooperation and Development, CECD, 1970), pág ~ 
49. 

(179) Ayhan Çil ingiroglu - Fabricación de E ui e Eletrico Pesado en los Paises 
em Desarrollo, Series de Estudios deI Personal deI Banco Mundial Madrid: 
Editorial Tecnos, 1971), págs 75-97. 
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A diferença eventualmente observada nos custos poderia ser atribuí-

da, em sua maior parte, a três importantes variáveis: 

- custos de fatores (materiais, mão-de-obra, capital); 

- tamanho de mercado; 

- duração e custo de processo de aprendizagem: 

Tais fatores, em conjunto, determinam a vantagem comparativa do 

país na produção de máquinas e equipamentos específicos. Dado um produto, es

tabelecem-se portanto as diferenças de custo de fatores de produção e, deste 

modo, chega-se a um diferencial que permite analisar o grau de proteção implí 

cito nas diferenças de preço. 

De acordo com essa linha de raciocínio, determina-se o valor adicio

nado internamente mediante a dedução dos custos de todos os insumos externos 

- matérias primas e serviços, incluindo a depreciação do equipamento importa

do - do preço de fábrica do produto brasileiro. A diferença constituir-se-ia 

na proteção efetiva, quer dizer, a proteção desfrutada pelo produto final em 

comparação com a proteção recebida por seus insumos. 

A conceituação utilizada na análise final de competitividade na pro

dução pode ser definida da seguinte forma: 

(I) Diferença simples de preço - corresponde à relação entre o preço nacio

nal de produto e o valor CIF de uma importação semelhante. Este elemen

to reflete, portanto, a proteção bruta incidente no preço do produto fl 

na I. 

(I I) Proteção efetiva - Definida como o percentual que excede o montante de 

valor adicionado no país sobre o valor adicionado numa situação de li

vre mercado. Este elemento pode ser medido em cada etapa de elaboração 

da produção ou na etapa final. O valor adicionado, por sua vez, é obti

do através de pesquisas junto aos fabricantes: tenta-se alocar os cus

tos efetivos de produção com base em insumos semelhantes utilizados 

nos países industrializados, deduzindo-os do preço CIF do produto im

portado. 

(111) Custo dos recursos nacionais por unidades de divisas poupadas 

tui o custo em recursos nacionais (diretos e indiretos) de um 

Consti

produto 
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sobre a diferença entre o valor CIF do equipamento importado e os gas-

tos de divisas (diretas e indiretas) necessárias à produção nacional. 

Proporciona, assim, uma medida da eficiência de todo o setor industrial, 

incluídas as indústrias abastecedoras referentes ao produto em análise. 

(IV) Diferença reajustada de preço - Definida como a diferença (a maior ou 

a menor) de preço,calculada com base nos insumos do mercado internacio 

nal e em relação ao preço CIF de importação. Esta seria a proteção de 

que necessitaria o artigo fabricado internamente, se o fabricante paga~ 

se os insumos tanto nacionais quanto importados, considerada a existen

te eficiência de produção. 

Dentro desses pressupostos, foram examinadas as possibilidades de 

produção interna de transformadores e de geradores, baseando-se na conjuntura 

mundial de 1965. (180) Os resultados das análises efetuadas encontram-se re

produzidos a seguir. 

(180) Çil ingiroglu - Fabricación de Eguipo Eletrico Pesado em los Paises en 
Desarrollo, pãgs. 86-89. 
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Tabela 59 - ANALISE DE COMPETITIVIDADE: CUSTOS E PREÇOS DE FABRICAÇAO DE 
UM GERADOR NO BRASIL, EM COMPARAÇAO COM PREÇOS INTERNACIONAIS, 
1965. (Valores em dólares) . 

1. Preço .......................... . 

2. Material importado, custo fábrica 
2. 1. preço FOB .........•........ 
2.2. preço C I F ................. . 
2.3. Direitos .................. . 

3. Serviços importados diretamente. 

4. Material nacional .............. . 
4.1. Componente de importação .. . 
4.2. Exc1usive o componente .... . 

5. Outros materiais nacionais ..... . 
5.1. Componente de importação .. . 
5.2. Excluído o componente ..... . 

6. Depreciação do equipamento impor-
tado ........................... . 

7. Gastos com divisas ............. . 

8. Materiais e serviços, exc1usive 
os componentes de importação .... 

9. Direitos sobre a importação de ma 
teria1 ......................... :-

10. Valor adicionado .............. . 

11. Poupança de d iv i sas ........... . 

12. Custo em recursos nacionais ... . 

(I) Direfença simples de preço .... . 

(11) Proteção efetiva ............. . 

(I I I) Custo em recursos nacionais , 
por unidade de divisa poupada. 

(IV) Direfença reajustada de preços, 
computando os insumos a preços 
i nternac i ona i s ............... . 

2.703 
2.795 

575 

1.539 
3.770 

200 
1 .600 

Fabricação 
Nac i ona 1 

20.800 

3.370 

321 

5.309 

1 .800 

160 

5.015 

5.370 

575 

9.840 

14.585 

15.785 

6 % 

20,9 % 

1 ,08 

11 ,O % 

Fabr i cação 
I nternac i ona 1 

19.600 

1.980 

3.795 

1.380 

12.445 

Fonte: Ayhan Çil in9irog1u~ Fabricación de Equipo Eletrico Pesado en los Paises 
en Desarro110, pág. 89 
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Tabela 60 - ANALISE DE COMPETITIVIDADE: 
UM TRANSFORMADOR NO BRASIL, 
C lONA I S, 1966. 

1. Preços ......................... . 

2. Material importado, custo fábrica 
2.1. preço FOB ................. . 
2.2. preço C I F ................. . 
2.3. d i re i tos e enca rgos ..•..... 
2.4. gastos com liberação aduana. 

3. Serviços importados diretamente 

4. Materiais nacionais ............ . 

44,6 
48,4 
10,0 
3,3 

4.1. componente de importação ... 2,4 
4.2. excluído o componente de im

portação .....•............. 15,5 

5. Outros componentes nacionais •... 
5.1. componentes de importação.. 0,8 
5.2. exc1usive componentes de im-

portaçao • .................. 4,7 

6. Depreciação do equipamento impor-
tado ........................... . 

7. Gastos de divisas (2.2 + 3 + 4.1 + 
+ S. 1 + 6) ... 

8. Materiais e serviços, exc1uido o 
componente de importação ( 4.2 

5.2) .. 

9. Direitos sobre a importação de ma 
teria1 ..•.•..........•......... -:-

10. Valor adicionado ............... . 
( 1+2+3+4+5+6) 

11. Poupança de divisas .•........... 
(Preço internacional - 7) 

12. Custo em recursos nacionais ..•.• 

I - Diferença simples de preços 

I I - Proteção efetiva 

I I I - Custo em recursos nacionais,por 
unidade de divisa poupada ..... 

IV - Diferença reajustada de preços 
computando os insumos a preços 
internacionais .......•......•.. 

154. 

CUSTOS E PREÇOS DE FABRICAÇAO DE 
EM COMPARAÇAO COM PREÇOS INTERNA

(valores em milhões de cru
ze i ros) 

Fabricação 
Nacional 

168,8 

61 ,7 

8,4 

17,9 

5,5 

3,9 

64,0 

20,2 

9.9 

71 ,4 

76,0 

104,8 

21% 

14% 

1 ,38 

nihi1 

Fabricação 
Internacional 

140,0 

38,1 

14,6 

4,2 

83, 1 

Fonte: AyhanÇi1ingirogJu,Fabricación de Equipo E1etrico Pesado en los Paises 
en Desarrol10, pág. 89. 
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I I. A concorrência interna. 

Torna-se patente, cada vez mais, que os elos de uma convivência pacl 

fica entre as empresas nacionais e estrangeiras já não apresentam a mesma soli 

dez de alguns anos atrás. Procurando reservar para si uma parcela crescente e 

estrategicamente importante do mercado interno brasileiro, os empresários come 

çaram a esboçar atitudes de independência. 

Estes admitiam como certa a existência de sérios obstáculos à conse

cuçao da estratégia pretendida, embora sempre reconhecessem a importância e a 

validade do modelo de politica econômica inaugurado em 1974, com que o Gover-

no buscou sanar a relativa debil idade em que se encontrava a empresa privada 

nacional. Dentro da ótica empresarial, a tentativa de desenvolver qualitativa

mente a indústria de base do Pais, apoiada em capital nacional e através de 

uma po 1 i ti ca de espec i a 1 i zação dos produ tos, cont i nuar i a a sofrer "pressôes por 

parte das empresas estrangeiras, interessadas em penetrar no mercado; de Gove~ 

nos estaduais, preocupados com o desenvolvimento de sua região; e de órgãos do 
. (181) Governo Federal, interessados nos financiamentos em moeda estrangelra." 

Ainda segundo a opinião dos empresários do setor de bens de capital, 

a entrada de capitais estangeiros poderia ser até mesmo considerada interessan 

te, desde que pudessem ser satisfeitos alguns requisitos básicos. Preliminar

mente, tornar-se-ia necessário que com o ingresso da empresa do exterior ocor 

resse um efetivo aporte de capital de risco. 11 Não se justifica a entrada de 

qualquer empresa no Pais desde que efetivamente não introduza, além da tecnol~ 

gia, o montante de recursos para formação do capital da empresa. O fato de um 

grupo estrangeiro aqui se instalar, munido de know-how e máquinãria, e com o 

propósito de levantar créditos internos -- gozando de incentivos fiscais para 

sua implantação -- não se nos afigura uma questão plenamente proveitosa para o 

Pais, dado o aspecto temerário de, com isso, colocar-se numa posição supervan-
. 1 - d' . 1 11 (182) taJosa com re açao ao empreen Imento naclona . 

Um segundo requisito relacionado com o investimento estrangeiro no 

(181) cláudio 8ardel la - Conferência, 7~ Congresso Internacional de Executivos 
Financeiros - Rio de Janeiro, 20.7.1976. 

(182) Cláudio 8ardella - Entrevista - Edifício - sede da 8ardella S.A. Indús
trias Mecânicas, são Paul09 16.7.76. 
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País prende-se ao fato de o capital ingressado vir a carrear um efetivo supe

ravit para a balança comercial brasileira. Acontece, nao raro, que o investi

dor estrangeiro almeja tão somente possuir uma 1 inha de montagem de seus prod~ 

tos no País, e com essa providência colocar-se em posição de manter cativo um 

determinado mercado para a exportação de partes e componentes de sua matriz. 

Finalmente, deveria ainda ser considerado o fato de o investimento 

vir a,efetivamente, transferir tecnologia capaz de ser aproveitada no desenvo1 

vimento de outros empreendimentos nacionais. 

No último trimestre de 1976, o Conselho Monetário Naciona1,sob a 

pressao de fatos econômico-financeiros, resolveu reduzir a capacidade de inves 

timento do setor público na economia, iniciando em conseqUência a revisão de 

diferentes programas governamentais. De fato, naquela época o Governo se via a 

braços com uma inflação ascendente (32,5% de janeiro a agosto de 1976), e, se

gundo diagnosticado, as despesas governamentais representariam um dos mais im

portantes focos inflacionários, contribuindo para aumentar, em vez de diminuir, 

a procura global de bens e serviços. 

Para boa parte das empresas nacionais foi realmente difícil atraves

sar os meses seguintes, sob o impacto da desaceleração econômica adotada pelo 

Governo, com o duplo objetivo de conter a inflação e reduzir o deficit das con 

tas do País com o exterior. Afinal, estavam elas habituadas ao dinamismo dos 

anos 1969-74, quando o crédito era razoavelmente farto, os mercados dinâmicos 

e os negócios desenvolviam ao ritmo de uma economia que crescia, em média, 

taxa de 10% ao ano. 

-a 

Para o setor de bens de catita1 sob encomenda, esses tempos foram, 

talvez, ainda mais duros. Dependendo fundamentalmente dos grandes planos gove~ 

namentais, e com a possibilidade de uma iminente recessão, os empresários se 

preocuparam ainda mais com os riscos que tais fatos implicavam. 

As a1teraç~es nos programas de governo foram objeto de um 

mento realizado pela ABIDIB. 

1evanta-
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Tabela 61 - BRASIL: POLfTICA DE INVESTIMENTOS DO SETOR POBLICO,1977 
(valores em bilhões de cruzeiros) 

Empresa 

Petrobrás ........................... . 
Siderúrgicas (planos, não planos e 

aços especiais) ................... . 
Cia. Vale do Rio Doce ............... . 
Portobrás ........................... . 
Grupo Eletrobrás .' ..•.....•....•...... 
Grupo Telebrás ...................... . 
BNDE (insumos básicos, bens de capital, 

pequena e m~dia empresa) ........... . 
BNH (habitação, saneamento, desenvolvi 

mento urbano) ..................... : 
CEF (financiamento de capital de giro). 
DNER ~ ...........................•.... 
RFFSA ............................... . 

Fonte: ABDIB 

lia 1 or 

31 ,2 

20,0 
9,5 
4,0 

43,6 
20,6 

42,0 

33,2 
35, O 
12,8 
10,5 

Variação Percentual 
1977/1976 

41, O % 

11 , O % 
52,0 % 
6,5 % 
1 , O % 
3,0 % 

- 10,0 % 

9,0 % 
- 20,0 % 
- 10,0 % 
- 24,0 % 

Nessa ~poca, o descontentamento latente que se notava existir entre 

empresas nacionais e do exterior tornou-se ainda mais sensível. Por um lado,os 

empresários nacionais, a par de enfrentar problemas bastante difíceis, tais co 

mo o aumento das taxas de juros, restrições creditícias ou de oscilação no cu~ 

to final de empr~stimos externos, viam freqUentemente escapar as possibilida

des de vendas de seus produtos para o setor público, quase sempre em decorrên

cia da estrat~gia empregada pelas suas competidoras do exterior. 

O procedimento não se restringia apenas à prática de acenar para as 

empresas governamentais com a promessa de concessão de financiamentos e empre~ 

timos vinculados à compra de máquinas e equipamentos no exterior. Al~m disso, 

havia uma constante interferência na colocação do percentual desse tipo de bens 

a serem fornecidos internamente pela indústria nacional, nas compras realiza

das pelo setor público. 

Ademais, as filiais de empresas estrangeiras, al~m de poderem obter 

financiamentos e cr~ditos externos mais facilmente, contavam tamb~m com maio

res facil idades internamente. Há indícios de que, no País, o custo de dinheiro 

~ maior para as multi nacionais: as de grande porte são justamente aquelas que 
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t . d t d·· b .. ( 183) em conseguI o as menores axas e Juros Junto aos ancos comerciais. 

A concretização da ameaça de um futuro decréscimo no nível de enco

mendas feitas pelo setor púb1 ico, a1 iada a uma reconhecida agressividade comer 

cia1 das empresas estrangeiras aqui instaladas ou tentàndo se instalar, fize

ram com que as indústrias reagissem, buscando influenciar politicamente seu 

maior comprador no País: o Governo. 

Os resultados das gestões empreendidas pelos líderes das Associações 

de classe foram positivos. No ponto de vista dos p1anejadores governamentais, 

o empresariado nacional deveria ser estimulado a competir e o apoio do Governo 

deveria ser prestado justamente onde se encontram as maiores dificuldades; ou 

seja, na falta de encomendas que garantam e justifiquem os investimentos rea1i 

zados pelo setor.(184) 

Como medida adicional de apoio e de confiança na potencialidade do 

empresariado privado nacional, a Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP 

órgão vinculado à Secretaria de Planejamento da Presidencia da República --au

mentou de 400 milhões de cruzeiros seu orçamento, para financiar os projetos da 

indústria nacional interessadas em substituir importaçõe~ de equipamentos e 

componentes. Além disso, com essa 1 inha de crédito extra, o Governo acenava mm 

bem com a possibilidade de um mercado ativo nas empresas estatais para as in 

dústrias que tivessem seus projetos financiados pela FINEP. 

Em 20.3.1977, a Agência Especial de Financiamento Industria1(FINAME), 
- -orgao subordinado ao BNDE, divulgou amplamente uma diretriz aprovada no final 

do ano de 1976, colocando mais ingredientes na disputa entre empresas nacio

nais e do exterior. A regulamentação explicitava que, diante da escassez de 

(183) As mu1tinacionais mantêm depósitos elevados junto aos estabe1ecime~tos 
bancários com que operam, não só para fins de giro como para fazer face 
ao pagamento de diversos encargos sociais e tributários. Daí ficarem 
em condições de exigir uma taxa especial de juros. A regra geral do sis
tema é de que esta taxa nunca se situe abaixo dos 2,3% e ainda assim em 
troca de um saldo médio de até 60% do valor do crédito concedido. Há in
formações de que após a medida de redução de juros em 0,1% ao mês efeti
vada em meadas de 1977 pelo Banco do Brasil, e pelos principais bancos 
comerciais privados, as mu1tinacionais têm conseguido taxas inferiores 
a 2% ao mês. Vide "Mercado Financeiro" - Negócios em Exame, 14.9.1977 
pág. 67. 

(184) "Indústria mecânica analisa o apoio para competir no mercado" Jornal do 
Brasil, 2.11.1976, pág. 19 
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recursos resultantes dos cortes nos gastos públ icos, a entidade não mais prom~ 

veria o cadastramento de empresas estrangeiras. Valeria dizer que na fixação 

de novos projetos governamentais, em que tais empresas se colocassem como ven

dedoras, elas não mais se beneficiariam dos financiamentos concedidos pela FI

NAME, regulamente dispensados aos empresários nacionais para a compra de máqul 

nas e equipamentos. (185) 

A providência adotada, embora tenha agradado às empresas nacionais, 

provocou reaçoes nas firmas estrangeiras de tal natureza que, nos bastidores 

da área econômica do Governo, algumas vezes autorizadas passaram a admitir a 

hipótese de se rever a decisão da FINAME. (186) A Companhia Brasileira de Cal

deiras, por exemplo, registrou esse nível de insatisfação através do seu presl 

dente Masateshi Hara: "Caso a CBC não vier a ser cadastrada como fabricante de 

equipamentos siderúrgicos e vier a sofrer uma queda de encomendas, logicamente 

a matriz, Mitsubishi Heavy Industries, não terá ânimo para investir.no Brasil(lS7) 

Entretanto, apesar de todas as pressões, a Junta Administrativa da 

FINAME, em reunião de 5.8.77, ratificou a decisão anterior. Devido à permanên-

cia do quadro de escassez de recursos, dentro da conjuntura de retração, 

mais seriam admitidas novas empresas estrangeiras no cadastro da FINAME. 

-nao 

IIUma 

vez que impomos fortes restrições às empresas nacionais já atendidas, qualquer 

ingresso de novas fontes de demanda significaria restrição ainda maior, insu

portável mesmo para a indústri~ nacional. De outro lado, as empresas estran

geiras naturalmente têm melhor acesso ao capital externo, que é necessário ao 
r - • II (188) pais como um todo e para a proprla estrutura de balanço de pagamentos. 

A decisão tomada atingiu diretamente as empresas alemãs Demag, Krupp 

e F.L. Schmidt, todas instaladas em Minas Gerais. A Demag Equipamentos Indus

triais Ltda., empresa em que estão associadas a Mannesmann AG, Demag AG e a 

Companhia Siderúrgica Mannesmann, montou seu estabelecimento no Brasil com ba

se em duas 1 inhas de produção: bens de capital para a indústria siderúrgica e 

(185) Através do cadastramento, as empresas obtêm condições favoráveis de cré
dito interno - taxas de juros negativas - para venda de equipamento a 
empresas privadas nacionais e estrangeiras. 

(186) Veja, 30.3.1977, pág. 86. 
(187) Folha de são Paulo, 27.3.1977, pág. 23. 
(188) Marcus Pereira Vianna, Presidente do BNDE - "Indústria de Base: Dilema 

Nacional", Veja, n'? 467, 17.8.77, págs. 82-83. 
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fabricação de compressores pesados, util izados nas indústrias químicas e pe

troquímicas. 

Segundo o gerente administrativo da Demag, Sr. Hans-Peter Klein, sua 

empresa poderia fornecer máquinas e equipamentos para 'siderurgia por preços i~ 

feri ores aos dos das demais empresas do setor, pois que "possui know-how gra

tuito da matriz alemã". Além disso, garantia que a entrada da firma no mercado 

não representaria problema para o empresário brasileiro, porque "0 mercado 

muito vasto e está em expansão. Em siderurgia sempre haverá serviços para 

d II (189) 

-e 

to-

os. 

Hão há dúvida de que o ponto de vista do Sr. Klein é muito interes 

sante, embora conflite com os pressupostos econômicos de há muito estabeleci

dos quanto à concentração no setor. Para tanto, basta que comparemos o numero 

de fabricantes de laminadores de grande porte existentes no Brasil (que e a 

principal linha de produção da pleiteante) com diversos países altamente indus 

trial izados. 

Tabela 62 - PATsES FABRICANTES DE LAMINADORES DE GRANDE PORTE, ANO 
DE 1977. 

Pa í s 

Brasil ..•...•.•...•.. 

Estados Unidos ......•. 

Japão .......•...•.... 

·Alemanha ....•...•.... 

França 

I tál ia 

Inglaterra .........•. 

Fonte: ABDIB. 

Número 

10 

3 

3 

3 

Fabricantes 

Nome 

Demag, Bardella, Villares, CBC, 
Innobra, Krupp, Maq. Piratininga, 
Dedini, Schuller, Usimec. 

Mesta, United, Blow Knox 

Mitsubishi, Hitachi e Iskawajima 

Demag, Sach, GHH 

Cecin 

Impianti 

David Ashmere 

Carlos Vi11ares, atual presidente da ABDIB, defende o ponto de vista 

de que o setor deve ser protegido através de uma linha de política que -nao 

(189) "Demag hesitaria se soubesse de restrição na FINAME", Jornal do Brasil, 
6. 8. 1977, pá g . 1 9. 
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permita a entrada de empresas estrangeiras em espaços já ocupados ou que pos

sam vir a ser ocupados pela indústria brasileira. Na sua opinião, este é um 

ponto crucial já que em nenhum outro pais do mundo o setor de bens de capital 

é tão pulverizado como no Brasil. "Num setor onde a concentração é indispensi 

ve1, devido aos altos investimentos que exige e a longa maturação dos projeto~ 

chegamos a ter 10 fabricantes de 1aminadores, quando nos países industrializa

dos não se encontra ma i s do que quatro. 11 (190) 

Ademais, a entrada de novos projetos, principalmente estrangeiros, 

iria causar o deslocamento do mercado de empresário privado nacional. "Ao con

trário do que muitos pensam, a implantação de novas empresas de bens de capi

tal pode ser nociva, na medida em que acarrete a pulverização do mercado e im

peça as indústrias já instaladas de produzir em escala econômica." (191) A con 

seqUência, portanto, seria a criação de uma capacidade ociosa para 

subsetores que cumpriria ser de todo evitada. 

alguns 

Este é um ponto que mereceria uma análise mais profunda dos diversos 

escalões governamentais, notadamente quando se sabe que, com respeito a muitas 

linhas de produção do setor de bens de capital, esteja ocorrendo uma excessiva 

pulverização. Examinemos o quadro que mostra o número de fabricantes de bens 

de capital sob encomenda, por subsetores de produção, em comparaçao com outros 

paises industrial izados. 

Em 16.8.77, o Ministro Reis Ve11oso, da Secretaria de Planejamento, 

confirmava, em entrevista, (192) a criação de linha de crédito para atender as 

empresas que não conseguiram cadastramento na FINAME. No dia seguinte, o presl 

dente do BNDE admitia haver recebido uma oferta de 50 milhões de dólares do 

Dresdner Bank, para serem repassados às empresas alemãs afetadas pelas restri

ções da FINAME. 

Anteriormente, o projeto da Companhia Brasileira de Caldeiras, empr~ 

sa associada à japonesa Mitsubishi, havia despertado não menor polêmica. Como 

(190) Carlos Vi11ares, "Indústria de Bens de Capita1", Negócios em Exame, 13. 
7.77, pág. 26. 

( 191 ) Roberto Procópio de Lima Netto - Diretor do BNDE, "Entrevista" - Veja , 
31.8.77, pago 86. 

( 192) Jornal do Brasil, 16.8.77, -pago 18. Como se sabe, o cadastramento permi-
L 

financiar seus c1 ientes com da F I NAME. te a empresa recursos 
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se sabe, o projeto da CBC tinha por finalidade a produçio de miquinas e equi

pamentos para laminaçio. O projeto teria sido aprovado junto ao Conselho de 

Desenvolvimento Industrial - CDI, por interferência pessoal e direta dos Minis 

trosda Fazenda e do Planejamento, recebendo fortes críticas dos empresirios 
(193) ~ . nacionais fabricantes de bens de capital. Como argumento favoravel a a-

provaçio do projeto, alegou-se que muitas empresas nacionais nio estariam aten 

dendo, nos prazos combinados, às encomendas feitas pelos clientes. A preocupa

çio do Governo quanto à capacidade de resposta dos industriais nacionais esta

ria, assim, na base da decisão que permitiu a entrada da Mitsubishi no setor. 

Os benefícios concedidos pelo CDI seriam então justificados pelo fato de, uma 

vez no mercado, exigir-se da empresa japonesa razoáveis índices de nacional i

zação em sua produçio. 

O ponto de vista dos empresários, entretanto, era oposto, O Sr. Car

los Villares, da ABDIB, opinava que na aprovação do projeto da CBC se corpori

ficava um desestímulo à indGstria nacional de bens de capital já instalada no 

País. (194) Nio haveria necessidade, portanto, de estimular a participaçio de 

mais uma empresa estrangeira num setor já explorado por várias empresas nacio

nais, mesmo que se admitisse que algumas delas não estivessem atendendo aos 
.. ~ -seus compromissos como deveriam, tal fato, por SI so, nao seria bastante para 

justificar a decisio tomada. O governo -alegava poderia dar aos japoneses 

parce la ponderáve 1 das encomendas, 1 evando-o a contratar empresas 

para cumprir os contratos. 

nacionais 

Parece-nos, portanto, que na competiçio entre empresas nacionais e 

estrangeiras, o Governo tem adotado soluções de compromisso, empreendendo uma 

política de fortalecimento da empresa privada nacional, sem dar qualquer cono

taçio discriminatória ou sentido restritivo à empresa estrangeira.Tratar-se-i~ 

em suma, de "apoiar a empresa privada do país no esforço de cobrir deficiências 

que lhe reduzem o poder de competição em relaçio às outras duas pernas de tri

pé: a empresa governamental e a empresa estrangeira." (195) 

Faz-se mister, entretanto, analisar a penetraçio das empresas multi

nacionais no setor brasileiro de bens de produçio. Um levantamento realizado 

pela ABDIB revela que os acionistas de 114 associadas da entidade, residentes 

(193) O Globo, 20.1.77, pág. 21. 

(194) Jornal do Brasil, 16.8.77, pago 18 

(195) "Veloso diz que não há restrições a estrangeiros" - Jornal do Brasil, --------------------19.8. 1977, pág. 2 O. 
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no País, representavam um capital de Cr$ 12.445.234.000,00 contra Cr$ ..... . 

4.189.259.000,00 - isto é, uma proporção de 3 para 1 a favor da posição brasi

leira nas capitais da indústria de base. (Verificar a tabela 63). 

Importa realçar, nada obstante, que o levantamento realizado pode 

não refletir a realidade. Há uma certa tendenciosidade pelo fato de os dados 

serem referentes apenas às associadas da ABDIB , e assim a amostra não seria 

representativa. Depois, o fato de o levantamento ter sido feito com base no 

capital registrado das empresas associadas. E, finalmente, nele não foram com

putados os capitai,s disponíveis das seguintes empresas: CBI Industrial Ltda. , 

Santa Mati1de, Cia. Industrial Nordeste, Conforja, Equipetro1, Fives Li 11e, 

Foster Whee1er, Bufa10, Tecem i 1, Voigh S.A., Metalúrgica. Importa contudo no

tar que, a despeito de uma posição ainda majoritária, a participação percen

tual da indústria naciona"l no capital total do setor de bens de capital tem 

acusadp uma tend~ncia decrescente, continuada, desde 1969 (época em que deti

nha, segundo a estatística, o equivalente a 83,53% do total). 

Tabela 63 - PARTlCIPAÇAO DO CAPITAL ESTRANGEIRO NAS 114 EMPRESAS AS
SOCIADAS A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA INDOSTRIA DE BASE - ABDIB; DATA BASE - JULHO DE 1977. 

(Valores em milhões de cruzeiros) 

Acionistas residentes % sobre Total Anos total no exterior no País 

1967 214 872 80,22 % 1.087 
1968 301 1. 451 82,77 % 1.753 
1969 393 1.998 83,53 % 2.392 
1970 269 2.291 78,46 % 2.920 
1971 731 2.841 79.51 % 3.573 
1972 969 3.653 79.02 % 4.623 
1973 1. 747 4.340 71,30 % 6.087 
1974 2.231 5.653 71,69 % 7.885 
1975 2.713 9.062 76,95 % 11.776 
1976 4. 189 12.445 74,82 % 16.634 

Fonte: ABDI B. 

Quando se analisa globalmente a economia brasi leira, um resultado al 

go diferente é obtido. Um levantamento feito pelo Senado dos Estados Unidos.
(

96) 

pesquisando a distribuição de propriedade das 500 maiores empresas brasi 

(197) Richard S. Newfarmer - United States Senate: Committec on Foreign Re1a
tions - R~ ort on Mültinationa1 Cor orations in Brazi1 and Mexico: Struc 
tural Sources of Economic and Noneconomic Power U.S. Government Prin 
ting Office: Washington, 1975), 
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leiras não financeiras, chegou a conclusões diferentes, tal como reproduzidas 

na tabela n seguir. 

Tabela 64 -BRASIL: DISTRIBUIÇAO DE PROPRIEDADE DAS 500 MAIORES EMPRESAS BRASI

LEIRAS, NAo FINANCEIRAS, 1972 

Empresas Estrangei ras Nacionais 

E.U.A outras T t 1 Privadas Estatais Tota 1 Est range I ras o a 

As 50 maiores 6 8 14 8 28 36 
51 - 100 ...... 6 11 17 15 18 33 

101 - 200 ...... 11 27 38 43 19 62 
201 - 300 · ..... 11 16 27 64 9 73 
301 - 400 · ..... 13 23 36 56 8 64 
401 - 500 · ..... 12 14 26 64 10 74 
T O T A L ..... 59 99 158 250 92 342 
PERCENTUAL •... 12 20 32 50 18 68 

Fonte: Committee on Foreign Relations - Senado dos Estados Unidos; citado por 
R i chard S. Newfarmer, pág.106. 

Deve-se notar que, das 100 maiores empresas a epoca, 77 eram estran

geiras ou de propriedade estatal. A partir da metade inferior da tabela, dimi

nui a participação das companhias governamentais brasileiras, enquanto as em

presas privadas gradativamente aumentam o seu grau de importância. A partici

paçao das empresas estrangeiras, contudo, permanece praticamente imutável. No 

total das 500 maiores empresas, metade refere-se a empresas privadas nacionais, 

1/3 é de propriedade estrangeira e o restante pertence ao controle do Estado. 

Considerando apenas o setor manufatureiro (Tabela 65), a distribui

.ção numérica da propriedade modifica-se ainda mais substancialmente. Quase me

tade (49%) das 300 maiores empresas industriais brasileiras encontravam-se sob 

o controle do capital estrangeiro em 1972. O setor privado brasileiro control~ 

va os 5% remanescentes. liA presença estrangeira se mostra especialmente signi

ficante dentre as empresas maiores. 59 das empresas local izadas entre as 100 

maiores são controladas por capital externo. A medida que as empresas estatais 

e estrangeiras decl inam em quantidade na listagem, aumenta o numero de empre

sas nacionais brasileiras. No total, entretanto, o número de firmas estrangei

ras dentre as 300 maiores indústrias excede o número de empresas privadas con

troladas pelo capital nacional." (197) 

(197) Richard S. Newfarmer - United States Senate: Committee on Foreign Rela
tions - Re ort on Multinational Cor orations in Brazil and Mexico: Struc 
tural Sources of Economic and Noneconomic Power U.S. Government Printi~ 
Office: Washington, 1975) pâg. 107. 



'Tabela 65 - DISTRIBUIÇAO DE PROPRIEDADE DAS 300 MAIORES EMPRESAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS, (1) 1966-1972. 

Nac i ona 1 idade do proprietário 

Estrangei ras Nacionais 

Tamanho de classes Estados Out ros Tota 1 de Privadas Estatais Tota 1 Unidos. Estrangeiras Estrangeiras 
empresas 

1966 1972 1966 1972 1966 1972 1966 1972 1966 1972 1966 1972 

100 maiores empresas .... 27 19 31 40 58 59 35 32 7 9 42 41 

101 - 200 ............... 23 20 25 28 48 48 51 50 2 52 52 

201 - 300 ............... 16 18 12 22 28 40 70 57 2 3 72 60 

Total ............. 66 57 68 90 134 147 156 139 10 14 166 153 

Percentuais ........... 22 19 23 30 45 49 52 45 3 5 55 51 

h -d· (2) Taman o me 10 •••••• 28 137 37 174 33 161 23 118 86 600 '26 154 

Observações: (1) Inclusive 13 empresas de refinação de petróleo. 

(2) Valores de 1965 em bi 1hões de cruzeiros; Valores de 1972 em bi 1hões de cruzeiros novos. 

Fonte: Richard S. Newfarmer - United States Senate: Committee on Foreign - Re ort on Mu1tinationa1 Cor orations 
in Brazi1 and Mexico: Structura1 Sources of Economic and Noneconomic Power U.S. Government Printing 
Office: Washington, 1975). --' 
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Tabela 66 - BRASIL: PARTICIPAÇÃO DAS 300 MAIORES EMPRESAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS; POR SETORES INDUSTRIAIS, 
1966. 

Percentagem dos ativos das 300 maiores empresas 

Estrangeiras Nacionais SETORES INDUSTRIAIS 
Total na --------------------------------------------
amostra 

Minerais não metá1 icos 

Fabricação de metal ........... . 

Ferro e aço ........ " ........ . 
Metais não ferrosos .......... . 
Outros ....................... . 

u • ~ • naqu I na r I a .................... . 
Motores e equipamentos industri. 

Maquinária el~trica ........... . 
Material de transporte ........ . 

Motores de veiculos .......... . 
Partes e componentes de veículos 

Madeira, papel e mobiliário ... . 
Borracha ....................... . 

Qu ími ca .......... , ........... . 
Petr61eo e petroquímica ...... . 
Plásticos .................... . 
Produtos fa rmacêut i cos ....... . 

Têxte is ....................... . 

Alimentos e bebidas ........... . 
(1) 

Out ros ....•................. 

Refi nação de petr61eo ......... . 

23 
44 

13 
5 

25 
18 
13 

17 
29 
10 
11 

14 
7 

48 
26 
6 
8 

37 

38 

12 

13 

E. U.A. 

16 

5 

O 
14 
9 

40 
49 
28 
46 
50 
55 
20 
40 
38 
38 
49 
52 

5 

15 

O 

19 

Outros 

17 

17 

4 
33 
37 

39 
28 

33 
36 
42 
17 

10 
52 
31 
31 

O 
48 

42 . 
28 

43 

6 

Total 

33 

22 

4 
47 
46 

79 
77 

61 
82 
92 
72 

30 
92 
69 
69 
49 

100 

47 
43 

43 

25 

Privadas Estatais 

67 O 

42 36 

24 62 
53 O 
54 O 

21 O 
23 O 

39 O 
18 O 
8 O 

28 O 

69 O 
3 5 

25 7 
24 7 
52 O 
O O 

54 O 

32 O 

57 O 

1 1 64 

Tota I 

67 

78 

96 
53 
54 

21 
23 

39 
18 
8 

28 

69 
8 

32 
31 
52 

O 

54 

32 

57 

75 

Fonte: Richard S. IJewfarmer - United States Senate: Committee on Foreign Relations - Report on Multinational 
Corporations in Brazil and Mexico: Structural Sources of Economic and Noneconomic Power (U.S. Govern
ment Printing Office: Washington, 1975), pág. 108 
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-Tabela 67 - BRASIL: TOTAL DE INVESTIMENTOS DIRETOS PRIVADOS, SEGUNDO PAfs DE ORIGEM, 1967 
(em milhões de dólares) 

o 
V'l o 

« « o 
S E T O R E S U o -l z :c « « o::: « « « ::> z U '<:( 

~ 
z « o « (.!) (.!) « « o::: o ::> Ul z o l.i.J ::> o « -l 

~ f- (.!) « . z « -l I« ::> f- z U (j1 « l.i.J V'l -l Z z f- « -l '<:( o... o::: o::: \.LI f--l ::> \.LI « V'l o::: o f- « o o l.i.J ::> ::> o « c:ç co y o LL.J lL. :;: "") z o... o::: V'l V'l f-, 

1. Petróleo •...•.•........•..• O O O O O 79.0 O O O O O O 10. O O. O 89.0 

2. Mineração e Metalurgia •.•.. 2.0 O O O O 68.0 4.0 O O O O O 2.0 O O 76.0 

3. Agricultura .•....•......•.. O O O O O 5.0 2.0 O O O O O 2.8 O O 9.8 

4. Ind. de Transformação .... .. 496n 4.0 103n 46.0 1.5 893.0 246.0 152.0 134.0 180.0 5.1 2.0 125.0 35D 95.0 2525.5 

5. Comérc i o ............•...... 10D 1.0 1.0 2.0 O 195. O 5.0 3.0 6.0 20.0 1.0 2.0 10. O 10.8 2.rJ 268.8 

6. Util idades Públ icas ........ O O O 576.0 O 32. O O O O O O O O O O 607.0 

7. Transportes ...•........•... O O O O O O O O O O O O 4.0 O O 4.0 

8. F i na n ça s •............•...•. 6. O O 2.0 2.0 O 30.0 6.0 2.0 6.0 3.0 O 2.0 lR.O 5.0 O 82.0 

9. Turismo ........... I •••••••• O O O O O 20. O O O O O O O O O O 20.0 

1 O. Ou t r as. . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. 3. O O O O O 6.0 O O O O O O 5.8 O 30.0 44.8 

T O T A L ................ 517.0 5.0 106.0 625.0 1. 5 1328.0 263n 157.0 146n 203.0 6.1 6.0 178.4 50.0 127.0 3727.9 

Fonte: Organization for Economic Cooperation and Development, "Stock of Private Investments by DAC Countries in Developing Countries 
End 1967" (Paris, OECD, 1972). 

-J 
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.Tabe1a 68 - BRASIL: rARTICIPAÇÃO DAS 300 MAIORES EMPRESAS INDUSTRIAIS BRASILEIRAS, POR SETORES INDUSTRIAIS, 1972. 

Percentagem dos ativos das 300 maiores empresas 

Estrangei ras Nacionais 
SETORES INDUSTRIAIS Total na 

amostra. LU.A. Outras Total Privadas Estatais Total 

Minerais não metá1 icos ........................... . 29 11 11 22 78 O 78 

47 4 21 25 25 51 76 
18 O 15 15 16 70 8~ 

Fabr i cação de meta 1 ............................. . 
Ferro e aço .................................... . 
Metais não ferrosos .................•........... 8 21 40 61 39 O 39 
Out ros ......................................... . 31 9 36 45 55 O 55 

Máquinária ...................................... . 14 34 40 74 26 O 26 
Motores e equipamentos industriais ............ . 12 29 40 69 31 O 31 

Maquinária elétrica ............................. . 16 22 56 78 22 O 22 

Material de transporte .......................... . 23 37 47 84 12 4 16 
Motores de veículos ............................ . 8 42 58 100 O O O 
Partes e componentes de veículos ............... . 8 53 8 61 10 O 10 

17 10 19 29 71 O 71 
51 34 35 69 19 ' 12 31 

Madeira, papel e mobi 1 iário ..................... . 
Q ... U Imlca ...•...•................•..•............. 
P ·1 ... etro eo e petroqulmlca ........................ . 8 41 30 71 29 O 29 
Plásticos ...................................... . 7 35 65 100 O O O 
Produtos farmacêuticos ......................... . 31 35 30 65 16 18 34 

Têxte i s ......................................... . 27 6 38 44 56 O 56 

Alimentos e bebidas ............................. . 14 3 49 52 48 O 48 

Refinação de petróleo ........................... . 13 8 4 12 6 77 83 

Fonte: Richard S. Newfarmer - United States Senate: Committee on Foreign Relations - ~ort on Multin~tiona) Corporations in Brazi 1 
and Mexico: Structural Sources of E~mic Mnrl Nnn~r0~0miç Power (U.S. Government Printing Office: Washington, 1975),pág 108. 

0"1 
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A análise dos dados dispostos nas tabelas citadas, leva-nos a con

cluir que as multinacionais sedimentaram sua posição em quase todos os ramos 

industriais de capital intensivo ou que exijam tecnologia sofisticada. O avan

ço somente foi detido naqueles campos em que o Estado se colocou como uma for

ça contrabalançadora. 

Outra fonte pesquisada apresenta elementos que permitem alcançar co~ 

clusões também interessantes. (198) Dentro de uma amostra de 318 grandes empr~ 
sas industriais brasi leiras, no ano de 1972, as filiais de empresas estrangei-

ras local izadas no País se situaram em posição superior, em todos os 

tros escolhidos. 

parame-

Tabela 69 - BRASIL: DISTRIBUIÇÃO POR GRUPOS DE INDICADORES ECONOMICOS DE 318 
GRANDES EMPRESAS INDUSTRIAIS, 1972. 

(em percentagens) 

Grupo ,Ativo Patrimônio 
Fixo líquido Emprego Fa tu ramento 

Empresas estrangei ras ........ . 40,25 40,40 51 , 13 55,27 
Empresas privadas nacionais .. . 24,54 24,21 35,46 24,01 
Empresas governamentais ...... . 35,21 35,39 13,41 20,72 

Tota 1 .................... . 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Doellinger, Cavalcanti; pags. 38-41. 

Dados mais recentes indicam que as empresas do exterior continuam 

agressivas, buscando obtenção de ainda maior parcela de projeção no País. 

Tabela 70 - BRASIL: QUANTIDADE DE EMPRESAS DO EXTERIOR, DENTRO DAS 500 MAIORES 
DO PATS, SEGUNDO VOLUME DE FATURAMENTO, 1977. 

Classificação Número de Percentual de Percentual de 
empr~sas vendas 1 ucros 

1 - 100 54 68,7 64,4 
101 - 200 31 32,5 24,7 
201 - 300 29 28,4 30,3 
301 - 400 39 39,3 37, 1 
401 - 500 31 30,5 33,3 

Fonte: Exame, Melhores e Maiores, setembro de 1977, pago 99 

Parece interessante ressaltar, ante o exposto,que não se questiona a 

necessidade de participação do capital privado estrangeiro em nossa economia. 

(198) Carlos Von Doell inger e Leonardo C. Cavalcanti - Empresas Multinacionais 
na Indústria Brasileira (Rio: IPEA/INPES, 1975) 
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Agora, como sempre, não podemos prescindir de capital e tecnologia do exterior 

e do uso de técnicas gerenciais cada vez mais sofisticadas. 

Entretanto, o Brasil dispõe agora de uma certa parcela de poder de 

barganha. Importa, pois, que saibamos negociar a participação do capital exte~ 

no, dentro de certas linhas de política, e visando a não perturbar o crescimen 

to e potencial idade da empresa nacional. 

o Brasil, por seu mercado interno, por sua posição geográfica, por 

sua situação político-social, por suas imensas riquezas naturais, pelo tamanho 

do seu território, por seu crescimento econômico e, enfim, por um sem numero 

de razões, torna-se extremamente atraente e prioritário para o investidor ex

terno, cuja presença, no entanto, é muitas vezes predatória ou, na melhor das 

hipóteses, inútil. Daí a necessidade de discipl inar as relações com as multina 

cionais através de uma rigorosa seletividade nos investimentos. 

A prioridade de importância que se atribui ao papel da empresa nacio 

nal é reconhecida oficialmente há alguns anos. Vários progressos inegáveis tem 

sido registrados durante o período. Entretanto,é fora de dúvida também que o 

problema não está resolvido e ainda há muito terreno para percorrer. 
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Conclusões 

Nos diversos tópicos expostos em nosso trabalho pudemos 

que, via de regra, as diretrizes políticas traçadas por ~overnos 

verificar 

anteriores 

raramente levavam em conta os anseios das unidades industriais de bens de ca

pital instaladas internamente. Foi apenas no Governo Geisel que a indústria 

de bens de capital sob encomenda passou a receber um efetivo apoio da alta 

cúpula governamental. 

Dado o realce ao desenvolvimento das indústrias de base, o setor de 

bens de capital se preparou para aumentar a sua capacidade de produção, fazen

do investimentos substanciais entre 1974 - 79. Desta forma, dentro desse mesmo 

período, tornar-se-ia capaz de dobrar o percentual exportável de sua produção. 

Dentro do plano de ação traçado para atingir esses objetivos, as indústrias 

estimaram o montante de investimentos necessários ao alcance dos fins estabe

lecidos. 

Em conseqUência do planejamento elaborado, as indústrias passaram a 

investir o montante de US$ 1.100 milhões, distribuídos anualmente durante o 

período de 1974-79. Esses recursos foram apl icados em atividades relacionadas 

com a absorção e desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de técnicas no 

vas, capacitação de recursos humanos e, também, com o objetivo de aumentar a 

capacidade competitiva dos produtos brasileiros no exterior. 

Entretanto, ao final do I I Plano Nacional de Desenvolvimento, as uni 

dades daquele setor constataram, decepcionadas, que a maioria das metas estabe 

lecidas no Plano permaneciam ainda pendentes de atingimento. 

Tabela 70 - BRASIL: TNDICES DE EVOLUÇAO PERCENTUAL NA ECONOMIA, 1975-1979. 

1. Produção Interna Bruta ............... . 
2. P I B pe r ca p i ta ....................... . 
3. Produto Industrial ......... : ......... . 
4. Produto de Industria de Transformação .. 
5. Emprego na Indústria de Transformação .. 
6. Exportação de mercador ia s ............ . 

Previsão 
mo II PND 

61 
40 
76 
78 
27 

150 

Provável 
rea 1 i zação 

35 
18 
43 
38 
12 
84 

Fonte: II Plano Nac ional de Desenvolvimento e Jornal do Bras i 1, "Economia", 16. 
09.79, pág. 35. 
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Por outro lado, os recursos apl icados pelo Setor geraram uma grande 

capacidade ociosa nas empresas que, tendo acreditado no Documento, fizeram 

substanciais investimentos para se capacitar para o atendimento da demanda. liA 

indústria de bens de capital sob encomenda foi a que mais apl icou recursos em 

investimentos, atendendo ao I I PND. Foram mais de Cr$ 20 bilhões de recursos 

nos últimos quatro anos, que, devido aos cortes de financiamentos do Governo 

para novos programas, trouxeram uma ociosidade média de 30%", (199) naquele con 

junto de empresas. 

Certo e que o processo de desenvolvimento industrial brasileiro vive 

hoje um momento de perplexidade. Pressionados por fatores diversos, tais como 

a diminuição de atividade econômica no País, ainda mais agravada pelos refle

xos internos do surto de inflação mundial e pelos problemas estruturais típi

cos de uma nação de crescimento explosivo e irregular, chegamos, agora, no 

momento de tomadas de decisões importantes para o setor industrial. 

As indústrias de bens de capital se mantêm na expectativa de que o 

Governo defina uma política global aplicável ao desenvolvimento industrial do 

País, e que estabeleça claramente os objetivos a serem por elas atingidos. 

Dados os investimentos real izados no período anterior, a indústria 

nacional de bens de capital sob encomenda se encontra atualmente capacitada 

, para prover o atendimento da maior parte da demanda de produtos do setor. A 

, participação interna hoje estimada em torno de 48% do total do consumo do Paí~ 

, poderia atingir percentuais bem mais elevados. Se isso não acontece, é devido 

, a alguns fatores causais, que podem sem dúvida ser eliminados pela ação do Go-

., verno . 

., 

., 

., 

.. 

.., 
li' 

• 
li' 

... 

... 

... 

... 

Dentre os fatores que obstacul izam o desenvolvimento do setor, cabe 

destacar os seguintes: 

a) na maioria dos grandes projetos nacionais, a indústria brasileira -e 

colocada em situação de inferioridade, pois a 1 iderança de engenha

ria e de produção é normalmente entregue a empresas do exterior; 

(199)) Milton F. da Rocha Filho - "Indústria que Acreditou no I I PNO ficou 0-

ciosa" - Jornal do Brasil, 16.9.79, pág. 35 . 
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b) a frequente util ização de políticas de trocas bi laterais entre Gover 

nos, a partir de produtos primários brasileiros por equipamentos já 

produzidos no Brasil; 

c) a adoção de projetos de engenharia elaborados no exterior, que natu

ralmente leva a uma escolha de componentes e equipamentos importado~ 

d) a impossibil idade de as empresas nacionais competirem em fornecimen

tos vinculados a financiamentos externos ou operações de trocas bila 

terais; e 

e) as diretrizes políticas estabelecidas nas questões de incentivos fis 

cais, que favorecem a importação de equipamentos, em detrimento da 

produção das unidades industriais instaladas no País. 

As perspectivas de desenvolvimento do setor de bens de capital en-

contram-se, hoje, na dependência de que se efetive uma 1 inha de política In-

dustrial para o País, definindo de forma clara os objetivos a serem atingidos, 

as areas prioritárias a serem desenvolvidas, a participação do empresário na

cional, a forma e participação do capital e tecnologia do exterior e o nível 

de envolvimento do próprio setor públ ico. 

Caso decida o governo pelo traçado dessas diretrizes, ocorreria um 

sentimento de aI ívio dentro desse importante segmento da economia brasileira, 

que teria, por consequinte, maneira de definir a sua produção segundo um hori

zonte de tempo maior. 

A indústria de bens de capital, por ser uma indústria de longo ciclo 

de fabricação, é um setor cujas decisões refletem-se sempre a longo prazo. As 

1 inhas de produção no setor de bens de capital obedecem a períodos de tempo 

superiores a um ano. são produtos que envolvem prazo de maturação mais amplo, 

de modo que os fenômenos ocorrentes no tempo! só serão de fato notados no tem 

po t + 3, e em condições dissemelhantes, quando se compara o horizonte tempo

ral em que de fato surgiram. 

Especificamente, poder-se-ia estudar a adoção de medidas tais que: 

a) tornassem claramente definidas as políticas de relacionamento com o 

comércio exterior, estabelecendo níveis e quantidades de produtos a 

serem importados, a fim de que o empresário pudesse confiar na ampl~ 
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tude do mercado brasileiro e de sua participação nesse mercado; 

b) definissem as diretrizes para moldar a política de compras das empr~ 

sas governamentais, que são, sem sombra de dúvida, as maiores adqui

rentes de máquinas e equipamentos; 

c) aperfeiçoassem as condições de financiamento interno, criando linhas 

de crédito em condições especiais, em termos de prazos e taxas de 

juros, para o financiamento de venda da engenharia nacional. A con

cessão desses empréstimos, estabelecendo menores taxas para os proj~ 

tos que possuam índice mais elevado de nacional ização de engenharia 

e equipamentos seria um fator altamente positivo para o setor; 

d) considerassem os seguintes fatores na revigoração de uma 

tributária: 

política 

- que os produtos insuficientemente protegidos tenham suas alíquotas 

corrigidas; 

- que ao estabelecer as alíquotas incidentes sobre um produto, sejam 

também anal isadas as alíquotas incidentes sobre as matérias primas 

e componentes desse produto, de maneira que a proteção ao fabrican 

te nacional se torne realmente efetiva. 

e) envidassem esforços para conferir a I iderança dos projetos de enge-

nharia às empresas privadas nacionais de engenharia, o que, conse-

qUentemente, garantirá a busca da melhor solução industrial para 

o País e a natural especificação dos equipamentos fabricados no Bra

sil. Essa solução consultaria inteiramente os reais interesses naci~ 

nais, mesmo nos setores que util izam nova tecnologia, ainda inexis

tente no País. Nesse caso, o encargo de buscar no exterior a tecnolo 

gia necessária seria deixada na incumbência de empresa líder do pro

jeto, que buscaria a seleção do melhor equipamento. 

Persistem, ainda, alguns obstáculos para a consol idação de bens de 

capital no Brasil. A falsa idéia de que o produto importado é superior, possui 

menor custo ou é entregue em prazos inferiores está tão arraigada na mental i

dade da maioria que se constitui em fator I imitativo ou bloqueante para a acei 

tação do produto nacional. Essas falsas percepções expl icam a resistência ain

da verificada para aceitação de compras de equipamentos produzidos no País. 
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Torna-se sumamente necessário queimar etapas para atingir o quanto 

antes os objetivos de desenvolvimento propostos para este setor industrial, 

procurando vencer os obstáculos e desafios com que ele se depara. Este momentq 

além dos desafios e oportunidades nele encerrados, servirá também como base 

de modificações no modelo de desenvolvimento brasileiro', atualmente muito de

pendente de importações ou das iniciativas de técnicas e capital do exterior. 
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