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A Poli tica Governamental Pace ã Indús tria de Bens de Q1pi tal na Década 
de 1970. 

Poder-se-ia esperar que a política govername~ 
tal para o setor de bens de capital fosse constituída de um 
conjunto de regras e procedimentos articulados e harmonio -
50S, tendo em vista o crescimento equilibrado do setor. p~! 
se-ia igualmente supor que, a exemplo de outros países, exis 
titso um órgão com atribuições normativas claras no sentido 
de coordenar a ação dos diversos segmentos do setor governo. 
Porém, pode-se inferir dos capítulos anteriores. tais expef 
tativas ainda não correspondem à realidade brasileira. De fa 
to, ~xistiram ao longo dos anos 1970 divers&s instituições 
governamentais com diferentes atribuições que afetaram sig
nifi~tiV'SQmteo\de$eJtpenho da indústria de bens de capital. 
Tais instituições, pelo fato de estarem subordinadas a dife 
rentes instâncias administrativas, determinaram regras nem 
sempre consistentes ~ com resultados p~tenciais até mesmo 
claramente conflitantes. 

Por outro lado, as peculiaridades da interfe
rência governamental na economia brasileira, na qual os in
vestimentos públicos diretos e indiretos respondem provave1 
mente por mais Ja metade da formação bruta de capital fixo 
e a despesa consolidada do setor governo por cerca de 30\ do 
PNB, levaram a intervenções em esferas não tradicionais com 
efeitos significativos sobre o setor de bens de capital. As 
sim, o fato de o Estado atuar através de suas empresas em 
diversos setores de atividade. tornou-o um demandante de p! 
so de bens de capital, e em particular dos bens de capital 
sob encomenda necessários aos empreendimentos de grande por 
te efetuados por aquelas empresas. A pOlítica de compras / 
das empresas estatais transformou-se assim em variável cru
cial para o desempenho da indústria doméstica de bens de ca 
pital e do total de importações destes bens. Adi~ionalmentet 

..... - -------
• Estimativas do IPEA em Prioridades e Perspectivas da Econania Bra 

sileira, lPEA/INPES 1977, Mameo. p. 11. -
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podem-se destacar modalidades de interferência direta do Es
tado com relação ao setor de bens de capital. As mais rele -
vantes dizem respeito à política do governo com respeito a 
importação, incluídas as medidas de pOlítica cambial e aos 
organismos estatais de financiamento, que através da atribui 

ção de prioridades. criação de critérios específicos para e~ 
préstimos e desenvolvimento de novas modalidades de crédito 
afetaram o crescimento recente do setor e se encontram na si 
tuação de poder influenciar dec~sivamente a expansao de seg
mentos específicos, sob controle de capital nacional ou es
trangeiro. A pOlítica tecnológica do governo aparece como um 
complemento à atuação desses organismos, incluindo também em 
certos casos o financiamento direto a empresas. Finalmente, 
outro instrumento de interferência governamental direta. em
bora bastante secundário, consiste na atuação do Estado como 
produtor de bens de capital em subsetores específicos. Todas 

estas questões, que não tocam apenas o setor de bens de capi 
tal mas também a indústria como um todo constituem o objeto 
do presente Trabalho. 

1 - Os Principais Orgãos Normativos e as Linhas Principais 
da política Governamental Face à Indústria de Bens de 
Capital. 

Esta seçao tem por objetivo analisar a atuação 
dos principais organismos que respondem pelas políticas go
vernamentais referentes à produção interna e a importação de 
bens de capital. Pretende-se apresentar um quadro esquemáti
co, mas suficientemente detalhado para destacar a importân -
cia relativa dos principais órgãos, caracterizando sua diver 
sidade, sua maior ou menor eficácia e o potencial de choque 
de suas orientações de política, bem como a direção para a 
qual parecem apontar as medidas mais recentes. 

2 - O Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI 

No início dos anos 1970, o CDr foi reformulado. 
dando origem a um Grupo de Estudos de Projeto (GEP) com po
der decisório quanto à concessão de incentivos e a diversos -Grupos Setoriais que passariam a fornecer ao GEP e a Secreta 
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ria Geral do CDI as informações e estudos necessários. Os in 

centivos concedidos pelo CDI a partir de dezembro de 1970 / 

passaram a compreender a isenção do imposto de importação de 

bens de capi tal sem similar nacional, bem como isenção do IPI 

e ICM, créditos do IPI ao comprador de equipamento nacior.al, 
depreciação acelerada sobre os bens de fabricação nacional / 

para efeito de imposto de renda e outros*. Isto fez com que 
a indústria de bens de capital doméstica fosse discriminada, 

visto que o rCM er:::. dedutível na importação, embora os dema!! 
dantes de bens de capital produzidos internamente pudessem / 

gozar os ben@ficios da depreciação acelerada, concedida apenas 

a eles. Parece ser um fato pouco contestado que o comporta -

mento do CDr até 1973 caracterizou-se por um extremo libera

lismo na concessão de incentivos, afetando negativamente a 

indústria doméstica produtora de bens de capital. De 1974 em 

diante, tal situação se modificou, de vez que os prcblemas / 

de Balanço de Pagamentos exigiram mudanças sensíveis de com

portamento e também porque o CDr passou a um segundo plano em 
termos de formulação de política industrial, sendo suplanta
do pelo recém criado Conselho de Desenvolvimento Econômico 

CDE. A partir de 1974 o CDI tornou-se assim mais seletivo e 

procurou induzir a compra de bens de capital no mercado in

terno. Por outro lado buscou incentivar "setores prioritários", 

um dos quais é justamente a indústria de bens de capital.Não 

obstante, como, sob muitos aspectos, diversos incentivos do 

CDI dependem da aprovação do projeto por outros 6rgãos, sua 

autonomia é lirnitada**. Mais ainda como grande parte dos es
timulos se refere à isenção de impostos sobre importação, fi 

ca claro que, na medida em que o indice de nacionalização / 

*Decretos-Lei 1136 e 1137 de 7/12/1970 e Decreto 67707. Veja-se ares 
peito Suzigan, Wilson - Poli tica Indus tria1 no Brasil, Escola de Pós-Gr~ 
duação em Economia. mimeo, maio de 1978, pp. 17 e 18: 

"lsso"ocórre por exemplo com projetos das areas de siderurgia, computad.2, 

res, locomotivas, etc. Além disso, para a concessao dos L~centivos, o 

CDI depende da apuração de similaridade da CACEX. 
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for aumentando o que se buscar dirigir as aquisições de bens 

de capital para o mercado interno, o poder de indução de fa

to do CDI tenderá a ser consideravelmente reduzido*. 

Apesar destas observações, que indicam certas 
limitações presentes e futuras de atuação do órgão, desde / 

1974 os esforços do CDI em termos de regulamentação interna 
têm-se encaminhado no sentido de enfatizar a "substituição / 

de importações". Por exemplo, a Resolução n 9 37 de 19/2/1975 
definiu especificamente uma política para o setor de máqui

nas e equipamentos mecânicos, com o objetivo de substituirim 

portações e incorporar tecnologia não existente na produçãona 

cional. Diretrizes análogas foram adotadas para a indústria 

de equipamentos para construção naval pela Resolução n 9 76 
de 14/4/1975. 

Nos últimos meses, o CDI deu prosseguimento à 
sua política de aumentar os índices de nacionalização dos 
bens de capital produzidos internamente. Assim, a Portaria n 9 

578 de 13/10/1978 fixou índices mínimos de nacionalização a 
serem aplicados aos setores de máquinas, equipamentos, apar~ 
lhos e componentes para efeitos de registro como nacionais • 

Estes índices, que em meados da década variavam a partir de 

um mínimo de 55% e alcançavam em média 82%**, passaram a 85% 

em peso e valor para o período 1978/79 e para 90% para 1980/ 

81. Apenas após comprovação do cumprimento dos referidos ín

dices poderá ser expedido o "Certificado de Registro de Fabr! 
cação", para fins de financiamento por entidades oficiais de 
crédito e de fornecimento a órgãos do governo. 

Ainda nesse período, pela Portaria n 9 579 de 
19/10/1978 o CDI concedeu incentivos especiais à fabricação 

*Ver Suzigan, W. - política Industrial no Brasil, Escola de 
Pós-Graduação em Economia, mimeo, maio de 1978. 

**Kamrany, Nake M. - Brazil: A Preliminary Analysis of the 
Machine Sector, Center for Policy Alternatives/MIT Working 
Paper 76-5, march 1976. p. 27. Observe-se que o complemen

to importado é isento do imposto de importação. 
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de equipamentos de processamento de dados, entre os quais se 

incluam a redução de 80% do II e do IPI incidentes sobre as 

partes complementares ã fabricação nacional integrantes de 

listas aprovadas pelo CDI e apoio preferencial por entidades 

oficiais de crédito desde que preenchidos índices mínimos de 

nacionalização, distintos por tipo ue equipamento, mas sem

pre superiores a 70%, em valor, da produção de 1979. 

A açao do CDI faz-se sentir em termos do aumen 

to da participação das máquinas e equipamentos de fabricação 

doméstica em relação ao total de gastos em máquinas e equip~ 

mentos previstos nos projetos submetidos ao 6rgão, como ilus 

tra o quadro 1 abaixo. 

QUADRO 1 - Participação das Máquinas e Equipmnentos Nacionais no To

tal dos Investimentos em Máquinas e Equipamentos dos Pro

jetos Aprovados pelo COI. 

Em Percentagem 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Setores Industriais das 

Empresas Solicitantes 

Bens de Capital 28% 37% 37% 36% 52% 47% 

Total da Indústria de 
Transfonnação 36~, 44% 52'1, 56 ~I 68% 72% 

Fontes dos Dados Básicos: 1973/74 - CDr Relat6ric de Atividades 1974, 

Notas - 1) 

1975 -

pp. 59 e 65 

CDI Relatório de Atividades 1975, 
p. 36 

1976/77 - CDI Informativo, v5rios n~~ros 

1978 - CDr - Relação de Projetos Aprova-
dos 

O:" dados básicos correspondentes ao período 1973/ 
75 referem-se aos Certificados acrescidos das Por 
tarias R. Essas Portarias representam 11l!(ldifiql.ç~s 
em projetos anteriormente aprovados, alterando os 
resrectivos Certificados. 

2) Os dados básicos referentes a 1976 correspondem / 
aos projetos con parecer favorável e aqueles refe 
rentes a 1977 e 1978 aos projetos aprovados. 
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Os dados do Quadro I permitem constatar sensí
vel crescimento em período relativamente curto, não apenas / 

no que se refere a máquinas e equipamentos nacionais destin! 

dos ao setor de bens de capital como também fiO tocante aque

les destinados ~ indGstria de transformação em geral. (No en 

tanto, os índices de nacionalização relativos aos acordos hQ 

mologados pela CACEX têm sido sistematicamente superiores aos 

dos projetos aprovados pelo CDI, reflexo possivelmente de exa 

me mais rígido de similaridade por aquele órgão.) 

Outra área de atuação do eDI, o registro de e~ 
presas para a produção de produtos novos no setor evidencia 

que a ação do órgão pode ter efeitos significativos sobre a 

especialização ou pulverização de subsetores novos, podendo 

também eventualmente apoiar grupos inteiramente nacionais x 

consórcios entre multinacionais e grupos nacionais. 

No que se refere aos investimentos aprovados / 

pelo CDI, verificou-se urna queda de 1977 para 1978 (de 39.119,4 

milhões de cruzeiros para 35.722,1). No ano de 1978 o inves

timento previsto em novos projetos na indústria de bens de 

capital atingiu apenas 3.671,2 milhões de cruzeiros, ou seja, 

pouco mais de 10% dos investimentos globais. Deste total, o 

dispêndio previsto em máquinas e equipamentos era de 18.006,1 

milhões de cruzeiros, dos quais 72,4% em bens de capital de 

fabricação nacional. 

Os projetos permaneceram concentrados nos est~ 

dos mais industrializados do Sudeste (São Paulo, Rio de Janei 

ro e Minas Gerais) e no Rio Grande do Sul, embora com modifi 

cações de participação relativa entre estes. A participação 

do Nordeste exclusive Bahia, nos novos projetos foi irrisô -

ria. Aquele estado por outro lado vem tendo participação já 

significativa em função dos projetos ligados ao Centro Indus 

trial de Aratu e ao PaIo PetroquÍmico de Camaçari. 

Observe-se que a queda no volume de investimen 

tos previstos em projetos novos aprovados em 1978 em relação 

a 1977 pode ser parcialmente debitada ao fato de que boa paE 
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te dos projetos de maior vulto já vem sendo aprovada desde ~ 

xercícios anteriores. Torna-se evidente. contudo, que a redu 

çao é bastar.te significativa em termos reais e que se proje

tos novos t!e grande porte nao foram apresentados no mesmo ri t 

mo anterior, isto se deve nao apenas au crescinento da capa

cidade instalada corno tamb~m ~s expectativas dos empresários 

face ao futuro, incluindo a incerteza quanto ~s novas dire -

trizes governamentais. Por outro lado, os incentivos concedi. 

dos pela BEFIEX (Comissão para a Concessão de Benefícios Fi! 

cais a Programas Especiais de Exportação) da qual se falará 

mais adiante, também estão contribuindo de certa forma para 

o esvaziamento do eDI. 

Enfim, apesar de suas políticas favoráveis ao 

setor domés tico de bens de capi tal nos úl timos anos, a já me,!!. 

cionada falta de autonomia do órgão, que não o caracteriza / 

como centro de decisões de política industrial, não permitiu 

que o CDI traçasse linhas mais gerais de desenvolvimento in 

dustrial. Assim, embora a necessidade de uma política de re

serva de mercado venha sendo levantada por diversos empresá

rios do setor de bens de capital, o CDI não dispõe de meios 

para implementar tal linha de ação. 

b) O Conselho de Desenvolvimento Econ5mico - CDE 

.. 
Enquanto ao CDI nao e facultado traçar uma po~ 

1ítica industrial abrangente, o CDE aparece como um or~anis

mo cuja atuação, ao mGn~s potencialmente, poderia tomar tal 

direção. De fato, a Resolução n 9 9 do CDE de 30/3/1977 rati

ficou diversos procedimentos adotados peJo CDI após 1974 as

sim como por outros órgãos e instituições governamentais,co,!!. 

solidando uma mudança de orientação na política global do g~ 

verno, no sentido de estimular a produção interna de equipa

mentos. 

A Resolução n 9 9 do CDE, frisa o apoio do Go

verno à maior participação da empresa privada nacional na á
rea de bens de capital (além de insumos básicos e mineração), 

enfatizando a necessidade de atribuição de prioridade aos em 
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preendimentos sob controle nacional por parte do sistema BNDE. 

Explicita-se que os ôrgãos e empresas governamentais só reali

zarão importações de mãquinas e equipamentos quando não houver 

similar nacional mesmo dispondo de limite no seu orçamento. E~. 

tabelece a Resolução que os diversos órg;os gestores de incen

ti vos (CDI, CONSIDER, SUDENE, SUDAM, SUFRAMl\., etc ... ) deverã.o 

estimular a especialização (evitando o monopóliio, paralelameE. 

te) no setor de bens de capital. Recomenda-se idêntico procedi 

mento às instituições financeiras governamentais e às empresas 

estatais demandanJantes. No tocante a projetos de interesse de 
empresas e órgãos governamentais recomenda a Resolução n 9 9 que, 

sempre que possível, se discrimine primeiro o volume de forne
cimento de equipamento pela ind~stria nacional, realizando em 

seguida concorrência internacional para a parcela a ser adqui
rida no exterior. Coloca-se ainda como intenção o esforço ce 

progressiva nacionalização de componentes c fixa-se que nos c~ 
sos de consórcios para fornecimentos serã dada preferênciaaqu~ 

les sob liderança de empresas nacionais. 

A Resolução n 9 9, que é ao mesmo tempo abrangen·· 

te e ambígua visto que consiste basicamente de uma declaração 

de muito tempo sem regulamentação e portanto de difícil cumpr! 

mento. A 18/01/1979, porém, a Resolução n 9 9 foi reforçada pe

la Resolução n 9 003 do CDE que estabeleceu limites globais de 

valor para importações incentivadas de equipamentos e compone~ 
tes 2.provadas na ãrea do CDr, da SUDENE, SUDAM, CAPRE, GEri.'!I 

(Grupo Executivo de Importações de Minerais) e COTAC (Comissão 

de Coordenação de Transporte Aéreo Civil). Os limites fixados 

para 1979 foram: 

CDI (Equipamentos) 
SUDENE (Equipamentos) 

SUDAM (Equipamentos) 
GEIMI (Equipamentos) 
CAPRE (Equipamentos: e componentes) 

COTAC (Equipamentos e componentes) 

US$ Milhões 
1000 

100 
30 

130 
150 

70 

A mesma Resolução JeteTlliu8va,q'.le ca.berá a CACEX controlar 
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tais importações através da em1ssao de guias de importação que 
não poderão ultrapassar os limites fixados. No mesmo dia, o 
Decreto 83.053 estabeleceu normas para a fixação de limites / 

similares nos ministérios e outras entidades da administração, 
e determinou que as empresas estatais só poderão importar equi 
pamentos, mesmo dentro. dos limites iQPostos pelo CDE, depois 
de verificada, a inexistência de similar nacional pela CACEX • 
Estendeu-se também a verificação de similaridade pela CACEX / 

aos casos de locação e arrendamento mercantil. O Decreto •.. 
83.053 de 18/1/1979 deu portanto força legal à Resolução n 9 9 
do CDE, confirmando as instruções do governo de incentivos a 
produção interna contidas neste instrumento. 

Enquanto o CDE atua em instância mais elevada do 
que o CDI, esvaziando parcialmente a capacidade de ação deste, 

é bem possível também que o Conselho Monetário Nacional (CMN) 
passe a afetar a atuação destes dois órgãos e a política do 
governo como um todo relativa ao setor de bens de capital na 
medida em que o combate ã inflação se tornar efetivamente a 

prioridade número um do novo governo. Assim, como se verá mais 
adiante, o Conselho Monetário Nacional já interferiu no .início 
do ano de 1979 no montante de recursos atribuídos ao BNDE e 
conseq~entemente ã FINAME. 

Em suma, enquanto a orientação da Resolução n~9 

do CDE vem sendo complementada por outras medidas governamen
tais, estas não constituem ainda uma política industrial uni
ficada para o setor de bens de capital, faltando o tratamento 
de questões importantes tais como o papel das subsidiárias de 
empresas multinacionais no setor, assim como a definição de 
uma política tecnológica específica para a indústria de bens 
de capital. 

c) O Conselho lnterministerial de Preços - CIP 

Dentre os órgãos governamentais que poderiam a
fetar o desempenho da indústria doméstica de bens de capital 
destaca-se o Conselho Interministeria1 de Preços (CIP) na me
dida em que a sua atividade de controle de preços poderia po
tencialmente ao menos, afetar a eficiência do setor. Porém, a 
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reduzida abrang~ncia e o tipc de controle exnrcido, entretag 

to, afastam essa possibilidade, Assie por exemplo, segtIDdo in 

formações do 6rg~o, todo o segmento de bens de capital sob 

encomenda estã fora de seu controle. Restariam os bens de ca 

pitaI padronizados mas muitos n~o são cobertos pelo CIP. A 
par disso o controle exercido ~elo 6rgão faz-se a partir de 

mapas de custo fornecidos pelas empresas (seja o controle in 

dividualizado ou setorial). No que se refere aos segmentos / 

de bens de canital conforme divisão da presente pesquisa R 

situação seria a seguinte: 

a) equipamentos industriais - nao hi controle 

b) estruturas metãlicas - não hi controle 

c) mecanlca ,. o controle se restringe a umas / 
poucas empresas produtoras de a1 
guns bens de capital padroniza -
dos. 

d) miquinas rodovi5rias - controle mais ou me
nos generalizado e 
feito por empresa. 

e) miquinas e implementos agrícolas - controle 
mais ou menos genera 
lizadc e feito a ní~ 
vaI de empresa. 

f) ~aterial de transporte - não hi controle.As 
empresas fornecem 
mapas de custo ap~ 
nas para informa -
ção do CIP. 

g) material ferroviirio - de modo geral não h5 
controle. 

h) construção naval - não h~ controle. 

i) construção aeroniutica ~ não hê controle. 

j) material elétrico, eletrônico e de teleconu 

nicaç5es - não h~ controle para diversos ti 
pos de produtos, sendo o reajus~ 
te de preços pOE vezes individual 
por vezes atraves de acordo set~ 
rial. Segundo a ABINEE, o gover
no estaria estudando ~ mecanismos 
para colocar o ramo sob o regime 
de liberdade vigiada os subseto
res da área eletroeletrônica. 

~inda segundo este órgão, seriam selecionados inicialmente / 

aqueles setores nos quais se verifica grande concorrência,com 
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o que se impediria a manipulação oligopolista de preços".* 

No tocante a componentes em geral, sao eles via 
de regra controlados e o CIP en seu controle preocupa-se basi 

camente com as empresas líderes, mais passíveis de desenvol -

ver priticas oligopolísticas. Do ponto do vista da consolida

ção e desenvolvimento da indústria de bens de capital, porém, 

a atuação do CIP permanece reduzida. No entanto, no quadro de 

uma política industrial abrangente, o CIP poderia desempenhar 

papel mais relevante na medida em que fosse possível introdu

zir modificaç6es em seus procedimentos no sentido de enfati -
zar a eficiência das empresas. 

d) Organismos ligados ao Comércio Exterior 

O conjunto de órgãos como a CACEX, CPA, Banco 
Central, etc, que têm ligaç6es com o comércio exterior do Bra 

sil pode afetar consideravelmente o desempenho da indústria / 

de bens de capital. Em particular, a regulamentação da impor

tação, incluindo medidas relativas a isenç6es de impostos, ta 

rifas e meras proibiç6es pode assumir especial relevância. O 

Quadro 2 abaixo, destaca as alíquotas do imposto de importa -

ção relativas a bens de capital selecionados. 

Quadro 2 - Brasil - Alíquotas do Imposto dG Importação, segug 

do Bens de Capital s~lecionados 

Turbinas hidriulicas. 

Turbinas hidriulicas, 

Turbinas hidriulicas, 

Laminadores 

Prensas 

Calandras 

Furadeira Radial 

Plaina com mesa 

tipo Francis 

tipo Pelton 

tipo Kaplan 

30% 

30% 

30% 

30% 

45% 

30% 

30% 

20% 

(Continua) 

* Vejam-se as declaraç6es do presidente da ABlNEE no Jornal do Brasil, 
21/10/78, 19 caderno p. 23. 



Mandri1hadeira 
P6rticos 

Guindastes 

Pontes Rolantes (acima de 100 t) 

Transportadoras Mecânicas 

Torno (Horizontal) 

Torno (Copiador) 

Torno (Vertical) 

Aparelhos para escavações, terraplanagerJ. , nivelamento 
e outros semelhantes 

Ivláquinas e Aparelhos para fabricação de pasta 

ce1u1ósica 

Máquinas e aparelhos para fabricação de fios 
(extrusão) 

25 (b 

37% 

37% 

37% 

45% 

45% 
20~, 

30% 

20% 

20% 

20% 

· 12 . 

FONTE: M.F. Thompson Motta, "O Fortalecimento! da Indústria Na 

ciona1" in O Estado de São Paulo, 3 e 10 de julho 1978. 

Enquanto as alíquotas oscilam geralmente entre 

20% e 45%, com tendência a urna média acima de 30%, como resul 

tado de isenções concedidas por diversos órgãos governamenta

is o imposto efetivamente pago na importação de bens de capi

tal em 1977 foi de cerca de 15%. ~ o que ressalta dos dades 

por capítulos NBM do Quadro 3 abaixo, que indicam que a alí

quota média paga sobre produtos dos capítulos 84 e 85, que re~ 

ponderam por mais de 80% das importações de bens de capital 

naquele ano, foi respectivamente 13,94% e 25,83%, enquanto as 

alíquotas de imposto cà1cu1ado eram 42,5% e 70,2%, ocorrendo 

também grandes reduções com respeito ao IPI. 
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Quadro 3 - Brasil - Imposto de Importação e Imposto sobre Produtos Industrializa 

dos Calculado e Pago por Importações de Bens de Capital integrantes / 
dos Capítulos NBM 84 e 89 em 1977. 

Cr$ 1.000 

Capítulos Valor Tribu Imposto de Importação 
da NBM tável 

(1) Calculado Pago (2) 2/1 em % Calculado Pago (3) 3/1 em % 

84 24.937.300 10.602.496 3.476.105 13,94 2.202.263 967.420 3,88 
85 9.626.448 6.756.079 2.492.408 25,89 1.295.857 501.660 5,21 
86 2.085.702 957.312 48.508 2,33 75.606 12.465 0,60 
87 2.887.350 2.259.932 385.566 13,35 283.437 57.817 2,00 
88 875.423 403.148 482 0,06 87.611 '128 0,01 
89 1. 729 .018 122.123 3.798 0,22 154.985 '4.134 0,24 

TOTAL BK 42.141. 241 21.101.090 6.406.867 15,20 4.099.759 '1;543.624 3,66 

Fonte dos Dados Básicos: Ministêrio da Fazenda, Comércio Exterior do Brasil 1977 . 

Mesmo adotando-se como critêrio de classificação a di~ 
tribuição das importações de bens de capital por setor de destino e 

dentro de cada setor por tipo de equipamento, informação que difere 

um pouco do total apresentado acima, o imposto efetivamente pago so
bre aquelas importações corresponde entre 1975 e 1977 respectivamen

te a 11,1\, 14,9% e 14,1% do valor total tributável. Verifica-se que 
-- _/ 

os dados classificados segundo os dois critêrios apresentam uma dis

persão das alíquotas efetivamente pagas mas estas se mantêm invaria 

velmente baixas tanto no caso do Imposto de Importação como no caso 

do Imposto sobre Produtos Industrializados. A um nível ainda maior / 
de desagregação, pode-se observar para um conjunto selecionado de pr~ 

dutos (a 4 dígitos NBM) dos capítulos 84 a 89 de significativa partl 
cipação na pauta de importações de bens de capital, que as alíquotas 

aplicáveis não guardam nenhuma relação com aquelas correspondent~aos 

valores pagos em 1976 e 1977. Para um grande número de produtos not~ 
se inclusive uma redução, de 1976 para 1977, nas alíquotas efetiva -
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mente praticadas, que se distanciam portanto ainda mais naquele úl

timo ano daquelas legalmente aplicáveis. 

Os dados disponíveis indicam, portanto,que as numero

sas isenções de imposto de importação e de IPI concedidas por órgãos 

do governo, e das quais as empresas públicas têm-se beneficiado pa! 

ticularmente, implicam na virtual ausência de proteção tarifária pa 

ra a indústria nacional de equipamentos, em que pese a existência / 
de uma pauta alfandegária com alíquotas diferenciadas. Fica assim p~ 

tente a importância do conceito de similaridade, recentemente refo! 

çado pelo Decreto 83.053 de 18/1/1979, como instrumento alternativo 

de proteção para o setor de bens de capital no período recente. Por 

outro lado é também evidente a importância dos órgãos governamenta

is encarregados de fazer cumprir as regulamentações existentes. 

Viu-se anteriormente, com respeito ã atuação do CDI, 

que o início da década de 1970 caracterizou-se pela liberalidade na 

aprovação de projetos e na concessão de isenções fiscais na import~ 

ção de máquinas e equipamentos. Foi no contexto da crise do Balanço 

de Pagamentos que se desenvolveu a partir de 1974, que a atuação / 

dos órgáos ligados mais diretamente ao comércio exterior apareceu , 

propos i tadamen te ou não, como favoráve 1 ao crescimento da produção do 

méstica de bens de capital. 

Em meados de 1974 o Banco Central do Brasil estabele 

cia que os produtos importados sobre os quais incidissem alíquotas 

iguais ou maiores que 55'i só fossem desembaraçados mediante compro

vação de liquidação do respectivo contrato de câmbio. Em 1975, a re 

solução n 9 319 do mesmo Banco baixava esta alíquota para 37\. Já se 

caminhava para adoção de medidas mais estritas. 

Ainda em 1975 insti tuiu-se pela Resolução n 9 33 do Ba,!! 

co Central um depósito prévio igual a 100% do valor FOB constante / 

da Guia de Importação, que deveria ser restituido após 180 dias, p! 
ra um conjunto de produtos. Estabeleceu-se contudo que as importa -

ções realizadas mediante financiamento externo de médio ou longo pr~ 

zo, ou sob a forma de investimento externo ficariam excluídas dos 

efeitos da Resolução. Em fins de dezembro de 1975 a Resolução n9 354 
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do Banco Central estendia o prazo de recolhimento para 360 dias e a 

abrangência para as importações em geral. Não obtante ainda ficavam 

excluídas as importações de bens de capital, sem similar nacional, 

para uso próprio do importador, realizadas mediante financiamento / 

externo a prazo não inferior ao estabelecido pelo Banco Central e 

aquelas sem cobertura cambial, nos casos indicados pela CACEX ou cor 

respondentes a investimentos externos devidamente registrados no Ban 
co Central. 

Diversas Circulares posteriores complementam a Resol~ 

çao n 9 354. A Circular n 9 340 de 28/3/1977 do Banco Central,por exe~ 

pIo, esclarecia quais os órgãos do Governo Federal aos quais compe

tia decidir em cada caso sobre a isenção de recolhimento no caso ~ 
tes mencionado das importações de bens de capital sem similar naci2. 

naI, realizadas ao amparo de operações de crédito externo, em prazo 

não inferior ao estabelecido pelo Banco, que a Circular n 9 354 (que 

revogava a 340 de 14/9/1977) foi fixado em 5 anos. A Circular n 9 

354 listava nada menos de 12 órgãos aos quais competia aprovar as 

importações em suas respectivas áreas de atuação para fins de isen

ção do recolhimento do depósito prévio. A Circular n 9 371 de 5/4/1978 

revogando a 354 incluia mais um órgão além dos 12 já existentes. Com 

atribuições dispersas por tantos órgãos, parece clara a dificuldade 

de controlar as importações de bens de capital passíveis ou não de 

depósito prévio que, na presença de continuadas isenções, passou a 

representar elemento não neglicenciável de proteção para a indústria. 

Por outro lado, como entre as operações de crédito externo a prazo 

não inferior a 5 anos necessários para a isenção do depósito prévio 

incluiam-se tanto empréstimos como financiamentos, inclusive por r~ 

passe de linha de crédi to, não parecia excessivamente difícil o preeg 

chimento das condições exigidas por parte das empresas interessadas. 

No início de 1979, a Resolução n 9 508 do Banco Central 

determinaria redução do depósito prévio sobre importações para 90% 

prevendo-se a sua eliminação total mediante cortes semestrais de 10 

pontos percentuais até 30 de junho de 1983. Assim, o depósito pré -

vio tenderá progressivamente a perder o caráter protecionista já res 

saltado anteriormente. 
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Em contraste com esta tend6ncia, a atuaçip da divisio 
de máquinas e equipamentos da CACEX, que consiste numa rígida apur~ 
çio da similaridade, vem permitindo uma progressiva elevação da par 
ticipação nacional no fornecimento de equipamentos nos acordos hom~ 
logados por aquele órgão.*Em 1978 como um todo, a indústria nacio
nal forneceu 74,51% do tótal de encomendas homologadas no valor de 
US$ 2.562 milhões de dólares, total que apresentou redução de US$ 376 
milhões com relação a 1977, ano em que a participação fora de 76,59%**. 
O pequeno recuo no percentual fornecido pela indústria nacional não 
invalida a tend6ncia ao seu crescimento observada nos últimos anos, 
que foi fortemente estimulada pelos Decretos-Lei 1335/74 e 1398/75 
que equipararam à exportação, para efei tos de incentivos, os bens de 
capital vendidos no mercado interno, através de concorrência intern~ 
cional ou de acordo na CACEX***. De fato esta legislação e a criação 
do financiamento FINAME Especial, juntamente com uma certa reorient~ 

ção da política de compras do governo, constituiram os e1ementos-cha 
ve para a expansão recente da indústria brasileira de bens de capital. 

A atuação do Conselho de Política Aduaneira (CPA) po
de também potencialmente assumir um papel primordial para o desen -
vo1vimento do seto~ de bens de capital na medida em que for adotada 

* Nota-se que a atua~ão da CACEX com respeito ao setor de bens de capital não 
se limita à apuraçao da similaridade. A Construção Naval, ainda que tal não 
venha ocorrendo desde o final de 1977, pode beneficiar-se de financiamentos 
do órgão que podem cobrar até 90% de exportações de navios, pelo prazo de 8 
anos, com 2 de car6ncia e juros de 8% ao ano. Assim, por exemplo, um dique 
flutuante a ser exportado Eara os Estados Unidos por empresa estrangeira do 
setor ao custo de 200 milhoes de cruzeiros de abril de 1977 beneficiou-se / 
do financiamento da CACEX no montante de 80% deste valor. (Veja-se Portos e 
Navios, Abril de 1977, Vo1. XX, n9 212, p. 43) 

** Veja-se o Jornal de Brasil, 19/2/1979, 19 Caderno, p. 13. 
-***Isenções e Créditos Tributários para Fabricação e/ou Aquisição de Máquinas 

e Equipamentos (DL 1136/70 e 1335/74). 
Ano Valor (Cr$ milhões) 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978* 

300 
800 

1700 
3000 
4000 

* estimativa em out/1978 
Fonte: CAEF/lNOR!IPEA 
Nota: O DL 1136/70 não se refere ã equiparação dos bens de capital de produção 

dores tica, sob certas condições, a exportação, mas sim ao crédito do IPI 
ao comprador de equipamento nacional. 
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uma política de abandono da similaridade acompanhada do cumprimento 

da pauta alfandegiria. A revisio das tarifas com respeito a estes / 

bens e inclusive a sua fixação em níveis mais elevados, levando em 

conta margens de prefer~ncia habituais nos financiamentos de proje

~os e os preços dos diversos equipamentos nos países líderes no me! 

cado mundial consti tuiria uma medida sã de política econômica apesar 

das distorções potenciais apontadas por certos setores. O livre câ~ 

t~o num mundo de concorr~ncia só pode ser praticado por país firme

De~te estabelecido no mercado mundial e não se deve esquecer que a 

proteção tarifiria foi elemento bisico da política de industrializ! 

~ã(J da Alemanha e dos EUA, sendo ainda praticada por este último até 

[iE'SmO com respeito a produtos industriais de menor importância. 

Por outro lado, a proteção tarifiria só pode ser bem 

sucedida como sucessora do conceito de similaridade como instrumen

to de apoio ao setor de bens de capi tal se não persistirem meios de 

se obterem isenções de direitos de importaçio em grande escala. O 

BEFIEX constitui atualmente um mecanismo positivo no sentido de es

timular exportações, mas pode permanecer como um destes meios, na m~ 

dida em que continuar a conceder isenções is empresas participantes 

de seu programa, independentemente de considerações de similaridade. 

Enquanto este organismo poderia desempenhar papel importante inclu

sive no sentido de estimular as exportações de bens de capital, ca

beria rever os estímulos concedidos às empresas exportadoras parti

cipantes evitando incentivos que facilitem a importação de bens de 

capital, que atenuam os efeitos do programa sobre a balança comer -

daI. 

Quanto ã política cambial, embora se observe a nível 

agregado um desvio entre a taxa de paridade e a taxa oficial desde 

1973*, o seu efeito específico sobre a indústria de bens de capital 

* Ver Doe11inger, Carlos Von, Cavalcanti, L.C. e Castelo Branco,F -

política e Estrutura das Importações Brasileiras, IPEA/INPES, Re

latório de Pesquisa n 9 38, Rio, 1977, especialmente pp. 72-75. 
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deve ser analisado separadamente, comparando-se as desvalorizações 

cambiais com a evolução dos preços dom~sticos e externos daqueles 

bens. A competitividade externa da ind6stria local € afetada por 

uma taxa de câmbio sobrevalorizada, que por outro lado pode ser um 

estímulo adicional ã importação. Juntamente com outros aspectos c~ 

mo proteção tarifária, proibições, recolhimento compulsório e a p~ 

litica de isenções fiscais, a política cambial tamb6m pode ser fa

tor de incentivo ou de desestímulo ao crescimento da ind6stria do

m6stica de bens de capi tal. Note-se que que a recente medida no seg 

tido de reduzir gradualmente o depósito compulsório para importa -

ção até 1983 foi acompanhada de resolução no sentido de desvalori

zações cambiais mais acentuadas, visando um maior realismo cambial. 

Em suma, o que ressalta da discussão acima é a diver 

sidade dos órgãos ligados a questões de comércio exterior. A neces 

sidade de centralização com vistas a uma política coordenada neste 

setor primordial da economia parece evidente. Esta poderia ser ef~ 

tuada atrav€s da criação de um novo órgão de coordenação, que ten

ieria a absorver as atribuições dos organismos já existentes unifi 

cando a sua linha de ação. g claro que o sucesso deste novo órgão 

IJressupoe a sua capacidade de promover uma política coerente de co 

l'lô'rcio exterior que não possa ser descumprida por órgãos não subme 

tidos a este órgão superior de coordenação. No que diz respeito e! 

pccificamente ao setor de bens de capital, somente neste caso par~ 

ce desejável o abandono do conceito de similaridade, substituido 

por uma proteção tarifária adequada, não sujeita a exceções e se 

necessário complementada por uma política cambial no mesmo sentid~ 

política esta que naturalmente não pode estar subordinJda aos inte 

resses específicos daquele setor. 

2 - As Instituições Governamentais de Financiamento e a política de 

Compras dos Orgãos e Empresas Estatais. 

2-1 As Instituições Governamentais de Financiamento 

Embora outras instituições governamentais ofereça~ / 

diversas modalidades de crédito que estimulam a produção e a aqui

sição de bens de capital no país, tais como o Banco do Brasil no 



Anos 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Fonte: 

Colaboração Financeira do Sistema BNDE, 
Aprovada, em CR$ 1. 000.00 correntes 

Setor Setor Total 
Público Privado 

2.000 593 2.593 
6.410 313 6.723 
6.854 1 .. 847 8.701 

10.676 1.647 12.323 
7.135 3.681 10.816 

13.683 1.230 14.913 
23.048 2.425 25.473 
25.042 1.154 26.196 
39.766 3.956 43.722 
97.600 6.041 103.641 

239.920 116.109 356.029 
308.819 222.435 531.254 
493.262 259.425 752.687 
453.970 536.419 990.389 
541.346 807.449 1.348.795 
645.752 1. 218. 808 1.864.560 

1.095.554 2.122.036 3.217.590 
1.062.625 3.807.325 4.869.950 
1.814.247 5.693.831 7.503.078 
6.815.388 13.525.450 20.340.838 
8.555.905 29.187.177 37.743.082 

13.158.936 55.277.168 68.436.104 
9.503.946 36.133.512 45.637.458 

21.874.728 145.941.844 167.816.572 

Quadro 4 

OPERAÇOES 00 SISTrMA. BNDE 

Evolução das Operações Aprovadas pelo Sistema BNDE segundo Atividades Bene 
ficiadas, em CR$ 1.000 ,00 correntes -

Energia Total FINAME Transporte Elétrica Siderurgia da Ind.de Deferi-Transfonnação mentos 

1.017 1.334 24 196 
4.883 661 44 890 
1.630 4.649 590 2.144 

5.549 4.039 6.424 
1.926 3.584 709 5.163 

646 1.367 11.040 12.845 
222 15.524 5.471 8.956 

6.097 16.077 18.993 
600 2.166 35.391 40.221 

21.109 74.240 81. 804 
150 3.927 243.317 297.238 41.678 

64.297 242.150 384.491 73.619 
1.944 183.700 272.954 404.177 111. 853 

208.288 88.384 57.038 333.119 223.541 
219.485 40.735 137.000 609.831 245.590 
335.350 24.680 146.026 905.388 361.678 
219.400 93.405 422.500 1.632.360 761.583 
677.160 169.500 373.200 2.524.409 1.159.471 
457.080 135.000 776.108 4.065.671 1.970.431 

2.617.211 391.331 3.284.437 12.469.221 3.455.933 
1.441.433 508.957 7.203.507 23.954.727 8.518.744 

392.738 5.490.136 35.792.705 26.243.872 
480.367 37.500 5.905.662 13.624.980 27.244.313 

2.353.818 707.223 7.221.598 41.560.551 112.579.645 

Até 1975 - Revista do BNDE. janeiro/junho 1978. p. 16 

1976/78 - BNDE - Relatório de Atividades, 1978, pp. 38-39. 



ANOS 
N9 

1965 1.965 

1966 3.970 

1967 3.487 

1968 6.626 

1969 6.179 

1970 8.122 

1971 12.219 

1972 11.383 

1973 10.003 

1974 9.749 

1975 10.829 

1976 20.338 

1977 16.361 

1978 18.721 

OPERAÇOES APROVADAS 

Valor a Preços 
de 1978 

CR$ 1. 000 .000 ,00 

780 

977 

1.178 

1.815 

1.655 

2.085 

3.860 

5.175 

7.953 

11.474 

21.423 

51.268 

37.861 
112.580 

Quadro 5 

OPERAÇOES DA FI~ffi 

índice do 
Valor 

100 

125 

151 

233 

212 

267 

495 

664 

1.020 

1.472 

2.748 

6.577 

4.877 
9.625 

Fonte: Até 1976 - Revista do BNDE, janeiro/junho 1978, p.45 
1977 - Boletim FlNAME 1977 

Relatório FlNAME 1977. 

LIBERAÇOES 

Valor a Preços Valor a Preços fndice Correntes de 1978 
CR$ 1. 000 • 000 ,00 CR$ 1.000.000,00 do Valor 

33 576 100 

66 879 152 

81 856 148 

179 1.454 252 

235 1.582 274 

308 1.772 307 

657 3.330 577 

958 4.278 742 

1.269 5.126 888 

1.870 6.209 1.076 

4.364 10.424 1.903 

10.424 20.365 3.530 

18.044 25.076 4.347 
28.186 28.186 4.886 

1978 - BNDE. Relatório das Atividades, 1978, p.17 e FlNAME - Operações Aprovadas - Distribuição por Setores 
Industriais 

Nota: Dados deflacionados pela Colo 37 (Máquinas, Veículos e Equiprunentos). 
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1 9 7 2 
Sr':'OR COMffiADOR 

Valor 
-
E:!:tra.ç';~ e Trata::oent·') de ~inera1s 6.214 
Prv:!UU'9 de Mir.er.:r.h t:ão Metálicos 54.201 
~ e t.a h::'t~i 11 55.413 
~e c4zJ.:0. 22.9~·7 

~at~rjol El~trico e de Co~un1cações 6.377 
~atcrial de Transporte 6.993 
Madeira 11.4)6 
!!obi l1á:-io 1.316 
Pap'!l e Papelão ;6.507 
Bc rracha 9.220 
c~ ';r0C, PeleI e Shu.larel 2.'::32 
c-~!t:1ca 30.035 
Pr:. ·!'.lWS Farrol1cêuticos e Veterinários 760 
Perfucar1a, Sabões e Velas 1.222 
Prod\'tos de Material Plútico 21.510 
':'t.r. t.i 1 81.646 
Ve!tuá~io, Ca.1çado, e Artefatos de Tecido. 2.315 
Prc,lllto, Ali.entoarel 124.903 
BebidM 18.253 
r~II:O 648 
[di tol'ill.l e GrÁfica 1.869 
Ut111d~&es Públicas 1.771 
CtjnHtr~çio 343.9G6 
TratHl f'J rte s 291.024 
~PrTiço de CODurJcaçõe. 1.657 
Col:~rdo 9.248 
Adcinislração Pública Direta I ÂUtÁt~uica, 
I.,l:ric'JIturll., Educaçao, Cultura, Ssu e e 

1).738 Outros 

O ?ERAÇÕES ArRi) li AJ)AB 

DISTRIEUIÇÃO POR SETORES INDUSTRIAIS 
1972/1978 

1·9 "i 3 1 9 7 4 1 9 7 5 

;I Valor ;I Valor ;I Valor 

0,7 13.334 0,7 32.056 0,9 216.592 
4,7 85.149 4,3 125.964 3,7 421.855 
4,6 211.017 10,7 172.719 5,0 665.991 
2,0 40.649 2,1 128.673 3,7 230.944 

0,5 11.032 0,6 22.887 0,7 46.244 
0,6 30.540 1,5 92.472 2,7 139.792 
1,0 29.754 1,5 )4.698 1,0 42.786 
0,1 3.645 0,2 8.159 0,2 10.253 
),1 35.935 1,8 55.661 1,6 290.455 
0,8 18.256 0,9 15.699 0,5 29.250 
0,2 2.901 0,1 11.972 0,4 8.075 
2,6 22.804 1,2 1)4.575 3,9 646.976 
0,1 1.033 0,1 1.105 0,0 10.396 
0.1 4.516 0,2 1.513 0,0 4.252 
1,9 33.6)5 1,7 57.004 1,7 68.923 
7,0 79.164 4,0 216.497 6.3 339.354 
0.2 3.275 0,2 5.951 0,2 7.420 

10,8 138·8')4 7,1 276.169 8,0 338.849 
1,6 41.145 2,1 70.117 2,0 49.526 
0,1 678 0,0 9.204 0,1 1.711 
0,2 3.3~ 0,2 3.687 0,1 9.393 
0,1 78.563 4,0 298.107 8,6 1.·230.599 

29,7 468.076 24,5 277.10) 8,0 547.542 
25,1 571.268 29,0 1.298.)01 37,6 ).003.002 
0,1 - 0,0 62.!Hl 1,8 36.829 
0,8 15.799 0,8 16.693 0,5 11.487 

1,2 11.781 0,6 25.806 0,7 64.240 

T O T A L 1.15?471 100,0 1.970.4)1 100,0 ).455.933 100,0 8.518.744 

Font.: 1972/76 - Rov1~toa do Bh~E, janelro/jur~o 1978, p. 46. 
1977 - Bo1ott. FINAME, j&neiro/dezembro 1977. 
1978 - FINAKE, Operaçõea Aproyadas I Distribuição Por Setor .. Industril.h. 

1 9 7 6 

;I Valor 

2.5 723.991 
5,0 920.457 
7,8 6.937.249 
2,7 752.040 
0,5 121.428 
1,6 238.511 
0,5 210.739 
0,1 40.727 
3,4 1.776.374 
0,3 }1.502 
0,1 34.025 
7.6 1.256.895 
0,1 31.574 
0,1 14.026 
1,0 284.818 
4,0 650.810 
0,1 31.194 
4,0 769.776 
0,6 350.095 
0,0 106 
0,1 28.199 

14.5 4.257.281 
6,4 1.159.751 

35.3 5.018.464 
0,4 110.462 
0,4 184.691 

0,8 297.685 

100,0 26.243.872 

Va10ras em CR$ mil correntos 

1 977 . 1 9 7 6 
~ 

;I Valor " Valor ;I 

1,8 1.0-)0.371 3,6 772.879 0,7 
',S 546.302 2,0 764.817 0,7 

21.,5 12.227.942 44,8 18.5'/2.0;6 16,5 
2,' 616.430 2,3 676.944 0.6 
0,$ 90.149 0,3 270.658 0,2 
0,9 221.468 0,8 )00.879 0,3 
0,8 145.24) 0,5 199.239 0,2 
0,2 72.199 O,) 161. 464 0,1 
',8 204.141 0,.8 494.949 0,4 
0,1 50.935 0,2 10,1.750 0,1 
0,1 40.477 0,2 71.439 0,1 
4,6 4!;i6.10e 1.7 1.945.581 1,7 
0,1 20.609 0,1 44.17< 0,0 
0,1 23.613 0,1 31.556 0,0 
1,1 290.536 1,1 506.793 0,5 
2S 511.567 1.9 698.201 0,6 
0,1 57.935 0,2 122.046 0,1 
2',9 901.226 3,) 1.098.940 1,0 
1,3 317.844 1,2 935.547 0,8 
0,0 6.591 0,0 764 0,0 
0,1 67.174 0,3 252.078 0,2 

16,2 4.5JO.61l; 16,6 56.638.017 50,4 
.,4 706.569 2,6 • 1.085.187 1,0 

1',1 3.486.5)4 12,7 25.652.1)2 2),0 
0,4 97.150 0,4 139.592 0,1 
0,7 4)1.275 1,6 69".215 0,6 

1,1 113.209 0,4 12).776 0,1 

100,0 27.2 .... '13 100,0 112.579.645 100,0 
,. 
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tocante a máquinas e implementos agrícolas, a analise que se segue 

{ centrada no sistema BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Eco

nômico, FINAME, EMBRAMEC) , que tem respondido pela maior parcela / 

dc.s financiamentos concedidos ao setor. Corno já se frisou em outra 

parte deste trabalho, desde a sua criação, a atuação do BNDE passou 

por várias transformações. Em 1968, o volume de cr&ditos alocados 

ao setor privado suplantou pela primeira vez o daqueles concedidos 

ao setor público. Outra mudança consistiu na dinamização da FINAME 

(Agência Especial de Financiamento Industrial), que começara como 

subsidiária do BNDE, através da criação de seus Programas Longo Pr~ 

zo e Especial. Esta foi aprofundada com a fixação do setor de equl 

pamentos básicos como prioritário, com o grande crescimento das d~ 

tações da FINAME e com a criação da EMBRAMEC (Mecânica Brasileira 

S.A.) que iniciou suas operações no 29 semestre de 1974. 

Os Quadros 4, 5, 6 e 7 permitem vistializar o aumento 

da participação de bens de capital nos desembolsos do BNDE, bem co 

mo o crescimento das operações do sistema BNDE e da FINAME. 

QUADRO 7 - Desembolsos efetivados pelo sistema BNDE - Cr$ milhões correntes. 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

úparncntos Básicos 638 1.345 3.827 10.788 15.698 19.324 

1nsumos Básicos 1.130 3.559 8.703 9.397 16.049 26.432 

hNDE - Total 4.498 10.575 21.013 30.493 44.452 62.104 

f UNTE: Revista do BNDE, Janeiro/Jtmho 1978, p. 18 e BNDE, Relatório das Ativid~ 

des, 1977, p.24 e Relatório das Atividades, 1978, p. 11. 

Como se pode ver no Quadro 7, o Programa de Equipamentos 

Básicos teve crescimento significativo. Através de financiamentos 

diretos a produtores, e de repasses à FINAME e à EMBRAMEC, o pro

grama objetiva não apenas criar condições de financiamento à ~li~ 

ção ou implantação de empresas produtoras de bens de capital, mas 

também à produção e comercial i z ação dos mesmos. vis ando corrigir as 
conhecidas carências do setor em termos de crédito, fornecido em 
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condições competitivas com aquelas oferecidas por fontes externas de 
financiamento. 

Note-se que as aplicações da FINAME e da EMBRAMEC nao 
se restringem aos repasses do Programa de Equipamentos Básicos, como 
se pode ver do Quadro 8 abaixo. 

C;UA.DRO 8 - Desembolsos Efetivados - Cr$ milhões correntes. 

ANO EMBRAMEC FINAME 

1974 4 , 1.870 
1975 145 4.364 
1976 558 10.424 
1977 574 18.044 
1978 1. 311 38.186 

FONTE: Revista do BNDE, Janeiro/Junho 1978, p. 45 

Relatório de Atividades 1977, pp. 31 e 33 e 
Relatório de Atividades 1978, pp. 17 e 18. 

A atuação da EMBRAMEC consiste em proporcionar aportes 
de capital de risco a empreendimentos no setor julgados importantes, 
principalmente atrav~s da compra de ações preferenciais. As áreas de 

at uação da EMBRAMEC são as mais variadas, e seu objetivo básico ~ ac~ 

lcrar o ritmo de substituição de importações de bens de capital. A 
partir de 1976 a EMBRAMEC buscou estimular e incentivar produtores / 

dando início a atividades típicas de fomento. Isso se tornou possí

vel a partir de diagnósticos do setor de bens de capital em que as c~ 
T~ncias eram identificadas, com base nos quais torna-se possível es

tabelecer prioridades em termos de áreas de atuação. Em suas associ~ 
ções, a EMBRAMEC incentiva a criação de grupos t~cnicos dentro das em 
presas de modo a dar-lhes condições de desenvolver tecnologia. Essas 
associações ocorrem mesmo na indfistria e1etro-e1etr6nica, quase que 

completamente desnaciona1izada, em apoio a empresas nacionais que, 

a critério da EMBRAMEC, tenham condições de crescer e competirem seg 

mentos específicos e tecnologicamente de ponta, com as empresas es-
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trangeiras. Assim, no início de 1978, a sua participação acionária 
em empresas do setor produtor de Equipamentos e Componentes (inves

timento total corrigido) alcançava, segundo relat6rio especial do 

6rgão, 13,289 milhões de cruzeiros, abrangeRdo 6 subsetores e 41 em 
presas, como se pode ver no Quadro 9 abaixo. 

QUADRO 9 - Participação Acionária da EMBRA}IEC em Empresas do Setor 
Produtor de Equipamentos e Componentes, em Cr$ Milhões. 

Subsetores 

lJ":ensílios, Componentes e Instnunentos 
Equipamentos .Mecânicos sob Encomenda 
bJ'lipamentos .Mecânicos Padronizados 
Armamentos e Equipamentos Diversos 1 

1 i;uipamentos de Transporte 
:iquipamentos Eletrônicos 

1DTAL 

Investimento 
Total 

8.050 
3.656 

759 
351 
256 
215 

13.287 

Número de 
Empresas 

14 
9 

10 
I 
3 
4 

41 

lConstava que a EMBRAMEC se desligara do sub-setor pouco depois da 
confecção dos 'dados. 

FONTE: Relat6rio Especial Sobre as Atividades da EMBRAMEC, reprodu 
zido em O Jornal do Brasil, 1/5/1978, I? Caderno, p. 15. -

No sentido de promover a nacionalização do setor, o 6! 

gão ment~m quatro grupos de trabalho abrangendo Telecomunicações, ~ 

quipamentos El~tricos, Máquinas-Ferramenta e Equipamentos Siderúrgi 

coso Por outro lado, o Núcleo de Fomento tem feito um acompanhamen

to trimestral de conjuntura da indústria de equipamentos junto a de 

zenas de segmentos em que o setor foi dividido, que poderia vir a 

se tornar um dos pontos de partida para uma política indústrial. uni 

[icada para o setor. 

Depois de seu rápido crescimento nos últimos anos, o 

papel da FINAME no financiamento de compradores e vendedores domés

;<cos tem sido muito significativo. Mesmo em 1977, com a relativa d~ 

saceleração da economia, embora o volume das operações aprovadas p~ 
la FINAME tenha sido, em termos reais, inferior ao de 1976, o volu
me de liberações ainda superou o do ano anterior, como se pode ver 

no Quadro 5. Já em 1978, tanto o volume de aprovações quanto ode li. 
berações vol tou a crescer em termos reais em relação ao ano anterior. 



Quadro 10 

FINAME - OPERAÇOES APROVADAS - 1978 

Em CR$ Milhões 

PEQUENA E Ml!DIA TOTAL 
REGIOES EMPRESA LONm PRAZO ESPECIAL Valor (%) 

Norte 60 211 1.519 1,59 

i\'ordeste 361 888 1.883 2,78 

Sudeste 2.889 5.032 41.962 44,31 

:: 11 o-Oes te 154 285 18 0,41 

f LI 895 867 54.330 49,82 

;'1ter-Regiona1 1.226 1,09 

TOTAL 4.359 7.283 100.938 100,00 

Fonte: FINAME - Agência Especial de Financiamento Industrial 
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o mesmo Quadro permite também visualizar em termos de índices, o ver 

tiginoso crescimento, nos últimos anos, das operações da FINAME. As 

informações do Quadro 6 por outro lado permitem verificar quais os 

segmentos para os quais as operações FINAME se dirigiram no período 

1972/78. Os dados disponíveis permitem observar que variaram ano a 

ano, as diversas participações, ou seja como tem mudado o perfil de 

financiamento da Ag~ncia. Esta ora privilegiou os setores de cons

trução, transportes, produtos alimentares e têxtil, como em 1972, 

ora concentrou-se em metalurgia, utilidades públicas e transportes, 

como em 1978. Isso mostra a grande flexibilidade que esse tipo de 

instrumento permite, em termos de estímulo diferenciados. 

Os créditos FINAME Especial e FINAME de Longo Prazo 

nassaram a consti tuir a quase totalidade das operações aprovadas, cu 

ja distribuição regional e valores são apresentados no Quadro 10 a 

>lf guir. para o ano de 1978, que também permi te observar o grande cre~ 

cimento no volume de recursos envolvidos nas operações aprovadas. 

Foi a expressiva expansao dos financiamentos da FINAME 

aprovados nos últimos anos que permitiu a elevação da participação 

doméstica no fornecimento de bens de capital para a expansão de di

versos setores sob responsabilidade principal do governo. O Quadro 

11 dá uma indic ação da evolução da nae i onal i z ação de equipamentos naci2. 

nais reportando a crescente nacionalização das turbinas de grande 

porte em usinas hidrelétricas brasileiras. 

QUADRO 11 - Evolução da Nacionalização dos Equipamentos Nacionais: Turbinas de 
Grande Porte 

Usina Capacidade Nacionalização Financiador Data em MW 

Furnas 1.216 IH Banco Mtmdial 1963 
Estreito 1.050 37% Banco Mw1dial 1969 
~;1.mil 216 44% Banco MUndial 1969 
)orto Colômbia 320 49% Banco Mundial 1973 

Harimbondo 1.440 41% Banco Mtmdial 1975 
ítumbiara1 2.080 89~ FINAME 1976 
Haipu 12.600 82%2 FlNAME 1978 

: Jtumbiara foi o primeiro financiamento a longo prazo da FlNAME 

:'Estimativa - Certas fontes mencionam 84%. (82°ó Revista Exame, 23/8/1978. p. 16.) 

l~ONTE: Thompson, Motta, "O Fortalecimento da Ind{ístria Nacional, op. cito 
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Consta que os equipamentos fornecidos ~ Usina de Itum 

biara, apesar das localizações diferentes e portanto de projetos di 

ferentes, são muito semelhantes aos da Usina de Tucurur, notadamen

te no tocante a turbinas, mas dado o financiamento franc~s a esta fil 

tima, o seu índice de nacionalização serã muito inferior ao de Itum 

biara, financiada pela FINAME. Tais fatos sugerem que longe de se de 

ver a. problemas ligados ã não capaci tação dos fabricantes domésticos, 

a pequena participação de bens de capital nacionais pode ser função 

da referida desigualdade no acesso a financiamento ã comercializa
çâo a prazos longos. 

A FINAME também permitiu uma crescente nacionalização 

do fornecimento de bens de capital para a indfistria siderfirgica,que 

de 25% no 11 Estãgio passou para 65/70% no 111 Estãgio. Foram ainda 

C"; crédi tos da FINAME que viabilizaram o aumento da participação ig 

terna no fornecimento de bens de capital para a indfistria petroquí-

lca, transporte ferroviãrio e geração e transmissão de energia el! 

trica. Sem dfivida alguma as dificuldades no acesso ao crédito cons

tituiam o maior obsticulo que a indfistria de bens de capital domés

tica enfrentava para aumentar suas vendas comparativamente ã impor

tações. Note-se que o país continua recebendo crédi tos com obrigação 

de compras nos países financiadores. Exemplo mui to recente é o do le 

vantamento de cerca de 612 milhões de (JS$ d61ares para Itaipu no fi 

nal de fevereiro de 1979, destinados principalmente ~ aquisição de 

equipamentos, matérias primas e componentes da Alemanha e da Suíça, 

os países financiadores. Assim, e como parece ser notadamente o ca

so da Usina Siderargica de Tubarão, que tem dado lugar a acalorados 

debates, a nacionalização do fornecimento de equipamentos e projetos 

do governo depende não apenas da capacitação interna da produção, 

que em muitos casos é ineg5vel, mas das condições ditadas pelo org! 

nismos financiadores. Os organismos internacionais como o Banco Mun

dial e o BID estipulam geralmente lIma margem de prefer~ncia de 15% 

para os produtores dom~sticos, ou seja tolera-se que os preços dos 

equipamentos fornecidos por estes excedam em 15% os preços de forn~ 

cedores internacionais. Tal margem não constitui grande proteção p! 

ra a indGstria doméstica se o preço internacional for computado ex-
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tarifas alfandegirias e impostos*. Parece portanto patente que o pa
pel da FINAME é essencial para o continuadO desenvolvimento da prod~ 
çio interna de bens de capital. 

Diante da escassez interna de recursos comum a todos os 
p~fses em ~esenvolvimento, um problema crítico que hoje pode ser co
locado é o da definição quanto i alocação de crédito entre as empre
~as de capital nacional e as subsidiárias estrangeiras, de vez que 
c:', t;JS úl timas, se privadas de financiamentos FINAME teriam melhores 
c ndições de obter créditos externos do que as empresas de capital ! 
f~tivamente nacional. Em outras palavras, a questão é se o crédito 
subsidiado FINAME deve ser repassado em igualdade de condições a empr!:. 
sas que tem acesso desigual a outras fontes de crédito. Dada a desi
gualdade no acesso a crédito externo é possível que um acesso desigual 
aos recursos FINAME favorecendo um maior número de empresas de capi
tal nacional ** fosse uma solução preferível, no estilo "second-best". 
Como se sabe as empresas de capital estrangeiro fazem extenso uso de 
financiamentos da FINAME. A identificação das empresas contempladas 
produtoras de equipamentos pesados, demandados por investimentos pú
blicos, levaria i conclusão que muitas delas são subsidiárias das e! 
presas muI tinacionais que fornecem os equipamentos nos casos de suppliers 
credi ts. O financiamento destas mesmas empresas com os ainda escassos 
recursos da FINAME não deixa de ter o seu aspecto irônico. Declara -
Çao recente do novo presidente do BNDE anuncia a sua intenção de não 
conceder financiamento da FINAME a multinacionais que venham a ingres 
saI" no mercado brasileiro, e que o BNDE não financiará novos projetos no setor / 
~e bens de capital***. Mesmo que tais intenções passem a cons-

Nos Estados Unidos, o "Buy American Act" considera que o preço de referência é 
(, valor do equipamento colocado no local de utilização, ou seja acrescido da 
carga de todos os impostos, frete, etc. Veja-se Thompson Motta, op. cito 

**Naturalmente ter-se-ia que adotar uma definição legal de empresa de capital na
cional. lJm possível cornplicador seriam os consórcios entre empresas nacionais e 
estrangeiras mas estes poderiam, dependendo do caso, ser enquadrados como empr~ 
sas estrangeiras. 

***Veja-se o Jornal do Brasil, 15/2/1979, 19 Caderno, p. 25. 
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tituir uma política efetiva, o que tenderia a limitar a "pu1veriz~ 
ção" e a capacidade ociosa no setor de bens de capital, elas nao 
abrangem o financiamento das empresas já existentes nas quais se 
concentra o problema levantado. Em suma, tratar-se-ia de induzir as 
empresas estrangeiras a esgotar outras linhas de cr~dito, antes de 
permi tir-lhes competi r por recursos internos 1i_mi tados. 

Por enquanto, a FINAME já estabeleceu normas para o 
cadastramento de novos produtos pelas empresas estrangeiras. 

A Circular n 9 35 de 18/5/1978 estabelece que para se 
habilitar ao cadastramento na FINAME a empresa deverá comprovar a 
aprovaçao de seu proj eto pelo CDI. Da mesma forma, exige-se "compro 
vaçao pelo empresa de que nao existem contratos em vigor que imp1i 
quem, de forma direta ou indireta, em remessa de divisas ao exte
rior a título de pagamento por transferência de tecnologia; quando 
devidamente -justificados, a cri tério da FINAME, poderão ser excep
cionalmente admitidos contratos assinados com firmas não vincula
das direta ou indiretamente ã interessada ou pagamentos por servi
ços t~cnicos especializados de natureza eventual"*. 

Poderão ser enquadrados tanto equipamentos seriados 
quanto fabricados sob encomenda. Para os primeiros exige-se que 
atinjam, pelo menos, em peso e valor, o maior índice de nacionali
zação já alcançado no país, enquanto para ossegundos obriga-se a 
que esses índices sejam pelo menos 10 pontos percentuais acima do 

maior índice já atingido no país. 

Essa sobretaxa poderá ser reduzida no caso de existir 
apenas uma empresa cadastrada para o equipamento e apenas em casos 
excepcionais será examinado o enquadramento de equipamentos sob en 
comendas quando já houver 4 ou mais empresas cadastradas. 

Independentemente das exigências quanto a índices / 
de nacionalização ou número de fabricantes cadastrados antes mencio 

* Circular FlNAME n9 35, item ll.d. 
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nadas, poderão ser enquadrados quaisquer produtos desde que as empr~ 
sas comprovem, a cri tério da FIN»m, a exportação no exercício ante

rior de no mínimo 50% da produção do equipamento em questão, obedeci 
dos os índices mínimos de nacionalização, em valor e em peso calcul~ 

dos de acordo com os critérios em vigor*. Essas normas foram estabe

lecidas em função da operação entre a FINAME e um grupo de bancos ig 
ternacionais para atender as subsidiárias de empresas estrangeiras / 

que não tinham podido se cadastrar para fornecer equipamentos com fi 

nanciamento da Agência. Isso evidencia as dificuldades de implement~ 
ção de uma pOlítica, dentro do Sistema BNDE, que procure alocar re

cursos apenas a empresas de controle nacional, não obstante os argu
mentos que se possam alinhar a favor desse procedimento. Por outro la 
uo também evidencia a tentativa da FINAME de estabelecer exigências 

as empresas estrangeiras beneficiadas, compatíveis com sua política 

geral para o setor de bens de capital. 

E importante ainda destacar, dentro da política de finan 
ciamento do governo ao setor de bens de capital, outra medida que, em 
bora não tomada no âmbito do Sistema BNDE, afetou diretamente os in

teresses dos tomadores privados de vez que o Banco é a principal ins 

tituição oficial que concede créditos a longo prazo. Esta tomou for

ma jurídica nos Decretos-Lei 1410/75 e 1452/76 que "limitando em 20% 

a correção monetária dos empréstimos de longo prazo feitos pelas agêg 
cias oficiais de crédito às empresas do setor, para a realização de 

investimentos, constituiram estímulos importantes ã ampliação da ca
pacidade instalada. A resposta dos empresários foi pronta, tendo si

do elevado o número de proj etos desencadeados ao abrigo do benefício"**. 
A correção monetária como se sabe afetava o custo dos empréstimos ig 

ternos de vez que os juros mais a correção monetária superavam os j~ 
ros dos empréstimos externos acrescidos da desvalorização cambial. 

A título de exemplo suponham-se os seguintes valores p~ 

Ta os anos de 1976 e 1977: 

i: Circular FINAME n 9 35, item 1I-6 

* ,k Plano de Ação 1978/1981 - Sistema BNDE, versão encaminhada à Diretoria, Rio, 
fevereiro de 1978, p. 44. 



a) desvalorização do cruzeiro em relação ao dólar 
b) taxa de juros dos empréstimos tomados no exterior 1 

c) correção monetária dos empréstimos internos2 

d) taxa de juros dos empréstimos internos 3 

1976 

31,31% 

8 % 
37,73% 
4 % 

.27 . 

1977 

32,50% 

8 % 
29,77% 

4 % 

Notas: 1 - o valor de 8% é naturalmente uma aproximação para as t! 
xas de juros cobradas pelos credores externos, que va
riam conforme o credor, o prazo, etc. 

2 - Foi tomada, tanto para 1976 quanto 1977 a correçao mone 
tária aplicada pelas cadernetas de poupança. 

3 - O valor de 4% foi arbitrado como média das várias oper~ 
ções de empréstimos FINAME dirigidos à comercialização 
de equipamentos. (As taxas aplicadas variam, por exemplo, 
segundo o índice de nacionalização dos equipamentos e 
no caso de Itaipu a taxa de juros dos empréstimos FINMffi, 
ao que parece, ficará em 4,3%). 

No caso, para que fosse mais vantaj os o para as empresas 
tomarem empréstimos internos para aquisição de bens de capital teria 
que ocorrer a seguinte desigualdade: c + d < a + b. Em 1976 ocorreu 
exatamente o contrário, embora em 1977, face à manutenção da desva1Q 
rização cambial em nível elevado, mas principalmente em função da re 
dução da correção monetária naquele ano, a situação tenha favorecido 
a tomada de empréstimos internos. Como se vê a diferença entre a cor 
reção monetária e a desvalorização cambial (c - d) é o fator funda
mental a influir na preferência pela tomada de empréstimos internos 

ou externos (no caso de ambos serem factíveis) pois a diferença en
tre as taxas de juros externa e interna (b - d) dificilmente pode ser 
alterada por medida de política interna. Isso porque a taxa de juros 
externa independe da política econBmica brasileira e a taxa de juros 
interna já se situa em níveis tão baixos que é difícil alterar sua 
magnitude em termos significativos. Naturalmente a dec~são de tomar 
empréstimos internos ou externos não depende da comparação acima pa
ra períodos passados, mas sim das expectativas com relação ao diferen 
cial futuro, após a contratação do empréstimo. 
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Em suas diretrizes setoriais de açao para o período 
1978/1981, o Plano de Ação explicita critérios e políticas operacio 
nais dos componentes do sistema BNDE. Para talos diversos segmen
tos da indústria de bens de capital foram reunidos em quatro ~s 
levando em consideração a participação das empresas de controle n! 
cional e o grau de autonomia tecnológica. Em todos os casos, dentre 
os critérios para apoio aos fabricantes de equipamentos dos varios 
grupos há sempre a preocupação explícita com o aperfeiçoamento e a 
capacitação tecnológica da empresa beneficiária. Existe também a di 
retriz de que os "projetos de engenharia quando não realizados pe
la empresa postulante deverão sê-lo por empresa nacional ou, nos 
casos de comprovada necessidade de contratação de consultoria exte! 
na, por consórcios liderados por empresa nacional"*, explícita pa
ra os 3 grupos em que é menor a participação nacional, seja em te! 
mos de capital, seja de autonomia tecnológica. Essas diretrizesnão 
são senão o detalhamento no âmbito de ação do sistema BNDE, de re
comendações emanadas de Resolução n 9 9 do CDE, que já foi discuti
da anteriormente. Os desembolsos previstos pelo Plano de Ação 1978/ 
1981 constam do Quadro 12 do qual ressalta o volume elevado de re
cursos a serem mobilizados. (A importância relativa do setor estr~ 
geiro nos desembolsos previstos, fica patente com base na c1assifi 
cação dos diversos subsetores pelo BNDE segundo nacionalidade pre
dominante das empresas produtor~s e grau de autonomia tecnológica). 
A consecução destas metas, porém, dependerá da política do novo g~ 
evrno com respeito ã restrição ou não dos desembolsos de seus orga 
nismos de financiamento. 

O conjunto de procedimentos até aqui descritos mostra 
como são significativas as possibilidades de interferência das in~ 
tituições de crédito oficiais junto ao setor de bens de capital e 
a importância decisiva do sistema BNDE na implementação das po1íti 
cas governamentais para esse setor. Porém, para que a visão daatu! 

*Plano de Ação 1978/81 - Sistema BNDE, versão encaminhada ã Diretoria. Sistema 
de Planejamento Integrado. mimeo. Rio, fevereiro 1978, p. 50. 

**Vejam-se as definições dos grupos A,B,C e D no Plano de Ação 1978/1981, op. 
cit., pp. 47-48. 



Quadro 12 

DESEMOOLSOS 00 SISTIMA BNDE M) SIrrOR DE EQUIPAMENIDS E COMroNENfES 

PREVISTA PARA 1978/1981 

Em CR$ milhões de 1977 (*) 

SUBPROGRAMA 1978 1979 1980 1981 

2.01 - Fundidos e Forjados 1.588 95 56 457 

2.02 - Equipamentos Elétricos 348 658 712 760 

2.03 - Equipamento Eletrônico 116 179 201 255 

2.04 - Instrumentos 62 161 173 79 

2.05 - Máquinas-Ferramenta 194 214 211 225 

2.06 - Máq. p/Indo Tradicionais 54 48 47 45 

2.0~ - Compres., Bombas, Vâlv. e MOtores de 
Combustão Interna 66 59 70 82 

2~CE - Mâq. Rodov., Tratores 4x4 e seus 
Componentes 77 101 197 191 

__ • ',;Ç .. l - Tratores. Máquinas e Implementos 
Agrícolas 240 167 117 112 

, 
:(! ". Veículos Rodov. de Transportes Co1eti 

e c:arga 232 304 342 393 

•.• 1. __ ,'o Equip. de Transp. Ferroviário 457 327 178 154 

~ .• 1.2 - Equip. de Transp. Naval 39 131 154 161 

.. 13 - Equip. Aeronáutico 132 238 389 461 

,2 • 14 - Equi p. Mecâni cos sob Encomenda 1.487 2.018 2.242 2.547 

Contingências 176 356 367 

FlNAME 976 1.673 1.816 2.247 

rUrAL - 2.00 - Equipamentos e Componentes 6.068 6.549 7.261 8.536 

C,) Valor médio da ORTN em 1977: CR$ 209,28. 

:onte: PLANO DE AÇJ5D 1978/1981 - Sistema BNDE, versão encaminhada ã Diretoria, 

Sistema de Planejamento Integrado. mimeo., Rio, fevereiro 1978, p. 53. 
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çao do sistema BNDE fique mais completa, parece importante mostrar 
como as vârias formas de crédito e participação se conjugam para pr2, 
procionar aportes de capital extremamente elevados em casos específi 
cos julgados prioritârios pelo BNDE. O exemplo de implantação de uma 
empresa de componentes extra-pesados (peças forjadas até 120 t,e fu~ 
didas até 150 t.) é elucidativo. O BNDE depois de identificar a nece~ 
sidade de implantação de tal empresa procurou um grupo nacional que 
por suas condições pudesse assumir o empreendimento, oferecendo-se / 
para garantir esquemas não convencionais de financiamento. "Assim,f2, 
ram mobilizadas quase todas as formas de colaboração disponíveis, fi 
nanciamento direto do BNDE; participação acionâria da EMBRAMEC em 50 ~ 
do capital (sem direito a voto); crédito FINAME para aquisição de to 
do o equipamento nacional; aval para a importação de equipamentos, 
e financiamento a acionista. Este conjunto de mecanismos representou 
aproximadamente 801 do investimento (estimado em cerca de US$ 500 mi
lhões). Quanto aos 20% restantes, os empresârios irão aplicâ-Ios, so 
bretudo nas etapas finais do investimento, utilizando os recursos g~ 
rados com o funcionamento parcial da indústria. Por outro lado para 
aprovei tar a vigência da correção monetâria pré-fixada (final de 1975), 
aprovou-se a operaçao antes de uma série de definições importantes 
tais como localização e aspectos técnicos fundamentait*. 

Quaisquer que sejam os critérios de julgamento adotados, 
parece claramente excessivo o auxílio prestado ao grupo nacional pri 
vado no caso descrito. n evidente que se para serem competitivas to
das as empresas nacionais de bens de capital necessitassem de tais es 
tímulos, organismos de fomento de um país de recursos escassos não P.9. 
deriam arcar com os desembolsos necessârios. Assim, a extensão dos i.!!. 
centivos concedidos à empresas nacionais deveria levar em conta tais 
considerações, impossibilitando alegações de que só com substancial 
ajuda direta do governo o segmento nacional privado pode subsistir. 

* Revista do BNDE, janeiro/junho 1978, p.S9. 
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2-2 - A política de Compras dos Orgãos e das Empresas Estatais 

A importância da demanda estatal por máouir.as e 

equipamentos, e em particular por bens de capital sob encomen

da, é evidente. As compras de bens de capi tal pelas ampresas·; e~ 

tatais, dependendo da forma como sejam feitas, podem tter os 

mais variados reflexos sobre a indústria de bens de capital.A~ 
sim, se há uma pOlítica deliberada de favorecer a aquisição no 

mercado interno, as eillpresas domésticas são beneficiadas. Por 

outro lado, se a política de compras privilegiasse empresas com 

maioria de capital nacional, poderia ser um meio de forçar aen 

trada num segmento controlado por empresas estrangeiras ou de 

assegurar a transferência de tecnologia. Se as compras estata

is não são programadas com antecedência, a indústria doméstica 

não tem muitas vezes, condições de fornecer máquinas e equipa

mentos pela simples falta de tempo para articular sua expansão. 

Essas são apenas algumas questões genéricas que evidenciam a 

importância de uma política de compras das empresas estataisno 

contexto de uma política mais ampla para a indústria de bens de 

capital. 

Na medida em que as grandes empresas estatais e 

os 6rgãos públicos tendem a se expandir, eles têm necessaria 

mente uma política de compras que pode assumir feições varia -

das. Esta tanto pode estar ligada ao direcionamento da maior 

parcela das compras para o mercado interno (quando por exemplo 

a empresa depende pouco de créditos externos ou existem aspec

tos ligados à segurança nacional ou ainda há maior capacitação 

do engineering nacional), quanto para o mercado externo ou ain 

da, quando em função de alteração significativa de planos de / 
investimentos e necessidade de rápida extensão, a programação 
de compras fica comprometida). A questão da política de compras 

das empresas estatais está portanto intimamente relacionadacom 

os problemas de financiamento já levantados anteriormente. Tr~ 
ta-se, no presente ítem, de analisar sucintamente a - p61ítica 

de governo para o setor. Naturalmente procurar-se-á , examinar 

basicamente a evolução dessa política através dos mecanismos / 
utilizados~ sem mencionar os aspectos quantitativos' anterior

mente f"ratados. 
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A busca de uma articulação mais estreita de uma 

empresa estatal com empresas domésticas produtoras de bens de 

capital foi iniciada pela Petrobrfis. Foi a partir da ex~eri~g 

cia dessa empresa que a id~ia dos Nficleos de Articulação com 

Ind0stria-NAI, 3e desenvolveu. Em 9/10/1975, pelo Decreto n 9 

7( 409, o Presidente da Repfib1ica estabeleceu que as emnresas 

publicas e sociedades de economia mista federais, bem como as 

suas subsidiárias, usuárias ou adquirentes de bens de capit&l, 

organizassem, em cariter permanente, Nucleos de Articulação 

com a Industria com o cargo de promovoT~:pa compra .de_equipa

mentos, a prefer~ncia por aqueles de fabricação nacional. Aos 

NAls cabe, entre outras coisas, manter contínua e antecinada

mente informados os produtores de bens de capital a respeito 

das características e quantidades dos equipamentos a serem de 

mandados pelos programas de investimento das empresas a que 

pertençam e atuar no sentido de viabilizar maior participação 

das oreanizaç6es nacionais de consultoria nos projetos de en

genharia. O mesmo decreto criou a Comissão Coordenadora dos Nu 

cleos de Articulação com a Indfistria - CCNAI, integrada por um 

representante do Presidente do CDI, um da CACEX, um da EMBRAMEC 

e um da FINEP, que atua como Secretaria Executiva da CCNAI 

Além de exercer sua função de coordenação, cabe à CCNAI propor 

medidas visando a crescente capacitação técnica e financeira 

das empresas nacionais de consultoria ligadas à elaboração de 

projetos bátSicos e especificaç6es de bens de capital e ao de~ 

senvolvi~cnto, fabricação e aquisição de bens de capital. 

A partir dessa época, houve a criaçãó de NAIs em 

grande número de empresas governanentais, que alcançou em 1977 um total de 

R8 ,emp'tcsas*. pvidentcmente r.cm t'.:~<.,s ''', ei.l,us têm ;-1 mesma importância 

* Descrição detalhada da política de compras das empresas governamentais 

pode ser encontrada em: Treiguer, Claudio R. r.\1guns Aspectos da Tecno
logia e política de ComprAs das ~resas Estatais no Setor de Bens de 

Capital, mimeo, CNPq, março de 1978. 
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nas diversas empresas, encontrando maior resistência naquelas cujos 
dirigentes valorizam mais os projetos estritamente ligados ã renta
bilidade empresarial sob uma ótica "privada" a curto prazo. Por ou
tro lado tanto os NAI como a CCNA! têm-se preocupado com a capacit~ 
ção de empresas nacionais de "engirieering", pois frequentemente o 
fato de um projeto básico ser feito fora do país acaba condicionan
do a compra externa de grande parcela das máquinas e equipamentos , 
atendendo as especificações da empresa estrangeira de projeto. 

~ interessante notar como as políticas de compra das 
empresas estatais diferem de setor para setor, em função de suas ca
racterísticas específicas. Por exemplo, a expansão das principais / 
empresas estatais de siderurgia (CSN, USIMINAS, COSIPA) requereu tal 
volume de recursos que implicou na participação de vultosos emprés
timos e créditos externos, o que acabou desviando parcela substan -
cial de sua demanda de bens de capital para o exterior, apesar da 
capacitação alegada pelos produtores internos*. Assim o término do 
111 estágio da USIMINAS estava previsto para março de 1979, com ap~ 
nas 52% de nacionalização**. Como se notou anteriormente porém, a 
atuação da FINAME aumentou consideravelmente a participação daindUs 
tria brasileira de bens de capital interna no DI estágio no seu con 
junto. Quanto ao futuro, no início de 1979, a SIDERBRÃS anunciou / 
que as encomendas do grupo até 1986 serão de cerca de 6 bilhões de 
US$ dólares. Nos ultimos tempos o CONSIDER vinha expressando preocu 
pação com a capacitação da industria nacional de equipamentos para 
desenvolver projetos inteiramente nacionais no próximo estágio da e!, 
pansão da siderurgia nacional. Porém, o convênio firmado em janeiro 
de 1979 entre a FINEP e a SIDERBRÃS, com recursos de Cr$ 100 milhões 
deverá permitir o desenvolvimento da engenharia básica para a side
rurgia, tendendo a liberar o setor da dependência de projetos bisi-

* Ver a respeito: futra, Wilson e Salles, Vitória - Padrões de Financiamento em 
empresas estatais, FlNEP, mimeo, sem indicação de data. 

** O Globo, 17/12/1978, p. 43. 
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cos feitos no exterior. Consta que o convênio servirá para abrir os 

contatos entre a SIDERBRAs e os fabricantes de equipamentos, sendo 

que a ho1ding estatal vai procurar padronizar os equipamentos a fim 

de barateá-los, inclusive, em certos casos, reduzindo.a sua sofisti 
cação.* 

No que se refere ao setor' de energia elétrica também 

se verifica a referida dependência em relação aos créditos externos 

que resulta no vazamento para o exterior de parcela ainda signific~ 

tiva das compras. Não obstante, no que se refere à programação, a 

ELETROBRAs tem desenvolvido esforços bem sucedidos e os fabricantes 

domésticos muitas vezes mencionam essa empresa como exemplo na pro

gramação de investimentos. Assim, dispõe-se de estudo de previsão / 

da demanda de equipamentos para o período 1976-1990 publicado pelo 

D0partamento de Relações com a Indfistria da empresa**. 

Quanto ao setor de petróleo, já se destacou o papel da 
PETROBRAs que resultou em elevada participação da indústria domésti 

ca. Frise-se que a estrutura financeira da empresa favorece sua in

dependência em relação às fontes externas de créditos. Naturalmente, 

na medida em que as atenções da empresa se desviarem do refino para 

a prospecção, a participação doméstica tenderá a cair, não só pela 

rapidez da mudança mas também pela relativa debilidade do setor pro 

dutor de equipamentos para prospecção e produção. Assim mesmo, a e~ 

presa tem mantido conversações com a ABDIB no sentido de permitirum 

maior fornecimento interno de equipamentos para as suas atividades 

na plataforma submarina. Em meados de 1978 previa-se que os investi 

mentos para a Bacia de Campos, incluindo o terminal em terra e os du 

tos para escoamento dos produtos se elevariam a 1956,8 milhões de US 

dó1ares***. No tocante especificamente a 1979, a PETROBRAs informou 

* 

** 

Veja-se O Globo de 17/12/1978, p. 43, O Jornal do Brasil 11/12/1978, p.13 e 
O Globo, 13/1/1979, p. 16. 
Ministérios de Minas e Energia, Eletrobrás-Centrais Elétricas Brasileiras 
S.A. "Principais Equipamentos e Materiais Destinados ao Setor Elétrico Bra
sileiro, Período 1976-1990". Diretoria de Integração Regional, Departamento 
de Relações com a Indfistria, 1976. 
Veja-se ABDIB, Circular 133, São Paulo 18/7/1978 - Ata da 4a. Reunião do / 
Grupo de Trabalho Petrobrás - ABDIB em 6/7/1978. 
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ã ABDIB que comprará no corrente ano 50 bilhões de cruzeiros em equi 
pamentos, dos quais apenas 20% caberão a importações, por não poderem 

ainda ser produzidos no país. * Assim com respei to a esse setor de atl 
vidade parece já existir suficiente entrosamento entre empresa esta
tal e empresas fornecedoras objetiva~o pela criação dos NAIs e da 
CCNAI. Note-se, porém, que diante da legislação vigente, a PETROBRÁS 
está impossibilitada pelo Tribunal de Contas da União de efetivar en 
comendas a preços acima dos vigentes no mercado. Assim, a empresan~ 
pode beneficiar empresa de capital nacional que esteja desenvolvendo 
t :::cnologia e que necessi te, ao menos temporariamente, cobrar preços 
n,ais elevados do que multinacionais utilizando tecnologia da matriz. 
kecentemente a PETROBRÁS teve que encomendar turbinas a vapor de du~ 
empresas estrangeiras que não tinham projetos aprovadoi pelo CDI vi! 
to que seus preços eram cerca de 50% menores que o da empresa nacio
nal produtora**. Portanto, enquanto a Resolução n 9 9 e a legislação 
relativa aos NAls incentivam o desenvolvimento das indústrias domés
ticas, podem subsistir entraves de diversas naturezas, inclusive le
gais para o crescimento das empresas de capital nacional, que podem 
até mesmo inibir o aprimoramento tecnológico do segmento produtor na 
cional. 

No que diz respeito à mineração, cabe considerar basi
camente a atuação da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Em meados de 
1978, o seu presidente declarou· a intenção da companhia de atingir um 
índice de nacionalização de 85% até 1979, tendo sido firmado acordo 
com a FINEP visando a "canalização de recursos técnicos e humanos em 

favor dos projetos de prioridade nacional, além de estimular o deseg 
','01 vimento científico e tecno lógico da empresa nacional" * * *. Es te an 
tecedeu o acordo semelhante firmado na área da siderurgia e jámencio 

* 

** 

*** 

Vejam-se ~ declarações de dirigentes da ABDIB, no Jornal do Brasil de 19/11 
1978, 19 caderno, p.19. 

Vejam-se considerações do Cllefe do Serviço de Material da Petrobrás - Sr.Mau 
rício Alvarenga, que defende a possibilidade de a Petrobrás adquirir produ 
tos de tecnologia nacional a preços mais elevados do que a de suas concorre.J~ 
tes estrangeiras no mercado interno, no Jornal do Brasil, 8/11/1978 19 cade! 
no p. 18. 
O acordo firmado com a FINEP é pelo período de 2 anos, e as condições de ! 
apoio financeiro de acordo são: até 100% a critério da FINEP, juros de 2a 4% 
ao ano, correção monetária de até 10% e juros de mora de até 1% ao mês. Ver 
ABDIB Informa, n9 154, 1978, p.3. 
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.cl·J no contexto desse setor. Já anteriormente o NAI da empresa re

forçara a sua política de nacionalização, de forma que as compras no 

exterior, qu~ em 1970 alcançavam 75% das aquisiç5es totais de equi

pamentos da CVRD representaram apenas cerca de 25% do total em 1977*. 

Note-se, porém que pouco antes do acordo com a FINEP afirmava-se em 

um estudo que os NAls de CVRD e subsidiárias estando "ligados ã / 
áreas de suprimento e de compras de material das empresas têm limi

tadas as suas chances de intervir na definição de processos e espe

cificaç5es dos equipamentos, tendo por esse motivo centrado seu tra 

balho nos ítens de reposição"**. Resta, portanto, observar a evolu

ção do grupo no curto prazo, que provavelmente vai reativar o proj~ 

to Carajás. Na medida em que nao se transferlrem os equipamentos de 
Minas Gerais para aquela área, e que se construir a ferrovia até o 

porto de Itaqui, a expansão da CVRD poderá gerar forte demanda de 

equipamentos. 

Nas compras de material ferroviário pelas empresas e~ 

:tais têm havido ao longo dos filtimos anos constantes reclamaç5es 
,_,)~,; empresários em função de várias delas terem sido decorrentes de 

i' ~rdos bilaterais, mais frequentemente com países da Europa Orien

tal. O desvio de encomendas para o exterior pelas empresas estatais 

de transporte naturalmente pode comprometer o nível de ocupação e 
de rentabilidade dos fabricantes domésticos. A Comissão de Locomoti 

vas, criada em 1975 no âmbito do Ministério dos Transportes tem en

tre suas atribuiç6es coordenar as negociaç6es para a aquisição~ 10 

comotivas entre as ferrovias federais e os fabricantes domésticos I 
(existe um fabricante doméstico estrangeiro já instalado, e duas o~ 

tras empresas nacionais em instalação). Não obstante as afirmaç6es 

da ABDIB sobre a elevada capacidade da indústria nacional para su

prir quase 100\ das necessidades internas e a elevada capacidade / 

ociosa existente no setor produtor, especialmente de vagões, obser

va-se por exemplo a FEPASA se reequipando com 150 trens com cerca de 

* Jornal do Cornmercio, 22 e 23/10/1978 p.l citando revelações do Ministério do 
Planejamento contidas em P&D. 

** Treiguer, Claudio R., "Alguns Aspectos ... ", op. cit., p. 42. 



58% de nacionalização, resultado de compra junto a consórcios lidera-

)' por empresas nacionais, mas envolvendo empresas francesas, portu

guesas e belgas*, no fornecimento de carros-motrizes e de reboques. A 

menos de vultosas encomendas estatais dentro de um plano de reequipa

mento e de expansio da rede ferroviiria, o setor produtor de material 
ferroviirio parece destinado a operar com capacidade ociosa, apesar / 

das auspiciosas exportaç6es realizadas em 1978 e que nao descaracteri 
zam a profunda depend~ncia do setor da demanda estatal. 

No setor de telecomunicaç6es as aquislçoes governamen -
tais t~m-se colocado numa situação sui generis. Não tem havido grandes 

problemas com o abastecimento interno, mas em compensaçao as empresas 

do setor são quase 100% estrangeiras e o prop5sito de utilizar a poli 
tica de compras interna para estimular a expansão de empresas naciona 

is vem encontrando um obsticulo praticamente intransponível. Apenas 
em segmentos reduzidos hi alguma presença nacional ~ nestes vem atua~ 

de a EMBRAMEC. Mais recentemente, a conjugação de uma política de com 
~JTas com a montagem de empresas maj ori tariamente' nacionais e a garan

tia de transfer~ncia de tecnologia tem enfrentado um teste no proces
so de qualificação de empresas para a produção das CPA (Centrais de Co 

mutação com Controle por Programa Armazenado). 

As observações acima claramente não esgotam o tema da 

política de compras das empresas estatais. nem cobrem todos os setores 
de atuação daquelas empresas que poderiam merecer por si s5s estudos 
separados. Dão elas porém uma idéia dos progressos alcançados na naci~ 
nalização dos equipamentos no contexto de uma política recente de fi

nanciamentos, de maior estímulo ã tecnologia e ao contato entre empre 
sas compradoras e produtoras através dos NAls, bem como também indicam 

alguns obsticulos que restam para uma maior reorientação das compras 

para o setor produtor doméstico. e em particular para as empresas de 
capi tal nacional. Resta portanto investigar a extensão da política teE. 
no16gica do governo face ao setor de bens de capital, de particular / 
importância para o desenvolvimento dessas empresas em bases mais seg~ 
ras, bem como a atuação do governo na irea de produção de equipamen -
tos, paralelamente i empresas privadas nacionais e estrangeiras. 

, Jornal do Brasil, 11/12/1978, 19 caderno, p. 13. 
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3 - A política Tecno~ógica do Governo para a Indústria de Bens de 

Capital e Atuação Direta do Estado na Produção de Bens de Cap! 
tal. 

3.1 - Alguns Aspectos da política Tecnológica do Governo eSeus 

Efeitos sobre o Setor de Bens de Capital. 

A pOlítica tecnológica governamental face a indústria 
de bens de capital envolve tanto instrumentos de caráter mais geral 
(válidos tanto para a indústria de bens de capital quanto para as d~ 
mais) como tamb~m procedimentos específicos ligados a determinados 
segmentos do setor e implementados por órgãos, insti tuiçi)e~ ou empr~ 

sas governamentais vinculados a esses segmentos. 

As políticas de caráter mais específico são abordados 
sumariamente no presente Ítem. Dentro da polÍtita global do gover
no com respeito a tecnologia, destacam-se primeiramente as diretri
zes do 11 Plano Brasileiro de Desenvolvimento Científico e Teconoló 
gico (PBDCT 11), que abrangem entre outros aspectos a implementação 
de um programa de padronização industrial compreendendo a metrologia, 
a normalização, o controle e a certificação de qualidade, a modern! 
zação e consolidação do sistema de propriedade industrial. o forta
lecimento da engenharia de projeto e da atividade de consultoria no 
país, o apoio à atividade de pesquisa e ao projetamento de engenha

ria de produto e de fabricação (em particular na área de bens de C! 
pital)*. Estas questões, ainda que de interesse dos diversos setores 
da indústria, assumem especial importância no caso da fabricação de 
bens de capital que ainda está sujeita à competição externa. Al~s 
delas já foram objeto de medidas de caráter geral, enquanto outras só 
foram regulamentadas em casos específicos, como se verá mais adian

te. 

Em segundo lugar, cabe mencionar ainda dentro das me
didas gerais de política tecnológica para a indústria as diretrizes 
estabelecidas no 11 Plano Nacional de Desenvolvimento (PND 11) no 
sentido de capacitar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

* Ver 11 Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. pp. 75-76. 
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(INPI) a conhecer o fluxo de oferta e de demanda de tecnologia. O 
próprio INPI atrav€s de seu Ato Normativo n 9 lS de 11/9/1975 esta

b31eceu diversos conceitos e normas para fins de averbaçio de con

tratos de transfer~ncia de tecnologia. Os contratos especificamen

~e vinculados ~ fabricação de bens de capital são denominados de 

cOJperaçao t~cnico-industrial. Esses contratos t~m por finalidade 

)specifica a aquisição de conhecimentos, de t~cnicas e de serviços 

requeridos para a fabricação de unidades e sub-unidades industriais 

ele máquinas, equipamentos, respectivos componentes e outros bens de 

capital sob encomenda. Embora tal regulamentação seja importante , 

eLa não abrange um problema central que ~ o da garantia de efetiva 

transferência de tecnologia de empresas estrangeiras para empresas 

;lBcionais, que na ausência de normas fica dependente do poder de 

0arganha relativo destas empresas sendo que, em geral, ~ maior o 

:L~ empresas estrangeiras. 

No tocante a políticas mais especificamente direcio

. Ruas para a indGstria de bens de capital, cabem rápidos comentá -

,.ios sobre a política governamental com relação às empresas de 
englneering. De modo geral a posição dos órgãos e empresas estatais 

contratantes tem mudado no sentido de favorecer o "engineering" na 

cional. Ainda assim, spja porque em muitas ireas a capacidade de 

projetamento nacional ~ muito restrita, seja porque a empresa esta 

tal ao contratar os serviços de uma empresa de engineering busca 

minimizar riscos (e para isso contam a experi~ncia, a tradição, a 

capacitação comprovada das empresas estrangeiras), o fato ~ que o 
-Iengineering" nacional ~ ainda bastante reduzido em termos de áreas 

de atuação*. Se as empresas nacionais já dispõem de razoável capa

cidade no detalhamento, a engenharia básica que condiciona as esp! 
~ificaç6es dos equipamentos a serem adquiridos, ~ fundamentalmente 

externa. Face a isso assumem especial relevincia os acordos firma-

* lsses aspectos podem ser observados em: Alves, Sergio F. e Ford, E.N. - O Com 
portamento Teconológico das Empresas Estatais: A Seleção das Empresas de EngI 
l'eering e a Escolha de Processos Indus triais e a Compra de Bens de Capital , 
mime ° , FINEP, sem indicação de data, (1976?). 
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dos pela FINEP com empresas estatais de siderurgia e de mineração já 
descri tos anteriormente. Note-se, porém, que as insuficiências descri. 
tas variam de setor para setor. Naqueles em que há predomonância de 
engenharia civil, envolvendo tecnologia mais tradicional e com possi. 
bi1idades de aproveitamento em projetos novos - caso da geração de 
energia de origem hidrica - a engenharia nacional tem condiçõesde r~ 
ceber o encargo global do projeto, como é o caso da implantação no
~as usinas hidrelétricas. 

Em contraste, em outros setores sérias deficiênciaspe! 
manecem,· de forma que parece ter especial importância o Acordo de C~ 

laboração Financeira entre a FINEP e a FINAME, assinado em 29/8/1978 
com vistas ao atingimento de maior grau de autonomia tecno16gica.Tal 
acordo que reflete talvez uma das pou~as iniciativas estimuladas en
tre instituições governamentais, deverá beneficiar as empresas naci~ 
nais produtoras de bens de capital na medida em que a FINEP apoiará 
e a FINAME concederá financiamentos em condições especiais às empre
sas que desenvolverem sua pr6pria engenharia de produto. A FINAME / 
também fixará e acompanhará os índices de nacionalização a serem atin 
gidos pelos equipamentos lJ *. Os recursos alocados ao Acordo serao pr~ 
venientes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecno16gico da Em
presa Nacional, gerido pela FINEP (juros de 2% a 4% a.a., correção / 
monetária até 10% a.a., carência de até 3 anos e amortização até 9 
anos) e do Programa Especial da FINAME. 

A Resolução n 9 9 do CDE, que já foi examinada anterio
mente, também destaca o papel que se busca atribuir às empresas de 
"engineering" nacionais, na medida em que visa a execução, no país,a 
;ndices crescentes, da engenharia básica e a realização de toda a en 
benharia de detalhamento, ressaltando ainda a conveniência de confiar 
a firma nacional a posição de cOil.tr~taute principal para execução dos 
diversos projetos. Nos anos recentes, tem-se observado a passagem de 
(H versas empresas de engenharia nacionais de subcontratantes e contra 
tantes principais, especialmente nos ramos em que os grandes investi 
mentos estatais têm peso, pois essa mudança é na maioria absoluta~ 

* ABDIB Informa, n9 156, 05/12/1978, p.4. 
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'ezes exigência dessas empresas. As equipes de projeto e os centros de 
pesquisa das empresas estatais têm sido dinamizados, o que implica num 
maior conhecimento das diversas alternativas existentes e numa possibl 
lidade de interação maior com as empresas de engenharia. 

Já antes da Resolução n 9 9 certas empresas estatais che
garam a criar subsidiárias no setor. Assim, por exemplo, a Companhia / 
Brasileira de Projetos Industriais - COBRAPI (criada em 1963 pela CSN), 
tem expandido significativamente suas atividades nos anos recentes,seg 
do a contratante principal na expansão atual da CSN. Sua possível pas
sagem ao controle da SIDERBRÃS poderia ampliar bastante seu raio de atua 
ç:ão. Também a CVRD criou duas subsidi'árias para execução de serviços de 
engenharia: a Vale Norte-Serviços de Engenharia Ltda e a Rio Doce Enge 

. -
nharia e Planejamento S.A. - RDEP, ambas em 1974, além de se ter asso-
ci .. ado a U.S. Engineering Consu1tants (50\) através da RDEP (50%) forman ,I -
do a Va1uec. Da mesma forma a NUCLEBRÃS criou em 1975 a NU.CLEN - Nucle 
br&s Engenharia S.A. Tais iniciativas representam um segundo aspectode 
U1:,:1 política de estímulos ao aumento da participação da engenharia na
:.icnal no âmbito das empresas estatais, que inclui a ampliação de seu 
quadro técnico ligado a P & D e projetos e, eventualmente, a criaçãode 
subsidiária específica no setor. Não obstante, a finica empresa estatal 
de porte na área de projetos é a COBRAPI, havendo esmagadora maioria de 
empresas privadas de engenharia consultiva, sendo que as duas maiores 
estariam inclusive, por seu faturamento, entre as 25 maiores dos EUA*. 

Corno os projetos necessários ã expansão das empresas es
tatais são projetos de grande porte, essas empresas têm podet, se o ~~ 

)'. 

sejarem, para forçar mudanças na situação vigente no sentido de se cu~ 
prirem as recomendações governamentais explicitadas na Resolução n 9 9 
do CDE. Por outro lado, dado o porte das empresas de engenharia consul 
tiva nacionais e a dinamização já referida dos grupos de pesquisa e de 
projeto no âmbito das empresas estatais, é de se crer que há condições 
p~ra que a engenharia básica seja proximamente assumida, em muitos ra
mos, por empresas nacionais. Assegurados os projetos pelas grandes em
presas estatais, as empresas de engenharia consultiva teriam condi~ões 

.>. Ver a respeito: MIC/STI - Semana de Tecnologia Industrial - Indfistria de Bens de 
Capital, mimeo, São Paulo, setembro de 1975, especialmente p. 79. 
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de criar uma "massa crítica", através da fixação de equipes quantitati. 
va e qualitativamente suficientes para a internalização progressiva da 
engenharia básica. Isso teria impacto direto sobre as especificações / 
dos bens de capital a serem utilizados no projeto, direcionando a de~ 
da em maior parcela para os fabricantes domésticos. Adicionalmente, o 
maior contato entre empresas estatais e empresas de engenharia consul
tiva nacionais tenderia a reduzir os problemas, sempre existentes, re
lativos a imperfeições dos fluxos de informação. 

Finalmente, ainda no âmbi to da atuação governamental mais 
di retamente relacionada com a indústria de bens de capital, pode-se me!!. 
c~onar a crescente destinação explícita de recursos para pesquisa na 
área por diversas instituições governamentais tanto estaduais quantof~ 
de:'ais (entre outras o CNPq, a FINEP, o FUNTEC, BNDE, etc). 

3.~ - As Empresas Estatais Produtoras de Bens de Capital. 

Urna vez estudadas as diversas formas de estímulo govern~ 
mental concedidas ã indústria de bens de capital, resta abordar a atu~ 
ção di reta do governo corno produtor. De início pode-se chamar a atenção 
para o fato de que esta atuação ainda permanece bastante limitada tan
to em termos de número de empresas quanto em termos de segmentos de at! 
vidade. Por outro lado, pode-se também notar que essa forma de compor
tamento do Estado se verifica em diversas economias não socialistas,c~ 
mo por exemplo a França, a Itália e a Espanha, não sendo portanto sin
gular a situação do Brasil sob esse aspecto. 

As empresas estatais de bens de capital brasileiras sao 
em sua maioria de criação relativamente recente, sendo duas delas mui
to específicas e vinculadas diretamente a ministérios militares 11mbel
InJGstria de Material Bélico do Brasil e Celma-Companhia Eletromecãni
ca~. As demais atuam nas áreas de fabricação de estruturas metálicas e 
equipamentos para a indústria siderúrgica (Usiminas Mecânica S.A. -
JSIMEC), fabricação de aeronaves (Empresa Brasileira de Aeronáutica 
EMBRAER), material ferroviário (Material Ferroviário S.A.· - MAFERSA), 
fabricação de componentes pesados para usinas nucleares (Nuclebrás Equ.~_ 

pamentos Pesados S.A. - NUCLEP) e fabricação de computadores (Computa
dores e Sistemas Brasileiros S.A. - COBRA). Com exceção da NUCLEP que 
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ainda nao entrou em fase de produção, as demais sao empresas de relati 
vo porte nos segmentos em que atuam. As raz.ões que levaram o Estado a 
criar empresas na ireade bens de capital são divers~s, mas frequente
mente repousaram, pelo menos em parte, sobre o argumento da segurança 

'nacional. De fato, não existe nenhuma diretriz.governamental explícita 
no sentido de se criarem empresas estatais no setor. As decisões pare
cem ter surgido de problemas específicos surgidos na anilise de cada c~ 
50. 

As empresas estatais de bens de capital têm todas uma / 
procupação explícita com as questões relativas a aperfeiçoamento tecno 
lógico e qualidade do produto, especialmente aquelas que atuam em seg
mentos de grande complexidade tecnológica (EMBRAER, COBRA, USIMEC). I~ 

teressa porta~to exemplificar em que medida algumas destas empresas p~ 
dem se articular com as demais empresas privadas nacionais ou estrangei 
ras, bem como investigar rapidamente os seus esforços em termos de al
cançar um maior grau de nacionalização dos projetos e dos produtos e 
uma maior autonomia tecnológica. 

No que se refere ã USlMEC, que atua parcialmente em fai
xa de mercado em que existem ou estão ingressando diversas outras empre 
sas de grande porte nacionais ou estrangeiras, hi algumas diferenças / 
claras com relação por exemplo ã EMBRAER. A USIMEC e a USIMINAS parecem 
seguir a experiência japonesa (a Nippon Steel participa do capital da 
USIMINAS) onde as siderúrgicas (no caso a USIMINAS) se articulam com fa 
bricantes de equipamentos do mesmo grupo (USIMEC) e também eventualmen 
te com empresas de projetos vinculadas. Apesar da presença de empresas 
privadas na produção de equipamentos siderúrgicos, parecem subsistir aI 
gumas carências nessa linha de produtos que poderiam ser supridas pela 
USIMEC sem conflito com aquelas empresas. Atualmente, depois de mais 
de um quinquênio de operações industriais e tendo firmado contratos de 
transferência de tecnologia com produtores de bens de capital da Euro
pa e do Japão, a USIMEC está capacitada para produzir a maior parte dos 
componentes de uma usina siderúrgica. Por outro lado, a empresa já ab
sonreu toda a tecnologia da irea de estruturas metálicas pesadas. Entre 
os seus projetos pioneiros inclui-se a produção e montagem de um alto 
forno a carvão vegetal para a ACESITA, com capacidade de 900 tonelada~ 
dia, com assistência técnica de um grupo francês, unidade que é a se~ 
da maior em tamanho no mundo e que se ajusta ã dotação de fatores do 



país, carente de carvão mineral adequado para a siderurgia. 

o caso da EMBRAER, em função da experiência já adquiri
da pela empresa (criada em 1969) e pelo tipo de relaClonamento que e~ 
tabeleceu com o setor privado e com instituições de pesquisa merece 
ser examinado com maior detalhe, inclusive devido ã possibilidade de 
a COBRA vir a adotar procedimentos semelhantes. Ha realidade, uma de~ 
crição das atividades da EMBRAER e de seus efeitos para frente e para 
trás sobre o setor industrial não pode deixar de lado a atuação do Ceg 
tro Técnico Aeroespacial (CTA) de onde se originou e de cuja experiêg 
cia se beneficiou todo o complexo aeronáutico brasileiro. 

O CTA serviu inicialmente como centro de formação depes 
. -

soaI e de pesquisas aeronáuticas básicas, ou seja criou uma base de 
conhecimentos técnicos e de pessoal qualificado. Como centro de pesqui 
sas, o CTA tem buscado transferir para os usuários potenciais as téc
nicas desenvolvidas, visando criar uma indústria de matérias primas, 
motores, turbinas, sistemas de aviação, instrumentação eletrSnica,etc* . 

• 
Assim no início da década de 1970, o Centro buscou criar condições mnn 
pequeno círculo de empresas para suportar o programa aeronáutico. Mais 
recentemente, o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial, IFI/ 
CTA, tem procurado fomentar atividades visando a constituição no país 
dE indústrias com capacidade em forjari&, fundição e usinagem para di 
versas necessidades do complexo aeronáutico, além de indústrias termi 
nais. A atuação do IFI, tentando criar um parque industrial de supor
te comp1ementa a política da EMBRAER que busca adquiri r insumos de qu~ 
lidade e a preços razoáveis internamente. As atividades do IFI ficaram 
também facilitadas por ser esse instituto agente financeiro da FINEP, 
BADESP, etc, o que garante boa aproximação especialmente com as pequ~ 
nas e médias empresas, base da indústria que se articulou com a EMBRAER. 
O instituto também participa decesivamente das negociações visando a 
transferência de tecnologia para o país, quando se trata de produto / 
novo. 

Portanto, a atuação estatal na indústria aeronáutica as 
Slme também formas indiretas que possibilitam a atividade produtorada 
cHBRAER. Esta se utiliza dos serviços das duas empresas privadas que a 

---------------------_. __ . _. - _. - - . __ ._----
?- Ver Treiguer, Claudio R. "Alguns Aspectos ... ", op.cit., p. 55. 
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antecederam no ramo, completando a articulação dentro do setor que ta~ 
bém se dá via compras de peças e componentes das pequenas e médias em
presas já referidas. A viabilidade da expansão do setor no futuro depe~ 
de da capacidade da infraestrutura industrial e de serviços que lhe ser. 
ve de apoio responder ao esforço necessário. De fato, na medida em que 
a produção de aeronaves não ocorrer em grande escala, parece claro que 
a maior parcela das empresas de apoio dedicará apenas parte de sua li
nha de produção à fabricação dos produtos necessários ã montagem dessas 
ci8ronaves. Em se tratando maj ori tariamente de empresas de pequeno por
~~, as dificuldades de adaptação e assimilação de técnicas sofistica -
da~ que se fazem cada vez mais necessárias à ind6stria aeronáutica são 
;dgnificativas. g sob esse aspecto que a atuação do TFT/CTA têm sido i~ 
pOTtante, promovendo a passagem, nestas empresas, de estágios tecnoló
gicos bastante rudimentares aqueles de maior complexidade. 

A articulação da empresa estatal produtora de aeronaves 
com a constelação de empresas privadas fabricantes de materiais, peças 
e componentes e de ambas com a instituição de pesquisa (CTA) e seu ór
gao de fomento (TFT), tem sido extremamente harmônica. Pode-se compro
var que tem havido inegávelmente expansão do setor e significativo prQ 
gresso em termos tecnológicos passando o Brasil inclusive ã fase de ex 
portador de aeronaves, só acessível a poucas nações pela sofisticação 
dos produtos e eficiência empresarial que exige. Assim, pode-se dizer 
que a atuação direta do governo como produtor na ind6stria aeronáutica, 
complementada por uma política tecnológica apropriada de órgãos de pe~ 
quisa, foi bem sucedida. Esse êxito dá margem a reflexões sobre a con
veniência ou não de eventualmente estender-se o "modelo EMBRAER" a ou
tros segmentos da ind6stria de bens de capital, muito especialmente a
queles ainda incipientes e em vias de se tornarem desnacionalizados. 

4 - Conclusões 

Apresentaram-se anteriormente as principais característi 
cas da política governamental face ao setor de bens de capital no Bra
sil. Esta demonstrou ser extremamente ampla e variada, em função dos di 
versos instrumentos de ação adotados. Não obstante, embora em período 
muito recente tenha havido uma maior regulamentação de certos aspectos 
ligados ao desenvolvimento do setor, notadamente no que tange a finan-
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ciamentos e importações de bens de capital, subsiste a impressão de d~ 

sarticulação entre os diversos órgãos envolvidos na implementação da p~ 
lítica governamental dada a falta de uma política global face ao setor. 
Ainda que o saldo da atuação daqueles órgãos pareça ter sido favorável 
ao desenvolvimento da indústria de bens de capital após 1974, (se nao 
ao das empresas de capital nacional) existem diversas áreas em que po
dem continuar a se verificar choques de orientação dos vários órgãos , 
especialmente pelo fato de as decisões relativas a áreas de atuação bem 
defi.nidas, como por exemplo a de comércio exterior, estarem distribuí
das entre di versos órgãc)s autônomos que nem sempre adotam medidas coe
ren tes. Uma maior coordl~nação de ação dos daque les órgãos, se necessá
rio mediante a centralização do controle de política relativa is várias 
Jri;aS, para fins do estabelecimento de diretrizes realmente unificadas, 
parece altamente desej ável. A centralização da política industrial nas 
mãos de um único órgão e da política de comércio exterior em outro ór
gão apresenta-se como uma aI ternati va factível. Concebe-se que o plan~ 
jamento governamental seja meramente indicativo para o setor privado , 
mas não é desejável para o futuro desenvolvimento da indústria de bens 
de capital e de outros setores indus triais que os diversos agentes e em 
presas governamentais cuja ação influi sobre este setor também, enca -
rem o planejamento dessa mesma forma, comportando-se como entidades t~ 
talmente autõnomas. Mais ainda, dado o porte já alcançado pelo setor e 
sua aignificação em termos estratégicos justifica-se a abertura de um 
debate acerca da pOlítica global p~ra a indústria de bens de capital / 
mais indicada para os próximos anos. 
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I N T R O D U ç A O 

Um dos aspectos da Economia Brasileira que tem moti~ado calorosos deba 
, 

tes entre economistas e "Policy-M~kers" nos Ultimos tempos, consiste 

na polftica de ~ubsldios e incentivos, particurlamente a de cr~dito 

subsidiado, a qual tem recorrido 'generosamente as autoridades governa

mentais, na formulação de suas pollticas de desenvolvimento. Esses 

debates tem contribuido para o esclarecimento de diversas questõe~, 

mas, sobretudo, tem contribui90 para elaboração de um balanço institu

cional e de resultados quanto as diversas modalidades de subsídios ã 

disposição do setor privado. Quanto ao balanço institucional, tem-se 

destacado o emaranhado de subsldios de toda a natureza e para todos 

os fins, o que vem a confundir as verdadeiras prioridades da politica 

governamental; quanto ao balanço dos resultados, vãrios argumentos 

prós e contra tem ,sido apresentados, não tendo se chegado a um total 

acordo. No ~ntanto, em um ponto, pelo menos, se conseguiu chegar a um 

razoãvel grau de consenso: i que o excesso a rue se tem recorrido a 

essa pol1t~ca, tem-na transformado em fonte de di5torçõt:s ao illvt;s 

de estar servindo para corrigir· as eventuais. distorções existentes. 

são esses os assuntos que pretendemos desenvolver nesse trabalho. Na 

primeira parte, vamos trazer ã tona os conceitos econômicos de eficiên 

ci~ e distorções, apresentados na teoria do bem-estar e do "Second-

. Best 'i , na seção 1. Procuramos analisar as politicas mais adequadas u 

serem adotad.a face a distorções existentes na economia, na seção 11. 

E por fim, encerrando esta parte discutjmos ã luz desses conceitos, 

o caso especlfico d~ cridito subsidiado. no Brasil, na seção 111. 

···Asegunda parte desse trabalho tem um cariter cmp{rico, cujo prEposito 

. ~~ generalizando a metodologia da teoria da tarifa efetiva, calcular 

as taxas de proteção efetiva dada i·diversas atividades pela pol1tic~ 

oficial de incentivos (ou desincentivos). Estas estimativas terão o 

duplo·prop5sito de, em primeiro lugar, conhecer as verdadeiras priori

dades governilmentilis, através ,da ohtenÇ'ão de té.lxas de pt'oteçâo efeLi-

va (ou desprotcçio) para cada atividade, que ao considerar todos os 
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subsidios e 9,y'aVamps úirigidc.s a cada urna desta~vai nos fornecer um 

indicador verdadeiro do estlmulo ou pennliiaçio que a atividade rece 

be; e, e~ segundo lugar, obter uma medida do vies alocativo introduzi

do no sistema .econôm·ico por essa politica oficial, a part}r da ordena

ção dos s~tores por graus dé previlegios efetivamente recebidos. A 

hipótese adotada nesse caso, ê de que os recursos tenderão a fluir 

aos setores menos favorecidos para os mais favorecidos, ~ determinil-

dosa partir da ordenação das taxas de proteção efetiva. 
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I - CONDICOES DE EFICI[NCIA ALOCATIVA: O OTIMO DE PARETO E O TEOREMA 
< -------.'--------------_...:..-_-

DO I1SECOND-I3EST" 

o Conceito de eficiência Alocativa se refere a uma· situação em que os 

recursos (fatores de produção) e os bens produzidos se apresentem com

binados de forma tal que a produção e o consumo sejam maximizados, da-
. 

dos a disponibilidade limitativa de recursos ,as condiç5es tecnol~gicas, 

e os gostos dos consumidores. Es~as condições de efici~ncia são obje

tivamente determinadas pelos,crit~rio~ de otimização de Pareto, da 

teoria do Bem-Estar e manifestam-se,aos1niveis da combinação de fatores, 

da produção e do consumo. 

Um estado da economia será considerado um ót.imo produtivo,r~a-s hipóteses 
. ' 

de exist~ncia de rendimentos decrescentes, não ocorrência de indivisi-

bilidades {matemâticamente diz-se que a função de produção ~ convexa e 

diferenciãvel1}e a produção de cad 9 bem pro.duzido e a maiol~ posslvel, 

dada a produção dos demai~ bens. 

Um estado seri ótimo no consumo, quando,lface is condições de não-sacia 

bilidade do consumidor '~ de utilidade' marginal do consumo declinante 

{matematicamente seexpri~emsob a hipótese de convexidade e continui-
'" \ i 

dade da função de util;dade)~maxim;za<.:a. utilidade de qualquer um dos 

consumidores, dada a utilidade dos demais." 

Assim, condicionado pelas restrições tpcn~logicas (expressas nas fun

Sges de produção'das fit:mas),pel;sgostos dos consumidores (exp}4essos 

,nas respectivas funções de utilidade) e pela disponibilidade de recursos 

'r e a ; S, li m P. s t a d o ~ t i mo d e P a r e t o ê d e f i n i d o P o lO li mas i tua ç ã o em que 

fia0 se poderã t\umentar a produçJ'o de um bem sem reduzil" a produção de 

butros ~ens. 
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. 
Seguindo a formulação adotada po~ Malinvaud (15), teremos um problema 

de maximizaçio condicionada, da seguinte forma: 

Max. U1 ( xl) 
s.a ( i ) U. , (x.):= 

1 
U. 

1 
( X o • ) 

1 

( i ; ) F·{Y.)= 
J J 

O 

m n 
(iii) r. X'h= E yJ.h+W h, 

i=l ' j=l 

onde, 

, ; = 2 , 3 ... · .. m(consumidores) 

,j = 1,2, .... n(firmas) 

h= 1,2 ..... 1(Produtos e recu,C 

sos naturais) 

Ul Representa a função utilidade do individuo 1, a ser maximizada; 

- U. (X.), a restrição (i) representa os nlveis de utilidades para os , 1 I , 

demais consumidores; 

- A restrição (ii), expressa genericamente por F.(y.), ô funçâ0 rlo 
J J 

produção para a firma j; 

- A restrição (iii), a condição de igualdade entre consumo e produção 

para os L produtos e fatores consumidos. 

- xi e Yj sao, respectivamente, vetores de consumo e pl'odução) que 

podem ser representados por Xi = x.l, ... X •• ,x., I; 
1 .. i h 1 

y. ::: 
J 

Esse problema de.maximização con.dicionada e' usualmente: resolvido pela 

constituição da chamada função de La~range, na forma 



Pela derivação da funç[o com relaç~o a x in e Y
jn 

e igualandoas deri-

vadas parciais a zero, obtem.:se, então, as condições de primeira ordem 
para a maximização de U

1
} 

( 1 ) 

(2)~ 

xih 

(3) aL = 8j fjh + oh = o 
aI 
Yjh 

(1 equação) 

I (m-l)x~ equações 

I n x 9, e:qua ções 

Tomand.o-se doiS consumidores quaisquer, generica·mente representados 

por i e a e dois produtos, r e s, pode-se derivar de ( 2) a relação 

ar U' UI 
( I ) = ir = ar 

as U ~ 
1S 

UI 
a.s 

onde, 

lo Ui. I representam a utilidade marginal dos indiv{duos e a, lr e u ar 

respectivamentc~ pelo consumo do bem r; 

• u'. e u' a util idade marginal dos indivlduos i e a, respccLíva-
1 s as' -, 

me n te, p e 1 o c o n S U III o d o bem 'S; 

As relaç6es entre as utilidades marginais, dadas por 
1)' . Ui 
. 1 r -- ar 

u l

is ,-)Ias 

rcpl'escntam JS tax~~~~gj_~_.?_l~ __ ~ __ s~bstituição entl~e r e s no CUTl'~~j-

mo (Jf~S) para o indiv{duo ; e Cl, n:spectivamcnte. 

• a e o· san os respectivos multirlicadorcs de Laorange associados r J 

a os IWO d u tos r e j e são t a IH b ê m d c n o m i n a dos c o m o o S 11 P r c ç o s e f i ci P ri -

te!\lI. 
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[sta i~uilldade exprime a condiç~o necessâria para o ~timo de pareto 

ao n i v (; 1 d o co n sllrn o, ou sej a, as t a~a_~-.!!lil_r:9... i n a ~~~ __ . .?_u~.~ tJ!u.i ç~o_ 

~ n t r ~~.~.,:;_ 1'11 e r c a d_ o r~_~ s (T MS) d e vem s e r a s m e s mas p a r a t o dos o s c o TI -

sumidofes. 

A partir de (3), tomando-se duas firmas quaisquer, j e B e dois PTo

dutos s e r, pode-se estabelecer a relação 

ar f I. 

f r)r Jr ( 11) ,- T~-' = a ' . 
S 

I js fss 

one e, 

I I 

Fjr e Fjs representam as produtividades marginais dos fatores de pro-

dução (ou produtos) r e s, na funçã6 de produção da firma j; 

fi fi -Br e Sr' as produtividades marginais dos fatores de pl"oduçao (ou, 

eventualmente, produtos) r e s, na função de produção da firma B; 

As Relaç~es entre essas produtividades.marginais, definidas por 

e car~rterizam a Taxa Marginal de Substituição T~cnica 
--I fi ' r. 
JS $r (TMStl t quando r e s se referem a fatores de produção, 

ou a T~xa Marginal de Transformação (TMT) quando r e s se referem a 

produtos. 

A igualdlde acima caracteriza a condiçâo'necessãria para um 5timo de 

P BT 2\; o a') n T \l e 1 d a fl r o d u ç ã o. N e s t e c a s o, a c o n d i ç ã o e q u (' a T a x ~l:Li1L· 

ginal dc_Tra~~formaç~o, entre dois produtos quaisquer (HlT) deva c;el~ 

igual para todas as firmas. No .caso pal~ticular em que r e s se Y'E:1il~éli11 

él fat'Jrcs de produção, a condição necessãria é! que as Taxas ~1ar~:I.:~_E!_~:i.::::. 

2.L.Subst_'L.!j.!_tç]!.Q_-f_lltr~_.Lator:,g5 - também chamada Taxa Marginal de:. SUQsJ_L: 

tU'jção }écrU~_~, na Prod.uçac: (TMS T) sejam as mesmas para todus ÔS fitl1léls. 
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Em equil"íbr"io geral, as condições de õtimo ,de Pare to podem ser defi- ' 

nidas pela expressão 

I I I 

ar U. U' .' f . fr3r 
:: 

H' _ ar.,. a r 
::: ( II I ) -y-- --~.----r-- --,-----

as U. U' f. f 
1 S as J s Ss 

que estabelece como condição necessãria para a eficiência alocativa a 

igualdade entre as Taxas Marginais de Substituição no Consumo (TMS) 

para quaisquer dois individuas i. e a, as Taxas Marginais de Transforma

çio entre Mercadoria~ (TMT) e as Taxas Marginais de Substituição T~cni-

Se houver concorrência perfeita no mercado de produtos e no mercado 

de fatores, as condições de otimização de Pareto serao reproduzidas. 

No mercado de produtos teremos, se Pr e Ps forem os preços das merca

dorias r e s, respectivamente, 

fJr __ f'Sr __ ' 
:: T:-- TMT (Taxa MarginÇ\l de Transformação) 

·.lS 
flss 

Ou seja , as taxas Marginais de Transformação entre os produtos r e s 

são iguais para as firmas j e ~ e iguais, por sua vez, aos preços 

relativos dos produtos r e s. 

Para o mercado de fatores, se Pre Ps representam agora preços dos fa

tores r e s respectivamente, o mercado de concorr~ncia perfeita levar5 

a uma situação em que 

Pr f I • fI 
-- ~ - Gr 

ps f I • f I l) S JS 

= lMS t (Ta~a Marginal de Substituição T~cnic2) 

. .- -O que quer dizer que os preços relativos dos fatores serao levados ~ 

iguldJde com as taxas de substituiçâo t5cnica entre os dois fatores 

para cada firma, em concorr~ncia perfeita. 
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Implicito na derillação dessas relaçõesestã a hipótese de que as con

dições de 2Ç ordem para maximização das funções sejam satisfeitas, 

tanto oara a~ funções de utilidade dos consumidores, quanto para as 

funções de produção das firmas. Caso isto não se verifique, a igualda-

de entre essas relações pode estar representando um estado IIpessimo" ao 

i n v é s é e u me!:: .~ l1 d o Cf õ t i mo 11. Uma ou t r a h i p õ t e s e n e c e 's s ã r i a e que n a o 

exista nenhum consumidor saciado, em casp contrãrio, o 5timo de Pare

to não poder~ ser atingido. 

As condições para a otimização de Pareto tem uma serie de implicações 

de carãter normativo, pois servem para o estabelecimento de regras 

desejáveis para a a1ocilção de recursos. A constatação de que um merca

do de concorr~ncia perfeita reproduz um padrão .alocativo eficiente 

(no sentido de Pareto), contribuiu para estabelecer esta forma de 

orgêlnização do mercado como um paradigma para uma alocação eficiente 

de recursos, e a reafirmar o IILaissez-fa;t'e" como a situação mais 

proplcia a um bom desempenho da economia. 

Contudo, com os desenvolvimentos subsequentes da teoria econômica,cs,ti!. 

constatou-se a necessidade de se qualificar essas implicações. Um desses 

desenvolvimentos foi a função de bem-estal~ de Bergson{ 2 ), Samuelson 

.) (17), e cor,lplernentada' por Bator( 1), cuja impl icação mais importante 

f o i d e mo n s t r a I' que um estado mais eficiente não e o que necessãria-

mente produz maior bem-estar. 

Um outro desenvolvimento em outra linha, que veio a constituir um aVilnço 

teãt'ico da maiot~ importância, foi o Teorema do IIS econ d-Best", elabora'-

do por Lypscy e Lancaster (14 ). ES$es autores perceberam que, em 

distintas ~rQas da teoria econômica, quando se deparava com obst~culos' 

t -, ~ , f' reI O "La,"<::<::c·z Fa'"r"'.1I um pono COnll'!il~ naa 111i:115 era posslve Ult'mar '" ' ,"_ c 
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preferlvel a uma situação de intervenção governamental, porque nada 

mais se poderia ~firmar em qual dessas circunsta~cias seria produ-' 

zida uma melhor locação de recur;os~.(l) 

. Seguindo o mesmo procedimento adotado para a derivação das condições 

5timas de Pareto~ mas incorporando e;plicitamente ao problema da 

maximização uma restrição adicional, representando o não-atendimento 

ã uma das condições de Pareto, Lypsey e lancaster derivaram novas 

condições para se atingir uma eficiente alocação de recursos, que 

vieram a chamar de condições de "Second Best". A conclusão que ofere-

cem e, que na impossibilidade de se eliminar os obstãculos ao cumpri

mento de todas as condições de Paret~que impedem o sistema de atingir 

a mel h o r sol u ç ã o (11 F i r s t B e s t " ), d e v e - s e p r o c u r a r f a z e r com que to dos 

Os setores interligados com o que sofre a restrição, se afastem das 

condições de otimização de Pareto. Esta c01)9tat4~ ê da maior importân

cia, por4ue implica em que não mais sarã desejivel procurar obter a 

efici~ncia competitiva com a não-intervenção governamental em qualquer 

circunst~ncia, porque isto pode afastar a economia de uma posição 

melhor. 

o trabalho de Lipsey e Lancaster foi o ponto de partida para uma s~rie 

de outros importantes artigo~, com o objetivo b~sico de desenvolver e 

explorar os novos caminhos sugeridos pelo Teorema do "Second-Bestll. 

Esses esforços contribuiram para delinear um quadro mais n{tido acerca 

dos efeitos das distol~ções e intervenções governamentais sobre o sis

tem a e c o n ôm i c o e p r o d u z i r a m s u 9 e ,5 t õ e s n o r m a t i v a s r e f e r e n t e sãs f o r mas 

mais adequadas de intervenções por parte do governo. Esses efeitos e 

( 1 ) Os· a u t o r e s ci 1. il In C o In o e x o m p los o s e s t u dos sob r e li n i ã o A d u a n e i r a , 
feitos por Viner e Mcade e sobre impostos diretos versus impostos 
i n d i I' e tos, f e i t o P o I' L i t t 1 e. N ~ o III a i s s e p o d e diz e r s e o 11 L a i s s c z -
Faire", é prrferlvel a uma tarifa, no primeiro caso, ou se um im
posto direto ~ superior a um imposto indireto, no segundo caso, 
tendo em vista obstáculos a realização do "First 8051. 11

• 
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sugestões sao 05 assuntos que procurar~mos apresetnar na seçãb seguin

te. 

11 - DISTORÇOES NO SISTEMA ECONÔMICO E FORMAS OTIMAS DE INTERVENÇAO 

O fen~meno que na literatura econ~mica se convencionou denominador por 

dist6rção, ~ usualmente identificado a partir de um padrão de alocação 

de recursos Pareto-õtima, caracterizado pela equivalência das taxas 

·marginais e preços relativos, representado na equação lI! da pág. 4. 

Quando esse padrão não ~ reproduzido, o que implica na desigualdade 

entre as taxas marginais, diz-se então que se verifica a ocorrência 

de uma distorção. (que pode ocorrer na combinação de fatores ou na pr.~ 

dução final). 

Várias sao as causas para estas manifestações. Em geral, as mais fre

quentemente consideradas são as formas imperfeitas de organização dos 

mercados, como monop~lios ou oligop~lios; existência de economias exter

nas; economias de escala; e diferenciais não-econômicos dos preços de 

um mesmo fator, devido a imperfeita informaçãC\, imobilidade ou 111a9s" 

no ajustamento da oferta. 

A exist~ncia de qualquer um desses elementos de distorção levar~ a 

compos; ções não-~timas de Pare to , que impõem um custo ã economia) sob 

a forma de perda de produto potencial e redução no nível de bem-estar. 

Tais custos são minu~ciosamente estudados em vários ~rtigos, como o 

de Hagen (9), que leva em consiaeraç~o o caso de distorções no preço 

d e f a to \" e s, p o r H. J c h n s o n (1 1) q u a nd o e i m p o!:. ta deu ma t a r i f a p r o t e c i -

o n i s t a e p o r F i s h 1 O VI e' P • D a v i d ( 8) q ti :3. n d o h á LI In a d i s t o r ç ã o d E! P r e ç o 

de fatol'{:s s;r,lul tâneamente com a existência de monop~lio no mercado 

de produ to. 
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Para efeito de maior clareza na apresentação desses temas, vamos su

por inicialmente uma econom"ra, aberta, onde"a causa da distorção e 

uma tarifa. Ness~ caso, nos baseamos principalmente em Harry Johnson 

(10); em seguida, a anãlise e feita para uma economia fechada, e 

as distorç5cs ocorrem ao nlvel da combinaç~o de fatores e ao nlvel 

do mercado de produtos. Nesse caso, seguimos a formulação de Fishlo\ll e 

Da v i d (8 ). 

Uma distorçio ocorre ao nivel do comercio exterior, quando a Taxa Mar

ginal de Transformação Externa (TMT X)' que determina a linha de preços 

internacionais (ou a relação de trocas), ê diferente da Taxa Marginal 

de Substituição (TMS) e da Taxa Marginal de Transformação Domestica 

(TI~T). Isto e representado simbolicamente pqr TMS=Tt"T #TMTX'Os custos 

incorridos neste caso são os Custos de Consumo, decorrentes da distorção 

verificada no preço domestico colocar a comunidade em uma posição in

ferior de bem-estar e o Custo de Produção~ que e a perda de produto 

potencial devido a maior produção de um produ~o dom~sticamente mais 

caro do que se adquirido no exterior. Uma situação desse tipo pode ser 

representada no grãfico seguinte. 
'{ 

........ " 

X representa o produto de exportação, y o de importação, sobre o qual 

incide a tarifa. TT I representa a curva de transformação entre X e Y, 

Uo o nlvel de bem-estar onde a comunidade se situij, e ambas as curvaS 

são c o t~ t a das p e 1 a 1 i n h a d e p r e ç o s i n t e Y' n a c i o n il i s P Q R (q u e r e p r" e 5 c n t a (\ 

taxa Marg"inal ele TI~ansformíJ.ção Externa - TMT X). Devido a tal'ifa, i! 
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linha de preço dom~stica ppl vai ter uma inclinação mcnor~ e e no 

gráfico representada pelas 1 inha,:; pont'ilhadas ~ tangente ã curva de 

transformaçâo e a curva de ~em-estar. Com essas condiç~es de preço, 

a economia estar~ p~oduzindo no ponto Q e consumindo no ponto r, im-

portando Y e exportando X. 

A Renda Nacional) avaliada aos preços internacionais, ~ aR. Se nao 

existisse a tarifa, esta seria igual 'a OV, a produçâo se daria no 

p o n to Q I e o n i v e 1 de bem·· e s t a r s e r i a U l' [fi a i sal t () d o qu e U o' RV 

representa a perda de produto potencial pelo fato da produçâo ocorrer 

,em Q e nâo em QI, Caracteriza, portanto, o Custo de Produção. Se n-áo 

houvesse tarifa, para que ,os consumidores se localizassem no nivel 

Uo de utilidade, seria suficiente um nfvel de renda OU. O segmento UR, 

port~nto, representa a perda de produto potencial devido a tarifa. 

UR ca~acteriza, pois o custo de consumo da tarifa." 
I 

Estas sao as distorç6es decorrentes de uma tarifa. No caso em que as 

distorç6es se manifestam no mercado dom~stico, a hip~tese simplifica

dora ~ supor uma economia fechada, como o fazem Fishlow e David, cuja 

anã1ise considera os efeitos de distorções no mercado de fatores e de 

imperfeiç6es no mercado de produtos sobre a economta:dom~stica. O 

efeito da primeira distorção vai ser deslocar a fronteira de produ-, 

çâo para o espaço interior, reswltando no que esses autores chamaram 

de Efeito-Produção. Este efeito tarn.bem e o ponto de partida da análise 

que Hagen( 9 ) faz para o com~rcio exterior. e encontra-se minunciosa-

mente demonstrado (-~m -seu al't"igo; 
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No caso de imperfeiç6es no mercado de produto, nao haverâ o desloca

mento da curva de transformação para um nlvel inferior,por~m, esta 

distorçio se manifestarâ sobre os preços relativos, tornando a linha 

de preços mais ou menos inclinada, do que a que iria prevalescer na aus~ncia dessas 

,distorções. Essa diverg~ncia caracteriza' o Efeito Preço, na terminologia de Fishlow

David. Conv~m notar que esse efeito tambem vai ocorrer na hipótese do diferencial 

de preços de fatores, porque tais diferenciais se propagam aos preços 

relativos dos produtos. Estas distorções, implicam,em ultima análise 
} 

em que a Taxa Marginal de Substituição (TMS) vai se tornar diferente da 

T a x a M a r 9 i na 1 d e T r a n s f o r m a ç ã o (nn). E s p e c i f i c a m e n t e a o n { v e 1 dom e r -

cado de fatores, o d'iferencial. de preço de um fator vai acarretar a 

d i f e r e n ç a e n t r e a s T a x a s r'l ar 9 i n a -i s d e Sub s t -i t u i ç ã o T e c n i c a (Tr~ S t ) nos 

diversos setores e os preços relativos dos fatores. Esses aspectos 

ficam evidenciados no Gr~fico abaixoe com os comentários explicativos 

,que o acompanham. 

-------'-----------"? 
p' )( 

A imperfeição no mercado de produto, vai nrovocar uma diferença entre 

as Taxas Marginais de Substituição e de Transformação, isto e, TMS I TMT 

No caso de uma distorção no preço dos fatores, a diverg~ncia vai 

se manifestar no mercado de fatores entre as Taxas Marginais de Substi-

tuição T~cnica, que serâo diferentes para os diversos setores p tamh~m 
-

no mercado de produtos~cujas Taxas Marginais de Transformação vão 

diferir da Taxa Marginal de substituição.: 
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A distorção também poderia se mar)ifestar apenas ao nTvel do consumo. 

Nesse caso, A Taxa Marginal de Transformaç~o (TMT) seria diferente da 

Taxa Marginal deSubstituiçâo (TMS). Tal situação poderia ser resultan

te de um imposto cobrado pelos vendedores de um produto, sobre o 

custo da oferta dom~itica e externa. 

Em slntese, as distorções pode~ ocorrer em virios nlveis distintos, a 

saber 

i) Ao nlvel do Com~rcio Exterior, devido, por exemplo, a um poder 

de monop~lio por parte do pals dom~stico nesse setor (ou devido 
ã introdução de uma tarifa). 

i1) Ao nlvel da produção dom~stica, devido a diferenciais não-econ6mi 

cos nos preços dos fatores,.ou a externalidades, etc; 

i1i) Ao nlvel'do consumo, devido a ~~ i~posto sobre o consumo. 

Cada um desses casos vai requelAer um tipo especifico de pol1t'ica de 

intervenção, com a finalidade de corrigir diverg~ncias entre as Taxas 

Marginais e colocar a economia em um ~timo Paretiano ou, se isto for 

i m p o s s 1 ve 1, em um e s t a d o d e 11 S e c o n d - 13 e s til. A s f o r mas d e i n t e I' v e n ç õ e s 

mais adequadas foram sugeridas por Bhagwatti et a11 ( 3) e são apr-csentô

das a seguir. 

Em primeiro lugar, vamos considerar a exist~ncia de uma distorção no 

~om~rcio exterior, que, como vimos, pode ~cr- representada por TMS= 

TMT= TMT~. Graficamente, essa situaçâo ~ reproduzida na figura 1, com 

o ponto de produç~o em E e o de consumo em E I
• 

"-'.. 

\, 
\ 

... _~ -----•• --- •• --••. ~.-•• -- ••.• --- .0·.1 

p' 

r 1(.1);'-' -, 
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Um subsldio a exportação de x serviria para corrigir essa distorçio 

e seria a melhor pol1ti ca dispon;vel. As três taxas poderiam ser iguaLl-

das e um "First Best" Paretiano ser atingido, como mostra o novo-

equ"i11brio nos pontos H e H', com a relação de preçO.!o tracejada. Na 

impossibilidade de ~al iniciativa, a segunda melhor solução seria a 

conjugação de impostos sobre Y com subsldios sobre X, e nesse caso todas as 3 taxas 

seria-m diferentes, Tr1Sjn1Tt-n~TX' A situação ser.ia como na figura 2, com os novos 

pontos de equilíbrio HH'. 
IJ, (-'/\"x, !I., í)..;:)·.(){o'U':', (lc..o"fL.;;,,-- ",'J I.\C':ÁADO i~or-'IC s'" 00 I ~o I,)/JC L 

~a produção, a Taxa Marginai de Transformação dom6stica vai diferir das demais taxas 

do sistema. Isto pode ocorrer, conforme vimos, ~evido a diferenciais n50-econ6micos d~ 

salãrios (caso Hagen), diferenciais no custo de capital, ou externalidades na produç~;() 

ou então, na combinação de uma distorção nos salarios com a existência de um monopólio 

(caso Fishlow-David). Em todos esses casos, a situação final no Mercado de Produtos vai 

se caracteri zar por uma di vergênci a da Taxa Margi na 1 de Transformação Domês ti ca (Tf~T) 

das demais Taxas do Sistema, ou seja, TMS=TMTXfTMT. 

Considerando inicialmente o caso Hagen, podemos repl"esentã-l0 na 
) 

figura 1 • Y 
'{ 

f ~ _---I-~ 

o ------
p' 

------p 
x c p' 

Sob:livre-com~rcio, aos preços internacionais de QR, a economia produz 

- em Q e consome no ponto R, importando X e exportando Y. Nessas condi

ç5es, a imposição de uma tarifa sobre X, que impeça sua impprtação 

e estimule sua produção doméstica, vai melhorar o nlvel de bem-estar d~ 

'comunidade. Conforme pode-se observar no gráfico, o novo ponto de 

auto-suficiência S corrcsponde a um ,nlvel de bem-estar da comunidade 

doméstica mais elevado. 
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No entanto. a"tarifa n~o ~ a melhor solução para esse caso. Uma inter

vençao de imposto-com-subs{dio atu~ndo diretamente sobre o preço do 

fator, procurando corrigir o diferencial de salãrios, seria a polltica 

ideal. Conforme se pode observar na figura 2~ a p~odução se efetuaria 

na fronteira de produção exterior, ao ponto Q" e o consumo, ao ponto ... 

RII, em uma posição claramente superior.· 

Se nao fosse posslvel atuar diretamente sobre o diferencial de preço 

dos f a t o r e s p o d e r i a s e t' te n t a dou m a p o s i ç ã o d e 11 S e c o n d - B e s til. E s t a 

seria obtida atrav~s de um imposto sobre a produção de Y e um subsldio 

~ produção de X, e poderia levar a economia para uma produção em Q', 

com consumo em R'. 

Se o problema ~ da forma de uma externalidad~, a melhor intervenção 

seria uma combinaçuo de impostos com subsldios ao nlvel da produçâo. 

C ti S o i s to n ã IJ se j a p o s S 1 v e 1 , uma t (; \0. i f a ;-. c r i a ai n t e r v e ri ç il o fi Se c iJ i. d B e:; t !I 

e um imposto-com-subsldios ao usrr dos fatOres seria uma terceira al-

ternativa disponlvel. 

Conv~m notar ainda, que a direção em que a produção dos bens (no caSG 

X e Y) d e v e v a I~ i a r vai d e p e n d e r d a r e 1 a ç ã o que a s T a x a s ~1 a ~' 9 °i.!l~2~~!:. 

Sub s ~ j'!~S ã o, ~ d f~ T r a n s f o r m a ç ã o O o m e s ~ i c 9:. e E ~~~ ma n têm e n t r e si. 

N e s s e e x e m p 1 o d a f 'i 9 u r a l! a T a x a r~ ti r 9 i n a 1. d e T }' a n s f o r m a ç ã o d e Y e!TI X 

e menor do que a Taxa de Transformação Externa (que determina a relaçZo 
Px -de preços intel~n,3ncionais -p-)' Nessas circunstancias, o verdadeiro 

. y 
custo de se produzir X, dado pel~ Taxa de Transformação Domestica~ ~ 

'inferior ao custo de se impol~tar X 110 mercado internacional. Tude $(' 

passa como se a relação de preços estivesse subestimando a lucrativida

de d,e se tt'i1nSfOI'mar Y em X. A intcl~Vellçrlo no sentido de aument(11' él 

produção de X serâ, portanto. benEfica. 
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Como uma terceira possibilidade, temos o caso Fishlow-David, que nao 

leva em consideraç~o o com6rcio exterior, o~de os problemas estudados 

se manifestam ao nlvel da economia dom~stica. Nesse modelo, sao con

siderados a ocorr~ricia de uma distorção no mercado de fat~res, caracte

rizada por um diferencial d~ saiârios no mercado de tr~balho e uma 

distorção no mercad~ de produtos, com um"monop5lio na produção de um 

dos produtos. Essas condições podem ser representadas graficamente 

na figura abaixo. 
y 

P L_----u.: 

o t>' x. 

A exist~ncia de um diferencial de sa15rios faz a curva de Transforma-

çio se deslocar para o interio~ e seus reflexos sobre os preços rela

tivos dos pt"odutos fazem com que a linha de preços não mais seja 

tangente a curva de Transformação. O ponto Q reflete Um ponto de equi1T

brio, onde esse difel~encial de salários ocorre desfavoravelmente ao 

setor X. A exist~ncia do monop~lio no mercado de produto pode aumentar 

ou reduzir a inclinação da linha de preços conforme se localize no 

setor X (caso em que o novo equil,br;o se daria no ponto QI) ou no 

setor Y (o equil,brio poderia se dar em um ponto com Q"). 

Esse modelo de dois setores pode ,ser formalmente representado por 

duas funções de produção, simbo14zadas por 

x= X (p.,x. 

9-y= Y ( y, 

k o 

x) 

ky } 

onde oQ,x e 9- y são os trabalhos a10cados; em x e Ye kx e ky se refe"· 

rem ao capital. Vãroius silo as propos"içôcs normativas que os autores 

extraem ode seu modelo, COIll relaçao ao mercado de fatores e de produ"' 

tos, f a c e (1 s li "i s t o lo' ç Õ e s c o n s i d c I" a das. No que di z r °c s p c it o' a o me t' c a d o 

de fatorl's t chegalll i1 St~9uint(~ conclusilO: o 



(' 

·18 . 

. 
Se uma d"istorçao idêntica ao diferencial de salários for introduzida 

sohl'c o custo de capital penalizando o rrleSIilO setor· X, a fronteira 

interior deixarã de existir e a produção se realizarâ na frpnteira de 

produção externa. Em outras palavras, o efeito produção será nulo. 

Isto pode ser demonstrado da seguinte forma: Supondo que as distorç6es 

sejam, representadas por 6L e 6k , representando respectivamente, a rela

ção entre as remunerações do trabalho e do capital nos dois setores, 

Vamos ter, no mercado de fatores, a seguinte desigualdade: 

= a x" () R,x .I: ...!..y_ :-. d Y / a L Y 
1" wY . 

dx/akx . aY/aKY 

Se f:pj1tipliC:'l mr 05 o lndo psquprdo e o la'do direito da dflc;igtJil,ldàde 

por 6k e 6L, respectivamente, teremos 

rx 

Qu a nd o, por hipótese, ó k= 09.- então 

ax/ü,Q,x - ~U1:~,Y= rx - I'Y --
aX/3K x 

ay/aK y \v x \7--y 

o que restaunl o ótimo Paretiano na ft'onteira d~ produção extedor. As 

consequênC'ias Jeste fato, em termps de politica de intervenção sao 

interessantes. POI' exemplo, uma politica que deliberadamente vise 

compensa}' o saLirio mids cnro para llJll setor' com o bal'ateamE:l1to do 

custo de cnpital !'(H'i1 esse mesmo setot', estarã piorando os cfe'it.os 

distOl'C1VOS no sistcll1.'t. 
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A exist~ncia d~sses fen6menos naturais ou expontâneos dentro do siste

ma econômico vai requerer, conform0 virn(ls) que medidas corretivas se

jam tomndas por parte do governo, com o objetivo de promover uma aloca

çao de recursos mais eficiente. Quando, porem as intervenções sobre n 

economia não têm o f im p r e c; pu o d e p r o 111 o ver essas correções, e 1 as 

- - * adquirem um carater extemporaneo e tornam-se) por s~a vez, fontes nao-

naturais de distorções. Enquadram-se dentro dcst~ categoria, os impostos 

e subsldios fiscais e financeiros, a proieç~o tarifiria e os controles 

dos mais diversos tipos. Seus efeitos finais sobre a produção e o bem

-est:lr são idênticos aos provocados pelo que chamamos de fen6menos 

naturais, que estudamos na seç~o anterior. 

Uma das caracterTsticas marcantes da economia Brasileira no momento atui';l 

e o grande numero de incentivos (011 desincentivos) de todos os tipos e 

p a r a tOGas as fi na 1 idades. Ulti mamcntc esse aspecto tem se acentuado fortcn:c:nte, 

tornando-se r~ro, hoje em dia, encontrar alguma atividade que não dis-
1.. * 

ponho. de ulgum tipo de incentivo. Por isso, ê possível "imag"inar, s(;~m 

grande probabil'idade de êrro, que vultosa soma de recursos são alocados 

sob a forma de subsídios, na Economia Brasileira. Estes constituem re-

cursos da Sociedade transferidos pal'a atividades particu"Jares e que, por serem 

escassos, clétem um custo de oportunidade, que sao as diversas opçoes alternativas de 

aplicação. Portanto, pelas vuHosas somas envolvidas e pelos custos sobre o s·istemiL. 

torna-se necessârio promover o estudo minucioso dessas politicas, quando nada, para 

que se possa estabelecer um sistema racional de incentivos. 

Um tipo de incentivo que vem sen~o sistem~ticamente estudado e gerado 

~ontrov~rsias ~ o cr~dito subsidiado. Essa discussão, conduzida pelos 

* Dizemos que Jdquirc um caratcr ext~mpor~ne~ exclusivamente tendo ~m 
conta o aspecto da alocaçâo de recursos. r claro que as intcrv~nçocs' 
govcl'narncntô;s lJodem ter outros objetivos, como POI" exenlplo,o de: 
eCjuidude. Ne~.se ilsper:to, o!=; padrões de i)val iaçiloo ser'iam out.ros. 

** Dentre O~, setor'es, talvez o nl\~nos incen"tivado ainda seja a atividrtdr; (-(; 
mr.)'cÍl,L rcJ)" essa ri::l~;O, fY'(~quent('m(,l1tc se vê nos jornais~ Y'c;,v·ind:c,,·,· 
ções de rl'pr'csrntlll)tes % cIo setor por favores governl1l11Qntais, "como 1 inhê\C, 
c~peci0is de credito, elc; 
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"Policy-Milkers ll e economistas) te.1Í1 contribuído para a comprcensao das 

implicações e efeitos dessa pollti~a sobre o sistema econ6mico. Nosso 

objetivo aqui ~ sistematizar essa discussão, procürando analizar c 

problemn â luz da teoria apresentada nas seções anteriores. 

A nosso ver, para que a discussão seja conduzida de maneira mais apro

priada, necessirio se faz dist~nguir inicialmente, os aspectos de efi

ci~ncia estitica e dinâmica envolvidos na questão,de acordo com a moda

lidade t.e prazos do credito. Quando nos referimos a uma modalidade 

de credito para compra de miquinas e equipamentos , por exemplo, que 

se constitui em um credito de longo prazo, um subsidio na taxa de 

juros implica em interferir com a interrelação natural entre a taxa 

de· prefer~ncia intertemporal (prefer~ncia entre consumo presente ver-

s u s c o n s u rll o f u tu r o) e a p r o d u t i v i d a d e m a r 9 i na 1 d o c a p i tal , d e 1 i b e r a d a -

mente promovendo a maior atratividade do consumo futuro face 

ao consumo presente. A finalidade e estimular o investimen-

to em um determinado setor, e, ·portanto,·é uma modalidade de pontica 

que deve ser avaliada sob os criterios de eficiência dinâmica. As 

questões relevantes a serem discutidas, então, seriam quanto a efeti

vidade do cr~dito subsidiado em promover um maior n{vel de investimen

tos no setor, ou se estã estimulando a adoção de novas formas de tecno

logia, que formas sâo estas, se as mais adequadas, etc; 

Por outro lado, quando o objetivo estabelecido para a linha de cr·édito 

favorecido ~ financiar a produção, como o caso do cr~dito de custeio 

na agricultura e para financiamepto de capital de giro na indGstri~, o 

··p·roblema aí pode ser estudado sob uma ótica de curto prazo. Jã qlle o 

objetivo e aumentar a produção atraves do subsTdio, pelas modificaç6es 

nos preços relativos dos fatores, alterando os custos de produç~o e, ~ 

rentabilidade do setor, a avaliação mais adequada tem que ser feita 

sob os critérios de eficiência cst'EUca, d(~finidos pela 

t.eoria do õtimo de Patet.o pelo Teorema do "Second-l3est ll
• 
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A discussão tem se estendido para cobrir tarlto os aspectos de efici-
- " encia, quanto de c:quidade. No primeiro caso,'a questão relevante ê 

saber at~ue p~nto b credito subsidiado tem contribuído pa~'a promover 

aumentos de produção. No segundo' caso, sao abordadas as' questões de 

distribuição da renda. 

A discussão ocorrida no Brasil nos tempos recentes, tem levado em CO~ 

sideração todos esses aspectos, com argumentos apresentados para de

fender ou combater a polft-ica de credito subsidiado. Os' criticas dessu 

polltica, tem argumentado que o cr~dito subsidiado não tem cumprido 

a sua finalidade principal, a de promover um elevado crescimento da 

produção. Para a agricultura, t~m sido apresentado estatlsticas demons-
.L 

trando que o crescimento da produção não tem acompanhado satisfatoria-

mente o crescimento do volume de credito subsidiado, tend,o verificiido 

que,- enquanto o volume de credito favorer.ido posto ã dispos;ç~\o dos 

mutuários tem apresentado um crescimento de .... %i:l.a., no per{odo de 

19 ... a 19 ... , a produção agrícola tem evoluido apenas de ... %a.a, 

no mesmo perfodol (*) . No que pese ainda problemas de dupla contagem 

nos saldos de credito((**), mesmo que fossem feitos os ajustamentos 

necess~rios, o mais provivel e que as modificações não sejam sufi-

cientes para refutar a constatação que o crescimento'da produtividade 

esteja bem aqu~m -do que seria desejive). 

Outro aspecto levado em consideração pelos criticas dessa pol{tica~ 

da maior import~ncia sob o crit~rio de efici~ncia, consiste no pro

blema da indução ao uso de capi~al de terceiros contra a aplicação 

do capital próprio, provocando uma.desctlpitalização no setor Ul~ na 

atividade subsidiada. Na agricultura, a estatistica apresentada 

d e \li o n s t r li q U (' a r e 1 a ç J o t~ e c u r 5 Ô s p r Õ p j" 'i o s sob r e c a p i tal d c t G r c e i r os' 

decl'escel) dC®1,40 Pdra~o,IO (H')' Algo semelhante tem aconlecidc 

( --A-) P ali 1 o f~ él bel 1 O. 11 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 

( * * ) T i t o R Y f f "1 C r é d i t o R 1I1~ a 1 • c f i c i ,3 n c: i 11 C! lJ u s t i ça 11 , J o r n (). 1 d o B \~ L1 ~~ i1 .. 
30/7/78 

(***)K(lrlo~~ r.ischbi(,tl~r,"Subs'id'io ôcabJ com o cmpresãl'io"Jol'Ill11 cio 
[31' li S í 1, 1 3 / 9 / 7 B 
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tambcm na -industriíl, o que, st!gundo os analistas, tem contribuído para 

prejudicar o desenvolvimento de outros setores, como por excmplo,o 

m~rcado de açoes. 

Essas observações servem tamb~m como evid~ncias de que os subsTdios 

destinados a serem aplicados em fins produtivos sâ6 desviados para 

outros setores, indo alimentar atividades especulativas, valorizando 

artificialmente os preços de im6veis~ da terra, e desviados para apli

-cações financeiras. 

Esses fatos tem implicações ~~vias do ponto de vista da eqUidade. Sob 

esse aspecto, os cr1ticos dessa polttica apresentam argumentos irreto

câveis. No caso particular da agricultura, onde tem sido apurado um 

maior numero de informações estattsticas, tem-se evidenciado uma 

tremenda concentração de cr~di~o em mâos de poucos beneficiârios. [sti 

ma-se que apenas 20% dos produtores rurais tenham acesso ao cr~dito 

subsidiado, com apenas 1% dos contratos absorvendo 39% dos recursos, 

enquanto que 83% dos contratos são contemplados somente com 18% (* ). 

Essa concentração não se verifica apenas a nivel dos produtores, mas 

tamb~m a nivel de produtos. Produtos de exportação. como caf~, cana

de-açucar, a190dão e soja, são contemplados com 60% dos recursos, en

quanto que produtos voltados para o mercado interno, como feijâo, man-

dioca c milho, recebem apenas 12% (**). 

Por essas razoes, a polftica de cr~dito subsidiado tem-se revelado ine

f;c~ente e inlqua, com os recursos get'ados na sociedade sendo trélnsfct'l 

dos para uma pequona parcela de benefici~rios. Na medida, então, que 

c s t e s sub s í d i o s i e n d (! 1II a s e 9 e n e l' a 1 ,i z a r , c o m ° p li r (> c e s e r o que v c 111 o C ()j~ -

rendo, perdem o ca.t'ãtcr indutol' que'! ol'iainalmente deveriam ter e pas---, 

sam a se contituir em umJ polltica de distribuiç~o de renda, pura e 

('") J (l ~. e R í b íll11 iI I" H c 1 o, " C \' ê d -i t o R lJ }' a 1 n o L i m i t e ", O E s t a d o d e S ~ o P il li 1 o , 
20/10/7[; 

(*k) Jo:,(: Serrrl. "Falha:, di.'! PoHticiJ I\.gt'icola". O Estado de são Paulo, 
24/9/7F.. 



.26. 

simplesmente. E uma distribuiç~o feita np sentido dos assalariados pa

ra a parcelados proprietários que são beneficiários desse sistema, com 

reflexos perversos para a disiribuição funcional e pessoal da renda. 

Outros, defendem a politica de cridito subsidiado, pelo menos para a 

agricultura, com a argumentação de que esta politica seja uma forma 

de compensação pelas penalizações que o viis industrialista de nossa 

pOlitica de desenvolvimento impõe sobre o setor, causando uma perda 

de renda agrícola relativamente ã indústria muito rápida; de 60% do 

PIB no inTcio de industrialização, a agricultura hoje participa com 

apenas 12% do produto, não te~do mais condições de transferir recursos 

para outros setores da economia (***). 

Na relaç~o de penalizações sofrid~s pelo setor, os defensores dessa 

mo d a 1 i d a d e d e p o 1 i t i c a a p o n t a m a sob r e va 1 o r i z a ç ã o e o ~ n f i s ~g __ <:p m b _i __ ~_ ~ 

preços dos produtos industriais dom~sticos mais caros do que os impor

tados, um sistema fiscal inadequado e o controle de preços dos produ

tos agricolas. Apesar da sobrevalorização cambial afetar todos os produ

tos de exportação, independentemente de sua origem, a agricultura de 

exportação seria o nnico setor gravado, porque os produtos industriali

zados contam com um vasto ar~enal de incentivos i sua disposição. O 

confisco cambial obviamente vai gravar exclusivamente a agricultura 

de expol-tação., Esses dois gravames mencionados, equivalem a uma especie: 

de controle de preços sobre os produtos de exportação, na medida em 

que representam uma redução na receita obtida com a exportação desses 

produtos. O controle de preços propriamente dito grava a produção 

agr{cola dom~stica, enquanto que os insumos industriais utilizados 

pela agricultura não sofrem desse controle, tornando-se mais c-aros 

que os importados. 

(***)Renato Tricoulat Filho,lIpol itica 1\9ricola- A Arte de 1mplantar a 

ESCilSSeí5", GilzetiJ .Mercélntil, 29/8/78. 
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Sem d~vida alguma, essas questões levantadas sao da maior importância 

e devem ser devidamente levadas em conside~ação e~ qualquer anâlise 

que se pretenda fazer sobre o desempenho do setor agricola. O vi~s 

alocativo introduzido na Economia Brasileira em fávor da industriali-

zação traz uma s~rie de implicações em termos de distribuição de renda l 

capacidade de geração de emprego, crescimento do produto, etc; no 

entanto, foge ao nosso objetivo discutir no momento essas questões. 

Nossa preocupaçao imediata ~ tentar discutir, sob a 5tica da teoria 

apresentada nas seções l1nter'ioY'es, as politicas mais adequadas pata 

efetuar as intervenções governamentais, tomando como base para dis

cussão o caso do ,setor agrfcola. Adicionalmente, aceitando o argumento 

da necessidade de alguma compensação â agticultura, procuraremos 

investigar que formas mais adequadas poderiam ser usadas para esse fim. 

Podemos começar adotando co~o ponto de partida a hip5tesc de uma econo

mia de dois setores) fazendo o setor X represéntar a indGstria e o 

setor Y, a agricultura. Se este Gltimo setor apresenta maiores riscos 

devi do ã ma;ol~ incerteza quanto aos seus resultados ou dev'iclo a súbitas osci1tlÇÕCS ;rT1 

seus preços, quando o produtor nesta atividade tiver que recorrer ao 

mercado finance;'i'o. vai se defrontar com taxas de juros mais elevadas 

~o que as que sâo cobrJdas para o outro s~tor. Isto significa um di-

ferencial no custo de sapital entre as duas atividades, ou uma distor

ção entre os preços do mercado de fatores, e as c0nseqO~ncias disto 

v dOS e 1" r ep e t i c: J $ P o r' U m d e s 1 o c a "1 e n t o d a f r o n t e i r a d e p r o d u ç ã o p a r a 

uma tegião interiot no espaço da produção. Grâficamente, isto pode 
I 

S e r r e p}' e s e n t i1 d o n a f i 9 u r a 1, p o I~ u m d e s 1 o c a !TI c n to d a f r o n t e i r a d e p r o -

dução PE'P" para a fl'onteil~a PEr'interiol~. 
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Em termos de pol{tica a ser adótada, a ideal seria aquela que pudesse 

colocar essa economia na fronteira de produção exteripr'e ao n~vel 

de bem-estar mais elevado possível, tal como o ponto E
1 na figura 1. 

Isto seria poss1vel com um subsidio ao custo dQ capit~l na agricultu

ra, que vise igualar as taxas de juros para os dois setores (e n~o 

torná-lo inferia}", como ocorre na atualidade). Alternativamente, po-

der-se-ia pensar na 'imposição de um imposto sobre o capital em Y, e os 

resultados obtidos seriám semelhantes. 

Se, por qualquer razao, houvesse algum obsticulo proibitivo ã igualaç~o 

das taxas de juros, seria conveniente adotar 6utras iniciativas que 

visem promover uma melhoria na alocação de recursos. Qualquer política 

que venha a promover uma realocação de recursos da produçio de X para 

Y, serã capaz, ate certo ponto, de obter ganhos de bem-estar. Uma seSjUI,-, 

da melh~r política, nesse sentido, seria atuar sobre o mercado de pro- . 

duto, fazendo com que a linha de preços seja tangente â curva de trans

formação interior ,PE'PI. Isto poderia ser conseguido) com a imposição 

de um imposto sobre a produção de X e/ou umsubs~dio â produção de Y. 

Com isso, poder-se-ia obter um eqüilibrio como o refletido no ponto E1
, 

da figura 2. 

Outros tipos de interfer~ncias, al~m dessas mencionndas, seriam piores 

do que a situação de IILaissez-FJire ll
• Por' exemplo, se fo~sE! intfocuzidi' 

alguma pOlítica de modo a provocJr artiFicialmente um diferencial nos 

sal~rios contra a agricultura, de maneira a igualar os diferenciais 

na remuneraç~o clt ambos os fatcrres (no caso, fazer com que 8k~6L<1), 

a economia seria leviJda ,1 produz'ir ,na' frontc;l'a de r\'oduçc)o ext(;)~'ior 
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Por~m~ O incentivo que seria dado seria na direç~o de aumentar a produ

çâo de X e reduzir a produçâo de Y e, seria promovida uma realocação 

de recursos na ,direção errada. Isto pode ser visto na figul:'il 3, com a 

produç~o passando do.ponto E para o ponto E1
, na fronteira exterior, 

porem a um nlvel de bem-estar inferior. 

As discuss6es anteriores do caso Fishlow-David, nos apresentam um outro 

tipo de questão a ser considerada,. Trata-se do caso em que coexistam 

simultineamente um diferencial de preços no mercado de fatores(seja o 

diferencial no custo da mão-de"'obraou um diferencia" no custo do capi

tal) e uma distorção a nlvel do mercado de produtos, devido a existên

cia de um grau de monop61io na produção, I ou a ocorr~ncia de externali

~ades na produção. 

Vamos supor, com relação ao mercado de fatores, que exista um difpr~n-
. 

cial no custo de capital contra a ~ndustria (r~presentada nos grâfi(os 

seguintes pelo eixo X) ou a favor da agricultura (representada no eixo 

V), de modo que tal diferencial definido por ók=r /r y fique mc;or do , ,x , 

que um, ou seja, 8k>1. Com relação ao mercado dos produtos, vamos su-

* por o setor industrial com um maior grau de monop~lio. Este fato 

teria como implicaç6es um efeito-preço que viria reforçar' o efeito

preço do diferencial no custo de capital, incidindo sobre o mercado àe 

produto Y. Essas hipóteses vão determinar uma situação de equi'-íbrio 

refletida pelo ponto E, na figura 1 abaixo. 
~ ~ 

* Ao inves de UJl1il distorção causada pe'la existêncin de monopólio no 
setor industrial pOdPI-{(1l1l0S considel'ar li hipótese d(~ cxtC'l'nalidêldc:-, 
n a p)' o d u ç ã o d c Y, c u j il ; III P 1 ; c a Ç'ii o s e r i iJ P r o voe i1 rum d; f e l~ c n c i 11 1 e n t r l, 
a s t a x a s d e r e n t a b i " i d il d l~ S P I' ; V a d a e s o c 'i a 1 d e s s e s e t o r . 
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Temos agora, auas distorç6es int~ragindó para produzir um cfeito-pr~-
, 

d u _ç â o, d e c o t' r e n t e d o ti i f e r e n c i a 1 d (' P r e ç os· n o m e r c a d ode f a t o r e s, r e -

presentado pelo deslocamento da frontoira de produçâo para o plano in-

ter 'j o r e um ~L~i t o..:.:...i!..~·~S.Q , d e ( o r r e n t e do mo n o p Õ 1 i on o mercado de p r ü -

dutos e da distorção' de p!~eço no mercado de fatores. Nessas c·ircunstJn·· 

cias, determir:adils intervenções do governo vno promover uma melhor a10-

c'ição de recurS05~ perm'jtind':l ã economia alcançar um nlvel mais alto 

d e b e rn - e s t a l~ • 

Em primeiro lugar, em termos de uma combinação ideal de politicas,poder

se-ia pensar na concess~o de um subsfdio ao custo de capital empregado 

no setor X (sob a forma de credito subsidiado) de modo afazer com que 
.. . ._' ~. 

Ó :::l.Isto eliminaria·ú distOl~ção no mercado de fatotes e p~rmitiria a prod~ 
r 

ção se realizar na fronteira de produção exterior. Conjugado com esse 

subsTdio, podetia ser estabelecido um conttole de preços, procurando 

fazer com que o monop5lio produza no ponto em que o preço do produto 

seja igual ao seu custo marginal, tal como ocorreria em concortênc-ia 

perfeita. O ~esultado dessa combinação de pol{ticas seria permitir 

que o e qui 1 {!W -j () S e i~ e a 1 i zen o p o n t o E I ( f i 9 u r a 1) a u m n i v e 1 m j xi In o 

possivel d(~ bem-estar. 

Alternativamente. poder-se-ia pensar ainda na imposição de um imposto 

sobre o custo de capital emptegado na agricultura, visando eliminar 

o diferenciai de juros pard os dois setores, isto e, fazer com que 

6k=1. Os recursos assim arrecadados poderiam ser revertidos sob a 

forma de subsldios por unidade produzida do produto X, e o equilTbrio 

obtido, de 'Tirst B(~stl\, se}'ia representado como no ponto EI, da fi-

gura 1. 
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Se nenhuma .dessas combinações for, posslvel, restaria ainda como alter

nativa de "First-Best", intervir no OIel"cado de fatores para aumentar 

o custo da mão-de-obra empregada -no setor industrial, tal que ejL==ok>l, 

o que permitiria a produção localizar em um ponto como E I
, na fror.tei-

ra exterior da figura 2. Esta polit;ca isolada, porem, reforçaria a 'Írlflu 

~ncia negativa do efeito-preço e o bem-estar se reduziria, ao inv~s 

de aumentar. Em conjunçf~ção com esta política, alguma forma de inter

venção sobre o mercado de produto teria que ser tentada, no sentido 

de reduzir a influ~ncia negativa do -efeito-preço. Poderia, por exemplo, 

ser tentado um controle de preços sobre o setor X ou, talvez, um subsT-

dio sobre esse setor, visando colocar a produção num ponto como [I, 

n a f -j 9 u r a 2. 

Uma p o 1 ., t i c a d e 11 S e c o n d - B e s ~ fi, n a i m p o s s i b i 1 i d a d e d e s e c o n s e g u i \' a p 1 i -

car uma dessas politicas ideais ("First-Best") mencionadas anteriormen

te, seria procurar corrigir a distorção a nlvel do mercado de produto, 

visando combater a influência negativa do efeito preço. Ainda que a 

p~oduçio continue d se realizar na fronteira de produção interior, o 

nlvel de bem-estar alcançado seri superior ao de nio-intervenção. A 

figura 3 reproduz essa situação, com o equilibrio final dando-s2 no 

ponto- EI
• Se a -intervenção se real izasse somente ao nivel do mercado 

de fatores, procurando atuar no sentido de fazer 8\(=1, o bem estar 
r C 

~umentaria. Por outro lado, se somente se procurasse fazer com que 

õi=(\>l, o bem-estar inequ-ivocamente p-ioraria. 

, 
-Por fim, resta-nós considerar a ~ltima alternativa sugerida dos deba-

tes sobre o crédito subsidiado. Trata-se do caso em que um setor tenha 

sua r e 11 t a b il i d ad e a r t if i c i a 1 IH e n t e r e b a i x a da, c 001 o C o n se q LI ê n c i a deu 10 

v ; ê $ d e p o 11 t -i c a e c o n ô m ; c a c o n t r a si. S e j a d e v ; d o a c o n t I' o 1 e s d e p r e ç (t S > 

confiscos, compra de insumos em condiç~es menos vantajosas, etc. Con-

forme argumentam alguns economistas, a agricultura no Brasil tem sido 

penalizada com esses males~ COIl1 efeitos ne9ativos em termos dE' 



· concentração de renda, concentração urbana e regional. Portanto, a 

agricultura viria requerer algum tipo de compensação e o crédito 

subsidiado serve para cumprir essa finalidade. 

" Para analisarmos esse argumento, conforme vimos fazendo, adotaremos a 

hip5tese de uma economia de dois setores, geometricamente representa

dos por uma curva de transformação, onde a agricultura ê representada 

no eixo Y e a inddstria no eixo X. Vamos ccnsiderir tamb~m a hip~tcse 

da agricultura sofrer o confisco e a'sobrevalorização çambial, que 

são formas de controle de preços, al~m do controle de preços propria

mente dito. A estas hipóteses, vamos acrescentar tambem que a agricul-

.tura se defronta com um setor industrial monopolizado, ou, o que 

dã na mesma, com um setor ,com um maior grau de monop~l io, e que não 

existam distorções no mercado de fatores. 

Estas condições definiriam uma situação tal como refletida na figura 1, 

abaixo. Os controles incidente~ sobre a agricultura seriam agravados 

por este fazer face a um setor com um maior grau de ,monopólio. Pro

vavelmente, um ponto como E, refletiria a posição de equilfbrio nessa 

economia 
'i 

o 

A p o 1 í t i c a l.-i v-d, tas e r a d o t a da, s e g. u r a m e 11 t e s e r i a U!l1 a 1 i b e r a ç ã o dos 

preços dos produtos agrlcolas, em todos os seus aspectos ll1ais amplos: 

d e s v a 1 o r i z a ç ã o c a 111 b i J. 1, e 1 i m i n a 'ç ? o ' dos c o 11 f i s c OS, e t c ;. E s s a m e d i d () . 

deveria sel~ con5u~JadH com o t.ahelilmcnto de preços do setor monopoli

zado, no caso o setor industrial. Essas medidas s~riam capazes, 0ntão, 

de colocut' a economia na melhor POSiÇ;'lO alcnll<;Jvel, rel~resentad<t pelo 
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ponto EI, na figura 1. Alternativamente, a'inda atuando ao nlvel do . 
mercado de produtos, que ~ onde a distorção se verifica, poder-se-ia 

pensar em esguemas de impostos combinados com subsTdios que contri

buam para aumentar a produção de Y e reduzam a produçã~ d~ X. A mag

nitude desejivel desse movimento vai depender da posição· relativa da 

Taxa Marginal de Transformação e da linha de preços. A realocação de 

produção deve parar no ponto em que as Taxas Marginais de Transtormaçâo 

e Substituição sejam iguais. 

No entanto podem existir obstãculos a adoção dessas pollticas. No ca

so mencionado da 1 iberação de preços, pode ser que isto não seja desejE 

vel J seja porque os preços dos produtos agricolas podem oscilar muito, 

aumentando a margem de risco da atividade, seja porqueopoder aquisi-

tivo dos trabalhad6res i baixo. Nesse caso, uma situação alternativa 

'" deve ser procurada para estabelecer alternativas de intervenção capa-

zes de produzir um padrão alocativo meihor do que '!Laissez-Faire ':. 

Uma ·segunda melhor pol{tica ("second-Best") poderia ser implementada, 

atuando ao nTvel do mercado de fatores. A polTtica de credito subsidia

do i agricultura, por exemplo, seria uma delas. O cridito subsidiado 

introduziria uma distorção no uso dos fatores, o que faria com que 

a fronteira de produção se deslocasse para o espaço interior, como a 

curva pontilhada na figura 2. Nesse caso, o equillbrio passaria do 

ponto E, na fronteira de produção exterior, para o ponto E', na fron

teira interior, a um nivel de bem-estar superior. O bem-estar sempre 
\ 

aumenta, em qualquer deslocamento na direção de X para y, desde que . . 

o custo de se produzir X em termos de Y (dado pela Taxa Marginul de 

Transformação entre X e Y) nâo seja maior do que os custos monet~rios 

de se trocar Y po~ X (dado pela linha de preços). Vale notar que, se . . 

o grau de distorção introduzido no diferencial de preços for muito 

grande, o deslocamento da fronteira de produção sera maior 

do que· o rcptf'sentado nqui $ e fatalmente o bem-estar se reduzirii. 



.34. 

Existe. portanto. um lirilÍte máximo ao grau dc distorção que se po-

de introduzir no mercado de fatores, sob pena de se reverter os efeitos 

positivos que se deseja produzir. Isto sugere que o crédito subsidiado p~ 

de melhorar o Bem--Estar, desde que esse n20 irr.plique em um diferencial ex 

cessivo no custo de capital entre os setores. 

Para finalizar nossa discussão que vimos desenvolvendo nessa seçao, 

resta chamar ~ atençao para dois aspectos muito importantes que acompa-

nham o Teorema do "Second-Best", que nem sempre ficam muito evidentes na 

discussão anterior. 

i) Quando alguma distorção no mercado de fatores ou de produtos se ~~ 
, 

nifestar, UQU situação de "Laissez-Fairc': não vai reproduzir uma alocação 

otima de Pareto e sempre existe algum tipo de ir..tervenção que pode melho··· 

rar essa situação. 

ii) À intervenção ideal ('IFirst-Bcst") dave ser aquela que atua diret~ 

mente sobre a fonte da distorç;o. Quando isto não pode ser feito~ dev~-se 

procurar intervir de outras maneiras e esta serf.í~ em [eral, de forma a 

afastar os deoais mercados das condições de ótimo de Pareto. Por exemplo. 

se nao vigorarem condições competitivas em alguns mercados interligados , 

e se essas condições so puderem ser reproduzidas em alguns deles, os re-

sultados obtidos não serao os melhores. Ào contrário, é até mesmo prová -

vel que os resultados obtidos sejam piores do que o original. 

Em termos práticos, com relação a propostas de política para a a-

gricultura. esse argumento anterior dá respaldo às sugestoes de política 

que envolvem propostas ",ais amplas, que chamam a ,:ltcnção para a necessida 

de de se tratar do problema da agricul tura COTI.O ligados ao problema de a2:. 

mazenagem, comercialização, etc .. ú. simples liberé?ção dos preços agrícolas 

na tentativa de estabelecer a eficiência competitiva no setor, quando nao 

acompanhadas de Iacdidas que visem o mesmo efeito em setores interligados ~ 

pode produzir resultados contrários aos desejados. 
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1 I Q P Mn E 

11 •• A fPol,tica de Inl~:entivos Govrrnament,1is e Sua Influêncié\ sobre -------------------------_._-_._._-------_._-----------
a Alocaç~o de Recursos -------------_._-----~--

Uma caracterlstica marcante na [conomia Brasileira, e que se acentuou 

particularmente nesta ~ltima d~cada, con~iste na diversidade de incenti 

vos de toda a natureza e pard todos os fins que são colocados ã disposi-

çao do setor privado. Eles se classificam quanto a sua nature-

z a , em I n c e ri t:..:L~o.~.i. i s c ~ ~, o LI e são f e i tos a t r a v e s das i se n ç: õ e s d e i m p 02. 

tos, creditas fiscais, e er.ll~entivos Financeit.E.~, feitos atraves de 

linhas de credito favorecido, destinados a incentivar a produç~o da 

ag~icultura (nas linhas de credito abertas a esse setor para comercia-. 

lização, custeio e compra de m~quinas e equipamentos) ou ã produção da 

ind~strid (como as linhas de cr~dito para a pequena e m~dia empresa), 

arem dos creditos e incentivos destinados a estimular as exportações. 

Quanto aos seus objetivos eles s~o bastantes diversificados. indo desde 

o propósito a estimular investimentos ou cumentar a produção ate a fina-

lidade de reduzir desequilibrias regionais. 

A extensão com flue St': recorreu a essa modalidade de pol'ítica se tornou 

tão ampla e val'iada que, segundo comentam alguns analistas, chegou

se a perder a pr5pl'ia !laça0 das.prioridades governamentais. ConseqUente

mente, pel'deu-se. tamb~m, o conhecimento de seus efeitos sobl'e a sistema 

econômico. De um módo geral, não se conhece qual setor estã sendo incen·-
, 

tivado ou penalizado e muito menos em que grau. Por essa razao, c esse 

vem a ser o prop~sito bâsico desse estudo, torna-se necessãrio apul'ar, 

de algun1 i:1 I1 J anc'iri1, UII) sOmatório de todl1s as al{quot.as de subsid;os e 

impostos que incidem sobre as diversas atividades e conhecer, atrav~s 

d o r e sul t d d o f -i il <11, S l' a ;1 t i '/i d a d r (: Q f p t: i V c11l1 e n t e sub s ; d "i a ci J ou o r: (' t' :1 d i1 

e em que 9rdu. I\s~i1l1, pOder-'se-a conhccét, também. as verdadeiras prinri-

. d a d e s 9 o v (~ n I (11111' n t: ti i S il d () L J ri ;') s . 



Na primeira pi1rtl2 desse tr.1bulho, estudamos os aspectos teóricos das 

distorções no sis1:c:rna econômico, procurando mostrar os custos en'/ol-

vidas em tais soitu2.çoes. Procur-arnos, tamboem, discutir as chamadas 

pOlfticas 6timas de intervenç~o. que sâo aquelas que visam a reduzir 

esses custos DO mlnimo. Quando na impossibilidade de se tornar os cu~~tos a 

z r r o, e 1 i m i na n d o a d i s t o r ç ã o, v i mos ~ t a m bem, as p o 1 'í t i c a s que m i n i rn oi z a rn 

esses custos, as polTt-icas denominadas d~· "Second-Best", discutindo 

um caso especTfico, constituido pela polltica de cr~dito subsidiado 

no Brasil 

Conforme mencionamos em patagrâfos anteriores, nosso propó'sito nessa 

segunda parte, ~ quantificar os incentivos ou gravames efetivos, que 

incidem sobre uma determinada atividade, para~ finalmente, identificar 
... ~ •• r ; ( Jl~" 4"" { 

quais sâo as atividades incentivadas ou penalizadas e em que grau, 

pela pol1tica ccon~mica oficial. Isto permite, em ~ltima anãlise, em 

conhecer o vi~s alocativo imposto ao sistema econ~mico pela polTtica 

de incentivos e penalizações do governo. A partir desse conhecimento, 

pode-se fazer interfer~ncias sobre o padrão da alocação de recursos 

inter-setoriais ou entre as atividades, bem como sobre o padrão da 

distribuiçâo funcional da renda, de acordo com as respectivas inten

sidades de fatores dos setores relativamente mais favorecidos. 

A metodologia adotada para apurar esses {ndices de proteção efetiva con 

soiste na charnac!u Teoriu da Proteção Efetiva*, que tem o PI~opósito de 

conhecer a verdadei ta proteção dada a ulIla indüstri a domestica contra 

concorrentes extcrnus, atrav~s 'de um sistema tarif~rio. Essa 

L -'r 'i a p a I' te d (' U In P r r. s s u p (> s t o l' e 1 a ti v é\ m c n te sim p 1 e s : o de que 50 

a t a r i f a n om i na 1 sob,' e i1 i III P o r ta ç ã o deu 111 p t' od u to, que se de se j a 

ver a Li 111 C n t a das'.: a p t' (J c! U ç~ o d () 1i1 e s ti c a, n 3. () 'é s u f i c i e n t e p a r a s e d E' t c I" .. o 

m i n a t' a v (')' d ô d e i I' ti P \' C t (~ S~ d o d ,\ d J a a t ·i v i d a de. P uI" a i s to, 6 n c c e s s il r i o 

* A t e o r i c\ d J P r o t (l ç il(' (I f (' t oi \' i~ é I:i i n li 11 C ·i o s um e n 1 c (' s t lj d ê\ d il c °d (' r; e n v (',1 vi 0' 

da p o r C o t' d (~ t:; (' 111 (()) C' (/). c (i n (' <; L ~ s t }' ;JI) li 111 o~; fi li e nos b i1 :,(~ i; III W'; 
p li r a t l' (\ 1 'i '!. II I' C (; 1 (' (>~) L 1/ Li (, , 
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conhecer tambcm as tarifas que incidem sobre os insumos que sao utili

zados pela atividade. Desse modo, chega-se'ã cons~atação de que o 

importante ~ a proteção dada ao valor adicionado nesta atividade, cuja 

magnitude e determinada levando-se em co~sideraçâó o efeito lTquido 

da tarifa protetora combinada com as tarifas sobre os insumos que gra

vam a atividade. A variação no valor adicionado após essas tarifas, 

com relação ao valor adicionado original, define, então, o conceito 

de tarifa ou proteção efetiva. 

Em termos alg~bricos, esse conceito pode ser formalizado da seguinte 

maneira: sejam, 

t - Tarifa Nominul sobre o produto j j-

t.= Tarifa so,bre o insumo importãvel i, usado na produção de j; 
1 

a . .::: P a r t i c i p a ç ã o d e i n o c u 's to d e p r o d u ç ã o d e j 
lJ 

P = Valor adicionado por 1 unidade produzida de j v 

Entio, representando a taxa de proteção efetiva por gv' teremos, por 

definição, 

9 = d P v 
v --- = 

P I _ P 
v' V ( 1 ) 

'P", Pv 

pl caracteriza o novo valor adicionado que resulta da produção de j , v 

apos a implantação das tarifas t. e t. e ~ dado algebricamente por 
J 1 

pl ::: P. I(l+t.) - a .. (l+t.)1 v J J lJ 1 

Enquanto que Pv' o valor adicionado na situação original, ~ por ,defini

São, dôdo por 

P = P. (l-a .. ) 
v J 1 J 
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Substituindo as expressoes para Pv e p'v na'fõrmula (i) e feitas as 

devidas s;lIlplificaçõ~s, teremos a fõrfllula da proteção efetiva dada 

por 

9 :: 
V tj-aijt( 

l-a .. 
1 J 

( 2 ) 

Essa f~rmula nos permite conhecer a proteção efetiva concedida aos divCl -

sos produtos j próduzidos domesti~amente e/ou importados. Al~m disso, a 

ordenação dessas taxas nos indicarâ o vi~s alocativo introduzido na 
. 'jl"; $" 

estrutura produtlva, p~ dependendo da elasticidade de substituição na 

~roduçâo, os recursos tenderão a fluir dos setores com menores taxas 

de produç~o para os setores de maiores taxas. 

I 

A simplicidade de~sa f6rmula~ deve-se principalmente ~s hipõteses restri-

tivas que se costuma adotar, como por exemplo, as hipõteses do pals pe-
, / 

queno e á de coeficientes de insumo-produto fixos, al~m de nâo se levar 

em con~ideração os efeitos das tarifas sobre os termos, de troca, nem 

tarifas redundantes, nem reversão de com~rcio ou proteção indireta. 

A Hipõtese de preços param~tricos no com~rcio internacional, que corre~,

ponde a suposição do paIs pequeno ~ de grande conveni~ncia para o cã'l

culo da proteç~o efetiva. Esta hipEtese significa que a elasticidade da 

oferta vai ser infinita aos preços internacionais, e, portanto, qualqucl' 

aumento de preços dom~sticos fica determinado exclusivamente pela tarif" 

independente de elasticidades da pferta ou demanda. Esta hipõtese vai 

implicar também em '1ue o l:f.~~ro~5...~,~_ (o aumento na quantidade dÜlll~=S' 

ticamente produzida em decorrênci a da tarifa) será totalmente i ndcpendc:,!

te do ~fei to !:on.sum~, (redução no .consumo devido aos preços dom~sLicos 

aumentado), o primeiro efeito dependendo somente da taxa de proteção 

efetiva e da elasticidade de oferta do produto e o 'segundo, da tarifa 

nominal e c!il elasticirlilc1c de demanda pelo produto importado. Tod,lV'ia, 
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S~ a elasticidade da oferta nao for infinita, isto e, se a curva 

de oferta for positivamente inclinada, qualquer movimento de 

demanda afetará a afer'ta, e vice-versa. Os efeitos consumo e produção 

serao agora interdependentes, o que tornarâ amblgua a direção do flu

xo de recursos entre os setores, ou seja, a ordenação pura e simples 

das taxas efetivas nio mais indicarâ, inequivacamentê, a diteção do 

fluxo dos recursos. Este ~ o principal pr9blema com os produtos nâo

comercializâveis internacionalmente, onde não se pode adotar essa hip~ 

tese simplificadora. 

A excessiva simplicidade desse ~~todo, devido ao fato de se basear em 

hipEteses bastante restritivas, obviamente, levantarariam criticas. So-

dersten (18), por exemplo/critica o carãter estãtico desse m~todo e SU& 

natureza de equ-illbrio parciõl, e cL~1ssif;Qesse m~todo como "pouco mais 

do que u:n interessante conceito em busca de uma teoria ll
• 

Todavia, apesar dessas limoitações, os resultados fornecidos por:tal. me 

t~do nâo deixam de ser esclarecedores e ~teis, mesmo porque, do ponto 

de vista prâtico, ~ sempre melhor dispor de alguma informação do que 

nenhuma. Por outro lado, a nossa intenção e descaracterizar, em parte, 

a estreita vinculação desse meredo com o setor de come'rcio internc;cional 

e aplic~-lo indiscriminadamente ao mercado dom~stico. Apenas quando est;-

vermos tratando de um produto transacionl~do no com~rcio internaci onal, 

r e c o r r e r e 01 o s a s h i p õ t e s e s s i lf1 P 1 ; f i c a d o lO (1 S que e s s a s c o n d ; ç õ e s p e r m it e 111 • 

Mas, nossa intençâo b5sica ~ analisar a combinaçâo de subs1dios e grava-

me s di l' i 9 ; dos a o 111 e I' c a d o dom e s ti c (1 p a r ii c o n h e c e r a s ver d a d e i r as p r i o r oi d a -

des da po11tica oficial ~e não estudJr apenas a proteção efetiva concedi

d a a i n d Li s t ri éI d e b e n s tt' a n s ~~ c i o n a dos n o c o 111 e i~ c i o e x t e r i o t . O e n t r o d e s s a 

õtica, ,vamos ter quC' levar em considcr<lçâo não apenas as tari fas e subslo 

dios ao comercio exte~'iOlo~ milS tambelll os impostos e subsídios fiscais 

e os subsfdios no crédito. 
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Quuntoao proced;!l1(;nl~() de cii1culo que iremos adotar, vimos que este ~;r: 

b il S e i a e m u rn !TI e t o d o c u j il S h ip ú t c s e s f u n li d m e n t id s são a s cf e U iH a o f (-, i' 1.;) 

de insumos (e de produto) infinitamente clãstica e oferta fixa dos fato 

res de produção (Oil;·, o carte Cf estático da teoria). Desse: modo, ;15 

iniciativas que visem a proteser uma atividade terão seus efetios mani' 

tados através do aumento de: renda dos fatores de produção emp:'egi:ldos nes· 

sa atividade. Quando, por~m, ciistirem insumos com oferta não-infinitJ 

mente elâstica, parte desse aumonto de renda vazarâ para a atividade 

que produz esse insumo, ou seja, este insumo receberâ uma proteção 

indireta. Daí' advern a impot,tância da hipótese de elast.icidade infiniti~ 

dos insumos, porque permite afirmar que a proteção ~ dada somente aos 

fatores de produç~o empregados na atividade j. Inclusive, quando se su

p(le que um fator te·nha uma oferta infinitamente elãstica (como e o caso 

do cl'edito subsidiado, que verc~mos mais ad·iante), a recomendação feita 

~ de que se separe esse fator dos demais e o considere junto com os 

demais insumos (que, por hip~tese, tem of~rta infinita). A taxa que se 

vai obter com esse procedimento indicarã o grau de proteç50 dado apenas 

aos fatores de oferta não-infinitdmente elâstica. Essa constitui a 

grande dificuldade; relac-ionl1.da aos insumos não-comercializãveis, de pl'O

dllÇão exclusivamente doméstica. Eles complicam a anãlise, porque seus 

aument~s de preços decorrentes da proteção indireta que recebem, redu

zem a proteçdo efet-iva que SE' pretende di1r a produção de um produto j. 

Consequentemente, tais aumentos devem <er subtraidos dos aumentos do 

valor adicionado na produção do produt.o pr·incipal. 

A e s s a c o m p 1 i c ti ç ã o. S E' ad i c i o n o ó u t r a. j ã me n c i o n (l d a a n t e r i o r m e n t c ~ d a 

impossibilidade d2 scraração dos efeitos-consumo e produçfio, no que diz 

r c s p e it o a o s b c n s "11 â LI - C u m ( r- C"Í a 1 i Z J v P. i s ", d e v i cI o a i n t e t' d c p e n d ê n ci il e li -

tl~e seus Illovlml!ntos de Off~t'til Cê demi.1 ndil. 
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Porem, apesar de termos grande intêresse no conhecimento do sentido em que os recursos 

tenderão a serem alocados, o que fica parcialmente prejudicado devido a essas complic~ 

ções, somente o interêsse de conhecer as verdadeiras prioridades governamentais, atra

vês de seu emaranhado de estímulos e gravames já justifica, em parte, o desenvolvimen

to dessa análise. 

2. A ANÁLISE EMPtRlCA 

2.1 - Discriminação dos Impostos e Subsídios que devem ser considerados em cada ca 

SOe 

Nesta seção desenvolvemos as fórmulas que serão utilizadas em nossos cálculos das 

taxas de proteção efetiva para as diversas atividades a serem consideradas. Para tant~ 

convêm, em primeiro lugar, discutir que impostos e subsídios devem ser levados em con

sideração, na medida em que contribuam, de alguma forma, para aumentar ou reduzir o va 

lor adicionado na atividade cuja proteção efetiva (ou desproteção) está sendo mensura-

da. 

Se o produto 1 ê de natureza importável ou exportável, e o país ê um país pequeno 

no comercio exterior, seu preço domestico vai ser 'determinado pelo preço internacional. 

Isto faz com que a curva representativa da oferta desse p~oduto para o mercado domesti 

co tenha elasticidade infinita, ao longo de sua seção relevante. Isto faz com que nem 

todo imposto ou subsídio que afete o produto principal, os seus insumos, sejam releva~ 

tes em afetar a produção domestica desse produto principal (*) Para efeito de discus -

sao, tomemos, por exemplo, um produto 1 de natureza importável com um insumo ~, de na

tureza exportável. Um imposto ao consumo do primeiro produto não tem a menor relevân -

cia em afetar sua produção domestica, porque simplesmente irá reduzir importaçôes. No 

entanto, um imposto desse mesmo tipo incidindo sobre o insumo e, terá relevancia em a

fetar a produção de lt que e um consumidor do insumo e e que, portanto, terá que pagar 

mais caro por este insumo. 

, . 

(*) O produto principal ê aquele no qual estamos interessados em conhecer a taxa de 

proteção efetiva e sempre será genericamente representado pelo produto j. 
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Do mesmD modo, um subsidio i exportação desse insumo, na medida em 

que faz aumentar o seu preço, teri relevincia em afetar a ativida

de produtora de 1 ' que o utiliza em sua produção. A ~istagem 

que apresentamos a seguir, resume os pr~ncipais impostos e subsi -

dios incidentes sobre o produto 1 e sobre os insumos utilizados 

em sua produção, que sao relevantes em afetar a atividade produto

ra de j. (de acordo com a natureza desse produto e insumos, indi

cando seus efeitos positivos (+) ou negativos (-) ). 

• . ~ rlWlJI)íO 

I) Tributos e subsidias relevantes em afetar a produção importãvel 

(j)}que utiliza insumos importaveis (i), exportiveis Ce) e n-ao 

comercializaveis (n): 

i/o Produto Impo~tivel 

· Tarifa s/Importação, tj(+} 

Sobr.~valorização cambial, 

'TI (-) 
• Imposto ã produção,0j (-) 

• Subsidio ã produção,Sj (+) 
, t 

• Subsidio ao crêdito,í~~(+) 

S/o Insumo Importivel (i), uti
lizado por j 

.Tarifa s/importação,li (-) 

.Sobre valorização cambial, 
§n (+) 

.I~posto ao consumo,C i (-) 

.Subsidio ao consumo,Sci(+) 

S/o Insumo Exportãvel(e),utiliza
do por j 

S/o Insumo não-comercializá
vel (n),utilizado por j 

• Subsidio ã Exportação,Sxe(-) 

· :Sobr~valorização Cambial t 

àn (+) 

· Imposto ao consumo, Ce (-) 

• Subsidio ao Consumo,Sce (+) 

.Imposto ao Consumo,C n (-) 

.Subsidio ao Consumo,Scn (+) 

.Imposto ã produção, 0n (-) 

.Subsidio ã produção, S (-) 

.Subsidio ao credito,ôrn(+) 

~Efeitolllinkagell*'~hn (2) 

(*)- O efeito "linkage" consiste no aumento (ou diminuiçio) pro 
porcional no preço do insumo doméstico utilizado na produ~ 
çio de j. Quando este produto recebe uma proteção efetiva, 
(ou desproteçio) aumenta,(reduz)sua demanda ~elo insumo ~ , 
que terá seu preço aumentado (ou diminuido).Seu efeito so
bre 1 ' portanto, i contririo ao do efeito indicado pel~ 
proteção efetiva. 
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ii) Tributos e Subsídios relevantes em afetar a produção do exportável 

(j), que utiliza insumos importiveis(i),exportiveis (e), não-corne~ 

cializaveis (n): 

Sobre o Produto j 

.Subsídio ã Exportaçã~,sxj(+) 

.Sobrevalorização cambial ,'ôIT(-) 

.Imposto ã produção,0j (-) 

~Subsidio i produção~Sj (+) 

~.Subsidio crediticio, 5rj{+} 

5/0 insumo exportãvel (e), uti
zado por j 

.Subsidio ã exportação,sxe(-) 

.Sobrevalorização cambial,ôrr (+) 

.Imposto ao consumo,Ce {-) 

.Subsidio ao consumo,Scé {+} 

, Slo Insumo importãvel(i}~utilizado 
por j 

.Tarifa s/importação, ti (-) 

.Sobrevalorização cambial,ôrr (+) 

.Imposto ao consumo, Ci (-) 

.Subsidio ao consumo, Sci (+) 

S/o insumo não-comercializável(n), 
util i zado por j 

.Imposto ao consumo,Cn (-) 

.Imposto ã Produção, 0n (-) 

.Subsidio a Produção,Sn (+) 

.Subsidio aQ ~réd;to,ôrn(+) 

.Efeito"linkage", ~ (1) 
Pn 

iii}Tributos e Subsidios relevantes em afetar a produção do produto não 
. • f 

comercializavel; (n). que utiliza insumos importáveis (i), exportã-
;' 

veis (e) e não-comercializaveis (n): 

Slo nio-comercializavel j 

.Imposto ao consumo, c j (-) 

.Subsidios ao consumo,sc j (+) 

.Imposto ã produção, 0j (-) 
. I 

~Subsídio ~ produção, Sj(+} 

.Subsidio ao crédito, ~tj (+) 

J 

Slo insumo importáve 1 .> i , uti 1 i zado 
por j 

.Tarifa., s/importação, ti (-) 

.Sobrevalorização cambial,~rr (+) 

.Imposto ao consumo, ci {-} 

.Subsidio ao consumo, Sc; (+) 



s/o insumo exportável (e),utili 
zado por j -

.Subsídio a exportação, sxe (-) 

.Sóbrevalorização cambial, ôrr(+) 

.Subsidio ao consumo, Sce (+) 

.Imposto ao consumo, Ce (-) 
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s/o insumo não-comercializãvel (n) 

.Imposto ao consumo, cn (-) 

.subsfdioao consumo,Scn (+) 

.Im~osto a produção,en. (-) 

.Subsídio a produção, Sn (+) 

.Subsídio crediticio~6rn(+) 

.Efeito"li~kage", ~ (1) 
. Pn 

2.2) Apresentação das fórmulas de cálculo da taxa de proteção efetiva, 

para cada caso específico. de acordo com a natureza do produto j. 

Neste ítem, pretendemos apenas apresentar as fórmulas de cilculo 

que iremos utilizar em nossa pesquisa empfrica)para obtermos as 

taxas de proteção efetiva (ou desproteção) que cada atividade re 

cebe, como consequincia dos diferentes impostos ou subsídios que 
~I=I 

incidem sobre uma destas. Aqui são relacion~dos somente os itens .. 
que. irão compor as fórmulas finais, e a nomeclatura das va~ 

riãveis utilizadas. A dedução das fórmulas e outros detalhes sao 

apresentados nos apêndices específicos. 
'. , 

2.2.1- Fórmula da proteção efetiva para o caso de um produto impo~ 

tãvel j, que utilize em sua produçãó insumo'importãveis(i}, 

exportáveis (e) e não-comercializaveis (n). 

Os itens de politica fiscal, comercial e creditícia que se 

rã~ considerados para compor a fórmula de cilculo sério os 

seguintes: 

Sobre o produto j, vamos supor que incidam uma tarifa de 1m 

portaçio (tj) um imposto i produção (8j), um subsidio ao 

cridito (6~j)' e considerar que exista tambim um imposto 50 

bre o consumo de j (cj)- que niQ i relevante em afetar o 

valor adicionado de j" mãs que interfere nos preços relati

vos de mercado; 

Sobre os insumos i ,5, de natureza importãvel, vamos consi

derar a existência de uma tarifa de importação (ti) e de um 
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imposto ao consumo (ci); 

Sobre os insumos _~, de natureza exportável, vamos c(;ns~

derar a existincia de um subsidio i exportação (sxe) c a te 

um imposto sobre c consume (Ce), 

Es finalmente, sobre os ins'umos (n's), de natureza nao-c',)·· 

mercial:"izave'! ~ vamos eapnsiderar somente a existência de um 

imposto sobre o consumo (Cn) ~ de um imposto sobre a prod~ 

çio (en)~ deixando de lado a possibilidade de exist~ncia d0 

um subsTdio ao cridito e desconsiderando o efeito-"linkage~ 

que depe n de da prôpri a taxa de p r·ote çã o e fe t i va da da ao p rE

duto j. 

A sobrevalorização cambial e o credito ubsidiado sao dois 

itens anteriormente mencionados que mer~cem consideraç5es 

específicas. 

Com relação a sobrevalorização na tax~ de cambio, o proce
\ 

dimento que julgamo~ mais simples e por essa razao, mais co' 

veniente~ i incorpori-la i tarifa e ao subsfdfo de exporta

ção, respectivamente somando ou subtraindo o percentual ~a 
, & 

sobrevalorizaçio, e definindo aSlirn, tarifas ~ subsidias a 

e x p o r t a ç ã o I~ 11 qui d o SU , 

Quanto ao cr~dito ~ubsidiado, duas observaç5es devem ~er 

feftas. Primeiramente, no caso em que ele seja da modalid~ 

de de um cridito i exportação e que incida sobre um insumo 

exportivel t deve ser incluido na categoria de subsfdios' -a 

exportação tsxe);em segundo lugar, quando o cridito subsi

diado in~idir sobre um produto J, que estamos apurando a t! 

xa de proteção efetiva, adquire um caráter de insumo de ofe 

ta infinitamente elástica e que. portanto, deve ser tratado 

1 c o m o um i n 5 um o ã p a r t e * ( C-o r d e-n- ( r ) . 
-------------------------------
* Para uma .discussão mais detalhadi-~Dbre o cridito subsidiado e como 

deve ser tratado para efeito de cãlculo da proteção efetiva, ver 
apêndi ce I. 
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Desse mesmo modo, uma f5rmula de cilculo da taxa de prote

ção efetiva para um produto importãvel, que incorporasse 

todos esses itens, seria a seguinte: 

A -----:1 
B 

onde 

a I •• _ 

1J 
~ a' -~ a1nj- __ a_kj _____ -
e=h+l ej n=q+l" (l+tj) (l+cj) 

B= 1 -~ a'ij 
(l+tj}(l+cj) 1=1 (1+ci)(2+t1) 

z 
L a'nj (l-ên)(l-ên) + 
n=q+l 

GLOSSARIO: 

a I • eJ 

.. 
c j ' C i ' ce ' cn: Impostes "ad-valorem" cobrados no consumo 

do produto 1 e dos insumos i,!,~t re~pectivamente; Quanto 

ao imposto ao consumo cn' tem que ser obtido pela transfor

mação indicada na f5rmula (3) do apindice (3). 

8 j t ~ni Impostos "ad-valorem" cobrados na produção do pr~ 

duto 1 e do in~umo ! t respectivamente; O imposto i prod~ 

ção ên tem que ser obtido pela transformação expressa em 

(4), no apindice (3). 

ti, Sxe: Tarifa s/o Insumo i e subsídio a exportação do in-
", sumo e. 

a ' ij , a'ej' a'nj: Coeficientes de insumo-produto, aos preço' 

de mercado, indicando as participações dos insumos i,!t~ t 

respectivamente, no valor de produção de j . 

i ' kj : Participação do custo de capital (custos financeiros 

a juros subsidiados, no valor da produção de 1 ,aos preço$ 

de mercado. 

S' kj : Proporçio dos subsidio ao custo de capital(sub~fdios 

via crêdito)no valor da produção de 1, aos preços de rnerca~ 

do. 
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2.2i;) Fórmula da proteção efetiva para o caso de um produto e~portã -

vel 1 ' que utiliza em sua produçio inJumos importiveis !t ex ~ 

portáveis !, e não-comercializaveis n. 

Os impostos e subsldios fiscais. credit1cios e comerciais que por hip~ 

tese incidem sobre o produto 1 e seus insumos,e que serão levados em 

consideração para efeito de câlculo da taxa de proteção efetiva) serão 

os seguintes: 

-Sobre o produto exportivel 1 t vamos supor que incidam um subsidio i 

exportação {5xj}, um tmposto i produçio (0 j > e um subsidio credittcio 

(6~j), alim de um imposto ao consumo de 1 (cj)~ 

-Sobre o insumo importivel ! ~ vamos supor a incidincia da uma tarifa 

sobre a importação (ti) e de um imposto ao consumo de ! (ci). 

-Sobre o insumo exportável vamos imaginar a existincia de um subsTdio 

ã exportação (Sxe) e a de um imposto sobre o cõnsumo (Ge). 

E, finalmente, sobre o insumo não-comercializãvel, vamos le9ar em consi 

deraçio a influência sobre Í de um imposto ao consumo de ~ (Cn) e de um 

imposto ã produçãà de ~ (0n). 

Os comentários anteriormente feitos a respeito da sobrevalorização cam

bial e do cridito subsidiado permanecem inalterados e a nossa fórmula 

de cálculo da taxa de proteçio para esse caso, ê a seguinte: 

C 
,,,'J gv= ----- -1 t onde 

O 
" 

c= -r-+0C-J~ - ~ al;j -~ ,-~ a'nj - a'k,J. 
i-1 e=h+1 a ej n=q+1 

h 
0= __ ....;.1 ____ - (ã' kj+S I kj >:t 

{l+cj){l+sxj} 1=1 

I 
a i j 

(l+ti )(l+ci) 

q 
- L 

I 
a ej 

e=h+l (l+ce)(l+S~~) 
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GLOSSARIO: 

Cj,Ci,Ce,ên Impostos "ad-valorem~ cobrados no consumo do produto 1 

e dos insumos 1,~,~, respectivamente. Quanto ao imposto ao consumo ên, 

tem que ser obtido pela transformação indicada na fõrmula (3) do Apê~ 

dice(4)' 

ej, ên: Impostos had~valorem" cobrados na produção do produto 1 e do 

insumo n ' respectivamentE!; O imposto a produção ên e obtido a partir 

da transformação indicada em (4), no apêndice (4). 

ti' Sxe: Tarifas s/in~umo 1, subsTdio. a expor~açio ao insumo e. 

a'ijt a' ej , a'nj: Coeficientes insumo-produto, ans preços de mercado, 

indicando as participações dos insumos 1, !, !, respectivamente, no va 

lor de produção de j. 

ã' kj :'Participação do custo da capital (custos financeiros) a juros 

sub s i d i a dos n o va 1 o r da p r o d u ç ã o de :1.. ' a. p r e ç 0-· cte m e r c a do. 

S'kj : Proporção dos subsidias ao custo de capital (subsidios via cridi 

to) no valor da produção de 1, aos preços de mercado. 
, , 

2.2.i11) FSrmula da proteção efetiva para o caso de um produto "nao-co

mercializãvel j, que utilize insumos importãveis i, exportá -

veis e, e não-comercializaveis n. 

Dentre os subsidios e impostos destacados no item (2.1) desta Seção 

como relevantes em afetar o valor adicionado da produçio de i, vamos su 
i 

por·uma situação em que existam os seguintes tributos e subsidios: 

- Sobre o produto nio-comercializivel i, vamor supor que incidam um im

posto ao consumo (cj), um imposto a produção (9j) e um subsidio ao 
I 

credi to I (.ô r j) . 
I 

- Sobre o'insumo i~portivel i vamos imaginar a existincia de uma ta-

rifa sobre importação (ti) e um 'imposto ao consumo (ci). 
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- Sobre o insumo exportiv"l !t vamos levar em Gonsideraçio um subsidl0 

a exportação (Sxe) e um imposto ao consumo (te). 

E, por fim, quanto ao insumo nio-comercializivel n, vamos admitir a 

incidência de um imposto sobre o consumo (cn) e de um imposto ã prod~ 

çãq (9n)- deixando de considerar o credito subsidiado (prn) dirigido 

ã produção de n. 
8 r"", 

A fórmula final de cálculo, que toma em consideração esses tributos men 

cionados, tem a forma seguinte: 

E 

F 

E= (l-êj}(l-Sj) 
" "" (1+êj)(l+9j) 

F=(l-ê. )(l-ê.) 
J J 

z 
I 

n=q+l 
ai . {l-ê )(l-S ) t 

nJ n n 

, t 

GLOSSARIO 

-1 , onde 

q , 
• -I; a ej 

e=htl . (l+ce ){ltSxé) 

ei,Ce: Impostos "ad-valorem" sobre o consumo dos importiveis e export! 

veis consumido por i; 

êj , Cn:Impostos ao consumo de j e n, respectivamente, obtidos a partir 

das transformações indicadas em (5) e (7), no apêndice (5). 

9j , ~n:lmpostos a produção de 1 e n, respectivamente, obtidos a partir 

das transformações indicadas em (6) e {8}, no apêndice (5). 

C
j

, ej:lmposto ao consumo e a produção de J, respectivamente, obtidos a 

partir das transformaç5es indicadas nas f5rmulas (3) e (4). no 

apêndice (5). 
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Coeficientes de insumo-produto avaliados 

aos preços de merendo, e indicam as par-

ticipaç~es dos insu~oG !,~,n, respectiv~ 

vente, nu valor da produçio de i. 

, 
a kj Participaç~o do custo de capital (custos finsn -

ceiros) a juros su1sidiados no valor da produçio 

de ~, a preços d~ mercado. 

Proporção dos subsídios ao custo de capital (su~ 

srdias via cr~dito) no valor da produçio de ~iaos 

preços d~ mercado. 

* 



APtNDICE 1: 

o subsidio ao credito como uma redução no custo de capital. 

O custo de capital pode ser geralmente definido por 

Onde, 

br Custo da unidade de capital em cruzeiros 

·51. 

r Taxa de lucratividade ou, também, a c us to de oportunidade do ca 
pital 

z taxa de depreciação 

t ': Aliquota de imposto sobre lucros 

Pk' Preço de uma unidade de capital 

Como estamos considerando apenas o capital financeiro, deixaremos de 

considerar a taxa de depreciação e o imposto s/lucro. A participação 

do custo de capital (financeiro) na produção de-~ vai ser dada por 

, . 
Existindo um subsldio ao credito (6r), a expressa0 (2} serâ modifica 

da para 

rPk .. 6rPk = (2 1
) 

p j p j : 

Onde, . 
akj: proP9 r ção dos juros não-subsidiados pagos, sobre o valor da pr~ 

duçãd de j ~ 

6~j: prop6rção dos subsidias financeiros no valor da produção de ~. 

Na:.apuração .empirica, estes valores vem distorcidos pelas diversas;!'! 
I 

terferências sobre os pr'eços rélatlvoS, como impostos, subsIdios,etc:. 
I 

Quando, então, deseja-se conhecer essas participações aos preços ·sem 

interferêniias, as estatisticas observadas devem ser trabalhadas de 

modo a "filtrar" essas influências. Isto pode ser feito da seguinte 

maneira: 
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Vamos supor que onerem o preço do produto 1, uma tarifa e um imposto 
. 'X'B·u;. 

ao consumo, e que não exista nenhum ônus desse tipoVo preço do capi-

tal, Pk. 

A s e s t a ti s t i c as" o b s e r v a das, a o s p r e ç o s de m e r c a do (a \ j) e ('S I k j) s e 

rão igua i s a 

I . 

a kj 

I ; 

- Si = kj .. akj - Skj 

(l+tj) (l+c j ) 

(3) 

Onde, atj e Skj são os valores dessas ~arttcipaç5es aos preços li

vres de influência. 

Desse modo, os verdadeiros valores das participações do custo capital 

e do subsidio financeiro (a kj e Skj) podem ser determinados corrigi~ 

do os valores observados no mercado, conforme a expressão abaixo: 

, ; 
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APtNOI CE - (2. 1 '-

Preços pag~pel0 consumidor quando incidem dois impostos sobre um pro

duto n~o-comercializivel, um imposto "ad-valorem" ao consumo (e) e um 

imposto "ad-valorem" i produção (9) *. 

a) considerando inicialmente a introdução de um imposto ao consumo (c}, 

conforme apresentado em Musgrave (16), 

sejam, S=S(q} curva de oferta 

O=O{q} curva de demanda 

o equilibrio após a introdução do imposto, será dado por 

derivando com relação a c:, a derivada da nova quantidade de equi/l-
,_O 

brio (q,) será dada por 

O(.q! ) 
. O I (' qi )( 1- c) - S' (9i ) 

Derivando somente a curva de demanda com relação a c., para se obter 

.. 

" ~~u.t· 
a variaç~o no preço de consumo com relação ao preço original de ~qU!-

-'librio p* ,iremO'S obter. 

dO ~ __ 0 ..... ( ..... 9'-i-'-) __ _ 

(l-Cj)t{l-C)n 
e 

dc! 

{transformando S'(qi> em elasticidade, onde 

O'(qi) 
!. elasticidade de demanda e t, elasticj 

dade da oferta). 

o preço pago pelo consumidor Pc' vai ser dado por 
:,j 

0(9 i) {c~' J 
(l-c)(l+ ~) 

~ 

como pc=D(qi). teremos então 

Pc 
1 = p* ( ~ ____ 1 ___ _ 

1 -

. -- -.. _ .. ~ 

c 
(i-c) (l+,!l) 

~ 

) (1 ) 

(*) Agradeço ao Prof. Antonio Salazar, a quem virias vezes recorri 
para solucionar dúvidas nesse ponto, e cujos esclarecimentos 
permitiram o desenvolvimento desses cálculos. 
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b) Em seguida, supoe-se que um imposto a produção (9) seja introduzido 

9 novo equilibrio entre oferta e demanda será dado por 

Derivando com.relação a 9 esse ,~ovo eq~ilibrio e percorrendo os ca 

minhos semelhantes aos de (a)t teremos um novo j preço pago pelo con 

sumidor) dado por 

p~ 

08S: 

= p* 

1 (-------) 
1- 9 -----

( 1 + 9 ) (1 +t- ) 

.( 1 ) 
1- c 

(l-c) 1 +.!!l ) 
ti 

Nos usos que faremos dessa 

hipótese que 

(2) 

] ) ( 
1- 9 

(1 +9) ( 1 +n.) 
~~ 

expressa0, vamos adotar a 

~2 ~2 

(3) 

conveniente 
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AP(NDICE - (2.2'}L 

Preço recebido pelo produtor quando incidem dois impostos sobre um pr~ 

duto não-comercializãvel, um i.' imposto "ad.valorem" ao consumo (c) e um 

. imposto "ad.valorem" a produção (9). 

Os caminhos percorridos nesse processo sao idênticos aos demonstrados 
.c' 

anteriormente, com a exceção de que, as derivadas das quantidades de 

equilíbrio (~ e ~) são introduzidas nas derivadas das curvas de 
dc de 

oferta com relação dos impostos. O resultado final obtido, serã dado 

por: 

P~ = p* ( 1 ) 1 ( 
" ) 

(4) 
1+ c 1 + e \ j 

(l-c) (l + fl) (l +9) ( 1 + (2 ". ) 

n1 n,. 
t. 
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APtNDICE 3: 

Derivação da f5rmula de calcGlo da taxa de proteção efetiva concedi

da a um produto importâvel ~ , que utiliza insumos importâveis i. ex

portãveis e, e não-comercializãveis n. 

Supondo que indicam sobre o produto j e sobre os seus insumos os se

guintes tributos e subsidios: 

Produto j 

Tarifa de importação, t j 

Imposto ã produção, aj 
Subsldio credittcio, 6rj 

I ns umo i "s' 

Tarifa de importação, ti 

Imposto ao ·consumo, Ci 

Insumos eIs 

Impcsto ao 'consumo, cj Subsidio a exportação, sxe 

Imposto ao consumo, ce 

Insumo n's 

Imposto ao consumo, cn 

Imposto a produção, an 
, . 

o novo valor adicionado na produção de ~, aos preços anterior~~ às 

interfer~ncias, serão dado por 

z 
(l+ce ) - t~ anj 

'n=q+1 

'Enquanto que o valor 

po~e ser expresso por 

(2) Pv • Pj[l - ~ 
1 =1 

Onde. 

* 
- 'a"kj ] ( 1 l ( 1 ) 

-1 - cn 1 - ê n 
. -~_ .. _, ~ --

adicionado na situação anterior as 

q z ] aij - t a j - E a j - akj e=h+1 e n=q+l n 

ê
n 

= cn .. (3) 

(l-c n) {l+~J 
e 

interfer~ncias 

~ Estes valores sio determinados com base no aumento do preço de n P! 
gos pelo consumidor, n~ incfdencia de dois impostos sobre n (ver a
p~ndice 2.i) 
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A participação dó insumo i no valor da produção de .J.., aos preços in

ternacionais (a ij ) seri dada em função do valor observado no mercado 

(a . = â I ( 1 +c . l ( 1 +t . ) 
1 j. kj - J - - J - (S) 

(l+c;«l+t i ) . 

- A participação do insumo ~ no v~lor da produção de j, aos preços 

internac1onLis, dada a p~rtir do v~lo: ~cste coeficiante aos pre

ços de mercado (n 1

ej ), transformado pela !xpressio 

aej = a i

ej (l+c j ) (l+c j ) 

(l+ce ) (1+sxe) 

(6) __ 

- O coeficiente de participação do insumo n no valor da produção de 

l. ao preço de ~~uilibrio original. dado por este coeficiente a 

preços de mercado, pela expressão, 

.- . 
a nj = a nj 

(l+c j ) {l+tj} (7) 

1 l' {r:-c} ( l-e' ). 
n n 

- A participaç~o do custo de capital subsidiado aos preços interna

cionais será dada púr 

- E, pDr fim, o custo de capital não-subsidiado, aos preços interna

cionais por 

• 
Substituindo (S), (6), (7). (8) e (9) em {1} e (2), efetuando as sim

plificaç5es e adicionalmente. dividindo as expressões por (l+tj}{l+c j ), 

"teremos 



( 1 • ) ! p' , v 

(l+tj )(l+c j ), 

ãk j 

(l+tj)(l+c j ) 

(2' ) 

• 8 ej 

= Pj (1 
1 

] 

- e. 
J 

+ cj 

z 
- I: 

n=q+l 

h q 
- L I - L a ih e=h+l i = 1 

( J 
, -ê 

n 

r 
a'e j - L 

n=q+l 
a'nj 

q 
- L 
e=h+i 
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Pe 1 a defi n i ç-ã'o da taxa de proteção efet i va, teremos 

/' 9v = 

6 j 
h 

A = 1 - - L a' 1 j 
1 + Cj 

i =1 

\ . 
h 

B = 1 - L 

(1+tj)(l+c j ) 1 = 1 

a I , 

nJ (l- ê ri) {l-ê n} 

(l' ) 1 ou, 
(2 I ) 

q r 
- L I 

- L ,a ej 
e=h+1 n=q+1 

I q a r ij - L 

(l+c i )(l+t i > e=h+l 

I - {ã kj + S \j} 

9v :: - A -
B 

- 1. onde 

z 
.. L 

n=q+l 

Glossãrio: 

Impostos "AO-VALOREM" cobrados ao consumo do produto j 

dos insumos i,e,n. Quanto ao imposto sobre o consumo 

de n. deve ser transformado de acordo com a fôrmula(3) 

8j e en: Impostos "AO-VALOREM" cobrados na produção do produto j e 

;do insumo n, respectivamente. O imposto en• cobrado na pr~ 

dução de ~t tem que ser transformado de acordo com a fôrmu 

la (4), para se obter ê. 



t .• s 
~ xe 

a' .. , 
~J 

-1 

a kj 

SI. k ~ . 
.J 
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Tarifa si importação de ~s subsidio a exportaçao do 

~nsumo e. 

a ' . .. 
nJ 

Coeficientes insumo-produto avaliados aos 

preços de mercado, indicando as particip~ 

ções dos insumos i.e.n~ respectivamente, 

no valor da produção de , 
.:L' 

Participnç~o do custo de capital (custos financei -

ros) no valor da produção de ~) a juros subsidiados 

e aos preços de mercado. 

Proporção êos subsídios financeiros (via crêdito)no 

valor da produção de j, a preços de mercado. 

* 
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AP[NDICE - 4 

Derivação da fórmula de cãlculo da taxa de proteção efetiva concedida 

a um produto exportãvel i. que utiliza insumos importãveis !, export! 

veis ! •. e não-comercial1zaveis, n. J. . '. 

Vamos su~or .uma s1tu~ção em que incidam.sobre os produtos e indumos 

os seguintes tributos e,subsidios: 

Produtos j 

• Subsi d i o ã exportação, sxj 

.Imposto ã produção. 9j 

.Subsidio crediticio.arj 

• Imposto ao consumo de· J.. cj 

Insumo Importãvel i 

• Tari fa sobre Importação. ti 

.Imposto ~o consumo, ci 

.Insumo exportãvel e 

.Subsidio a exportação, sxe . 

• Imposto ao consumo, c~ 

Insumo não-comercializãve1 n . 

• Imposto ao consumo, cn 
.Imposto a produção, 9n 

o valor adicionado por ,unidade de produto após as interferâncias.· porem ao~ pr! 

ços internacion~is. será dado por: 

j 

(1) P~ ·Pj 

z 
( E 8nj n=q+l 

a expressão 
, 
I 

. (2,-P iY = P~t 

h q 
(l+s(j) (1-9j) - t a1

ij (l+ti) (l+ci ) - t a1

ej (l+Sxe) (l+ce) + 
1=1 e=h+l 

1 1 ) ( )- -
8kj 

1- ê 1 - 9 . O n 

h q 
l-E 8ij - E aej -
1·1 e-h+l 

Representa o v~lor adicionado unitãrio anterior às interferincias e 

aos preeqs internacionais. 
I 

Alem dessas expressoes básicas, temos ainda, 
\ 

En' o imp~sto ao consumo de !. d~do por 

{~) Qs.-!!rmo.s.~ulti~liçativos (l-En)-lx (1 .. 9n)'-1 indicam de quanto 
o preço aumenta em.decorrincia da ·:introdução de um imposto ao cons,!! 
mo e outro a produção e pode ser melhor visto no apêndice (2.1). 
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(3 ) 

9n ' imposto a produção de ~, dado pela expressão 

(4) 

aij.' a participação do insumo.:!. no valor da produção de 1. aos pr! 

ços i n terna ci ona i s, obti dos pe 10 ·coe fi ci en te observado no me r 

cado (a'ij) corrigida pelos fatores que alteram os preços rela 

tivos, conforme a expressa0 
\ . 

aij = a'kj (l+cj) (l+Sxj) (5) 
( 1 +c i) ( l+t i ) 

aej' participação do insumo e no valor da produção de 1. aos preços 

internacionais, obtidos de acordo com a .fórmula 

(1+Cj) (l+sxj) 
(l+ce) (l+Sxe) 

(6) 

anj , participaçãoldo insumo! no valor da produção de 1, aos preços 

originais de equillbrio, obtido conforme 

anj= a1jn (l+Cj) (l+sxj) (7) 
(l-ên )-1{1-9n)-1 

ãkj , partici,p,ação do custo de capital subsidiado (via credjto) no va

lor de'produção de 1. obtido a partir da participação do custo 

financeiro aos preços de mercado (ã ' kj ), corrigido pelos fatores 

de distorção dos preços relativos, conforme a expressa0 
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akj , participação do custo de capital não-subsidiado no custo de pr~ 

dução de j, aos preços internacionais, obtidos a partir do valor 
, -
observado no mercado (ã ' kj + S'kj)' corrigida pelos fatores de 

disperção dos preços relativos, conforme a expressão 

(9 ) 

Substituindo as expressoes dadas por (5), (6), (7), (8) e (9) nas 

equações de definição (1) e (2), efetuando as simplificações e divi

dindo ambas as expressoes por (l+c j ) (1+sxj)' obteremos 

( 1 • ) t -. Pv· 

z 
I a1nj n=q+l - ã ' kj 

= p o 

J 
1 - 9' J 
1 + c o 

J 

h q 
- t a lo

j - I a l

eJo 

i =1' ,1 e=h+l 

1 h .- a.J 
= p j . ----- - I ~~~iJ~· ~~-:-

11+cj) (l+sxj) i=l (1+c1) (l+ti) 

g a l

eJo ~ 
E _-:---=-___ + t.. 

e;;h+ 1 ( 1 +ce) (.1 tsxe) n=q+ 1 

a I nJo - (ã I kj + S I kj ) 
(l-ên) (ç_Qn)-l 

-' 

Obtendo, assim, os valores adicionados em função de coeficientes de insumo -

produto observados no mercado, pela definição da taxa de produção 

efetiva, teremos: 

9'1 =:',~ 

9, = c 
- 1 onde y , 

D 
h q 

Z 
CID 1 - 9j - E a I ij - t a 1

ej 
- E a In,- -I 

1 + cj i = 1 e=h+l n=q+l ' ;J: - a kj 

h 
- ~ D= 1 - t a I i o aleJ J 

(l+cj) (l+sxj) 121 (1 +c i) (1 +t i ) e=h+l (1 +ce) ( l+sxe) + 
z ai o 

t nJ - ( ã ' kj + SI kj) n=q+l (l-Cnr 1 
(l-G n) 
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GLOSSARIO 

cj, ci, ce e cn: Impostos "ad-valorem" cobrados ao consumo do produto 

1 e dos insumos i,! e ~t respectivamente. Quanto ao imposto sobre 

consumo de ~, cn, deve ser obtido pela transformação indicada em 

(3) 

9j e Gn: Impostos "ad-valorem" cobrados na produção de 1 e ~t re! 

pectivamente. Quanto ao valor de ~n' deve ser obtido de acordo cor 

a expressa0 (4) 

ti, sxe Tarifa s/o insumo i, subsidio a exportação ao insumo e. 

a'1j' a'ej' a 1

nj ~ Coeficientes insumo-produto avaliados aos preços 

de mercado, indicando as participações dos insumos i, e e ~, res 

pectivamente, no valor da produção de ~. 

ã'kj : Participação do custo de capital (custos financeiros) no valor 

da produção de 1, a juros subsidiados e dos preçps de mercado. 

s'kj : Proporção ~os subsldios financeiros (via crãdito) no valor de 

produção de 1, a preço de mercado. 

-- - - - - - - .. . . . . . . 



AP[NDICE 5: 

Derivação da f~rmula de cálculo da taxa de proteção efetiva concedida 

a um produto não-comercializãvel 1, que utiliza insumos importáveis 1. 
exportaveis !, e não comercializáveis, n •. 

Vamos supor uma situação que vigorem os seguintes tributos e subsidios 

"AD-VALOREM", sobre o produto e seus respectivos insumos. 

. Produto j 

• Imposto ao consumo,cj 

• Imposto à produção, ej 

Subsidio Crediticio, 6rj 

Insumo Importãvel i 

Tarifa s/Importação, ti 

Imposto ao Consumo, c i 

Insumo Exportivel e 

• Subsidio a Exportação, sxe 

· Imposto ao Consumo, ce 
Insumo não-comerci~lizãvel n 

. 
• Imposto s/o Consumo, cn 

• Imposto a Produção, an 
, I 

Aos preços originais, o valor adicionado unitário, após interferências, 

* sera dado por 

(1) P'v = Pj (1 + Êj)-l (1 + 
h 

(l+s xe )(1+c e ) -n:q+l anj 

q 
- L a 

e=h+1 ej' 

'0 valor adicionado anterior às interferãncias, aos preços originais, 
. I - obtido pela sera expressa0 

h q z 
(2) Pv = p' 1 - 1: a;j - E a· - L - akj j 

i =1 e=h!l-l eJ n=q+l 

Al~m dessa~ expressoes básicas, temos ainda, 

~j' imposto ao consumo de j, obtido a partir da transformação 

- c j c = ___ -=-__ _ 
(l-c j ){l+ e: ) (3) 

11 

Os termos (l+~.Jll+i.)-ldão declinio sofrido nO preço recebido pelo 
J J 

produtor e são ex'traidosda fórmula (4) do Apêndice (2.ii). 



ê j 
, imposto a produção de .J., determi nado a partir da expressão 

êj = ej 

(1 +6 j ) ( 1+ e:: ) 

n 
... 

impostos c ao consumo 
. j, 

- Cj cj = 

(l-cj}{l+ .!l):: 
e:: 

ê j' imposto a produção" 

• ê
j 

= 6 j 

(1 +e j )( 1 +.!l!.) 
e:: 

(4) 

de .J.. definido a partir da expressa0 

( 5) 

de .4., definido a partir da expressão 

(6) 
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Sn ' imposto ao consumo do produto não-comeriializivel n, obtido atrj 

ves da expressão 

cn = cn (7 ) 
"( 1 - cn) (1 + .!l) 

e:: 

ên, imposto ã pr~dução de n, determinado a partir da expressão 

ê = 8 n 
n ------------------

(8) 

( 1 +e n )( 1 +n , 
. e:: ' , 

a ij , a participação do insumo i no valor de produção de j, aos preços 

de livre -comercio, obtido em função do valor de mercado corrigi 

do pelos fatores de distorção nos preços relativos, dado por 

aej , a participação do insumo e no valor de produção de .4., aos pre

ços de livre-comercio, dado a partir do valor observado no merca 

do, corrigido pelos fatores de distorção nos preços relativos,de 

acordo com a expressa0 
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anj , a participação do insumo ~ no valor da produçio de 1, aos preçcs 

de equillbrio originais, obtida a partir desses valores observa 

so no mercado, corrigido pelos fatores de distorção nos preços 

relativos, conforme a expressão 

( 11 ) 

-akj , a participação do custo de capital subsidiado no valor da produ-

ção de j, aos preços originais, pode ser determinada por esta par 

ticipação medida aos preços de mercado, ~orrigida pela distorção 

nos preços relativos, conforme a expressa0 

( 12) 

akj • a participação do custo do capital não-subsidiado aos preços de 

livre-comircio, obtida a partir dessa participaçio avaliada aos 

p r e ç o s de m e r c a do, c o rr i 9 i d a p e 1 o f a t o r de --di s t o r ç ã o dos p r e ç o s r e 

lativos, determinada pela expressão 

( 13) 

Substituindo os valores de (9) a (13) em (1) e (2), obteremos essas 

mesmas expressoes aos valores de mercado. Em seguida, efetuando as 

devidas simplificações e multiplicando ambas as expressoes por 

(1-ê j ) (l-g), obteremos 

(l-ê j) ( 1 -Q j) h I ~ • ~ I - I 
..1._---.;;..w_I.L._--l-_ _ lL. __ -'--- -1: a ij - t. a j -t.. ~ -.nj - a nj 
(l+~j) (l..gj) i=1 e=h+l -e n==+l 

e 

(2 11
) Py (1 --c .)(l-gj)=p. 

J J 

a I . • q 
lJ _ r 

(l+c i }(l+t;) e=h+l 

ai ej + 



pela definição da taxa de proteção efetiva, teremos que 

9 = __ ( .... 1_· .1-) __ _ 
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o que nos darã, 

E 
9 =------v F 

- 1 , onde 

q 7-E = ~-ê j) (l-Q j) _~ 

(1 + ~ j) {1 +S j} i =1 
a' ij - L a' - L a I • ej nJ 

e=h+l n=q+ 1 _ 

h I q 
- t q ij - E 
;=1 (l+ci ) (l+ti ) e=h+l 

GLOSSARIO 
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.67. 

kj 

êj : Impostos ao consumo de 1. t obtidos pelasfõrmulas (3) e (5), rescj • 

pectivamente. 
, I 

9j ,gj:Impostos i partir de i. obtidos pelas fórmulas (4) e (6), res

pectivamente. 

c i' c e : I m p o s tos a o c o n su m o d e i e d e c . 

t . 

a ijt a'ej' a1nj: Coeficientes insumo-produto avaliados aos preços de 

mercado, indicando as participações dos insumos 1, ~ e ~, res

pectivamente, no valor da produção de I. 

a'kj participação do custo de capital (custos financeiros) no valor 

da produção de I, a juros subsidiados e aos preços de mercado. 

S'kj proporção dos subsidios financeiros (via cridito) no valor de 

produção de .J.. ' a preços de mercado. 
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(I) 1NTROOUÇÃQ 

o proc3sso de desenvolvimento do Brasil tem in

cluído elementos que podem causar uma exacerbação das desigual 

dades econômicas rE;gionals. Pelo menos quatro deles podem ser 

identificados como potencialmente importantes: 

(i) A política de substituição de importações; 

(ii) A migração seletiva; 

(iii) A concentração de investimentos públicos e privados; 

(iv) A falta de conexões econômicas entre a região mais prós

pera do país e as mais atrasadas. 

o problema (i) decorre da colocação de tarifas 

sobre as importações brasileiras, protetoras do parque indus~ 

trial llacional~ o qual, por diversas circunstâncias, se locali 
1 zou nos Estados do Centro-Sul. Deste modo, os habitantes das 

demais regiões se vêm obrigados a pagar altos impostos de im

portação pelos produtos do E.-<terior, ou então comprar simila

res oriundos dos Es·tc.dos rD,ÜS prósperos. Em síntese, as áreas 

menos desenvolvida;> constituem l1rl rr.ercaclo reservado para as 

empresas do Centro-Sul, pagando mais caro pelos produtos indu~ 

triais aí fabricados ( sem haver um correspondente aumento no 

número de empreS';:,s e na produção da região compradora. A poli 

tica de substituição de importaçõeG tem, então, claras conse

quências sobrE~ o desenvolvimsnto relativo das diversas regiões 

brasileiras. 

o problema (ii) decorre de existirem melhores o 

portunidades de emprego, sobretudo para pessoas habilitadas e 

educadas, exatan~nte na região próspera. industrializada e mo

derna do país. Oeste modo, as áreas pobres se esvaziam de 

seus habitantes mais produtivos e hábeis. Por razões de teor 

semelhante, os capitais públicos e pr~vados tendem a fluir pa

ra aplicação na região mais rica do paIs, lá formando uma in

fraestrutura básica adiantada e urna concentração de atividades 

que gera economias de aglomeração .importantes I atraindo ainda 

mais investimentos (problema (lii) acima apontado).2 

1 Furtado, no tri3balho do GTDN e no seu Formação Econômica do Bra
sil, Villela e SUZigru1 no seu política de Governo e Crescimento 
da Economia Brasileira, entre outros autores, analisam as causas 
iniciais da concentração. 

2 Williamson, J.G~ em seu Regional Inequality and the Process of 
National Developrnent: a Description of Patterns, descreve os di
versos processos de intensificação da concentração. 
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Se o t>rogresso do Centro-Sul do país, iffi?ulsio

nado pela reserva de mercado e pelas economias de aglomeração, 

acarretasse uma crescente demanda pelos produtos específicos 

de outras regiões, o crescimento econômico poderia ocorrer de 

forma mais equilibrada, em termos especiais. 3 Mas esse nao 

foi o caso do Brasil. 4 A falta de conexões econômicas referi

da no item (iv) fêz com que não houvesse compensação das for

ças desequilibrantes provocadas pela reserva de mercado e ~ 

las economias de ag-lomeração. Assim, segundo Williamson, o 

Brasil alcançou o mais alto índice de desigualdade regio~al do 

mundo. 5 

Jus~ifica-se, portanto, a adoção de medidas que 

visem desconcentrar espacialmente a atividade econômica, de mo 
6 . -

do a evitar tensões sociais e interregionais. Essas políti-

cas não são novas no Brasil. No caso da Amazônia, aparenteme~ 

te começaram com o Harquês de Pombal, desejoso de apressar a 

ocupação territo~ial. A partir de 1750 concedeu sesmarias, in 

centivos fiscais e instrumentos agrícolas aos colonizacores. 

Criou também um órgão de desenvolvimento regional - corrpanhia 

Geral do Grão-Pará e do Haranhão - precursor das muitas super

intendências de desenvolvim3nto atuais.? 

Os objetivos do presente trabalho sao dois: a) 

Analisar o sistema de incem'ti vos fiscais estabelecidos para a 

Zona Franca d~~ lv1anallS (Z!:'M), verificando suas deficiências teõ 

ricas e suas consequências práticas; e sugerir certos princí

pios gerais quanto à utilização adequada de incentivos fiscais; 

b) Considerar o sistena de incentivos, ou a política econômica 

em geral, não corno algo exógeno a sociedade, mas endógeno, is

to é, determinado por forças e.ociais; e nesse contexto formu

lar uma tentativa de explicação para os "defeitos" do sistema 

de incentivos e de outras polític'as econômicas. 

3 A respeito dos efeitos da reserva de mercado, ver Johnson 
"The Economic Theory of Custor;lS Unions". 

4 Furtado no GDTN, alguns dados do projeto do PDP/ZFM, de 
D.J. no seu Desenvolvimento Econômico da Amazônia, mostra::J. 
esse não foi o caso do Brasil. 

5 Ver Williamson, ti Regional Inequali ty and ••• 

R.G. 

Mahar 
que 

6 g evidente que existem outras forças centrIpetas, tais cc=o a 
unidade cultural - histórica lingl.lística, religiosa, instit:ucio
nal - e a própria cordialidade do "homem cordial", a dim1::'J.ir as 
tensões regionais. 

? Ver F.H. Cardoso e G. Muller, no seu "Amazônia: Expansão :::'0 Capi 
talismo". 
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o economista moderno, por estar, em geral, mui
to próximo da posição de II policy-rnaker" (ou então ambicionando 
esta posição, quando se encontra na "oposição"), tende a fugir 
dessa visão endógena da política econômica, preferindo acredi 

tar que tem, ou terá, uma grande dose de liberdade e de possi
bilidades da manipulação, na posição de "policy-maker". Na 
primeira parte do trabalho, a postura tradicional de exogenei

dade é adotada sem maiores comentários. Na parte b) vamos pr~ 
curar nos ver livre da tradição. O preço é uma certa insegu
rança, nebulosidade, para a qual a frase·de Popper talvez sir

va de consolo: " ••• inclino-me a pensar que as descobertas ci
entíficas não poderiam ser feitas sem fé em idéias de cunho 

puramente especulativo e, por vezes, assaz nebulosas, fé que, 
sob o ponto de vista científico, é completamente destituída de 

b " 8 ase •••• 

8 Popper, K.R. em sua A Lógica da Pesquisa Científica, 
são Paulo 

Cu1trix, 
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(lI) O SISTEMA DE INCENTIVOS FISCAIS DA ZFM: DESCRIÇÃO 

Os incentivos na Zona Franca de Manaus decorrem 

de vant.agens quanto ao IPI, ao lI, e ao reM - além de outros 

aspectos, possivelmente de menor importância. 

1. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

• Isenção para à entrada de mercadorias estrangeiras na ZFM destinadas a seu consumo interno, 
industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento, agropecuária, pesca, instalações 
e operações de indústrias e serviços de qualquer natureza e a estocagem para reexportação. 
(Decreto-lei n9 288/67, Art9 3<? ). 

• Isenção para mercadorias nacionais, destinadas ao seu consumo ou industrialização .QU reex
portação para o estrangeiro. {Decreto-Lei n9 288/67, Art. 4C? ) •.. 

• Isenção para todas as mercadorias produz~das na ZFM, quer se destinem ao consumo interno, 
quer à comercialização em qualquer ponto! do território nacional. (Deaeto-lei n9 288/67,' 
Art999). . 

• Isenção e direito a geracão de crédito como se devido fosse para os produtos elaborados com 
matérias primas agr(colas e extrativas vegetais de produção regional, exclusive as de origem I 
pecuária, sempre que empregadosfomo matérias primas, produtos intermediários ou màteriais I 

de embalagem na industrialização em qualquer ponto do território nacional. (Decreto-lei n9 
1435/75, Art9 69 § 19). 

2. Imposto de Importação (11) 

• Isenção para entrada de mercadorias estrangeiras na ZFM destinadas a seu consumo interno, 
industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento. agropecuária, pesca, Instalações e 
operações de indústrias e serviços de qualquer natureza e a estocagem para reexportação; até 
um limite de cota estabelecido pelo Conselho de Administração da SUFRAMA. (Decreto-lei 
n9 288/67 e Decreto Presidencial n9 81.189, de 5/1/78. i 

o Redução do imposto para produtos destinados a qualquer ponto do território nacional medi
ante cáfculo de coeficiente de redução, após atender ao (ndice de nacionalização estabelecido 
conjuntamente pelo Conselho de Administração da SUFRAMA e pelo Conselho de Desenvol
vimento Industrial (CO!). (Decreto-lei nl? 288/67 e nl? 1435/75). 

- Nota: Coeficiente de redução é obtido através da e~pressão: 

! CCN+MOD 
R =, CCN + MOD + CCI onde 

CCN - Custo de Componentes Nacionais 
CCI - Custo de Componentes Importados 
MOD- Custo de mão-de~bra direta 

o Isenção do Depósito Prévio de Importação. (Rc~o!ução n9 354/75 do Banco Central e Comu
nicado GECAM n9 315176). 
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3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias HeM) 

• Isenção do leM para mercadorias nacionais destinadas ao consumo, indu~rialização ou reex· 
portação para o estrangeiro. (Decreto-lei n9 288/67). 

• Crédito fiscal do teM como se devido fosse para mercadorias nacionais entradas na ZFM. 
(Decreto-Lei n9 288/67 e Lei Estadual n9 569/67). " 

• Crédito fiscal do leM como se devido fosse para mercadorias estrangeiras entradas na ZFM. 
(Lei Estadual n9 569/67; Decreto n9 3716n6). 

• Crédito fiscal do leM para produtos industrializados remetidos ao exterior. (Decreto n9 
3716n6). 

• Restituição do reM para projetos industriais e agropecuários previamente aprovados pelo 
Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas. (Lei Estadual ri9 95SnO).' . 

4. Outras Vantagens 

e Isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza. para empresas ou profissionais 
autônomos autorizados, com ou sem estabelecimento fixo na área da ZFM. (Decreto-Lei 
n9 288/67 e Decreto Municipal n9 25/67). 

'e Áreas nos Distritos Industriais e Agropecuários a preços favorecidos. 

• Isenção do imposto de importação para produtos industrializados na ZFM que utilizem insu
mos estrangeiros e que constituam bagagem acompanhada de passageiro embarcado em 
Manaus, até o limite máximo de USS 150 fob. (Decreto n9 61324/67; Decreto nC? 62273/68; 
Portaria NGB 105/68; Portaria nC? 146/76; Portaria nC? 279n7). 

• Vantagens de imposto de renda, financiamentos e isenção de taxas, possrveis graças à localiza
ção na área da SUDAM; vantagens de exportação devido aos atuais incentivos da legislação 
brasileira; financiamentos através do Fundo Estadual de Desenvolvimento Econômico, para 
programas considerados de prioridade para a economia do Estado. 
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(111) ANALISE DOS EFEITOS DOS INCENTIVOS FISCAIS DA ZFM 

1. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 

A isenção de IPI é uma vantagem fis:al muito importante da ZFM. Para analisar 
seus efeitos, vamos primeiramente ilustrar a siste::'.ática des:e imposto numa situação comum, 
sem incentivos fiscais. Depois introduziremos as vantagens existentes, determinando suas cons~ 
~h~ . 

o IPI é um imposto Sobre o valor adicionado na indústria~ Os éompradores de' 
qualquer produto intermediário recebem crédito peta imposto debitado anteriormente. Desta 
maneira, até a venda para comercialização, a cada débito de IPI corresponde um crédito recebi· 
do pelo comprador do produto. Em conseqGência, ao acompanharmos a vida tributária de 
qualquer insumo que é sucessivamente comprado, ba..neficiado com'aumento de valor adiciona· 
do e revendido por diversas empresas, desde a sua orjgem até ã venda ao comércio, fica claro que 
apenas o último débito de I~J. quando o produto vai ser enviado para comercialização, não sofre 
cancelamento. A receita de IPI efetivamente obtida pelo governo federal é igual ao último débito 
lançado. 

Para ilustrar melhor as afirmações fetas acima e permitir uma análise mais deta· 
lhada, apresentamos abaixo um quadro de acompanhamento tributário de um insumo cujo valor 
inicial, ao ser produzido pela empresa A, é de Cr$ 1.00. Sendo tA a aUqueta de IPI aplicável, a 
empresa IA se debita de(l x tA) ao vender para S, a qual se credita do mesmo valor. A empresa B 
acrescenta ao insumo inicial o valor adicionaCo V B e "ende para C, debitando~ de 
[(1 + VS) x tal de IPI. A última empresa se credi!:.a de [(1 + Va) x tS]' contribui com o valor 
adicionado de Vc e vende para comercialização firEf, debitando-se de [{1 + Vs + VC) x ~cl de 
IPI. O Quadro a seguir mostra as sucessivas opera;5es. ~ fácil observar que o IPI liquidamente 
pago ao governo é [(1 + VB + VC' x te], ou, seja, a soma dos valores adicionados multiplicada 
pela última al(quota de IPI aplicada. Os demais débr...os se cancelam com os créditos respectivos. 

Empresa A 

Empresa B 

Empresa C 

Comercialização Final 

Quadre 18 
Sistemática do IPI 

DJ:BITO 

I P I 

CRt:OITO 

------------------~---------------------
(1 +VBl x ta 

(1 + Va + Vc) x te (1 + VB) x ta. 
-------_.\ .. _----,---
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o Imposto liquido pago é igual ao somatório do valor adicionado pela empresa A 
multiplicado por te. do valor adicionado pela empresa B multiplicado por te e do valor adiciona
do pela empresa C multiplicado por te- Cada valor adicionado é taxado segundo a at(quota aplicá
vel imediatamente antes da comercialização final (te no caso). independentemente das al(quotas 
intermediárias. A última alíquota de IPI é a que efetivamente define o imposto sobre o valor adi
cionado em qualquer fase da industrialização do produto. 

A irrelevância das al(quotas intermediárias de IPI e a importância da ai (quota final 
merecem ser consideradas com mais'detalhes. Suponhamos, no exemplo acima, que a alíquota ta 
fôsse aumentada pelo governo federal. Será que este aumento teria como conseqüência um desin
centivo à empresa B, ou melhor, à operação industrial realizada pelas empresas do tipo da ~? Cer
tamente não. Se tB subisse, a empresa B poderia obter a mesma receita-da venda de seu produto. 
Neste caso, a empresa compradora, C, pagaria mais pelo componente, pois a despesa incluiria um 
imposto maior; mas o crédito de IPI a que teria direito também aumentaria. ,Em suma, um 
aumento da alíquota intermediária de IPI proporcionaria um maior .crédito de imposto à empresa 
compradora que, em conseqüência, poderia pagar mais à empresa vendedora, compensando o im
posto mais alto. Não ocorreria nenhum desincentivo à atividade realizada pela empresa B.' Incen
tivos ou desincentivosocorreriam apenas se a alíquota final variasse; neste casO o imposto efetiva
mente recolhido pelo governo federal seria menor ou maior, estimulando ou desestimulando 
todas as empresas envolvidas em qualquer. fase da produção do bem final. 

Este último ponto, que emerge da análise acima, é muito importante, pois a ZFM 
é uma área livre de IPI. Ainda seguindo o exemplo anterior, se a empresa C fosse localizada na 
.ZFM 1er(amos que te = O. Em conseqüência, o valor adicionado em todas as fases da industria
lização do produto, independentemente da localização em que ocorre a agregação de valor, fica 
livre do imposto. Ao fixar uma al(quota nula de IPI para os produtos industrializados na ZFM, o 
governo federal não tributa o valor adicionado na região; e também não tributa o valor adiciona
do em outras regiões do pa(s ao produto da ZFM. t: poss(vel para uma empresa estabelecer uma 
pequena unidade de montagem na ZFM, lá realizando a fase final de industrialização, imediata
mente antes de comercializar, trazendo muitos componentes de outras partes dO'pa(s e do exte
rior, e obtendo o incentivo de não pagar IPI sobre todo o valor do produto, e não apenas sobre a 
parte que foi adicionada em Manaus. 

Um exemplo mais prático elucida a situação. Consideremos uma empresa indus
trial localizada no Centro·Sul que vende um certo produto final ao preço unitário de Cr$ 200,00, 
sendo que pC?~ cada unidade de produto compra Cr$ 100,00 de componentes e. matérias primas 
de fornecedores (também do Centro-Sul). Suponhamos, para exemplificar, uma alíquota de IPI 
de 15% sobre o produto final e sobre os componentes. Nestas condições, seu livro de IPI teria 
as seguintes entradas a crédito e débito (por unidade de produto vendido): 

I P I 

Dt:BITO CR~DITO 

200 x 15%=30 100x 15%= 15 
---~-~-------------~-------~----------

Total de imposto a pagar = 15 cruzeiros 

1 Esta afirmação não é estritamente verdadeira, pois existem problemas de necessidade de capital de giro, a qual 
fica ligeiramente aunwntada se a a"quota intermediária ta snfrer acréscimo. 
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Se a empresa em questão resolvesse deslocar para Manaus uma última fase de in
dustrialização do produto, instalando na ZFM uma filial que adicionasse 10 cruzeiros de valor por 
cada unidade .de produto e comprando os componentes da matriz no Centro-Sul, os créditos e 
débitos de IPI passariam a ser: 

IPI 

DtBITO CR!:D1TO 

Matriz no Centro-Sul 190xO%=O 100 x 15% = 15 
" 

Filial em Manaus 200 xO%=O 190 x 0% =:..0 

Liquidamente a empresa receberia 15 cruzeiros de crédito de IPI (que pode utilizar contra outras 
operações), ao invés de pagar 15 cruzeiros de imposto. Dependendo dos custos de transporte a 
operação poderia ser bem vantajosa. O governo federal perderia 30 cruzeiros de receita de IPI, ao 
passo que o valor adicionado na ZFM seria de apenas 10 cruzeiros Ce poderia ser menor, sem ne-
nhuma perda de incentivos para a empresa). . 

Torna-se claro que o incentivo de isentar o IPI para os produtos oriundos da ZFM 
tende a provocar várias conseqüências: 

(i) Beneficia os setores industriais que podem estabelecer uma fase de industrialização final 
em Manaus, em vista de condições convenientes de custo de transporte. Pela localização 
da montagem na ZFM, os componentes são importados do Exterior e do Centro-Sul e 
enviados 20 mercado do Centro-Sul sob a forma de produto final, o IPI efetivamente 
pago sobre todo seu valor ficando reduzido a zero, mesmo que a agregação em Manaus 
seja pequena. O governo federal perde a receita total do IPI, ao passo que apenas uma 
parte desta corresponde a isenção devido ao valor adicionado na ZFM, isto é, correspon
de a um incentivo regional. 

em Induz à localização na ZFM da última fase de industriatiiação antes de comercializar, 
pois é o necessário para obtenç2'o de uma redução fiscal correspondente a todo o valor 
do produto. 

(iH) Os bens intermediários produzidos na ZFM (vendidos para empresas industriais locais ou 
de outras regiões do pa(s) não têm nenhuma 'vantagem em relação à produção de bens 
intermediários no Centro-Sul ou no Exterior. A localização da produção de componen
tes é irrelevante sob o ponto de vista fiscal (IPI). pois o que interessa para definir se exis
tem ou não incentivos de IPI é a localização da última fase de industrialização; é esta que 
determina a atíquota antes da comercialização final. Voltando ao Quadro 18, se a em
presa B fosse localizada em Manaus e C no Centro-Sul, tedamos, em conseqüência, 
tA = t8::: O; mas. a receita fe~eral de IPI seria exatamente a mesma obtida caso B esti· 
vesse localizada no Centro-Sul.

' 
Não haveria nenhum incentivo, pois tc não seria nulo 

(ou reduzido). 

1 . Esta última observaçêo não seria válida caso a produzisse matérias primas agrrcolas ou extrativas vegetais de 
produ~o regional (exclusive de origem pecuária). Ver item (iv' abaixo e Oecreto-Lei n9 1.435, Art. 69. 
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{ivj As indústr~as de produtos tradicionais da r€-gião, que necessariamente usam bastante ma
téria prima e mão de obra local, são beneficiadas, pois seu valor adicionado fica isento de 
imposto, mesmo que o produto seja intermediário. Uma empresa da ZFM que vende pro
dutos elaborados com matérias primss regionais (agrícolas, exceto de origem pecuária, e 
extrativas vegetais) para posterior industrialização no Centro-Sul, tem sua atividade incen
tivada, pois, além de não recolher o IPI,pelo Decreto-Lei n<? 1.435 súas vendas geram um 
crédito fiscal para o comprador, como se houvesse recolhido o imposto. Voltando ao 
Quadro 18. e considerando B como sendo a empresa de produtos tradicionais da região, 
ter(amos uma receita federal de IPI igual a [(1 + VB + VC}x te] .- [(1+ VB) x ta.]. Se 
t8 for aproximadamente igual a te, fica claro que o valor adicionado localmente fica isen
to de imposto. 

Os comentários acima se referem à isenção de IPI sobre os produtos oriundos da 
ZFM. Mas a isenção do imposto também se estende aos bens enviados de outras regiões do pa(s 
(e do exterior) para a ZFM. As conseqüências deste incentivo edicional dependem da condição do 
produto enviado do Centro-Sul e do Exterior. isto é, se bem intermediário ou final. 

No caso de ser intermediário, componentes por exemplo, o incentivo adicional {; 
irrelevante.1 Como explicado anteriormente, a aJ(quota de IPI efetivamente incidente sobre o valor 
adicionado, em qualquer estágio de industrialização do produto, é a última aplicável ant~s da co
mercialização. No Quadro 18, se a empresa C fosse localizada na ZFM e a única vantagem fosse 
ta = o, o IPI liquidamente pago ao governo federal continuaria sendo [{1 + Va + Vc) x tC], não 
havendo nenhum incentivo efetivo. O Quadro passaria a ser! 

I P I 

Di:BITO CR~DITO 

Empresa A 

Empresa B o 

Empresa C (1 + V B + V C) x te o 

Comercialização Final 

o valor adicionado pela empresa B contribuiria para a receita Uquida com (VB x tC>; ficaria efeti
vamente sujeito ~ imposto, determinado pela alíquota tc-

No caso do bem comprado peta ZFM ser final, por exemplo, para consumo local, a 
isenção de IPI. tem duas conseqüências. Em primeiro lugar. o habitante de Manaus, como consumi· 
dor. fica beneficiado, pois compra produtos que não pagam imposto. Por outro lado, além das bar· 
reiras naturais de distância e custo de transporte, não existe nenhuma proteção tributária (IPI) para 
a produção local de bens para0 consumo da ZFM. As indústrias do Centro-Sul (e do Exterior) não 
pagam o imposto quando vendem em Mat'laus. e os habitantes daquela cidade, como trabalhadores, 
vêm suas oportunidades de emprego local diminuídas. Raciodnio análogo se aplica no caso de 
compras de bens de investimento. .. 

1 A mesma observação feita, anteriormente. sobre maior neressidade de capital de giro, se aplica aqui. 
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2. hnpcsto de tmportação UU 

A isenção do II e do depósito compulsório para produtos destinados ao comércio 
local, à industrialização e posterior consumo local e para bens de capital destinados a empreendi
mentos locais, até o limite de cota por empresa estabelecido pela SUFRAMA; é um claro benef(cio 
para os consumidores e investidores em Manaus, os quais podem comprar produtos estrangeiros 
isentos do imposto. Caso isto não fosse possrvel, teriam que substituir suas compras no Exterior 
por compras no Centro-Sul# aumentando o mercado para os produtos desta tlltima região âs expen
sas dos habitantes de Manaus. 

Além do mais, a existência de produtos estrangeiros no oomércio local atrai turistas 
"" do Centro-Sul, os quais demandam serviços produzidos na região, promovendo seu progresso. Por 

outro lado, a isenção do impost,:) de importação dificulta a produção local de bens que poderiam 
substituir as compra!: no Exterior, um efeito semelhante ao da isenção de IPI mencionada anteriór- \ 
mente. .: 

A redt!ç5o do imposto de importação (e isenção de depósito compulsório) sobre ôs 
componentes in:portados de produtos industrializados na ZFM, quando vendidos para o Centro
Sul, é um incentivo adicional para a região. Não obstante, existe uma caracter(stica importante dos 
incentivos ligados ao imposto de importação que merece ser considerada. 

A vantag~m do imposto de importação na ZFM depende de certos (ndicesde nacio
nalização; em primeiro lugar, é preciso atingir um vator m(nimo sem o qual 010 há redução. Mais 
especificamente. se um (ndica de nacionalização calculado na base de 

. CCN 
CCI +CCN 

onde CC! c: custo dos ccmpoQentes importados (fob) 
CCN'" custo C:os compon~ntes nacionais (fob), 

não for alcançado, n[o haverá redução do 11. 

P:;r outro fado, caso haja redução da alíquota, eJa é proporcional a um (ndice calcu
lado na baso (1:; 

MOD+CCN 

MOD + CCN + CC! 

onde CCN e CCI já foram definidos, e MOD é o custo da mão de obra direta. Observe-se que MOD 
e o valor dos componentes nacionais entram com o mesmo peso. 

o incen~h.o de 11 tem uma grande vantagem sobre o incentivo de IPI (e, igualmente, 
de teM, como veremos adiante). A fórmuJa de redução do ir leva em conta apenas a mão-de-obra 
local utilizada peta empresa; do total de valor adicionado na ZFM, e que incluiria lucros, juros e 
outras despesas cem s'C!rviços, somente a mão-de-obra direta é considerada. 
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Esta propriedade do incentivo de importação não encontra paralelo no incentivo 
de IPI (e de leM). Este, como vimos antes, não distingue o valor adicionado na ZFM do valor adia 
cionado no resto do pa(s, tratando-os de maneira igual; e também não distingue a parcela de valor 
adicionado nJ ZFM que corresponde a mão-de-obra direta, dos lucros, juros, etc ... , rendimentos 
que não ficam necessariamente em Manuas. Este é um outro inconveniente do incentivo de IPI, 

.que não foi mencionado antes, mas aparece claramente quando se analisa a redução do imposto de 
importação. A fórmula de redução do 11 faz a última distinção, ao permitir apenas a inclusão do 
custo da mão-de-obra direta.1 

Por outro lado, dá o mesmo peso a MOD e ao valor de componentes nacionais, mes
mo após o primeiro (ndice ter garantido um grau m(nimo de nacionalização. Não fica definida uma 
preferência em favor da agregação em Manaus. Ao estabelecer a última fase de industrialização na 
ZFM, uma empresa consegue benefícios fiscais de importação que aumentam" em proporÇão direta 
às suas compras no pa(s, e não apenas ao que é agregado em Manaus. O governo federal perde recei
ta de imposto de importação e somente unia parte da redução corresponde ao emprego de mão-de
obra na ZFM, isto é, apenas uma parte é efetivamente um incentivo regional. Deste modo, a vanta
gem de 11 evita um inconveniente da vantagem de IPI, mas incide em outro, ao tratar igualmente 
MOD e os componentes nacionais. 

3. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias (lCM) 

Parte das vantagens de leM na ZFM decorrem de dispositivos federais; outra parte 
tem origem em incentivos estaduais. O ICM é um imposto sobre o valor adicionado. Sua mecânica 
de créditos e débitos é em tudo semelhante ã do IPI, exceto que se estende também à comercializa- I 

• I 

ção final, não ficando restrita ao valor adicionado na indústria. 

Atualmenté, as mercadorias nacionais (com algumas exceções) enviadas para a ZFM 
são isentas de leM, e por ocasião do pagamento do imposto ao Estado do Amazonas, a empresa 
que comprou em outras regiões do paes tem direito a um crédito presumido, como se houvesse 
pago o imposto. Esta vantagem decorre da legislação federal. Adicionalmente, o governo estadual 
pode restituir o pagamento de leM para empresas industriais e agropecuárias, numa base parcial ou 
total.2 Não há restituição para empresas comerciais. 

t: útil analisar a mecânica de créditos e débitos de teM para verificar como o siste
ma de incentivos funciona. Consideremos, inicialmente, a situação sem incentivos.· Uma empresa 
do Centro-Sul vende para uma empresa da ZFM um comporiente no valor de Cr$ 1,00. A empresa 
em Manaus adiciona o valor VM e o produto vai para outra empresa no Centro-Sul ou para a co· 
merciaHzação (onde sofre uma agregação de valor Ve). Supondo, para simplificar a análise, que a 
al(quota de leM (t no nosso exemplo) seja a mesma em todos os estágios, o seguinte Quadro 19 
mostra a evolução de créditos e débitos. 

1 Este "aspecto é fortalecido pelas regras de divisão das cotas de importação, poi~ um dos critérios usados se baseia 
no número de empregados da empresa. 
2 Na realidade. o máximo de restituição é de 9~ 



Empresa industrial 
no Centro-Sul 

Empresa Industrial 
em Manaus 

Outra Empresa no 
Centro-Sul ou Comercialização 
em Manaus 

Quadro 19 
Sistemática do ICM 

Dt:BITO 

1 x t 

.12. 

leM 

CRt:DITO 

1xt 

(1 + VM) x t 

Na situação de ausência de incentivos, o imposto efetivamente pago é l [(1 + VM + 
I . 

VcJ x t1. pois os demais créditos e débitos se cancelam. O valor adicionado noCentro.sul 
(Cr$ 1,00 n..> caso) é taxado segundo a alíquota t, a receita indo para o Estado do Centro.sul ex· 
portador. O valor adicionado em Manaus é taxado também segundo a alíquota t, a receita indo 
para o Estado do Amazonas. E o valor adicionado no último esté1gio sofre taxação pela mesma aI(· 
quota, a receita indo para o Estado no qual a adição de valor Vc ocorre. 

Na análise dos atuais incentivos de ICM vamos supor, inicialmente, uma restituição 
total do imposto por parte do Estado do Amazonas (para a empresa industrial localizada na ZFM). 
O Quadro anterior passaria a ser: -

Empresa industrial 
no Centro-Sul . 

Empresa industrial . 
em Manaus 

Outn Empresa no 
Centro-Sul ou Comercialização 
final em Manaus 

teM 

DE:BITO CRt:DITO 

A empresa do Centro-Sul não paga leM quando exporta para a ZFM. A empresa em Manaus tem 
seu imposto restituído, cancelando-se seu €rédito e débito de 1$:1\1. O imposto I(quido pago é: 

Com estes incentivos, o imposto se aplica apenas ao varor adicionado na terceira fase. Sua receita 
vai para o estado em que ocorre a egregação Vc. 
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As empresas não pagam ICM sobre o valor adicionado em qualquer fase do proces
samento de seu produto anterior (e incluindo a que ocorre em Manaus). Para obter a vantagem TIS
cal total, bastada a uma empresa localizar em Manaus uma fase final de industrialização. Nesta: 
condições, as conseqüências do incentivo são inteiramente'similares às estabelecidas anteriorment: 
para o IPI. 

No caso de não haver restituição de ICM pelo Estado do Amazonas, o Quadro 19 
original passaria a ser: : 

Empresa industrial 
no Centro-Sul 

Empresa industrial 
em Manaus 

Outra Empresa no 
Centro-Sul ou Comercialização 
final em Manaus 

teM 

Dt:BITO CRl:OITO 

1xt 

A empresa do Centro-Sul continua sem pagar leM quando exporta para a ZFM. O imposto liqui
damente pago após os cancelamentos de débitos e créditos seria: 

o valor adicionado em Manaus (VM) sofreria taxação, ao passo que o valor adicionado no Centro
Sul, na fase anterior, ficaria isento. 

Neste caso, o sistema trabalha na direção de se estabelecer em Manaus a menor ope
ração industrial poss(vel, o m(nimo indispensável para obter o incentivo, e adicionar o máximo da 
valor agregado no Centro-Sul, antes de levar o produto para a ZFM, de modo a evitar o imposto do 
Estado do Amazonas. . 

Se não fosse a restituição de ICM peto Estado do Amazonas, o atual sistema seria 
absurdo, pois as disposições federais a respeito do lCM para a ZFM constituem um desincentivo 
para a agregação de valor no local. Dão simplesmente uma vantagem à localização em Manaus de 
um estágio mínimo de atividade, indispensável para obter .0 incentivo de tCM devido à legislação 
federal. 

Para ilustrar este aspecto, consideremos uma empresa industrial localizada no 
Centro-Sul que vende um certo produto ao preço unitário de Cr$ 200,00. Suponhamos que, 
por cada unidade de produto, a empresa compre Cr$ 100,000 de componentes e matérias primas 
de seus fornecedores, e que a alíquota de leM em todas as transações seja de 15%. Nestas condi
ções, o livro dt: ICM teria as seguintes entradas (por unidade de produto vendido): 
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I CM 

D~BITO CR~DITO 

r 

200x 15%=30 100x 15%= 15 

Total de imposto a pagar = 15 cruzeiros 

Se a emoresa em questão resolvesse destocar para Manaus uma última fase de indus
trialização do produto, instalando na ZFM! uma filial que adicionasse 10 cruzeiros de va,lor por 

cada unidade de produto'~os créditos de leM passariam a ser (no caso de não haver 'restituição de 
imposto peta Estado do Amazonas): 

ICM 

DE:BITO CREDITO 

= 
Matriz no Centro-Sul 190xO%=0 l00x 15%= 15 

Filial em Manaus 200 x 15% = 30 190 x 15% = 28,5 

liquidamente a empresa receberia 13,5 cruzeiros de crédito de leM. Por outro lado, se fosse sufici
ente para obter o incentivo adicionar . ~m Manaus apenas 1 cruzeiro por unidade de produto, o li
vro de leM passaria a ser: 

ICM 

D~BITO CR~DlTO 

Matriz no Centro-Sul 199 xO% =0 100x 15%'" 15 

Filial em Manaus 200 x 15%=30 199 x 15%'" 29,85 

liquidamente a empresa receberia 14,85 cruzeiros de crédito de teM, ou seja, mais do que se o \ 
valor agregado na ZFM fosse maior. 

A isenção do leM, cobrado pelo estado exportador, no caso dos bens finais vindos 
de outras regiões para a ZFM, tem conseqüências idênticas às descritas na análise do IPI, pois bene· 
ficia os habitantes de Manaus como consumidores, mas reáuz a tendência para qualquer substitui
ção de importações e aumento do número de empregos. 

Em s(ntese. no caso de não haver restituição de imposto pelo Amazonas. a vanta
gem de leM dada as empresas se constitui num desincentivo à agregação de valor em Manaus; nada 
é feito· além do mínimo indispensável para caracterizar a localização na ZFM. Havendo 100% de 
restituição, o incentivo funciona de modo similar ao do IPI. O caso de restituição parcial é obvia
mente intermediário. 
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4. Fundo da Desenvolvimento ;Comparação com Outros Sistemas de Incentivos 

Os incentivos tis::.:; 5 ;:lara 2 ZFM implicam em perdas de receitas tributárias federais 
e estaduais. ~stas perdas efetiv21i1~~:e repre~ntam um fundo de deseilvolvimento para a ZFM, pois 
são recursos que os governos deixam de receber e que ficam com o setor privádo. Neste sentido 
correspondem aos fundos regionais e setoriais {FINOR, :FINAM, etc.}, pelos quais o governo realiza 
transferências para o setor privado em certas regiões e atividades. Apenas os recursos que ap6iam i, 
o desenvolvimento da ZFM não aã)arecem de maneira tão expl(cita quanto os outros, pela própria 
natureza dos incentivos concedidos. Entretanto, não há como negar que tenha sempre existido um 
uFundo'" regional para ZFM, cujo \'olume tem correspondido, exatamente, às isenções fiscais con
cedidas de modo quase automático pelo Governo Federal. Estado do Amazonas e Munic(pio de 
Manaus •. 

Existe pois, uma diferença importante entre o fundo de deserr-volvimento para 
ZFM, explicado acima, e os outros fundos regionais exemplificados. Estes últimos constituem um"a 
massa de recursos administrados por órgãos federais e transferidos ao setor privado para investi
mento. Em conseqüência, os seus administradores possuem grande flexibilidade para realizar a alo
cação dos recursos pelos quais são respons:iveis, formulando políticas e corrigindo distorções à me
dida que se faz necessário. 

No caso da ZFM e da SUFRAMA, o sistema de incentivos é bastante d~ferente e 
mais r(gido. As vantagens fiscais são de abrangência gerar e fixadas pelo Dec. Lei 288, e as perdas 
de receitas tributárias constituem, na realidade, um fundo que nem aparece de modo explícito. 
Existe muito menos flexibilidade, o que dificulta o estabelecimento de uma política industrial, 
a correção de distorções, enfim, uma maior possibilidade de gerenciar,a alocação de recursos para 
o desenvolvimento. 

Por outro lado, os incentivos de IPI, leM e 11 na ZFM são diretamente relaciona
dos à produção; isto é, quem não p:oduzir não obtém nenhuma vantagem. São semelhantes aos in
centivos de exportação, que tanto sucesso tiveram, sendo também diretamente ligados ao ato de 
exportar. O mesmo não acontece com as vantagens concedidas através de recursos facilitados para 
os investimentos. Elas se relacionam com o ato de investir. e não, necessariamente, com o de pro
duzir. Têm. então, ao menos dUês desvantagens quando comparadas aos incentivos de IPI, leM e 
11: (1" subsidiam a utilização intensa de capital em regiões em que a abertura do maior número de 
empregos regulares é prioritária, e (2) inibem a função de tomador e avaliador de riscos típica do ' 
empresário. Este passa a utilizar fundos públicos ao fazer seu investimento, recebendo a vantagem 
independentemente do projeto sar bem sucedido ou não. As vantagens de'IPI, leM e li, direta
mente ligadas à produção, beneficiam unicamente as empresas em funcionamento, isto é. que este· 
jam efetivamente produzindo e gerando empregos. Portanto, o empresário que apresenta seu proje
to à SUFRAMA avalia com muito cuidedo os riscos e potencialidade do investimento que propõe. 
pois a aprovação do projeto em si pouco lhe dá em termos de beneficios. Apenas se redundar num 
empreendimento bem sucedido é que obterá vantagens. 
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1. Balanço de PaJ3m=ntos 

o desenvoivimemo econ:'mico de uma reg;;r.") ccorre, t::.J~;came!1te, pelo G!umen
to dos inv;;5timeli:os p;jblicos e priv.;cos para eia oirc:;íonados. Estes invest;r:1e:;~~:; podem decor
rer da aplica;Jc de re:~rsos externos à r(Q:50 ou d~ pOupJnps ~eíacas in~ernamente. A cJ;ncido· 
de de poupança pró;::-:3 de um;:) ecor.omia p~Cju~nJ é tambfm reduzid3, de modo que, ~e fê: dese
jaco promover um r~;:;~do c;-e~cimento econômico da re:.;iâ'o. é necessário contar com inv~stimen· 
tos externos. Da" a importân,::ia de s\? estud:lr o balanço d~ pasamentos da área. 

Os Quad;os a sS;!Ji~ mO$tram um:! série temporal de dados e estimativas re7E:rentes 
às diversas contas co ca:anço de pZ]Jmer.:os do Estado do Amazonas, por não ter sido pos~ível 
separar a ZF~1 do resto do ::~3do.1 p..s for.te;i ce dJdos. metcdo:og;a das estimativas e c:Jtras' 
informaç5es reIe-nn!es 55.:J aXiJiiczdas no Ap~:1cica 6. O termo importaçSo interna se refere às' 
compras feitas em outros E~ados, e importacões externas às compras feít3s nCJ Exterior; o~s~rva· 
ção semelhante v::Jle ;,ara o d~s:ino das cx;:,ortoçces internas e extQrnas. O termo comércio reex
portável corresporida às com;:;r~s externas que são revendidas para outros Esttldos, via turismo, 
pelo comérc:o loca!. 

O Quadro 3 sintetiZJ o balanço de pzsamentos. Por exemplo, no ano ce 73, a 
preços de dez. de 76, o AmazO;'l35 importou Cr$ 2,27 bilrces mai:; do C;u;; exportou (I.:er co;una 
1). Além do mais, p~çou liquicJmente serv:ços (turismo, frete e se<Juros) no valorde CrS 0.51 
bilhões, que som3~o ao c.H!cit ~omercial, perf.JZ um total de Cr$ 2,73 bilhões. No mesm.:J ano, él 

base monetária da reg:ão aumentou de CrS 85 milhões, como mostra a coiuna 3 do Quadro 3. 
Os dados dcst<l coluna têm a mt)sma interpretação de qualquer dado de <iquisiç50 ou pe~da de re
servas monetárias, quando se ccnsidera o b:!lonço de pa~am.;ntos de um pa(s. Ap;mas, neste caso, 
trata·se do mesmo a~;>ecto ao nível e~adual. 

Deste modo, pode-se dizer que, em 73, o Estado adquiriu mercadorias e serviços 
com um valor de Cr$ 2,78 bilhões acima do que vendeu. Além do m5is, aumentou suas re$srvas 
monetéirias de 85 milhões de cruzeiros. Para tal, foram necesS<1rios "financiume~tos externos", 
sob a forma de en:rada liquida de poupanças e rendas públicas e privtldas, iguais à soma de 
Cr$ 2.78 bilhões e Cr$ 85 miihões. A coluna 4 do Quadro 3 mostra o total necessário. N3 coluna 
5 aparece a contrib~ição liquida da União para o financiamento (gJ!tos + empréstimos + ajuda -
impostos e taxas). Fir.~;mcr.te, por diferença, podemos obter .3 contribuição do s~tor priva~o, 
o qual, em 1973, env:ou liquidamente pJra a região 2.' bilhões de cruzeiros na forma de poupan
ças, rendas e pagarr.emos l(quid::lS d~ outros serviços (além do Se<Juro, turismo e frete). 

O QUJdro 3 não está completo, pois em a!-Jtms anos os dados necêss;lrios não 
existem ou não p~deram ier estimados. Mas, pelo exame da coluna 4, fica claro que a entrada' 
de recursos na regi5'o atingi~ um pico em 73, IiderJdiJ pe!as POUp~r.ÇélS e rend~s privadas, após 

I Na parte de dístribuiç!o c~p3':i31 de rcr.d.J pode-:e ter umJ idáia óo c;uc significa M"naus te a ZFr.l) pora il ecc

nomia do E5tado do .~:nazon.l$. 
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lfJ12 

1')73 

1:'74 

1'.1/5 

IO/G 

IMPonT 

txn:: 

-'--
(I 

'fi" 
161 

204 

CU1 

fi~3 

1 :;76 

1 3C2 

1913 

'24BJ 

37r.5 

3 n;/i 

4006 

AçAo EXPORTAÇÃO 

INA (;XTEnNA 

(21 

'9a .0 267610.1 

1~.2 276444.5 

'77.5 240293,2 

.07.7 30G lW,7 

137,!) 323626.1 

i-1~,6 321551,7 

i97~ 295364.8 

'16,3 309459,0 

,OO.!> 3506U!),3 

)17,1 411471,!l 

i09,9 379035.0 

'2:1.p 330861,3 

,----

Ouadro 2 
Detalhamento do Balanço Comercial do Estado do Amazonas 

Cem Cr$ 1 000,00 do Dez, 76 - 1'00)' 

SALOO 
IMPORTAÇAO EXPORTAÇÃO COMI:RCfO 

SALDO S/\lDO DO 

COMEHCIAL COMtnCIAL l\ALANÇO 
INllANA INTERNA AEExrOATÁVEL·· 

EXTERNO INllftNO COME.; ftCIAL 
___ ,._0- ____ 

(3) - (2)· (l) (41 (51 (6) 
(71- I~I~.~~ __ ~O!_~_~~~_~_~_I _ 

103011.7 831063.8 8703GO,2 39 2~(j.4 14:' :hl:i 

114490.3 851365.2 721522.5 12~) 842,7 , ~ :i!,:! 

35515,7 775459.1 6GO 382,2 63481.0 51 ~9!>,9 Hi U30 

575357.0 1 062 G9t.S 73J 116,7 608240,4 234 GG!i,6 2:,)(1 GJ 1 
. 229406.6 1 10G 10G.3 876411.7 3!J2 653,4 15:> 9;;9,8 c,') ·'-18 
• t 055201,9 , 300629,1 929 4()~,6 853 C46,8 482515,7 57:' 776 

·1 OG7 132.5 2108 &50,3 1 142900.1 822 943,4 • t42f101,2 • , :lO) 9~4 

·1 60!) 257,3 26642W,G 1 3G9 215,2 1 OJG 106,8 ~5a 048,0 • I SC!.) 205 

·2132711,2 3222363,0 1 til3 !).1,' ,9 1 44~ 230,8 1371H7.3 • '2 2W 8~)3 

·3373545.2 3845000,6 3303383.0 1000076,6 1 3!,(I 466,0 ·.201~i07D 

.1379414.9 4243314,8 4602503.2 1 G9:J 846,4 205:.l 114,8 • 1 321 3(,0 

.3675661.7 4 G90 995,1 8283288.3 1 4CG 3,n.4 50513 630.6 +1 383 ca2 

(. ) CNflalOr; lI'ldicp.: Gerpf d~ Preços OGPI. col. 2. Conjuntura Econômica. E~tc (ndice foi usado pard ddlacionar ;'dOS ~l O,,~drQs scyuin~es:~f~~-qlla!q\jer mençjo e)(pre~..:J 
em contrJflo, 

( •• I Aep(e~nl.l C~!tlJlJtivol das uporl.lç!5e1 via vendas do comércIo dol ZFM li IUri5lJl, O método do dtculo esto1 no Ap!\ndice B. 

fOnll:: CODEAMA - Anu,irio E~.thtico do Amazonas. 1975, SUFRAMA - Equipa Técnica do PDP/ZfM 

..... 
-..J 



ANOS 

19f;5 
1 ')(,r. 
1%7 
1Gi.-:J 
1:1(.9 

l'.Jl0 
1?J1 
131;( 

1::1/3 
1914 
1~n, 

1!)/G 

1. .. 1 
I • , 

cc!. 1 

col,2 
to!. :1 
tOI.4 

Quadro 3 
Balanço do Pag"mcntos do Estado do Amazonas· 

.~ 
tlm Cr$ 1 000,00 d~ Ocr, 76 - FOOI 

SAl.DO i 
00 BAl.ANÇO 
COMERCIAL 

i 

SALDO OI:: 
SERViÇOS 

AQUISIÇAO DE 
CASE 

MONETARIA 

POUPANÇAS E H[;NDAS 
LlOUIDAS REMETIDAS 

PE LO GOVE RNO E 
PARTICULARES 

CONTRIBUIÇ~O 
LIQUIDA 

DA UNIÃO 

POUPANÇAS E RENDAS 
l.fOUIDAS HEMETIDA5 

POR 
PARTICULARES 

IMPORTAÇÃO 
Dc OENS 

DE 
CAPITAL , ------------------------------+---------

111 (21 (31 (4) -/11 + (2) - (lI (51 (6) -(4) - (r.I 

14230d . 1t!l 503 22305 • N • 

153t>4Í ·1215:)8 136950 ·N-
-. 160nO • G4 2Bt 44543 124904 • N· 

2!:O G!lI: . 1130757 53409 504857 • p -

(,~ 4.113 • 130 e!l~ 58743 25'1090 • P • 
5n 770 ·242 D26 51 JGl Só70G3 822710 44343 

- , 2L9 034 ·319232 78239 1 537405 579788 !)17 (;17 
.laG:)20~ ·419871 39459 2328535 635122 1693413 
·2 2t:9 [;9~ ·511 4eG BS 398 2 SGG 782 728616 2 13J 166 
·201507~ ·722181 81000 28182GO .p. 
·1 321 3Cq ·759942 207352 2288654 • P • 
., 3[;3 OB~ • 8G3 033 22!) 742 2ar. 307 . N • 

I 

dado descünhccli'0 
e IOplic.JcC.:s ~otJ'F os colunas deste Qu~ro: 
Corrc~OIi,1e aos·vatores da coluna 8 do Quadro 2. 
Inclui serviços dd turismo, frete 11 se!Juro (ver cjlculo no Apéndice 81, mas exclui serviços 1inanceiros, culos valores estão embutidos na coluna 4, 
Valores e"tr.lidc.s d? Ouadro de meios de pagJmento no Ap~ndice C. 

!7l 

.. 

604 CÕ4 
820867 

, 034 G2~ 
I 061 713 
, 280049 

IncluI tOd01 os ~,uviços tlOJncciros e a conta de cJpilal, isto d, serviço líquida da d(vida com nSo-ro$idontes, doações IíQuid03', emprcHim05, amortizações, investimentos i: 
relOVC S!l(nenlOS I.iquidos. 

CO .. 5 Rasult'lIlo hn~1 d,1J todas as dcspcl.ls menos receitas da União no ESlado do Amazonas, conforme Projeto CEF-CCN·FGV /SUOAM (exceTO O "$019nOr0lge" e o imposto 
in f Ide 'ooJno I. .. 

col. 6 A~ letrol) N e Preferem.II!, respeqjvJfT\cn!e. às t~tjm~tiva1 de co1r.1te[ indiciltivo do sinal 81!lébri~Ç) nCQ:lIivo ou flositivo obtenivel caso considerarmos quo it tontribuiçJo liquida d., 
Ún;Jo tcnt..l ;idd em ~~rno de Cr$ 2~O m,lhÓ()$ /lOS anos paril os qU.Jis o Projeto FGViSUDA~' n50 fornec~ ~$t~l ístic~s: -

co!., e"lrilit!o dcs tolais anunis da linha "Bc,l$ de Capital" do Quadro 5. Esta coluna n50 faz parte proprlilmente, do balanço de-pa9;3ménto·s, mJS /lI está parll permitir um cotejo da 
\:vQluçJo, ncm s-:m~re coincide.llo, f,lIru iH co!t.nas 4 e 7, 

Fontu: SUfRAMA - equipa TtkniciI do PDP/ZFM; CODEAMA - AnuArio Estatlstic:o do Est3do do Am,uonólS 1975; fontos divorS<lS do Apéndíce C; P~ojc.lo -CEF.CCN·FGV/SUDAM. 

f:;" 



vários anos de crescimemo a t.JXZJ5 mu':';) e)::)~~SS!·"3S. A pJr:ir C~ 74, 3 entr.JGJ líquidil de reCt.:rscs 
veio se reduzindo, torn~ndo·$~ lise:rar:,eíw '1(J3tivJ em 76. r~J:) o~$tante, as importações de bens 
de Ctlpit<ll continuaram a:!as e c~~sccn:cs, inaícdr,;!o oO'Jos in\it!s~irr;cntos privados e públicos na 
região, como se vê pelo eX;J:r.e da coluna 7. 

Assim, cons:der~ndo·se os dados sobre a importaçto de·bar.s de capital na colu
na 7, fica fora de dúvida que os investimentos na ZH.1 continuam e ocorrer. Mas a colunô 4 mos
tra efetivamente uma saída Ii"quida de recursos e:n 76 A única maneira de conciliar estes dois 
fatos consiste en, se ter que os rendimentos enviados parú fora do Amazonas (sob a forma de lu· 
cros, p",gzmentos de ~erviçcs, inc!usive juros, etc.) $Uplantar~n os novos investimentos externos, 
de tal forma que, em 7ô, o Es~ado se tornou export3dor It'quido de poupanças e rendas. 

Em s{ntese, a ar:áiise dos dados do balanço de pagamentos mostra que;-após um 
período de rápida expansão, um certo patomar foi alcançado. Os anos iniciais da ZFi.f1 foram de 
muitos investimentos e de crescente entrada liquida de recursos. iv1as à medida que os ir,\lestimen-; 
tQs se acumularam, foram gerando rendimentos cada vez mais substanciais; e as remessas para fora 
do Amazonas também cresceram, chegando a superiJr a entrada de novas poupanças em 76. 

Conclui-se que embora os investimentos que aport3m à região levem a um aumen
to da produção na ZFM, da renda correspondente a esta mnior produção uma p,arte subs:éincial 
vem sendo enviada para fora, não se traduzindo em rendimentos que permaneç,t"m no local. Tal ~/ 
conclusão é confirmada mais adiante, na análise dos dados e estimativas referentes à renda regio-
nal e estrutura industrial. 

Nos Quadros a seguir as importações e exportações, internas e externas, do Estado 
do Amazon3s. foram classificadas segundo cate-]orias de produtos. O Api:ndice B explica como' 
foi feita a desagregação por categorias de produto, por origem e destino. ' 

Os dados apresentados sugerem as seguintes principais conclusões: 

(i) As exportações para o Exterior, basicamente compostas de produtos tradicionais, 
estão estagnadas ou apresentando pequeno crescimento, o que sugere o crescente atra
so da economia tradicional do interior. 

Ui) As exportações para o Centro-Sul vêm! se expandindo fortemente, devido ao compor
tamento dos produtos industrializados; paralelamente tem havido um grande aumento 
das importações de componentes (produtos intermediários). 

(iii) Na pauta to~aJ de importaçôes, os bens de cnpital pôrticiparn com um percentual 
pequeno (15%). ?ara efeito de comparação, observe-se que, nas importações totais do 
Brasil. a participaç50 dos bens de capital tem flutuüdo entre 25 e 30%, nos últimos 
anos. Em Manaus, portanto, há muito !ninsito de mercadorias mas relativamente pau
~ fixação de bens de capital. 

(iv) As importações de bens de cOnsumo dcstin.Jd<ls ao turismo têm crescido ô tax.Js me- . 
nores que as importtlçõcs de matérias prim:/s e produtos intermediários, sugerindo - ~ 
uma crescente importância da indústria relativamente ao comércio. 

Os itens (ii) e (iii) imediatamente acima cJractcriZilm um modelo irnportildor·re
exportador, cuja expansão naturill implicnriJ crescente i'ÇJraVéJlncnto do cléíicÍ( em dólaras. 



• Quadro 4 
Exportações do Estado do Amazonas: Dcsanrcgaç50 por Destinos e Categorias; 

. de 1972 n 1976" 

, 
I 

MGRCAOORIAS NACIO~AL EXTERNO 
i 

ANOS 1972 1973 1974 1975 1976 1972 1073 1974 1975 1976 
i 
I , 

TRADICIOt .... IS •• 507846 472 214 687860 675781 ,. , 265985 300 514 350 428 277 589 227721 

"3,2% 29,9% 22.8% 15.6% 90.9% 90,4 'X. 91 % 74,7% 73,~% 

NÃO TRADI~IONAtS··· 45'3653 896 211 2052025 3 236 872 ... 4567 28973 31579 77 810 58440 

39.1% 56,7% 68,0% 74,8% 1,6% 8,7% 8.2% 20,9% 18,9% 

REEXPORT~ÇAO 161 160 115 137 182591 335081 ... 
13,7% 7.3% 6,1% 7,7% 

TRANSAÇOflS 45790 97239 93276 77 956 316087 21908 28", 3 112 16321 231300 
lSPECIAISo~ •• 3.9% 6.1% 3,1% 1.8% 4.1% 7,5% 0,8% 0,8% 4,4% 7,7% 

TOTAL t 114449 I 580801 3015752 43256907723831 '292460 332 i98 385119 371 720 309 061 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

, 
~-~- ----

I. , .I Oes.\grt9açSo n50 di$ponillcl 
(. I exclui derivado, do pctrÓleo; da( a dilercnçil em rl;llaç50 80$ dados aprcsentiJdos no Quadro 2, colulUS 285:--
(" I Cate'iori" da bens produzidos antes da viDência do Oec. Lei n'? 288/67 
10'.' Catc:;oria dc'bcns produzidos após a vigência do Dcc. Loi n'? 283/67 t··· .) Amoslf,l$. devoluções o outras "So cspecificJda~ 
FOl1te: Para o mercado Cl<lernO, CACEX. Para o mercado nacioniJl. CODEAMA - UEI 

(11m CrS 1 000,00 do Olll, 7/'\; F081 

TOTAL 

1!J72 1973 1974 I~H5 1976 

~ 

773831 772 728 1038288 9:'3370 " , 

52,8~';' 40,4% 30,5% 20.3% 

4G4 220 925184 2083604 3314682 , ' 

31.6% 48.4% 61.3% 70,6';;, 

i .. 
16t 160 115 137 192~91 335 C8t " ' 

11,0% 6,0% 5,4% 7.1 ~~ 

67698 100 050 96388 94277 339837 

4,6% 5.2% 2.8· .. 2,0:'> 4,2% 

, <166 aO!) 1 913 o~a 3400871 4597410 80337:)2 

100% 100% 100% 100 'X. 100~'(, 

- - ----_._--_. __ ._--_.~-- - - --

(u 

O 



; >-.-

: ORIGEM 
I 
I 

QATEGORIA 
I 
IDOS BENS 
! 

CON:iuMO 
1 , 

CAPItAL 

MAT"fRIMAS E PROO 

INTE RME DIÁRIOS 

1972 1973 

.t 
Quadro 5 

Importações da ZFM: Dcsngrcgaç50 por Origem e Categorias; 
de 1972 a 1976* 

NACIONAL ESTRANGEIRA 

1974 1975 1976 1912 1973 1974 1975 1976 

'. ---
1 732449 2045802 24034742596311 :2 673 498 846240 975785 1 233622 1 115015 1 303 105 

65% 6~" .l", 63~ 61 'J(, 57% 54.5% 54% 48% 40% 35% 

3lJ9592 496035 571460 611 900 664 903 405072 333832 463165 449813 615146 

15% 15% 15% 15% 13% 26% 18,5% 18% 16% 11% 

529131 680 526 870 271 1 026 382 1 352 594 300 793 498956 847 731 1 2809Gl 1740659 

20% 22% 22% 24% 30% 19.5% 27,5% 34% 44% 413 X. 

-

lem Cr$ 1 000,00 de Dez. 76; FOfll 

TOTAL 

~ 

1972 1973 1974 1975 1976 

.--
2578689 3021537 3637096 J 771 3163976 (,03 

61% 60% S7~{' 53% 4U·'ó 

804 G64 829857 1 034 6~ t 061 713 1:<'30049 

19% 11% 16% 15% ,~~~ 

820924 1 179482 1 718002 2 307 J..t3 3093 .. 53 

20% 13% 17'r. 32% :3 7':. 

TOTAL 2651 172 3222 3úJ 3845205 4234593 4 fi90 9~5 1552105 t 80S !;i73 2544518 2905 78'l 365091°

1

4213277 503093G G lU!) 723 7140332 S 3·:::1 0'J5 

l00'r. '00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% l00~' 100% tOO% 100% 100% 100% 100"'. 

~-~-----~ - -~._--_.~--~~---_. __ ._----_._--_._-- L--_____________________ __ I -

I 

(') ~or oxcluir trigo e petrÓleo cru, bem como por '0 referir IlponllS à ZFM, os dado$ diferem dos ilpre~entildos no Quadro 2. co!una~ 1 &4:· , . 

Fontej S.U"!l.AMA - ~"Ção de Estathtiu 

TV 
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E~;ta fun:iona corno Ur":1 cc'ntro cle f.::ntr2;)Os:ag~~rrl e di$t~jbuiçao de merczdorias. O 
aumento das Sl!3S im::)o;·téJções c cxportilçêes tcrn sido muit<Js vezes mnior que o aumento da ren· 
da regional, como s::;r;,i mostrado adiante" 

2. Renda Regional 

A renda interna do Estado do Amazonas foi recentemente estimada pela Funda
ção Getúlio Vargas, para os anos de Censo. O Quadro 6 çbaíxo mostra os va!orE's obtidos: Em ter
mos reais, a taxa de cresciment::> mÉ:dia da renda interna teria sido de 2.1% ao ano entre 1949 e 
1959, de 8.4% ao ano entre 1959 e 1970, e de 5.39; ao ano para o per(odo todo (1949 a 1970). 

Anos 

1949 
1959 
1970 

Agricultura 

547 
2383 

218367 

Quadro 6 
Renda Interna do Estado do Amazonas 

(Em Cr$ 1 000 correntes) 
------

Indústria Serviços Total 

118 867 1 532 
233G 5601 10320 

165033 673881 - 1 057281 

Fonte: CCN - CEF/18RE/FGV, in Conjuntura Econômica, Rio, 31 (7): 90·102, Julho de 1977. ; 

Não foram feitas. estimativa:. mais recentes. Em conseqüência, foi necessário calcu
lar, por métodos próprios. alguns g:"andes agregados, indicadores da evolução da economia do Es
tado, pois tendo a ZFM sido criJda em 19ô7, seu maior impacto ocorreu após 1970. 

Uma estimativa do produto interno bruto (PIS) pode ser feita a partir dos dados 
do total dos meios de pagamento no Estado. 1 O Quadro 7 mostra a evolução do PIB estadual esti
mado desta maneira. A taxa de crescimento médtí3 anual, entre 1970 e 1976, foi de 19,2%, e o 
produto per capita em 1976 atingiu CrS 8 733,00 a ser comp.lrado com os Cr$ 14 143,00 para o 
Brasil. O valor per capita estadual (em 1976) se situou em 62% do valor para o Brasil. Em 1970, 
usando as estimativas do Quadro 7, o mesmo percentual foi de 58%. 

---,', ê ?'~"i.lf .. -". V .. "-". ~ CJ: I : I' ......' . .- _ • 

1 No Apêndice C se cncontrJ ~"7JdrO'chm toJus ós diH.!OS e CSt.iflliltivas uSJdas para gerar a série de meios de 

pagilmento (Conceito Ml) do) Estado do Arn;lZonJs. Este ApênJ!ce contün tamb61l1 um informe metodológico. 

12. 



· Note-se ~fnc:a: no Oua?ro abaixo, que o valor e~tj~néldo do PIS do Amazp,oas para 
19?O, atraves do uso ca serle de meios de p:Jg3rnento.--{;~ aproxima razoavelmente J)ãra o va!or ,::.[v~/ 
estImado peru FGV n:lqur.!e ano (ver OUildro 6}. o (jliC sugere u corwcrQ(~ncia de ambos os méto. 
dos para resultados similares. . 

Anos 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Quadro 7 

Evolüção do Produto Interno Bruto do Estado do Amazonas 

CrS 1 000,00 
Correntes 

931 674 
1 347263 
1 745632 
2273410 
3243348 
5526207 

10072276 

CrS 1 000,00 
A preços de 

Dez. 76 

4091 264 
4912421 : 

5441 631 , 
6155882 
6824 54(j' 

91051G9: 
1174711'1 : 

._--- ,._-_._---_._. 

J"ndice 
R.~.al 

100,0 
120,1 
133,0 
150,5 
166,8 
222,6 
287,1 

Uma outra série macroeconômica ti!.;:'. por..!e ser E.'~timi)da. u~mdo dados do Impos
to de Circulação de Mercadorias (leM), éJrrecaclado e restituido peto Estado, é o valor adicionado 
pelo comércio, indústria e agricultura do ;\rnazon"s. O QUéJdro 8 mostra ess.?s estimativas.', A 
taxa de crescimento média no per{odo 1970 u 1976 foi de 23,5%, o que é bastante coincidente 
com o crescimento médio do PIS estimado a partir dos diJdo5 de meios de p2garnento. O proble
ma de evasão, no caso de se usar dados do ICr\/1, constitui sério obstéÍculo à oeraç.50 de uma estí
môtiva ideal de valores agregados. Provavelmente, o crescimento negativo entre 1970 e 1971, 
apresentado no Quadro 8, decorre de distorções nos dados devido il evasão. Do mesmo modo, o 
extraordinário crescimento entre 1975 e 1976 d'2ve ter sido conseqüência de uma c!:minuiç50 d:J 
evasão; pois, em 197ô, pelo novo. regime de contingcnci~lrnento diJS importJçõcs, a SUFRAMA 
passou a distribuir quota:. e adotou, como um dos critérios, o total de !eM pago. Assim, uma re
cente diminuição da eVJs30 explica porque a taxa de crescimento média do PIS, via leM, é 
ma:or do que a CJlculilda pelos meios de p3gunlento. Deste modo, como deta!hado no Apêndice 
O, os valor~s em cruzeiros do Quadro 8 530 consistentes com as estimativas de renda e produto in
terno apresentadas anteriormente. 



Anos . 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

OUéldro 8 
Estimativa ç..:; V:.: lo r Adicion:JGO no Comérc:o, Indúst.ria· 

e t.jricult:r.:; .~.mJZ:Jnos 

~-------_._ .. _--
Cr$ 1 000,00 

Correntes 

404511 
474 195 
635714 

1 051 748 
16168ô5 
2507752 
5332996 

Cr$ 1 000,00 
de Dez. 76 

1 776331 ' 
1729014: 
2137565 i 
2847897 ; 
3402853 . 
4 131 859 r 

6278090 

• Exclui a construção civil, que r.50 é sujeita a IC;,,,, 

fndice 
Real 

100,0: 
97,3' 

120,3 
1603' 

o" I 

191,6 
232,6 
353,4, 

Sem dúvida ocorreu uma forte aceleração no crescimento econômico do Estado 
do Amazonas na atua! década. A renda gerada no Estado cresceu rapidamente, como mostram 
os dados. Mas os OU3dros 7 e 8 dizem res;:;eito à produção total, ao va.lor adicionado global. 
Correspondem a dados de renda gerada no Estado, e não de renda do Estado, isto é, de seus resi
dentes (pessoas fisícas e jur(dicas). Pa~a c:lcg8r a este último valor, seria necesx)rio excluir, ~o 
total de rendimentos gerados no Estado, a parcela que é remetida para fora do mesmo, isto é, o 
saldo líquido de :r<!nsferências de renda; obtém-se, ent[o) o total de rendimentos que ficam no 
Amazonas - a renda estadual. Como visto anterio'rment~, na parte de balanço de pagamentos, 
a parcela remetida tem, inclusive, compenSêldo a entrada de novos investimentos. O Quadro 

9 a seguir, contêm estimativas obtidas de outra maneira e que confirmam a análise feita na parte 
do balanço de pagamentos. 

Anos 
Cr$ 1 000,00 

Correntes 

1970 647959 
1971 921 509 
1972 1 470444 
1973 2 174077 
1974 3060053 
1975 4043655 
1976 5406875 

Quadro 9 
Vendas Locais 

Cr$ 1 000,00 
de Dez. 76 

2845385 
3360015 
4583791 
5886910 
6433 S6h 
6662465 
6305939 

- -._---_._-, --'-".'--

fndice 
Real 

100,0 
118,1 ; 
161, 1 
206,9 
226,3 
234,1 
221,6 

24. 



~ p~~·;t\/:2: f3Z,:;;' L~;J~c·::'.,::t;V:-:S d:) tot21 CJS vcnd3s !owis, re:::lizodd5 pe:o corrtJrc;a c 
pela indCs:r;3 (;:;::/$ r':::-;;:2;-,tf:~; c:,-) t=::.',J i; a:i5 turis:ad, n pJrtir dos dJdos d'.~ lU.] e eb bJI,,:-;ç:J 
cOr.1e~ciá!.l O tO:3: G2~ vcr;ós 'Gr:::.:~ c :ui:! e:<p3n::.3o SJO um bom indiC<!dor da parte da rendQ ge
rada no Es~êdo qL:8 efe:ijJrr;0n~e fieJ com cs h::J!JítJntes ua rcgiJo, pois estes compram primor
dialm:!nte no com&;cb e i:-I(~ús:r;.J ;ccéii~;. 

O.') QU2,jro 9~;i~ dc.pt(;.:;;:d: qu~ a taxa de expan~io média, em termos reais, 
das vendas IOCâis, entíc 1970 ,'; ~ 97G, foi di: 'I t1.,3S~ ao úno, consideravelmente menor c;ue J taxa 
de crescimento dos 2]reg:::::los esürnaC8S .::ntuiorrner:te. E o arrefecimento da expansão das ven· 
das locais oC0rreu, $übn:::udo, cn: 1975 e '1976, o que coincide com os resultados obtidos do estu
do da pauta do balanço de pJ]3mentos. Estas observaçõí:s tendem a confirmar que uma boa parte 
da rerida geróda na reJião foi transferida para fora do EstDdo não se traduzindo em rendimentos 
para os habitantes locais. 

Em síntese, usando os percentuais calculados anteriormente, podemos dizer que, 
na décad3 atua!, enqu:;~lto a fendi) f]erJda no Am2zonas cresceu a uma taxa média de 20% ao 
ano, a renda o~tida pelos hé!bitZ;ltcs loc..-:;is se expandiu à taxa de 15% ao ano. A diferença, cres
cente em termos ab~.o!utos, foi enviada para fora do Estado. E além do mais, a renda gerada con
tinua se expar.dindo rapidamente, mJS o crescimento da renda que fica no local vem arrefecendo. 

Rt;!sta agora compariJr a expansão da produção na ZFM com seu setor externo. 

As estimativas de preduto e renda demonstrarn que a economia do Estado do 
Am<lzonãs tem dimsns5:::s :)a~Jnt~~ reduzidas. Seu produto interno bruto é menor que 1 % do 
produto brasileiro (O.65~Ó, usando a estimativa do Quadro 7). Logicamente, a promoção do de
senvolvimento de uma pequt.:na rCf.lião econômica não pode ser baseada no seu próprio mercado 
interno, pois a este falt.:: tamanho. A fJse ele expan;".lo recente da ZFM foi comeqüência dJ utili
zação do mercado do Centro-Sul do país, como demonstram os dados sobre as exportações inter
nas (ver Qu~d;-o 2). rv'las o crescihvmto do setor externo da economia local tem sido muito maior 
que o do produto. Em 1970, o toted de importações c exportações, externas e internas, era apro
ximadamente igual ao valor do Pie; em 1976, o mesmo total foi 1,5 vezes o valor do PIB. Pam 
efeito de comt-:~r<lç30, att.:alrnente a s.amJ das exp0rt"ções e importações totais do Brasil é cerca 
de 1 7% do produto bras:leiro. 

Estas obs:;rvações a rüspeito do . desequíllbrio entre a expansão do produto e do 
setor externo, e as grandes dirncmôes relativas deste último, tendem a confirmar conclusões ante
riores sobre a economia da Zr:tvL E"ta funciona corno um grande entreposto, recebendo e envian
do para for<J grande quantidade de rnercadod"s, fls quais adiciona acanhado valor, resultando em 
manter muito comércio externo re:ativJmcnte ao seu produto. 
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(IV) ESTRUTURA INDUSTRIAL NA ZF!'i-CONSEQUENTE DO SIS'rEMA DE INCENTI

VOS 

Sendo o modelo da ZFM baseado nl!m mecanismo de importação e reexportação, 
fica clara a importância de estudar as atividades das empresas industriais reexportadoras, ou seja, 
aquelas que compram em grande. proporção componentes e matérias primas de fora da rE!'Jião e 
exportam, para o Exterior e outros Estados, um percentual elevado de seus produtos finais. Fo
ram identificadas as empresas nesta catt:'Çloria e enviados questionários visando a 
obtenção de diversos dados e informações.1 

Todas as empresas que responderam ao questionário confirmaram que têm vanta
gens de IPI e 11. Além do mais, 43 das 49 gozam também de isenção do IR (concedida pela 
SUDAM). Todas se beneficiam de restituição de teM (21 de restituição total, 11 de 75% e 11 de 
50%). Todas declararam que têm planos "de expansão e 65% consideram suas instalações como de
finitivas (das quais 35% estão localizadas no Distrito Industrial). Das 49 totais, 1 iniciaram suas 
atividades no triênio 1967-69, 12 no triênio 1970-12.20 no triênio 1973-15 e 10 em 1976. Ana
lisou-sé a participação dos sócios na integralização do capital das empresas e identificou-se que 
71% da integralização foi realizada. por pessoas não residentes no Amazonas (das quais 7% no 
Exterior). Entre as pessoas que fazem parte da diretoria das empresas, 58% são residentes fora do 
Estado do Amazonas. 

O Quadro i 2 abaixo mostra a evolução do faturamento das empresas reexportado
ras em diversos anos. 

Quadro 12 
Empresas Reexportadoras: Valor do faturamento· 

(em Cr$ 1 000,00 de 1976) 

Anos· 

1973 (23) 
1974 (26) 
1975 {36} 
1916 (44) 

Valor 

563833 
1 348185 
2390929 
4570194 

fndice 

100 
239 
424 
810 

r) Os nlimeros entre parênteses representam o número de empresas que responderam ao quesito em cada ano. 

Fonte: levantamento do Parque Industrial Existente nll ZFMoCEAG·AM. 

1 Das 6«; I!mpresas identificadas, 49 responderam ao questbnário. total ou parcialmente. 
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Em termos reais, entre 1973 e 1976 o faturamento se tornou 8 vezes maior. Mas, 
em todos os anos, 90% ou mais da produçaõ faturada se destinava a outros Estados, isto é, basica
mente ao mercado do Centro-Sul. Em 1976, por exemplo, 96% do faturamento das 44 empresas 
que responderam ao quesito constitufram·se de bens enviados pa:-a outros Estados do pais, tota-
lizando cerca de 60% das exportações do Amazonas para o resto do paes. 

o Quadro 13 abaixo mostra os principais produtos vendidos pelas empresas reex
portadoras em 1976. Do total, 71,4% corresponderam a vendas de bens duráveiseletro-eletrôni
cos, dos quais os mais importantes são televisores (quase 40% do total). Os demais 28,6% estão 
espalhado"s por uma gama variada de produtos, dos quais os mais importantes são jóias, r~16gios 
de ouro e prata e outros produtos de metais preciosos (8%), e têxteis e confe.cçães (6,2%) •. 

- -. - ~ .. -- . -- - - - "- . . 

uuadro 13 
Empresas Reexportadoras: Principais Produtos Vendidos - 1976 Ca) 

Produtos 

Televisores. 
Calculadoras 
Aparelhos de Som (b) 
Outros Eletro-domésticos 
Jóias e Prataria 
Relógios de Ouro e Prata 
Produtos de Metais Preciosos (c) 
Produtos Téxteis e Confecções (d) 
isqueiros e Pedras 
'3 icic!etas 
Ciclomotores e Motocicletas 
Óculos, Lentes e Armações 
Relógios 
Produtos de Vidro 
Outros Produtos 

Total 

(a) 44 empresas responderam ao quesito. 

Valor 

1799200 
760950 
646750 . 
49650 

135600 
41700 

186850 
2a23oo 
131 300 
123950 
112900 
96750 
78400 
48800 
75100 

4570200 

(em Cr$ 1 000.00 de 1976) 

% 

39,4 
16,7 
14,2 

1,1 
3.0 
0,9 
4,,1 
6,2 
2,9 
2,7 
2,5 
2,1 
1.1 
1,0 
1,5 

100.0 

(b) Rádios de diversas espécies, toca discos. raBiolas, radio-relógio, grávadores. amplificadores, fones de ouvido, 
fitas cassete. e outros similares. 

Cc) Ouro odontol6gico, fios de ouro, ouro especial, chapas de ouro, sais de our~. ligas de prata, eletrodos e conta· 
tos de ligas preciosas e outros similares. 

(d) Fios. tecidos, panos, calças, camisas. meias, carpetes e outros similares. 

Fonte: leva.ltamento Industrial na 2FM - CEAG. AM 
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. O Quc:êro '14 nij::,tr~ él iJrocpdêm:ia dos insumos comprados p~las indústrias reex
portadoras em diverw.i anos, E;it[(; 1 :;:173 e 197G as compras de insumos locais aumentaram apro- . 
ximadamente 5 vezes, de insumes e5tróngeiros cerf'...a d::! 6 vezes, e de insumos do resto do pa(s 9 
vezes. Em 1976, as compras nc; Estedo do A-n8ZCt/as foram apenas 0,7% do total de aquisições. 

Anos· 

1973 (23) 
1974 (31) 
1975 (37) 
1976 (41} 

Qu:u:lrc 14 
Emprc~"1s R''':::l;;:;or:ador,,;;: Prociadência ~ Valor dos Insumos 

------------" --
Nacional 

i 2:tceto loc? n Exterior 

--------~----,----

2702 
4134 
603S 

",3833 

64 7~~1. 
1G5292 
:31333: 
582645 

215822 
411 131 
326184 

'I 34'1 646 

(em Cr$ 1 000,00 de 1976) 

. Total 

283276 
577151 

·~'51 600 
1938130 

fndice 

100 
204 
406 
684 

'--..------_.. __ o 

( • ) Os números entre parêi11:~sr~!; rc~;r,!~enta\'"n ü :'1Um?rtJ .h cmpreStJ$ que re:êponderam 00 quesito em cadà ano. 
Fonte: l.c\~~ntnm~nto i~,,!u~··~!'~~~! r:;,: ~,.~~'; J- ~;? e r;,./,.~'1 

As com~ras f}~j 'paL, h'i!> r,::t?; do E::tado} representaram :1'0% do total, o restante 
vindo do Exterior. ~m 1976, as !r"-ipOr(;:;ç02s :ctd;~ d"! i;i~'jmOS (por parte das empresas que res
ponderam Élo quesItc) atingira:'l '5); iml='ç;rtêlçães totais (internas e externas) do Amazonas e 
70% das importaç5e~ tot"ó d:. mat .:ri2S prirr;:::s r:c: prouutos intermediários. As importações exter
nas destas emprr.~CiS foram n:~::;::'on~'l8Ís por 40% dôlS im{::ortações externas do Amazonas. 

o Gi l 2drc) 'H"j b-;e:li'Jtamente a s.eguir mostra os gastos de mão-de-obra no setor 
ree):portador. t:: f~cil cb~~~'r\!ê::- o::: .t'!"Jstos com fi mão-de-obra empregada têm crescido mais len
tamente que o ::lWramt>n1."IJ r; 05 g3~tOS com insumos. ?pesar das amostras serem ligeiramente 
dif::m;;;tes, fica ck:-o Cf,!C a m/::"J-:;.',;-,?úrtJ r;:~,.,resení::J um percentual mlnimo do faturamento (5,6% 
em 1976). Este vator. juntam~nte C"J.n o percentual também muito baixo de compras de insumos 
locais# ~uge:e tjU3. cn '(;::;11C5 de r.,:>::mz.liz8ção, o S"::tcr r~~::~~,pcrté!dor dá uma contribuição reduzi
d8. 

(em Cr$ 1 000,00 de 1976) 

Anos~ fndice 
--------------~-----,-----------,---_._----, 

1973 (1m 
1974 (26) 
1975 (33) 
1!:)76 ((l6) 

38 Sf1 
8"-; 

157 

100 
231 
321 
408 

,--- ---_ ... _" --_._---
( .. ) o:; números cr.tre parênteses f!!prt!Sentarn () número de ~mpre$Js que responderam 2(} quesito em cada ano. 
Fonte: levantamento k::',Jrtriíll i11 ZF:\.'I. CEN:3-P ~,i 



.19. 

Ainda sobre a mão-de-obra, 48 empresas que responderam ao quesito correspon
dente disseram que em 31/12/76 empregavam um total de 8752 pessoas, dos quais 8 031 ao n{

vel de operários, pessoal auxiliar e pessoal de escritório, o restante sendo constitul'do de técnicos, 
supervisores, gerentes e diretores. Entre o operariado (6725 pessoas). 57% er~m do sexo femini
no e 43% do masculino. Do total de pessoas empregadas 86% tinham 30 anos ou menos, 3,2% ti-

- nham-dipfoma universitário, 59% tinham escolaridade secundária e o restante primária. Ainda do 
total de empregados, 76% percebiam menos de Cr$ 1 500,00 mensalmente, embora apenas 19% 
recebessem o salário mCnimo. . 

o Quadro 16 abaixo mostra o· comportamento do grau de fixação na região, 
medido pelo imobilizado técnico agregado das empresas do setor l"eexportador; . . l> 

Quadro 16 
Empresas Reexportadoras: Imobilizado Técnico Total 

1973 (26) 
1974 (32) 
1975 (40) 
1976 (46) 

Imobilizado Técnico 

170366 
264466 
394744 
538986 

(em Cr$ 1 000,00 de 1976) 

fndice 

100 
155 
232 
31~ 

( .) Os n(imeros entre parênteses representam o número de empresas que responderam ao quesito em cada ano. 

Fonte: levantamento Industrial da ZFM. CEAG-AM 

Observe-se, novamente, uma expansão modesta do imobilizado técnico relativa
mente ao faturamento (cresceu apenas 3 vezes, versus 8 vezes para o faturamento no per(odo 
1973-76). 

Os Quadros 12, 14 e 15 permitem que se estime o incentivo de IPI, leM e 11 obti
do peto setor reexportador, em termos de impostos que deixou de pagar. O total, em 1976, ul
trapassou Cr$ 1 bilhão. O imposto mais importante foi o IPI, com uma vanagem total de 
Cr$ 450 milhões. O leM e o 11 são aproximadamente equivalentes, com Cr$ 300 milhões cada 
um. Como se vê, as vantagens são substanciais, muito maiores que os gastos que o setor fêz em 
1976 com mão-<Je-obra e insumos tocais. Observe-se também que, embora se atribua grande im
portância ao incentivo de 11 e aos aspectos aduaneiros da ZFM, as vantagens de IPI e leM são 
maiores. 

A respeito das demais indústrias localizadas J]a ZFM, foi poss{vel obter informa
ções sobre suas atividades enviando questionários para algumas delas, num processo de amostra
gem, em vez de enviar para todas como ~e fez no caso das empresas reexportadoras. As demais 
indústrias foram divididas em 5 setores, a saber: 
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~ bens de capital; 
- construção civil (imobiliária); 
- bens finais de consumo locar; 
- exportadoras tradicionais; ,. 
- bens intermediários. 

Dentro de cada um foi selecionado uma amostra de algumas empresas para as 
quais foram enviados os questionários. O Quadro 16 sintetiza uma série de informações obtidas 
e permite o contraste com o setor de reexportação, que é apresentado na última linha. 

Os dados apresentados vêm confirmar e estender as conclusões alcançadas por 
.Jcasião do estudo do balanço de pagamentos e da receita regional. A pa-rtir do estabelicimen
to da Zona Fré,lnca, mas sobretudo após 1970. ocorreu uma forte expansão do setor,ndustrial 
reexportador em Manaus. Atualmente estas indústrias são responsáveis por uma percentagem 
apreciável das i-mportações e exportações do Estado. :Seu faturamento tem crescido de maneira 
vertiginosa, muito maior do que o das outras iildús'"Jias da ZFM~ No entanto. B cidade de Manaus 
serve unicamente como base física para suas atividades, pois aproveitam um mrnimo de matérias 
primas e insumos I~cais, e constituem o setor i~ustrial que menos emprega em relação ao valor da 
produção vendida, a qual na sua maior parte se destina a mercaqos fora do Amazo!'las. A produ
ção de reexportação se concentra intensamente em eletrodomésticos, jóias, etc., produtos de alta 
relação valor/custo de transporte, caracterizando o fato de que Manaus atua como um enfreposto, 
ponto de passagem que permite a obtenção dos incentivos fiscais. Na realidade, 

os incentivos atuais são de tal sorte que beneficiam integralmente a mera passagem 
de produtos por Manaus. A maior parte do capital destas indústrias reexportadoras está em mãos 
de não residentes, o que sugere a sarda da região dos rendimentos correspondentes a estes capi
tais 



SETORES 

iNDUSTRIAIS 

Bons do Capital 
(construçSo nnvo!) 

Construç;To Civil 
(lmoblli~rill) 

Bons de Consumo 
Local 

E"portildoras 

Bens Intermediários 

Reexportadora 

% DO CAPITAl. 

INTEGRALIZADO 

POR 

RESIOENTSS 

88 

96 

37 

75 

56 

23 

Quadro 17 
Caracter(stic!l$ de DIversos Setores Industriais da ZFM 

" OE INSUMOS 
COMPRADOS 
L.OCALMENTE 

EM 1976 

18 

75 

23 

89 

17 

0,7 

% DE INSUMOS 

COMPRADOS 

NO EXTERIOR 

EM 1976 

39 

O 

2 

6 

49 

69 

"DE VENDAS 

LOCAIS 

EM 

1916 

Gil 

100 

02 

5 

72 

3 

Fonte: LClVantllmonto Industrial do ZFM - 1977 - Trôlbolho tlólboroda pelo CEAG·AM pore. Coordanaç;5"o Tdc:nlu do PDP/ZM 

CRESCIMENTO REAL 

00 FATURAMENTO 

ENTRE 

1973 01976 

~O 

... 11 

30 

59 

24 

710 

FATURAMENTO 

tE~,~ Cr$ i 000.00\" 
PESSOAL EMPREGADO 

EM 1976 

175 

122 

1(17 

168 

159 

522 

• 
ti.,) 
..... 
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(V) O AJUSTE NO SISTa~ DE INCENTIVOS 

A análise dos incentivos T~is e dos dados apresentados anteriormente levam à 
conclusão de que aconteceu na ZFM ex...L:amente aquilo que seria de se esperar,. uma vez disseca
das e compreendidas as vantagens fiscais envolvidas. Ou seja, o setor privado atuou precisamente 
no semido indicado pelos incentivos. Por sua vez, tornaram-se bem claras algumas caracter'fsticas
problema, identificadas, inclusive, peJa Exposição d~ Motivos do Dec. lei 1435, de 26/11nS, 
envolvendo: 

a) Excessiva concentração de invesdmentos em determinados gêneros industriais; natural-... 
mente aqueles oom vantagens de menor custo de transporte por valor de componentes 
e produtos, e maior necessidade de importar componentes, levando 80S baixos (ndices 
de nacionalização observados na inchJstria local; 

b) Ausência de verticaJização na p."tídução industrial, e pequeno aproveitamento de matá-
. rias-primas e fatores de produç&:l locais, ou seja, uma mera localização na ZFM. O novo 

parque industrial de Manaus não promoveu uma integração perfeita e permanente da 
região Amazônica com o resto éo pa(s. As novas indústrias lá instaladas têm seu~ for
necedores e mercados loealizaoos fora da ZFM. Esta funciona como um centro de en
trepostagem e distribuição que, 2 não ser pelos incentivos, seria inconveniente devido à 
distância dos fornecedores e dos mercados de colocação dos produtos. Cessadas ou redu
zidas as vantagens :fiscais, a nov:: indústria instalada teria claros motivos para sair da 
região. E atualmente, a remessa de rendimentos para fora Ido Amazonas já supera os . . 
investimentos que entram. 

Estas dificuldades decorrem, sem dúvida, da estrutura dos incentivos, os quais' 
acentuam a localização industrial, mas sêO neutros (ou mesmo negativos, como é o caso do ICM), 
como est{mulo ao valor adicionado em Manaus. O modelo importador-reexportador deve ser 
corrigído no sentido de menos entrepor~ e maior agregação de valor na ZFM. 

Os incentivos, exceto o do f mposto de Importação (li), não distinguem a parcela 
de valor adicionado na ZFM correspondente à renda que fica no local, dos rendimentos transfer(
veis para fora - lucros, juros, etc. Cuidam para que haja um aumento dos investimentos na ZFM, 
sem considerar a destinação dos rendirne-:Ttos decorrentes dos mesmos. Trata-se de uma ênfase 
unilateral que aumenta a renda gerada na região, mas não necessariamente na mesma proporção 
que o crescimento da renda local •. 

t: preciso ressaltar também qué os incentivos são de abrangência geral, mas sua 
aplicação redundou na concentração em alguns gêneros industriais. A exceS1iva concentração, 
além de ser ~m inconveniente em si1• gerou problemas para empresas do 'mesmo ramo loealiza
das no Centro-SuJ, que viram seus merca::bs ameaçados pela concorrência incentivada. A abran
gência geral dos incentivos torna ditrcil o es'"t.abelecimento de uma política industrial, oom o obje
tivo básico de diversificar a indústria na ZFM e torná·la compat(vel com o parque industrial do 
~entro-Sul. A SUFRAMA deveria ter maiôr possibilidade de gerenciar os recursos dos incentivos. 
dispondo de instrumentos flex(veis que ~mitam a formulação de Ul1\1 pol(tica industrial. 

1 O processo de d'!senvolvimento é também u:n processo de diversificação, sendo inconveniente a dependência, 
como no passado, a apenas alguns poucos prod:.:r:K ou tipos de produtos. Não tomar, entretanto,. crftiClt' con- . 
centração como uma objeç'o à criação de pólos industriais (especialização). pois pode-se evitar a concentração 1 

_com a criaç3'o' de diversos pólos con2;neres e com maior diversificaçio verti"' ' 
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As distorções apontadas podem ter sido, até certo ponto, benéficas, em termos de 
propiciar a instalação na ZFM de um núcleo industrial pioneiro; pois as empresas privadas pude
ram localizar em Manaus operações reduzidas, incorrendo em dificuldades relativamente peq'Je
nas, adicionando poucos fatores locais e obtendo vantagens proporcionais ao valor total de seus 
produtos. Ao mesmo tempo que se familiarizavam com o local e davam emp.rego e treinamento 
aos seus operários, propiciavam também uma expansão do setor de serviços e maiores possibilida
des para a agricultura de abastecimento. Enfim, formaram uma base sobre a qual se pode tálba
Ihar agora, para expandir a agregação de valor na região, diversificando o parque industrial e inte
grando Manaus com o resto do país e com o interior amazonense. 

Em vista do exposto anteriormente, pode-se definir como sendo absolutalllente 
prioritário formular um sistema de incentivos que contenha os seguintes 

PRINcfiJlOS GERAIS 

. 19) Estabelecer uma preferência pelo valor adicionado na ZFM, relativamente ao adicionado 
em outras regiões do país. 

29) Diferençar os rendimentos que efetivamente permanei:em na região daqueles que são 
transferidos para fora dela. I . 

39) Dotar a SUFRAMA de instrumentos para formulação de uma política industrial, visando· 
à diversificação na ZFM, à compatibilização com o parque do Centro-Sul e ê integração 
com o interior amazonense. Estes objetivos são extensivos aos demais setores. I 

As proposições formuladas abaixo atendem a estes Princrpios: I 
Proposição I: Modificação na fórmula do (ndice de redução do imposto de importação, que pas~ 

saria a ser: 

x. MOD + y. CCN I , 
MOD + CCN + CC. 

onde: 

MOD &: Custo de Mão de Obra Direta 
CCN .., Custo dos Componentes Nacionais (fob) 
CCI. -= Custo dos Componentes Importados (fob) 

e x e y são coeficientes a serem determinados pela SUFRAMA. Atualmente estes coeficientes são 
iguais à unidade; poderiam ser maiores ou menores, desde que o índice de redução permaneça 
menor que 1~' 

A possibilidade de estabelecer diferentes vatores para x e y tem diversas vantagens: 

A SUFRAMA poderá atender e reforçar os PrinCípios Gerais 1'? e 2'? descritos acima, 
fazendo com que 'x seja maior que y, isto é, dando mais reso a MOD relativamente a 
CCN. O índice de redução de 11 passaria a levar em conta a regionalização da apropria
ção de renda. 
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- A SUFRAMA poderá formular uma pal/tica industrial- objetivo 39 acima - conceden· 
do, através da escolha criteriosa de vatores para x e Y. vantagens maiores de importação 
para os gêneros industria is que se deseja incentivar, seja por serem complementares à 
indústria do Centro-Sul. seja por seus efeitos de verticalização ou de distribuição de 
renda. 

- A SUFRAMA poderá estabelecer uma escala de diminuição ao longo do tempo para os 
valores de x e y, mantendo suas proporções relativas (x maior quey). Deste modo, exige
se uma nacionalização progressiva, ano a ano, através de menores reduções do imposto 
de importação. Eventualmente (em 1997), a redução chegaria a zero, extinguindo-se o 
regime de excepcionaiidade tarifária da ZFM. Para cada gênero industrial poderia ser de. 
terminada uma escala progressiva apropriada. 

o mecanismo proposto acima não implicaria maiores gastos de divisas para o 

governo federal, pois o total de importações com redução de 11 continuaria sujeito a contingefl
ciamento,p~ro menos enquanto perdurasse o período de maiores dificuldades no setor externo 
nacional .. a exemplo do depósito compulsório aplícado no resto do país. Apenas a receita em cru
zeiros do imposto d~ importação poderia variar, embora aumentando ao longo do tempo, à medi
da que x e y fossem reduzidos. Vale ressaltar que o contingenciamento de importações só 
deve ser apHcado ês compras no exterior que gozam de redução tarifária; pois a aplicação de con~ 
tinsenciamento sobre as importações da ZFM que pagam integralmente o imposto constitui um 
caso claro de desincentivo regional. Em nenhuma outra região do pais se faz o contingenciamento 
para os importadores que este.iam dispostos a pagar o imposto sem redução. 

A sistemática proposta acima tem ainda uma vantagem adicional importante. A 
exigência.de crescente nacionalização (e regionalização) pode ser feita de maneira contínua, evi
tando os problemas que atualmente ocorrem quando se aumenta o índice mínimo de nacionaliza
ção de. cada produto. Como já foi discutido, uma empresa 'SÓ pode obter redução de 11 após· 
atingir um (ndice de nacionalização calculado na base de: 

N- CCN 
-CCI +ccN 

Abaixo deste valor N a redução de 11 é nula, e acima dele a redução pode ser subs
tancia'~ Empresas que estão um pouco abaixo do valor mínimo recebem tratamento bastante dife
rente das que estão ligeiramente acima. Para citar um exemplo concreto, uma empresa com um 
produto sobre o qual se exige um m(nimo de 50% de nacionalização, se não houver alcançado o 
mesmo não terá nenhuma redução de II (mesmo que esteja a 45% de nacionalização). Uma outra 
empresa, com 51% de nacionalização, obteria uma redução superior a 51% no imposto de impor
tação. 

Esta descontinuidade de tratamento~ que pode gerar problemas constantes à me
dida que as exigências de nacionalização aumentarem (através de maiores (ndices mínimos;, , 
poderia ser contornada se a exigência de maior nacionalização (e regionalização) se efetivasse 
através de diminuições graduais dos valores de x e y na fórmula de redução. Deste modo, quem 
não se ajustar à nacionalização progressiva sofre perdas, também pl1Ogressivas, das vantagens de 
li, não incorrendo, entretanto. numa descontinuidade substancial que poderia levar a: 

(i) diminuição ou encerramento das atividades da empresa (ou da linha de produtos em 
questão), ou 
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(ii) fazer com que o governo. sensível aos problemas sociais que (i) acarretaria, protelasse a 
exigência de um {ndice m(nimo de nacionalização, provocando o descrédito do instru
mento de controle governamental. 

Em s(ntese, a modifjca~o dos valores de x e y na fórmuta de.redução do 11 é uma 
maneira r..ais adequada para induzir à nacionalização e à regionalização, como também para dimi
nuir paulatinamente o regime de excepcionalidade tarifária da ZFM, levando em conta as condi
ções de cada gênero industrial. 

Proposição n: Modificação no incentivo de IPI. envolvendo: 

- Gradual reposição do IPI sobre os bens que entram na ZFM, exceto os des1J..nados ao 
consumo· 'oca I. 

- Gradual reposição do irnpo~to sobre os produtos da ZFM. 

- Estabelecimento de uma sistemática de restituição to~1 ou parcial do IPI, em moldes se
melhantes ao que se faz atualmente com o reM, de modo a eliminar ou diminuir a tribu
t::ção sobre o valor adicionado na ZFM, inclusive quando se trate de bens intermediários 
exportados da ZFM para o restlJ do pa(s. A SUFRAMA administraria este sistema de 
bcentivos estabelecendo percentuais de restrtuj~o compatíveis !com as características 
d-a cada gênero industrial separadamente. 

Como foi analisado anteriormente, o atual incentivo de IPI induz apenas ã 
locaJizaçã:> da última fase de industrialização em Manaus, pois isenta de imposto todo o valor do 
produto, independentemente do que foi agregado na ZFM. As modificações propostas transfor
mam o atual incentivo generalizado em uma vantagem espeC(fica; ou seja, apenas o'valor adiciona
do f1& ZFM teria seu imposto eliminado ou redu~ido, através de uma restituição·total ou parcia'. 
beneficier.co quer produtos finais, quer bens intermediários, mediante dispositivos próprios que 
diferenciem adequadamente as diferentes peculiaridades de cada gênero industrial. Assim, embo
ra o critério da restituição total ou parcial do IPI seja uma regra geral, sua aplicação não será 
indiscriminada nem, tampouco, automática, mas sim administrada. 

Os Quadros 20 a seguir ilustram o funcionamento desta sistemática. O Quadro 
20.A é uma mera repetição do Quadro 18, mostrando a mecânica de débitos e créditos de em
presas industriais que. sucessivamente, compram, adicionam valor e vendem um determinado 
insumo. A receita fed~"ar de IPI seria [ (1 + V a + v e) x te]. pois os demais débitos e créditos se 
cancelam. 

o segundo caso (Quadro 20.8) ilustra a situação que ocorreria se a empresa C 
estivesse localizada na ZFM, e a vantagem fiscal fôsse de restituição total de IPI. A receita de 
IPI para o governo federal seria de [(1 + Vs) x ta]. ou seja, o imposto não incidiria apenas 50· 

bre V C' o valor adicionado em Manaus. A agregação fora da ZFM continuaria sendo tributada. i 
O terceiro Quadro 20.C mostra a situação no caso da empresa a, produtora de bens interm!diá
rios, estar localizada em Manaus. com a vantagem fiscal de restituição total do IPI. Supondo que 
as al(quo:as tA' ta e tc sejam aproximadamente iguais (isto é, tA -ta = tc = d, a receita federal 
seria: [(1 + VC)x t)_ Novamente o vafor adicionado' na ZFM. Va, estaria livre de taxação, ao passo 
que o valor adicionado em outros locais pagaria o imposto. A perda de receita tributária federal 
correspoooeria, toda ela, a um incentivo. 
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Quadro 20 
Nova Sistemática do IPI na ZFM 

20.A I P I 

Dt:SITO CR~DITO 

Empresa A 

Empresa B (1 + VB) x ta 1 xtA 
-----~,-_.-. ----.....,..-----

Empresa C (1 +Ve) x te _. __ . --------..,....--------
Comercia lização 

20.S I P I 

Of:SITO CRt:DITO 

Empresa A 

Empresa B (1 + Va) x ta 

--------------~--------..... ------
Empresa C --_._-------------_._-
Comercialização 

20.C I P I 

Ot:SITO CRt:DITO 

Empresa A 

Empresa B 

Empresa C (1 + VB + VC) x te (1 + VS) x tB 

----------_.--------------..... ---------------
Comercia I ização 



.27. 

A sistemática proposta tem a óbvia vantagem de incentivar o valor adicionado lo
cai. independentemente de se tratar de indústria de bens finais ou intermediários. Isto é, preenche 
o 1'? Princ(pio Geral descrito anteriormente. Por outro lado, nada impede que a SUFRAMA te
nha a faculdade de determinar o grau de restituição do IPI- parcial, total ou até mesmo superior 
a 100% do IPI devido. este último caso numa situação de franco subs(dio. A escoiha dos diversos 
graus de restituição poderia ser feita utilizando critérios que visem atender aos Princ(pios Gerais 
2'? e 31? mencionados inicialmente, atribuindo-se ênfase especial às empresas cUja fixação de ren
das na própria região seja relativamente elevada. 

Para o governo federal, que atuafmente perde todo o IPI de produtos da ZFM, a 
nova sistemática poderia significar um incremel'rto de receita, sem prejufzo.do incentivo ao valor 
agregado em Manaus. 

A desvantagem desta modifi!'.2ção é, naturalmente, o fato de haver outro"'sistema 
em vigor atualmente. Para contornar esta dificuldade seria preciso realizar mudanças m6dicas e 
graduais, que não obstante estariam ocorrendo na direção acertada. Por exemplo. o IPI poderia 
ser restabelecido (tanto para os produtos que entram na ZFM quanto para os oriundos da mesma' 
com uma aUquota reduzida (1/2 ou 1/3 do percentual normal). ao mesmo tempo que se começa a 
fazer a restituição do imposto em frac;:ão menor, igual, ou maior do que aquela de restabelecimen
to do IPI. As indústrias já instaladas na ZFM poderiam ter um tratamento especial (tanto de IPt 
quanto de 11), de modo a terem tempo de se adaptar; para as indústrias que vã'o se instalar, 
um novo sistema de incentivos poderia ser estabelecido desde o in(cio'-

Finalmente, cabe mencionar que alguns produtos importados pela ZFM e clara
mente destinados ao consumo local - alimentos, por exemplo - podem continuar na sua atual 
sistemática de isenção total. Esta situação, juntamente com a isenção do imposto de importação 
para os produtos estrangeiros destinados ao consumo local, beneficia os consumidores em Ma
naus. Por outro lado, a isenção, naturalmente, dificulta a produção local de bens que poderiam 
substituir as importações. Não lhes dá proteção tributária e não há reserva do mercado local para 
a produção local. Mas; uma e~onomia pequena, como a da ZFM e do Amazonas, tem que basear 
seu desenvolvimento na obtenção de mercados externos, e não no seu pr6prio mercado interno, 
de reduzidas dimensões. Assim, o princípio da isenção para bens essenciais de consumo local deve 
prevalecer, embora modificado por efetiva proteção àqueles produtos bem definidos, quallCfo a 
substituição de importações é factlvel e desejável. 

Proposição 111: Modificação no incentivo de leM. envolvendo: 

- Gradual reposição do teM cobrado pelos Estados de origem para 0$ bens que entram na 
ZFM, exceto os destinados ao consumo local. . 

- Continuação da atual sistemática de restituição do leM pelo Estado do Amazonas. 

Como já foi·analisado anteriormente, os atuais incentivos de leM seriam franca
mente perversos não fôra a restituição feita pelo Estado dó Amazonas, pois o valor adicionado 
fora da ZFM é isento do imposto quando o produto é enviado para Manaus; mas a agregação na 
ZFM paga o tributo integral. a não ser quando o Estado faz uma restituição parcial. E esta, segun
do a atual legislação, deverá terminar em 1982, o que tornaria toda a atual sistemática de leM 
antagônica à agregação de valor em Manaus. 
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o objetivo da modificação proposta é, naturalmente, inverter o esquema, faz=ndo 
com que o valpr adicionado em outras regiões do país seja tributado, e amtinuando a proteç§:J ao 
que é adicionado localmente. Deste modo, 019 Princ(pio Geral mencionado anteriormente s:ria 
alcançado. 

E os critérios de restituição parcial ou total de ICM, estabelecidos pelo goverro do 
Estado do Amazonas, continuariam a permitir que este formule suas próprias preferências. em 
termos das indústrias mais desejáveis, à complementação do desenvolvimento regional. 

Visando beneficiar os cons.umidores em Manaus, a proposta exclui do pagam:nto 
de leM os produtos enviados de outros Estados para consumo de mercado local, uma exc:ção 
semelhante à analisada anteriormente para o caso do IPI. Novamente para o leM, como no [PI, 
quaisquer mudanças devem ser feitas de maneira gradual. 

A proposta tem a desvantagem de manter as perdas de arrecadaçã'o de reM ;;ara 
o governo do Estado do Amazonas, devido à continu!dade da restituição. No entanto" se esta r.ãO 
for mantida e efetivamente acabar em 1982, ~ esquema de ICM desincentivaria a agregação de 
valor na ZFM, empobrecendo economicamente o Estado e.1 portanto" seu governo. Trsnderên;ias 
de recursos federais para o Estado, financiando a restituição de leM, como vai "ser feito no caso 
dos incentivos às exportações brasileiras, podem solucionar o problema da perda de receita 
estadual. 



..., 
/ 

i 
! 

AP~i'mICE 8 

I 
Balanço de PJ3Jmentos do ArTlJlOnaS 

! Este Apêndice relata 
I dros 2, 3, 4 e 5. 

detalhes metodológicos não abordados nas notas dos Qua-

I Para o estudo de economiiJ$ de pequeno porte, e muito ab8rtas, torna-se essencial: 
o levantamento tão prec;so quanto possível dos suas contas exterr.Js. No caso do Estado do Ama
zonas, dividimos o est.udo em do i:; blocos comerciais: o resto do p3is (relações chamadas internas) 
e o exterior (país~5 estranneiros, culas rClJçÕC5 chamamos de externas). Do ponto de vista do'Es
tado do Amazonas, o resto do país também é considerado, junto com pJ (ses estr(Jnge,i~o$, o 
"resto do mundo", bastando ql1e se normalizem as cont<Js em unidades-dólar ou unidades-cruzei
ro. Foi escolh:da a fro:1teira g::ográftca do Estado ~~ara definir éJ fronteira de comércio com o "res
to do mundo", em parte porque vários dados de outro gênero estão a n{vel estadual (p. ex. meios 
de pag2mento) precisando ter unidades geográficéls compatíveis, e também porque a ZFM repre
senta, hoje, em termos econômicos, mais de 90% da atividade do Estado.! . : 

.. No Quadro 2 é apresentado o saldo do b.::danço comercial, que se refere a todas as 
transações com mercadorias, inclusive o chJrnado comércio reexportáve/, que representa as ven
das do comércio da ZFM a turistas, isto é, s50 saldns nfio cOflt.1bililJdas nJS cxport;:;ções do Ama
zonas. Exceto eS':e item, tc,d05 os demais são estatrsticas coletadas diretamente pela CODEMA 
(exportações internos), pela SUF RAMA. (importações extcrn<lS e internas} e pela CACEX {expor·: 
tações externas}. Assim, os dados do balanço comercial não 550 estimados; provêm ele coleta di
reta, sendo bastante fidedignos. 

Os dados de comércio reexportavel foram estimados da segu inte maneira: 

1- A Equipe Técnica do PDP/ZFM realizou um levantamento completo das listagens deta
lhadas das importações de bens estrangeiros realizados pela ZFM, segundo a NBM (da
dos da SU:=RAMAl nos anos de 1972 n 1976. Por pesquisa direta junto ao comércio 10-
eal, separaram-se os itens tipicamente adquirido.i por turistéls daqueles vendidos a resi
dentes locais, ou no caso de ambos serem consumidores, excluiu-se a percentagem de 
vendas locais. 

2- Estabelecidas as percentagens de vendas a turistas sobre o total de importações externas 
nos anos 1972 a 1976, usaram·se listas menos detalhadas da CODEAMA para osanos 
1967 a 1971, para determinar percentagens de comércio reexportável (vendas a turis· 
tas) nos anos de 67 a 71. 

3- Como havia discrepância no n(vel de percentagem entre a estimativa por listagem com· 
pleta da NSM (- 1 . acima) e a listagem n~o exaustiva da CODEAMA (- 2 - acima), pre
feriu-se ajust3r as percentagens dos anos 67 n 71 para os ni'veis obtidos entre 72 e 76, 
mediante uma regra de três sucessiva, ano a ano para o período anterior a 1972. 

1 O ídeill, entretanto, ~crj que a SUE: RA~.'A V0ilhJ.J dispor dI.! m'Jios para levantar um balanço de pa!lJmento~ da 
Amalônia Ocidental, à medida em que se intf:'!lre cilJa vez mais tod;) ess.a rC:Ji50_ 

.. __ ._-----_._--------~------~._--------



4- Finatr;;~nte, G;::lItcac1a a sé;;e de pc: ... cer,~Jg8ns de comércio reexportável ao total das im
portaçõ~s extcrr.3s, ano i) ano, obteve·se o VJ!or FOB da~ rnercadorias compradas por 
turistas. Para <l;Jregar os custos Cf F, arm.JZenagcrn, impostos e tiJxas, e a margem do co
merciante local, fizeram-se levantamentos diretos para vários produtos reexportados até 
se chc-g2r a uma média de agreg3ção d~ valor correspondente a 100% (cem por cento) 
do valor F03 do comércio recx.porté)Vel. 

Os di1dos abaixo registram as diver5aS percen~gens obtidas segundo a metodologia 
já descrita: 

Percentagem Estimada de Bens de Consumo Vendidos a Turistas 
sobre o Total das Importações Externas 

Anos ~ (dados SUFRAi\1A) não exaustiva 
da CODEAi'J1A 

percentagens 
usadas para estimar 

o comércio reexportável 

, ·3-p-e-la-tí·-st·-a-g-em-,-c-x-a-u-st-i-v·-a-~-JB-r-V1---, pela li 5tagem 

----.~------------~-------

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

27,0 
29,1 
25,1 
22,6 
18,3 

EIJboração: Equipe Técnica do POP I ZFM 

24 
54 
56 
49 
47 
42 
54 
44 
32 

, 

15,5 
34,5 
35,5 . 
31,0 
30,2 
27,0 
29,1 
25,1 
22,6 
18,3 

No Quadro 3 há duas observações a fuzer, além daquelas que já estão contidas nas 
notas explicativas do próprio Quadro: 

1- Sobre a estimativa do saldo de serviços 

2-- Sobre o conceito de poupanças e rendas Ifquidas remetidas pelo governo e particulnres 
para dentro do Estado do ;:'mazonas 

o saldo de serviços é umiJ estimativa simplificada por falta de dados mais detalha- . 
. dos. Este s.:l!do contém duas parcelas: uma, positiva, é a entr3d.J de recursos via gastos de turistas' 

com serviços (isto é, exdlli explicitamente as compras de mercadorias estrangeiras, já contélbiliza- i 
: das na coluna G do QU3dro 2); outra, é a parc<:!!a nsgut iva de $:1 rda de divi:xls em virtude de pJga- : 

• 
•. mentos a fretes e s~guros dus merc",dorbs irnport2d:Js, turno do resto do país quanto do exte· ! 
. rior. A estimativa de frete e seguros é direto; aplicou-se uma percentagem de 12% (considerada 

40. 



boa estimativa) sobrê o vaior F08 C2S irr~t:'on:2çCô t,);J;S (in~ern~~s + E::xtcrnas). Ao rr~esrno ier.1-
po, supôs-se que não sendo o :;.fre:am2.,IO e 2$ COIi:pJn:iia5 d-3 s·:::;uro pc:rtencentes a m:nf:1.I1T1 rc~i· 

dente no Estado, então as cxport:;çücs nSo rendem scrvÍp3 de fícte nem seguro. Assim, toda a 
parcela de frete e seguros entril com s:n,j! negativo. 

Quanto aos serviços de turismo, estimou·se que em 1965 e 1966 não houve déficit 
nem superávit (saldo zero). A p3rtir de 1967, nt6 1975, usou·se a regra simples de se multiplicM 
por Cr$ 1.000,00 o número total de pasSJçjeiros aéreos desembarcados, segundo o Anuí,írio E~;ta
tístico do Amazonas 1975, CODEAMA, (tabela 3.7.3.(n). Transporte Aéreo}. Explica'5t~ a estio ' 
mativa de gastos médios de Cr$ 1.000;00 (a preço de dezembm de 1976). Pelo mesmo Anuiirio, 
a diária média (mínim3) para 1 pessoa nos 46 hotóis listados pela tabela 3.6.3.(b)., ê1 preços de 
dez. 76, era de Cr$ 260,00. Para uma estada média de 2 d ias, somadas a aproximadamr:nte 100% I 

de acréscimo em gastos mínimos com refeições, deslocamentos etc., atinge-se a quantia de 
Cr$ 1.000,00 por turista. Este valor está possivelmente sl!bestimado. Além disso, não computa
mos, por falta de liados, a estimativa de gastos de turistas desembarcados via fluvial, o que agrava 
a ~ubestimativa. Em compensação, não computamos os gastos feitos por residentes em Manaus; no 
exterior e no resto do pa is. 

Assim, o saldo de serviços é o resultado das entradas positivas de serviços de turis
mo, menos as saídas (negativas) de servlços de frete e seguros. 

Ainda no Quadro 3, a coluna 4 representa o varor Ifquido de poupanç.ss e rendas 
remetidas. Normalmente, quando se dispõe de dJdos explícitos de rendJs remetidJs (príncíp;:iI·· 

mente, juros e outros serviços financeiros remetidos), estas rendas s50 inclw'das no côrnputcl do 
saldo de serviços, deix2ndo-se a compznsação do déficit ou superávit de transzções correntes (s:~l" 
do comercial + saldo de serviços) apenas com poupanças liquidJs, respectiv2mente, !8cebídôs ou 
enviadas. Mas não dispúnhamos desses dados de serviços financeiros. Então, a comp!mszç'iTo do 
saldo de transações correntes (coluna 4) inclui os serviços financeiros. Por exemplo, ~[' estes ~ervi" i 
ços entram com sinal negativo, então a poupança bruta remetida pelo governo e particUlares nf10-
residentes para o Amazonas terá sido maior que a poupança !íquida da coluna 4, porque a dife
rença entre o bruto e o líquido é o valor dos serviços fimnceiros pagos pelo Am,nonas. 

Finalmente no que tange à desagregação das exportações (Quadro 4) e :inportfJ
ções (Quadro 5), foram utilizJdas num caso, as listugens di) CODEAMA, segundo (l NBM, e no I 
outro C<lSO, as listagens da SUF RAMA, também segundo a NBM. A desagregação por destino ou 
por origem é perfeita porque a coleta desses dados separa diretamente esta informação. A desagre
gação por categorias, entretanto, obedeceu a um critério subjetivo: no caso das exportações:, averi· 
guou-se na CODEAMA quaís os bens já produzidos ant8s de 1967 (chamados "tradi.;iorlais" sepa-, 
rando-os dos n50·tradicionais; no caso das importações, foi estabelecido grande detalhamento, 
,1través das próprias listogens, entre bens considerados de consumo, de capital, matéri3s .. prirnas e 
')ens intermediários. Nos poucos casos duvidosos, a solução ficou a juízo do Coordenador da 
Equipe Técnica do PDP / ZFM. . 

4J, 



APENDICE C 

Meios de Pasamento do Am:,Uon3s 

o objetivo prático e imediato da obtenção de urna série; estírni.lda dos meios de pa
r;arnento do Estado do Arn21lOnas foi cJlcular, através dessa 5(jriC, a nlâ9nitude 8 CI taxa de cresci

, rnento 'do produto inti;:rno bruto (PIB) do Estado. Péna se chcgClr à C'sllrnatíva do PIB estadual 
completamos trés etapas ê seguir: 

1. Estimar os m~ios de pagamento do E~té!Lío do !\mi.'l20nas 
2 .. C,lICU'é'lr a relação nacional entre o PIS f! os meios de; pa(JéilTiento • 
3. Multiplicar a relação supracitada pelos meios de pagarnento do Amazonas a 

fim de obter-se o PIS eS!JduZl! ertirnado. '.." 

o conceito de meios de pagamento uti!iZild'J Ctn "mbos os ca:;O$ foi de papel-moe· : 
: d3 mais depósitos à vIsta t:;';-n poder do público (conceito M 1}. Pena () Amal.Onas, a série de papel 

moeda foi ger<lda por eSlirnHiva, conforme detalhado &EC) nota do Ouadro 23 abaixo. Os depósitos 
fi vis'ta s.ão dados dlrctamente por estatísticas do Movimfmto Bill'lcíÍrio 1::0 BnJSft entre 1970 e 
1974, e por estimativa nos clem3is anos, 

A relação nacional entre o PIS e os meios de pagôrnento fOI obtida spgundo 05 da-
dos abaixo: 

Anos 

!970 
1971 
1972 
1973 
HJ'74 
1975 

! 1976 

PIS brasileiro 
(106 Cr S correntes) 

(1) 

M(~ios de P<.:garncnto 
(1O~ Cr$ correntes}: 

(2) 
'--_._--_._----+---------_., .... _-------_._---.. _--, .. ,-.. -

208.301 
276.808 
363.167 
498.307 
719.519 

1.009.380 
1.557.469 

29.05~· 

37.820 
49.653 
71.286 

100.926 
132.578 
188.872 

----"-- --_._---_._--'-- ._--

For,Ht: Ver descrição 00 Apêndice D_ 

Relação 
(1) .;- (2) '" 

(3) 

7,17 
7,3'1. 
7,31 
6,99 
7,13 
7,61 
8,25 

iJ? . -. 



Ouadro 23 
Estado do Amazonas: Encaixe dos Bancos Comerciais; Depósitos e Estimativas da Base Monetária; 

.Meios de Pagamento e Multiplicador da OfcI1a ~onctáriil - 1966/1976 I)' ~I 
" I 
'1 (Em Cr~J 000,00 correntes; silldm em 31 dI) dezembro) 

ENCAIXE !RESE.RVAS)" 
li "i '\f 

I 
DEPÓSITOS ;PAPEI. MOC:OA I 

VÓLUNTÁRIO (ATIVO OISPONIVEL! COMPULSÓRIO TOTAL I À VISTA iEM PODER DO OASE I MEIOS DE \ MULTIPLlCf\DOR 

(4)+(7).. EM :OúEí! D0; PÚBLICO'" MONETÁRIA{o) ,PAGAMENTO (M , Hol DA BASE 

ANOS CAIXA [lANCO 00 OATN TOTAL MOEDA Tl'TULOS TOTAL PUGUCO·· I (f.ll+{10). \ (0)+110) n Mô'~ETAnIA(e) 
I 

BRASIL 11 )t{2)+(3) .. OnTN/LTN (5)+(Gl· (12)~-tlll • 

C/DEP. 

! \ ( 11 (2) 131 14) 

I 
(5) (6) (7) (9) 19) 1101101 (11 I 1121 (13) 

; 

- I \ . ' . - - ... 
10(.G !> aOOlhl 952(e) 59511el 23 120lcl 5086 , 1038 23 2013 2,SG 

\ 
1')()7 8000{b) 1 52<11e) !J 524(0) 325<10(r.) 7 150 16633 \ 39699 2,38 

1968 10000(b) 1905((,) 11 905te) 5!J 9"0 le) 13186 25091 i 73 127 2,91 
19W 14000(1)) 26G71c) 166G7(el 890S0lel 19591 36258 

\ 
IOSIHl 3,00 

1970 4 (;G(j 12041 69 17 676 16" 1394 3005 20 G31 123 %7 : 27273 47954 151 240 3,15 
1971 ;; 3'l6 17 9~9 23344 1 793 :2 419 4218 I 27 562 177759 39107 Si) GC!) 

j 
216 C6G 3,25 

1972 929G 137'2J 28019 1432 2858 4290 132309 213717 
I 

470ta 79327 
\ 

260735 3,29 
í973 14457 20143 34 GOO 2694 3290 5984 40584 3194G!l 

i 70231 1108135 
\ 

389740 3,52 
1974 19 153 23399 42552 8616 4415 13031 55583 426253 931'17 149360 !J20 035 ; 3,43 
1975 27325 32201 31 146 90672 10871 5542 16413 10703'j 754 196 \ 163123 215208 \ 932319 \ 3,::9 \ 1976 163000lbl 32 OOOle) 20000ot\!) , 237 250 le) \ 272 i% 4721!.l5 1503445 3,20 

-_ .. _\_--- ----

l 

--- L-......-......~ ___ 
- ------ .. _--~ 1 

e! .... :::lor CSlimil<1O , 
• ExcluLo O;)'lCO do !3{il~H. O cnCil"'e compulsório entro l~GG c 69, c om 1976, loi c~tim;)(!o a p;H\ir <1.) r;ll;'o medi" entrc o Qncaixe lIo!untjrio Q o encaixe tO!'" do Am;llon,ls 

I ; r'o!' lInOI 70 a 75. oi!a raZiÍo média foi i9U;" a 0,84; portanto estimou·SQ em 0,16 a raz50 compulsório/total. 
• ·Inclusivc no !3anctl do Brasil. 00 19G5 a 19Ga, c em 1976, os villorei eSlimado1 equiv.llcm a 0,86 dos Depósitos TOlais ICII, B,B.! do Am;.zonas, segundo as contas do Sinema f}:mc;Jrio do 

UO!"liI11 do OACEN. A frOlçSo 0,86 foi obtida como mtdia da rclólç50 entro clcpósitos à viSla do público e depOsitas lotais lex, B.B.! nos anos 70., 75, para o Amazonas, 
••• :E,t.mou·$c a rclaç50 n;J(:ionill entre moeda n:lcion;,! o depOsitos il vista Imcklía dos anos 71 a 75) C ilplicotHe o rosultado (inual a 0,22) à calun., (~I de depósitos à visto do Am~lOnil1, 

Fonte~Todos os vabres foram extraídos do Movimonto nilncârio do Brasil, v<1rios números; exceto aqueles assin"lild.Js com a letril (b) cuja fonte ó o lloIl!lim do Banco Ccnlrlll, 
I v~rios números, e com a ~clra le). estimados. 

,Ç;;. 

LV 



Os meiosde p:l:JJmer.~odo ES:Jclodo Amillonas estJo na coluna 12 do OUildro 23. 
Neste Quadro, tam!J§m é estir.:3da a base monei.éiria (Reservas + p!Jpe/ moeda em poder do pú
blico). Pe:a colum 13 do QUildro 23, obser',;a-se que o multiplicJdor da base monetária assume va

lores b:sstJntc vcrosslíncis, De fato, COmp,irJlldo,sc c:,w lrl:J!tiíJlícJdor cstJcJual com o multiplica
dor n3cional, nota-se que guard?m entre si uma re:t::ç50 proporcional às respectivas percentagens 
de encaixe compulsúrio exigido pelo Banco Central de regiões mais e menos desenvolvidas cuja 
_percentagêm, por ser menor no AmJZonas, gera vm multiplicildor proporcion;:J1mente maior que o 
da mé'dia naciomO. Assim, tanto a:iestímativ3S de meiosde p~amento quanto as de base monetá
ria parecem boas e coerentes. 

A eSl:rj1<ltiva dJ base monettrié! também é muito importante porque sem o dado 
de aquisição de base monetária não se pode fechar corretamente o balanço de pagamentos regio-

~ nal. A élqu~sição (ou êumento) de base monetária em termos reais é apresentada no Quadro 24, 
coluna 6 abaixo. Se dessa coluna se subtrair o acréscimo real realizado em cada ano (coluna 2) te
re'mos uma medida do volume de dinheiro que foi 2dquirido pelo Estado (contra a entrega de 
bens e serv:ços) e, ao longo do mesmo ano, "consumido" pela inflação. Este montante trocado 
por bens e serviços reais e "evaporarJo" pela inflaçJo está calculado nJ coluna 7 do Quadro 24. E 
uma estimativa aproximada do que os economistas chamam de Imposto Inflacionário. Em 1976, 
por exemplo, o Estauo "pagou" à Un:ão Cr$ 160 milhões de imposto inflacion<5rio, qúantia se
rnclhJnte a todo o orpmento da SUFRAMA naquele ano. 



Quadro 24 
Estado do Amazonas: Evolução da Base Monetária; Aumentos da B<1se Monetária e Valor Estimado 

do Imposto Inflacionário - 1966/76 

IlZm Cr$ 1 000,00 - s:lldo~ em 31 de dezomhro) 
I 

BASE MONETÁfllA REAL· MEIOS DE PAGAMENTO (CONCEITO Ml)·· L AUMENTO DA BASE MONETÁ"'A 
VALOR REAL 

(PREÇOS DE DEZ. 1976) (PREÇOS DE DEZ. 1976) DO IMPOSTO 
; .. 

A .. ,;~ INFLACIONAnlO 
I 1f'Il[ÇOS DE VALOnES ACHEsCIMOS VALORES ACR~5CIMOS VALOR VACon IlEAL A 

ABSOLUTOS ANUAIS AOSOLUTOS MJUAIS CORRENTE·" PREÇOa DI: DEZ. 76 DEZ, 76)' .. • 

\11 (21 (3i !4l (5) 
(6) ~~ 

196G 100 436 256 G49 

'9G7 122100 2t 664 290551 33902 5645 44543 12879 
19G8 146485 24 :ms 426 !J26 136375 8408 53409 29024 

19G~ 174 eGO 29575 527536 100 Gl0 n 167 58743 29 'G3 
1!:l7Q t 05 21]7 19237 615 !)37 8840'1 11696 51 361 32124 

I 
1971[ 226 }H) 31422 7374!.lO 121 553 18715 68239 3G 817 

1!J7~ 2:3.3 587 (i 868 7'37762 30272 126!:lB lO 459 32 501 

1973 ; 2820,1!J 48462 991530 2237G!l 31538 85393, 36!BG 

1::174: 282497 448 083587 ~ 7 !l43 39495 81000 80552 
i .' 1975:, 402841 120344 1364 699 38G 112 125845 207352 87008 

1976: 472 195 69354 1 &09445 144746 195 !l87 22!l 742 1603BB 

I 

!- A p<!rtir dos ... .,Iores da coluna 11 do QUildro 23 

. r A pilrtir dos valoros l1a colun., 12 do Quadro 2J _._ . ._. __ .. ___ _ 
... r Diferença corrente ano li ano, extra(d) da coluna 11 do Quadro 23. Esta Sitrfo ó de fluxo; portamo e$t~ centrada em ,t:?17. e 0';0 em 31/12 

• .. t O valor do imposto é estimado por ilproximação (possivelmente $uperestimadol uma ve:t Que parte da base monetária por ser mantida em lí!ulo$ remunerados. 
Ver il c/(plicilçJo dI) cálculo do impo~to inflacionário no texto deste Apcndice. 



AP~NDICE D , 

Estimativas da Renda 

A revista Conjuntura Econômica de julho de 1977 apresenta estimativas da renda 
°intern<J de diversas regiões e Estados, das quais foram obtidos os valores do Quadro 6. 

, / '" " ; 

Os valores do Quadro 7 foram estimados calculando-se, primeiro, a relação entre o 
PIB e os meios de pagame:1to brasileiros, para cada um dos anos de 1970 a 1976.' Em seguida, i 
esta relação foi multiplicada pelas estirrativas de meios de pagamento do Amazonas1 , para se 
obter os valores do PI B corrente do Estado do Ama20niJS apresentados no Quadro 7. . 

. Embora a relação entre o PIB e os meios Je p~gamento brasileiros não dev~ ser ne-
cessarÍJmente idêntica à existente entre o PIS e os mciosde pagamento amazonenses, é razoável 
supor que as diferenças sejam sistp.máticas, isto é, sejam semelhantes em sinal e grandeza para to
dos os anos da série. Assim, por exemplo, pelo fato de ser a economia amazonense menos monati
zada que a do Brasil como um todo, seria de se esperar que a relaç50 PIB/meios de piJgamentos no 
Amazonas fosse maior que a do Brasil. Neste caso, todos os valores das duas primeiras colunas do 
Quadro 7 estariam subes:imados. Mas a última colun:), da qual se deduz as taxas de crescimento, 
não fica necessariamente subestimada, pois apresenta <Jpenas élS diferenças de ano para ano. 

Os Quadros 8 e 9 representando, respectivamente, estimativas de valor adicionado 
e de vendJS locais, foram deduzidos a pJrtir de dados do leM, do comércio interestadual e transa
ções com o exterior. A arrecadilção de leM do Estado do Amazonas é igual ao total de débitos 
menos cr6ditos fiscais. Assim, tem-se que os débitos são iguais a: 

[ vendas interestaduais x alíquota de leM aplicável 1 + 

+ [ vendas locais x alíquota de leM aplicável 1 

E os créditos são iguais a: 

( compras interestaduais x alt'quota de ICM aplicável 1 + 

+ [ compras no exterior x alíquota de ICM aplicável] 

A diferença do débito menos crédito é igual ao total de tCM devido ao Estado. 
Conhecendo-se este total, (> valor das diversas alíquotas em cada ano, o valordasvendasedascom- i 
pras interestaduais, e o valor das compras no exterior, é possív ~l obter uma estimativa das vendas 
locais (apresentada no Quadro 9; resolvendo uma equação simples para cada um dos anos. 

Uma vez estabelecido o va lar das vendas locais, é possível calcular o valor adicio
nado bruto apresentado na Quadro 8, pois este corresponde simplesmente élO total de vendas (ai' 
int:luídas as locais, intcrestadúais c pllrLI o exterior) menos o total de compras ern cada um dos 
anos. 

I Os dados de meios de p3g~mento usados para cad:l ano foram umil média dos diversos valores mensais, centra
dos no m~s de julho_ 

, Ver Apendice C. 



t importante observar que os dJdos de leM devem ser cuidadosamente considera
dos e ajustados antes de se fazer os cálculos. Por exemplo, o total de ICM devido é igual ao reco
lhido somado ao restituído pelo Estado, como incentivo. Por outro lado, das vendas interrcgio
nais totais devem ser excluídas as transações especiais, o petróleo e s~us derivados, que não est50 
sujeitos a leM. Das compras interre9ion~is e no exterior, também devem ser excluídos o petróleo 
e seus derivados, assim como a parcela de bens de capital que vão constituir patrimônio das em
presas, pois não pag:Jm ICM. E, naturalmente, os dados devem ser tomi:ldos FOB-origem. Em s(n
tese, são necessárias anális~s bem precisas das relações comerciais do Amazonas com o resto do 
país e exterior, da receita de leM e das alíquotas deste imposto para a realização das estimativas .. 
Estas análises foram efetuadas pela Equipe Técnica do POP/ZFM. 
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