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Rele8an40 à etapa seguinte de 'nosso trabalho a an~lise das condições 08 -

pe.l~ia em que .urgiu o processo, veJamos quais eram as condições pré-existentes. 

No período anterior à Grande Depressão mundial, as principais economias d~ 
Amérioa Latina vinham le desenvolvendo à base de um modêlo tradicionalmente voltado 
para o setor exportador. tata setor da economia gerava a maior parte da renda in -
terna. e ao mesmo tempo provia aa neoessidades de bens e serviços atrav~s da impor
tação. O fator 8orador de renda, e portanto de crescimento econômico, residia in -
teiramente na demanda externa peloB seus produtos primários de exportação, geralmon 
te apenas um ou dois, na maior parte dOI casos. 

o setor interno da economia, no que lhe concerne, não passava então de um 

setor de subsistência. Al&m das indústrias tradioionais, sem caráter de dinamismo, 
quo se foram formando ao lado das urbanizações ligadas aos oentros exportadores, as 

oondições dG demanda interna nada mais permitiram at& então. 

A alta conoentração da renda no setor exportador, por sua vez, era o indi
cador do baixo multiplicador da renda ger~da. As inversões que não em atividades 

ligadas a êsse setor não eram incentivadas. Pelo contrário, tanto a eXiguidade do 
mercado interno, quanto as pol~tlcas governamentais atuavam no sentido de concon -
trar as lnyersões nêsse ~esmo setor, o que era feito em consonância com as dota 
ções internas de fatôrea: abundânoia de terras e mão de obra relativamente barata 

(evolUindO lentamente do regime anterior de esoravidão). 

A evolução dêsse prooeaso, no üntanto, foi acentuando as dusigualdades s~ 
toriais de distribuição de renda e 08 desníveis sociais resultantes. Enquanto pe
quena parte da população, ligada ao setor export~dor, e por êle introduzida no me~ 

cado monetário pOdia goz~r de padrõo8 de consumo razoáveis, ao lado dos grandes pr~ 
priet~rios em cUJas mãos se concentrav& grande parte da renda, u~a maior parte da 
população, ligada ao setor de subsistência, vivia marginalizada, e fora do mercado 
monet:!rio. 

o ponto oulminante dêsS8 processo foi alcançado nos fins da d&cada dos a

nos vinte, e com o estrangulamento da demanda externa por ocasião da Grande Depre~ 
são, o setor exportador entrou em col~,.O. A queda DOS preços internaoionais dos 
prOdutos primários veio mostrar a necessidade de so criar um centro dinâmioo volt~ 
do para o mercado interno. 

Assim, do modêlo tradicional, passou-se a um.nôvo modêlo, passando a exi~ 
tir um terceiro letor nas economias latino-americanas: aquêle destinado a atender 
o mercado interno, e que no fundo, de8tinava-se a substituir importações menos pr~ 
oritárias. 

II 

o m6dêlo de substituição de importações nasceu, teôrioamente, do desequi
líbrio externo das economias subdesenvolvidas do mundo ocidental (em particular as 
economias latino-americanas, de que estamos trat~ndo), advindo como um reflexo na
tural da orise ~oonômioa das economias capitalistas desenvolvidas, no períOdO de 
1929 a 1933_ 

Na v~rdad., êsse desequilíbrio externo veio represontar a quebra do Dodê
lo tradicional daquelas eoonomias, baseado no setor exportador e seu impaoto sôbre 



A. o PROCESSO DE SUBSTlrgIClo DE IMPORtACOES COMO MgD~LO DE DESENVOLVIMENtO. 

I 

A an'lise de recente desenvolvimento econômico experimentado pela maioria 

doa'pa!aea da Am&rica Latina, ae n08 faz defrontar com um tipo de modê10 diferente 
daquelea observados no de88nyolvimento das eoonomia. capitalistas do mundo ociden
tal. Ea aeu esfôrço em direção à industrialização. alguns dos principais países 
latino-americanos, entre oa quais o Brasil, experimentaram um processo pelo qual a 
muta~ão da sua estrutura de produção industrial, (ou meamo. o infcio de um comple
xo industrial diferente dos representados apenas pelas ind~8trias tradicionais pe
Tlféricaa à urbanização reoente de alguns oentro.), foi 8endo aloançada, face a u
ma alteração b'sica dos prinoipais oomponente. da sua pauta de importações. 

A essa mudança na oomposição das importa~õe8, agindo oomo o elemento dlni 
mico lmpulsionador da industrialização, têm-so ohamado ·prooosso de substituição 
de importações", se bem que éS8e têrmo não ohegue a conter, ôbviamente, todo o ri
gor,anal!tioo do modêlo, que a definição dada no par'grafo anterior pretende expre~ 
saro 

o nosso ob~etivo iaicial ser' uma r'pida apreoia9ão das principais carao
ter!stioas te6ricas do modêlo. o que servir' 4e baae 1 an'llse subsoq~ente quando 
abordarmo8 espeoificamente a experiênoia da eoonomia brasileira. 

De {nieio. nada mais aconaelh&ve1 que lembrarmo-nos de que o fenômeno do 
desenvolvimento eoonômioo ·pos8ui uma nftida dimen.ão hist6ricaw (1). 

Asalmtcoay~m que dimenaionemos historieamonte o processo de substituição 
4e importações n~ Am&rica Latina, para que, reconhocendo-lhe 08 m~ritos, não nos 
esqueçamos de 8uas 1imitaçõe8 a qualquer generalização abstrata. (2). 

O desen't'ólYimento, c.trav~s da industrialização em oaráter dinâmiCO, das 
economias pr&-capltalistas da Am&rioa Latlna. om p~rtlcular o !rasll, tevo intcio 
logo ap6. a grand'e dopressão que atingiU as grandes eoonomias indu8trializadas, no 
fim da d&oada d08 Tinto e início da dos anos trinta, estendendo-so at& 08 anos ro
centes. 

O prooesso coexistiu, poia, em tôda sua e~tensão, oom a8 economias J~ al
tamente indu8tria~lzada8, e em tranco desenvolYimento. A a.n~118o das oondições 
pr&-existonte8 e mesmo das oondlçõ~s em que 80 deu o aparecimento do procosso, nos 
mostra que o mesmo se rovoste de oaraotorísticas meramente circunatânclais t delx~ 

'do de lado 08 rigoroso. preceitos da teoria econômica, no que ela S8 ocupa dos cu~ 
toa comparativos e divisão lnteraaoional do trabalho. 

(1) Celso Furtado, Desenvolvimento e SubdesonYolvlme~to. Pa«.l64 - 21 edl0ão t 1961 
Ed1tôra Pua40 de Cultura. 

(2) Na realidade, 8 •• a a4vertênoia deve Bel' interpretada de maneira a que S8 possa 
entender que não dovomos falar no procosso de sub8tituição de importaçõea como 
um m04êlo de desenvolvimento, mas t'o somente oomo o estudo de uma e%poriência 
h1st6rica limitada. 

--------~----~--



oa aietenae econômioos foi tanto mais prof~do quanto meior era essa dep~ndênc1a em 

relação ~ setor externo, tanto no que diz res~eito ns suas reoeitas (ex~ortaçõcs) 

4u~nto Aá auaa despesas (importações). (3) 
" . 

. ' .. " . 
Essa brusoa c.dvorsiclado f~z, então, OOlJ quo as autoridades 6ovorn:amentt\1s 

lançaásom m50 de polítioas eoonômioas as ~:ais diversas, desde as desvalorizações 
cambiais üm resposta à.s baixas nos :preços mundiaiR elo ::h1'.lS prodc:.Gos de exportação, 

ou mesmo ~ linitaç50 qu~ntitativa das importações, at0 ~olític~s ~a~s 1rãsticas, c~ 
mp foi o c~so da compra de uxcedentos da produção de c~Ió ;olb ôov~rno bra8ileiro, 
a fio ~a oontornar as dificuldades reprGsent~das pela limitaç~0 ~a cap2cidade a im

portar, oom a agravante da flagr~nte tondância quo ent~o já se pouia oJservar, à 
p~rda da posição relativa dos produtos de exportaçno d~3 ~r8as ~u';ceseuvGlvidas, no 
comGrcio mundicl. (4) 

Essas políticas, se tinham como objetivo primoiro ~ restaur~ç~o do equilí
brio no balanço de pagamentos, vierem, seoundàriamente, inQentive.r c prJduç~o inte~ 
na dos bens antas import~dos, seja pela proteç~o à conc0rr~nci~ exto~na que propi -
o io.vo.o , seja p€lla manutenção do nível da rtmda monet~ria (r-ltJ.rilont:: concentrada no 
setor IJxportndor) quo tornava poss:!vel. A êsses fa.tos, ::~cI·ecC8p.tc-sC C. il1fla.ç1io (5) 

que oontribuía a.inda m:!is para a Illelhoria da p08iç1:0 rolctivo, da produç~o ~.nternt\, 

n~ modida am que refletia ~ transfvr~noia dos exportc.dorcs p'~ra C8 im,ortadores 
(consumidores), via desvalorizações cambiais do.s contr~ço:·;f3 21::::. rO:ld~. roa.l 'Jln virtu
de da quedo. nas oxportaçõoB. 

.. "! . • ,-Trc.tou-se, entao, de mudar a orientaçao de pol t1Ca. economica ate entao s~ 
guida, ou polo menos induzida pelas pr6prias condições ine~entes ~s economias em 
questão. 

Se bem que o sotor exportador n~o deixou de desempenhar papel fundamental 
para a continuidade do desunvolviDento (6), já se podia observar o aparecimunto de 
um nôvo centro dinêmico, voltado para o mercado intorno da economia, ou em outras 

palavras, impulsionado pelas torças en46g~nas do sistema. Não é difícil depreende~ 
-se ~a!, que em relação ~o modêlo tr~dicional-exportcdor, Gsse nôvo codôlo.possuia 
a característica de propioiar um multiplicador de renda muito mais elevado. 

~ imprescindível, a ~Bta altura, que se faça uma n{tid~ distinç30 entre o 
processo dQ 8ubBtitu1ç~o de importações que ~nt~o surgiu, e Q modôlo soguido pelas 

eoonouins capitalistas desenvolvidas. 

(3) Em t~abalho bastante interessante, publicado no "The Indian Journal of Economi~ 
de abril de 1958, Colso Furtado analisa te~ricamonto o fenômeno do desequil!

brio vxterno nos países subdesenvolvidos. Procura demonstrar que o desequilíbrio 
crô~ico no bclanço de p~gaoúntos das uconomins Latino-amerioanas ~. principalmente, 
a conséq.ência de um dée~quil!brio oetrutural inerente ao pr6prio processo de cre~ 
cimento daquelas economias, o que em suma, n50 , contradizonte à análise que eata
oos ido~1zando. 
(4) Ver: ftEconomic Bulletin for Latin Amorioa", vol IX, n R 1, Março de 1964, pag.l' 

comportamonto da capacidado a importar para Brasil, Chile e Argentina; ver: 
J3aer, Werner, liA lnduBtrializaç~o e o desenvolvimento econômico do Brasil", pago 43 
quadro '-7, que apresenta um Gstudo sôbre as audanças na estrutura do com~rcio ~un 
dial, elaborado por Lamartine P.Yates, "Forty Years ot Foreign Trn.de". 



4. 

Enquanto nestas ~ltimas, o sistema era impulsionado p~lo lado 4a oterte, r~ 
~ ••• fttado o mecanismo propulsor p&lo esp!rito oriador dos empres!rloe (1 maneira 
8chumpeteriana) capaz de modificar ~s estruturas de mercado, no prooesso de 8ubati
tulolo de lmportaç3es o fator dinâmico residiu inicialmente nas fôrçaa p~opulsora8 
4a demaD4a interna pr&-existente, dadas as condiçõee aciaa aDalieadaa. 

Ainda coa relação ao desonvolviacnto daquelas ~conomia8, em comparação ao 
nodêlo seguido pelas eeonomlas latino-amo~icanas. diferiu êle fundamentalmente, por 
outro lado, dêste ~ltimo. pelo fato de ter-se voriticado, lado a lado à industrial}. 
zação, um constante desenvolvimento de uma estrutura agr!rla divbrsificada, voltrrda 
tanto para os meroados externos quanto para o merc~do interno da economia, e pagan
do altos sal!rios dada a vaoa.ses relativa de mãO-de-obra. Não havia, por assim d~ 
zer, satores distintos, de exportação e interno (de subsistência) como foi o caso 
das eoonomias latino-americanas. 

Dessas circunstâncias da economia mundial, ligada. às condições hist6ricas 
do subdesenvolvimento do nossas economias, nasceu a escolh~ pelo caminho seguido p~ 
ra a indust~lalização, via substituição de importações. 

111 

Uma Vul Qanifoetado o desequilíbrio externo o dadas as condições analisa -
das na. duaa seções anteriores, o processo de substituição de importaçõos seria o 
moio pelo qual a d~manda interna n[o afet~da pelas condioões adversas do setor ex
portador, serta satisfeita. 

A primeira etapa do processo consiste, naturalmente, na substituição dos 
bens de oonsumo não dur~vc1. , prOduzidOS polas ind~strias têxteis, aliment!cias, 
de v~stu~rio e calçados. 

Essa primeira etapa pode ser tão m~lhor suoedida quanto mais 8e basear na 
vtilização (ou mesmo Bobreutl1ização) da capacidade iD8talada das ind~strias trad1 
cio~ais, perif&rioa. à urbanização, & que jn nos roferimos. Se isso se vorificar, 
o impacto sôbre a capacidade a importar poder! ser no s~ntido de desafog!-la, depeA 
dendo ainda. d08 co~flciente8 de importaçõo. derivadas da industrialização que se 
inicia, assim cooo do auüento das 1mportaçõee deoorrentes do aumento da renda real 
do sisteca ~conômico como um todo. 

1 medida que a substituição avança, no óntanto, a compo.ição das importa -
ções vai se rlgidificando. verifioando-se cnda voz mals a neoessidade de oaiores iE 
portações de produtos intermedl~rios, e de bena de prod.~ão. a par da .yolução do 
complexo produtivo interno. DependendO das condições da demanda externa, um nôvo 
d~sequll!brl~ pode então v~riticar-.e. 

(5) O fenômeno lntlacion~rio, por razõ~s óbvias. geralmente acompanha o desequili
brio externo. e tunde aagr~var-8e na medida ea que a capacidade a importar 
não & suficiente para satistazer as necessidades que vão surgindo. tanto no 

que diz respeito às aat~rlas primas quanto a bens de capital. faee às modificações 
ustruturala induzidas pelO pr6prio processo de substituição de importações. 
(6) O volume de inversões continuava grandemente dependente da capacidade a i~,or

ter, tanto no que coneBrne no. bens intermedilrioa como aos de capital. 



~a,a& .ntlo. a .e~ inoentivada c eubstltnlçãp doe ben. in~&r •• 4'&rlo1 e 4 • 
.... te oonaumo d .. 'vei.. Nessa t~ee, oa ooeficientes de interdopondlue1a 40 J~~
»r' •• &,~ pro4utl.6 ale.nem maiorea proporções. ~ c irradiação .&_~. O 81.t~m~ 
•• o.&$too , ~tto maior q~e na primeira tase (7t. Uma vez mala. o etelio aabre a 
ea,a.idaae a ~,orta. val depender d08 coeticlvntu8 de importa91o da. nOTaa ativ~ 
4a4ea pr.dut~&. gIradas. O que a8 v~rltlca aparent6mente. , que no final deasa 
tea. torna-••• ator ainda a dlpendencta externa, prinoipal ... " no que diz rospeito 
ao. bena de CQ.p1tal, para a conUnuldll.de do processo. 

Na hip6téae de continuidade da. condições adversas do 8oto~ exportador d~ 

eoonomia (8), a preaaão .õ~rl a capa0 idade a importar pode levar a dea~qul1tbrioa 
exte~Do, ta!, que a oontlnuidade do proc~sao, a. nlo houver tortes investimentos no 
.etor produtiVO de benl de oapital, pOder' ver-Ie truneada. So ;sa9. 1nvbstlmontos 
8e conatit.lrem prinoipalmente de investimento •• ltranBelro8. a 801t9(0 poderia S0r 

~pena. parcial, dado que em pouoo tempo, certamente, aa reme.las de lucros _ pas-
8~riam a augar ~ma grande ,areela d08 meemo., n~ •• aatr1a ao. reinvestimontos. 

Se, por &atro lado. 8e oonsegue uma relativa ampllav!o da capacidade a 1~ 
portar. o e.t,~lo ao de.envol.l~~nto palsa a aor g~an4.. Ã entrada ~ taae de s~ 
b8tl'ulolo dt 'oa. de oapital tornar-ao.ia. a •• la, menoa depea4ento d~ •• tor extoL 
no, e a e,.tta-ld.'. 40 proo.sso, mala vl!ytl. 

o p~.oe •• o ,end_ a &~1~8Ir .. ,oato ,or' •• em ,_e as ~,blt'ttt9!a. nos vl
ri08 eaoel!el 4a p~uta di importa,I.I. ao l&de da dlY~r.1f1c~çlo oreaoente da est~ 
tura industrial. to ..... aa tIo ."id& ,ue , la,o •• fye1 a ooutin,idado 40 desenvolvi 
mdnto, doutro daI dlr.~ri._. at& então 8~gaida., 

\ .... poato, e p,ooea.o em a1 perde e leu o~r&to. dinlmito, a. substitui - . 
03ea bv~ntua1. ,a8aa. a .e coa.tt~1rom a1.ple.oon~. em proleiol .epetfflcoa 1qol~ 
do., lem t&" • • &p&~ de l-..lalon~ dl.lmiGamante o al.tema. 

m. Yl.t~ d~ ,ue toi ex~&.,o. o p~G"8SQ eap1a g~~do, om su.a, por um dos~ 
qull!br10 ao se'or ~x'o .. o da aeonom1&, 10m a .one~t.eata li.ltaçlc d~ oapacidade 
~ lmpor~&~, ••• ~ia em .~ •• 74rloe .8~'.t9" animado e lmp,l,'on~do por novos de
suqull'_~lo •• nt' qu. ti ••• aloaa,ade ,m ponio em ~ue a llmita,lo da capacidade a 
1mpor'~ oomo b~Gi.a ao .~ •• elDeD'o 810.3=100. tB ••• dotln1tlYnm •• 'a superad., o 
que ta~ta •• po~ ,~, a economia ~, '6~1& aloançado ~ alto grau de industrialização, 
com e1ev~da ia"8'a~la Y •• '1.al dtat,o 4e pr8p~to .otor lad •• tpla1, 

Q,anto ao oamláko a IvlU". ta •• e. exa~td& a t&r,a dlaimioa do prooosso 
do 8~bsU '111tI0 d. tapor_atles. & ~a.l"et .. cru delZU'EUII08 ,ua ~.11sal' na segunda . J.. 

parte d&.te ~abalkOr "ando ~ .. ,ar... do oa.o ~al1.1.0 • 

lO .. .. • 

(7) A 3 ••• re., •• ,o, Y6r estudo real1z~do .ôbre & •• oaoa1& ., .. 11Iir&t por Bner e 
le~.' •• I~I~' almport.Suba"t-t1on aa4 lad •• 'rialicatloa la Ira.t,·, Amer1can 

EOO~O.'I 1.7''', ..,. 1964 • 
• 8' A,., ,e .... te." tP4 .araet,wfatloa do mo4al~ hlat'rl ••• c .. ldo pela. econo-mla, 'a................ • •• ,'lO ao'. ~J'o.:llto ....... ta .... dol .10 enoontram ps 
8"t10 ao' ........... ., .. " ... ,~ 4dx.-.... ex»lCe''', _ • .,10 a.pinte. 



IV 

A atuação do processo do substituiç~o do import~ç~ee, eono oel0 & industriA 

lizaOão dos países l~tino-cmericanos. ~ncontrou ~lgum~s dificuldad~s o 1lmit~9õoS 
prQPl"U.s das estruturas subdesenvolvida.s, assim oomo trouxe algumas conscquônciD.B l!:. 
gro.v~nt'8. principalmente no que diz rúspeito ao 1~do sociel d~ quest~o. Ess~s 11-
mitaoões ~ consequ0ncins, no entanto, derivac-se do pr6prio condioion~mento hist6r~. 
co do prooesso, que únfatizamos inici&1monto. 

POdarlo.mos eom6ç~r. salientando o problum~ do to.manho do merc~do interno. 
Como vimos, ~ p~roola da populao~o capaz de oxurc6r , demanda polos produtos do. in

d11etrla interna ora, a princípio, bastante reduzida, e como varecos a. s~guir. não 
houve mudança radioal, nêsse ~specto, po1a ovoluçéo do processo. 

Oom 1S80, as indústrias substitutivas de importações que for~~ se instalan
do, ressentiam-se, em grande p~rte, d~ f~ltc de acononias de escala, e tnmblm de 
economias oxternas de produção. 

Em sogundo lug~r, a tccno1ogi~ ~s8i011~~a polas nossas coonomias toa sido, 
gera1o~nte. disson~nte coo a dot~ç~o ~ntúrno. de !ctôros. Como e pr&pria condição 
da subdesonvolvimento indica, tocos cbund~noia de mno-de-obra não qunlific~da, no 
lndo de oscassez do capital. A tocnologi~ nssinilnda. por~c, tom sido no sontido 
de poupar m~o-de-obra. e de uso intonsivo do f~tor e8o~sso, oapita1. 

Essa circunstância tom-nos trazido, antre outros os seguint~s problemas: 
a) prob10ma do emprêgo: com o setor dinam1co d~ ooonomia, o setor industri~l, de 
senvolvendo-s9 com baixa ~bsorç5o UQ cão-do-obra (9), nno h' pOSSibilidade de apro
veitar, produtiT~mcnte. o exoedonto de nno-do-obra que seria liborado pelo sotor Q

gríoo1a, cond~ção natural 10 pr6prio desenvolvimento (10). Consoquentemonte. a te~ 
dência tem sido ~ de concentrar-se ôsse ~xcodaü~e de m50-de-ob~a, 00 ocupações de 
bo.ix~ produtivi~~de, no setor teroi~rio da oconomi~, prGjudic~do assim e produtiv~ 

dad~ do sistema econômico oomo um todo, o.l~m doa transtôrno8 sociais que ~cnrratc. 

b) prob1vca dos custos; s&ndo n tvcnologia basoada no. utilização intensiva do ta • 
tor escasso, natural , que os custos tbndam a s~r olúvado8. da uc modo geral: o.l&~ 

disso, ~ r~lt~ da conoorrGncic externa, gero.lm~nte observada, luvou n lnd~Gtrin da 
nosso. pa!s~s a ocupar ~esde logo, uo lug~r privilegiado no sistú~a econômico, o 

que fdZ imper~r n dea»reocupaçaocom relaçao A produtividade, e c o~ut6nçno de al

tas t(lx:lS dl":l lucro. Assiu. nt"la sdlllpro os o!louios (l<l racionnl,~d. ooo"ÔIlio~ tor:lll utiliz~dO~. 

c) disparidade nas produtividades setoriais: apesar do ~cina axpôsto, predominou 
sempre uma acentucda dispcridado entre as produtividados do setor industrial e do 
setor agríCola (exportador prinoipalmente) 

(9) A respeito, ver Baer •. W~rner e Horvo M., -Employcont and lndustrialization im 
Developing Oountrius". The qu~rtoly Journal of Economic8, Februar,r, 1966, 

(10) Como ~ l~rg~montu dooonstr~do pelo Pro!. Kuznets. S., eo sua obra "Economio 
Growth", !be 30hns Hcpklus University, capítulo 111. ospecia1oente. 



4) cgrcYamento dos d~s~quil!brioB sotor1~is; co consoquêncic ns desigualdades entre 

08 set01"es estanques <In oconomin forem ent5:o agrnvnnd.o-se. De um lndo, o sotor in-
4ustricl com altns tnxae de croscimento, a baixa absorção de m~o-de-~brn. e de outro 
D setor ngr!oolc com baix~ produtividade, G suport~ndo em seu bojo gr~ndo p~rte dn 

populnQão. (muitos em atividades de subsistôncic), são 08 1ndic~dore8 do dualisoo 

existen1;e. 

e) agravnmento d08 desn!vtle sociais; 'natural que, num processo assim orientaqo 

08 desníveis soeiais se l:1anitestea 1:10.18 agudamente. tsses desníveis verifica0-se 
t~nto dentro do próprio setor industrial desenvolvido, ~ntre as classes propriet~
ri~s de fatSre8 e os esselariados, como no. economio. como u~ todo, entre as clnsses 
urb~na8 e rurais. 

f) dificuldades parn ingresso.r no tlorcado mundinl de mnnufntuX'ados. A 1~e~ft.ade 
de competição no mercado nundin1 ~ cons~quência l~gica dos problemas de custos, e 
de f~ltn do econooi~a de escnl~ e externAs, j~ nnalisndas. Al~m disso, as bnrreiras 

protecionistns com qu~ têm ,.e se defrontar no intercâm.l0 externo. agravam ainda 
mais essa dificuldade. (11) 

Em terceiro lugar, vori11ca-se ao longo do procosso, n inexistência de u~ 
programa seletivo de orientação das inversõvs substitutivas. O quo ncontoco, ~o 
contrário, 6 v~r-eo frequentemente n distorçno doe invostimentos, em virtude das f~ 

lhas do sistema de preços na orientação dos mosm08, o qu~ por sua vez decorre, prin 
cipnlmente, das políticas de controle cnmblal ou quaisquer políticas específicas 
com car&ter protecionistas. Nessas con~ições, poduo ocorrer despordíciOs do recur
sos om capacidade ocIosa de produção. 

Finalmente, tom-se a coment~r n inolast1cidade da funçéo de otarta ao noe
ens economins. O que quer dizer quo não conseguimos nleançar" . maior gra~ de dive~ 
B1ficaç~o de nossas exportnções. A Baler p~rto ~as oconomias latlno-amurioanas.con 
tinua, em seu s0tor uxportador, largamento dependente de uns poucos produtos prim~

riOS. co lndo de tímidas investidas no corcado manufatureiro Llllndial. Isso pOd" uvi -
td~nciar em Última iast5ncin, n r~ltn de .spIrito bmproúndador úm nosso meio ea escalo suticiont.~ 

(11) Alguns autores ndvog~m ain~a a idúia de que o nosso exportador néo tom condi -
ções de financiar suas vendna ao exterior. 



I. 

I. O PROCESSO DE SUBSUfUIS'0 DE lMPCRTAçqES 10 Bi"lASIL 

I 

o o~.tivo 4essa sogunda parte sorá analisar o processo 40 substituição de importações no 

Brasil, sea perdo. de vista, obivia •• nte, a análise teórica da pr~eira parte. 

Seria noraol, em viFta dêss. objetivo, que restringIsse.os essa análise ao portodo mais re

cente de desenvolvimento da econoaia brasileira, do após-guerra aos nossos dias. Vamos, no ontan 

to, analisar iniciala.nte as condições pr.-existentes a essa tose de maior intensidade do processo 

des40 os anos anteriores à Grande Depressão mundial, passando pela primeira etapa do processo c8r~ 

otcrizada pela industrialização verificada nos anos trinta; os anos 4e econoaÍG do SDerra; Q e~ 

periência peouliar 40 ~P;s-guerra ooa as mais variadas pollticas cambiais, até o períodO princi -

pal, dos anos reoentos. 

liso 1 

Para tanto, dividiremos nossa tarefa de modo a que tenhamos sete perlodes diferentes em aná' 

.) de 1920 B 192a~ dos anos que proce4el'GII o. Granelo Depressãe Mwwiial; 

,) do 192, a 1'52, dos anos do recessão mundial; 

c) de 1933 a 1938, compreendendo o portodo de recuperação e o Pl'iaeiro e dé~l surto de in

dustrialbaç4o; 

4) ,. 1939 a 1945, dos anos especiais de economia 4e Kuel'ra; 

8) d. 19" a 1952. pel'1odo dos .ais importantos, oancteriaado primeiro pela tranquia às im

portações om razão das reservas cam~iais acumuladas durante a guerra, e 

post~riormente pelos mais variados tipos d~ contrôle oambial; 

f) d. 19S3 a 1961, decidido_ente os anos mais tavoráveis do crescimento econômico de nosso 

pals, u de maior intunsidade do processo 4e substituiçno de importaçõos; 

g} 4. 1961a 1964. quando nossa oconomia entrou em estagnação, •• ~smo em recessão econômi

ca (ea têrmos "pel'-capita"). dada, COIlO veremos. a exaustão das fôrças 

dinâmicas do processo. 

"atUl'alm~nte. uma análiso de tal envorgadura vem çsbarral' n .. obstóculo quase sempre intran! 

pon!vel aos economistas brasileiros, qual se~a a exisuidade das intormaçõos estQt{st~as. 

Considera.do. assi., es.a limitação, nossa análise bnsear-se-ã na ob~rvação. poro. os per 10-
dos iniciais, das vnriáveis glObais da economia brasileiro, prinoipalaentO. 

i) produto rotal 

ii) prOduto roal por setores 

iii) Indices d. iaportuÇQO e exporta~ão (quantum ~ preços) 

iv) relaoÓus de inteNn.bio 

y) eapaoitado a uportar (eMa 1181. exatamellte, poder de oompra das exportações) 

vi) 4i..tribuição percontUdl 4as importaçõos sesunto os \ipos 4e bena. 

~~-~~-~---------------



S~baeq~antenente, noe porlodos do ap6a-õ~erra. detalharemos a an&liao do do -
senvQlviconto do complexo ln~ustrial. a Dar da evolução do processo de Bubstitu19no 

de importa9õee. então no seu ~uge. 

II 

a) PerIado 1920 - 1928 

A oconomia br~s1le1ra de princ!pios d~Bte s&culo at& os ~noe ~uo antooedcra~ 

a deprossão oconô~ica mundial do 29/". ora marcadamente una economia cu30s rUDOS ~ 
r~m ditados pelo comportamento do se, cotar extorno. A principal fonte gerador~ de 
renda era a exportação do produtos prlm~rios. ronda osa~ que se conc~ntrava nas DÜOS 

dos produtores, ou mais prociaaoonto, nas mãos dos cafeicultores, cc sua quaso tot~ 
lidado. 

Do nesco oOdo, as noceosidados do oonSUDO erao quase totalmonte providas pc -
las importaoõos. 

Complotauento diferento era o setor intorno da ooonemia, um setor essencial -

nante do subsistôncia, sem pOSSibilidade de introduzir no'sistema um fator end6geno 
4e cresoimento. 

Essa situação peculiar punha A mostra alguns aspeotos cr!tioos, oomo o car& -
ter eminentemente reflexivo da nossa eoonomia. al~m do fato de que as expansões das 
exportações, principal gerador de renda, nio levavam a uaa mudançã nas bases do siA 
tema. desde que e88& renda adicional não tinha qualquer efeito multiplicativo sôbre 
a economia pois a. inversões co.centrav~m-ee no pr6prio setor exportador (geralmen
te o oad). 

Contudo, a expans~o da economia de exportação traduzia-se num aumento da eoo
nomia monet~ri~. e na formação de concentrações urbanns Junto aos prinoipais oentros 
exportadores. o que iria propiciar o aparecimento de necessidade de alguns manufatu
rados essenciais, dando ooasião a que surgissem as primeiras ind~striae de produtos 

alimentíCiOs, têxteis e de vestu~rio. 

Essas ind~strias, no ent~nto, não possuiam qualquer car&ter de dinamismo, e o 
crescimento eoon3mico verltioado no períOdO em an~l18e deveu-se, como veremos pelo 

eAame d~s tabelas I-a e lI-a, as exoepc1on~is condições do oom&roio externo do 
país naquele per!odo. 

--. __ . --------



TABELA I-c. 

fNDICES DB COMfRCIO EXTERIOR DO BRASIL 

1920/1928 

19~9 • 100 

I I 
i , ' ~·~-I-~ ~,~ -~~~~- I I 

'Importação l 
• _ 'Exportaçãoi . _ ,Importação . _ Exportação! . _ 

ANO t'd d Var1açao % t'd d Ivar1açao %1 p Var1oçao % p ,Var1açao 
'Relações de 

%! Variação 
: Poder de comprai 

%i dos exportaqõ.s/ ;Quan 1 a e . Quan 1 a e . roços reços . I Intercnmbio . 
l 

1920! 90.6 55.3 47,0 55,8 I 118,8 65,7 
1921 61,5 - 32,1 54,8 - 0,9 56,3 + 19.8 55,0 ,- 1,4 97,7 - 17.8 53,5 
1922 77,0 + 25,2 58,2 + 6,2 43,7 - 22,4 70,S + 28.2 161,3 + 65,1 93,9 
1923 91,5 + 18,8 63.3 + 8,8 50,3 + 15,1 91,7 ,+ 30,1 182,2 + 13,0 115,3 
1924 120,6 + 31,8 57,7 - 8,8 47,0 - 6,6 118,1!+ 28.8 251,3 + 37,9 145,0 
1925 138,4 + 14,8 56,4 - 2,3 50,1 + 6,6 125,6 j+ 6,4 251,0! - 0,1 141,7 
1926 135,5 2,1 55,7 1,2 40,8 - 18,6 101,0 - 19,6 247,5 1,4 137,8 
1927 133,9 1,2 61,8 + 11,0 49,8 + 22,1 104,0:+ 3,0 208,9 f - 15,6 129,2 
1928 155,7 + 15,' 60,0 - 2,9 48,4 2,8 116,6;+ 12,1 241,0 + 15,4 144,7 

j __ ~~~~~ l~~ ~ .~ __ ~ ~~ • ~~ ~ ! _ , 

Variação % 

- 18,6 
+ 75,5 
+ 22,8 
+ 25,8 

2.3 
2,8 

- 6,2 
+ 12,0 

Variação % 
no perfodo + 71,9 + 8,5 + 3.0 +109,0 +102,9 +120,2 

~ f~~~,~ .. ~. _ ~ J 
FONTE: Dados computados a partir das publicações de Comércio Exterior do Brasil, do Serviço; de Estat!stiea Econômica e Financeira (SEEF) do Ministério da 

Fazenda, pelo Centro de Contas Nacionais do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. 

... 
o • 



ANO Asricultura Varia- Ind~stri.a 
ção ~ 

1920 56,4 - 44,1 

21 61,1 + 4,6 43,9 

22 63.4 + 3,8 50,8 

23 62,3 - 1,? 58,1 

24 63,3 + 1,6 51,0 

25 60,2 - 4,9 51,2 

26 61,1 + 1,5 53,9 

27 65,4 7.0 59,1 
28 79,5 21,6 65,6 

Variação % 
no per!odo + 36,1 

FONTE, IBRE/cCN - FGV. 

TABELA II-a 

lNDICES DE PRODUÇÃO REAL 

1920/1928 
1939 lO lOO 

Vario.- Varia- Transportes 
Comércio • - % çao ~ Comunioações çao 

- 53,4 - 28,2 

- 0,5 55,1 + 3.2 28,8 

+ 15,7 57,0 3,4 31,8 

14,4 60,8 6,7 37,.5 

- 12,2 59,0 - 3,0 44,6 

+ 0,4 57,1 - 3,2 54,8 

+ 5,2 58,6 + 2,6 53,9 

9,6 63,2 7,8 60,4 

11,0 74,6 18,0 67,3 

+ 48,8 + 39,7 

u. 

Varia- Produto Real Vario.-

çao % (estimativa) ção % 

.. 51,0 -
+ 2,1 52,6 + 3,1 

10,4 54,6 3,8 

17,9 58,6 7,3 

19,5 57,6 - 1,7 

22,3 56,8 - 1,4 

- 1,6 58,1 + 2,3 

+ 12,1 62,9 8,3 

11,4 73,9 17,5 

+138,7 + 44,9 

Nota-se que, apesar de o setor 3gr{cola, base da economia, ter se desenvolvido apenas 36% 

no per!odo, o crescimento do produto real alcançou 45~ e do setor industrial, cêroa de 49%. ESS3 

aparente inconsistência básica do modê1o tradicional - exportador ~ica esclarecida com a análise 

das s~ries de coaércio exterior (tabela I-a). Observa_se, com eleito, que as relações de inter -

câmbio apresentavaa-se bastante ravor~veis, o que propiciava umn capacidade a importeI' condizente 

com as aeoessidades de importações del"ivadas do grande aumento da renda intern~ tornado pos:.. ' 

s!vel mormente pelas condições ~avoráveis do setor externo. Dessa forma, pôde nossa economin su

portar, se. aaiores problemas para o seu Balanço de Pasamentos. ua acréscimo de aproximadamente 

','2% nas suas iaportações, cu,jos preços crescera. apenas ~ ftO pel'{odo, enquanto o quantum export~ 

do não aumentava mais que 8,5%, porém experiaentando UIIa melhora de l~ em seus preços (1). 

Essa .. celente situação em que se encontravam 0$ preços 4. nossas exportações, em particu -

lar o café, era o truto de uma p011tica abraçada desde os priao{pios do século, e que consistia 

no contrôle artificial da eforta de oaf~, pois adquirindo e estocando o que consideraYa produção 

excedente, o Govêrno estava garantindo os preços internacionais do produto, e a continuidade do 

desenvolvimento da economin brasileira, via exportação de produtos primários. 

(1) Sômente o oar', nosse per!odo, teve seus preços internadionais aumentados oarca de l13~ (da -

dos do SEEF~F). 



12. 

Porém, 50 ess~ pOl!tica viria produzir ótimos resultados a curto prazo, a longo têr.o ir~ 

UI' ..... quãftcias ~riaSt pois aantendo tU'tiricialmonte elevado o PI'8ÇO i.nter.oiOftal do car' • 
• staria tneentivan40 cada yeZ aais • s~u cultivo, dentro ~ tora do pais, o que aoobaria l~vando 

a aa superproduc;õo aundial no tim do portado ali. D.n~liS6, com resultados extremOJll&tnte danosos pa

ra a ecoaoaia aa.iOfta1 nos anos seguintes. 

Al~. do Ilais. a Pol{tica .. onÔlliea s~guidc visava n annutenç;o d •• privilégios alcançados 

pelos exPortadores, dentro do aodêlo 40 desonvolviaento at~ çntão seguido. Essa classe se cons

tituto, igualment&. na classe consuaidora por excelência, e o n!vel olevado de Í8portaçôos desti. 

nava-se primOrdialmente a set isf':lz '.1' essas necessidades de consumo. 

Obse ... :.so pela tabela 111-& quo, nossas importaçõQs constitu{aa-so, então, do b ns de con 

sumo e matérics primas destinadas à. indústrias traeieionnis do bens de consumo, As iaportações 

de bons de capital, diminutas, concentrnvom-so mQis ea mat~riais 4e transporte e diversos, sendc 

irrelevante a Importação de bens de capital para a indústria. 

DISTRIBUIÇXO P:JitCENlUAL DAS Il1iPORtAçOES éRASILEIRAS 

SEGUNDO OS TIPOS DE BENS 

1920 • 1928 

I - BENS DE CONSUMO 
a) Duráveis 
b) Não duráveis 

11 - CO~BUSTtVEIS E LUBRIFICAHTZS 

III _ MATtRIAS PR!J4AS E P:WDUTOS INTl.:lUIEDIhIOS 
a) Para Indústria 

a.l - Metálicas 
8.2 - Não metálicas 
a.3 - Material de construção 

b) Para Agricultura 

IV - BEPIS DE CAPItAL 
a) Par~ Indústria 
b) 11 Agricultura 
o) " Trnnsportes 
d) Div(ll"sOS 

TOTAIS. 

1920 

~ 
10,5 
12,4 

11." 
.ai. 
55,3 
10,4 
"'2,2 
2,? 
0,3 

10,1 
2,8 
0,4 
_,O 
2,9 

100,0 i 

1928 

22,? 
11,2 
11,5 

..2d 
~ 
51,6 
, 8,3 
40,1 
3,2 
0,_ 

~ 
3,3 
1,2 
6,9 
4,0 

100,0 

FONTE, Serviço de Estatística Econôaica o Financeira do Ministério da Fazenda _ Instituto Brasi
leiro de EconCllllin, Centro de Contns llaeionais da Fundação Getúlio Vargas. 

No ontonto, ao rinal do por!odo as importações de bens de eapital já haviam aumentado sansl 

velm .. mte, Nvelando o aumento do ntvol geral de investimentos. As importações desses bens por p:,r 

pnrte da indústria porém, não sotreram moditicação r~lovante, tendo o incipiente setor industrial 

da oconoaia apenas incrolllOntado sua produçllo de bons d8 consUlllo nno durávois PCI' parte das indú:.: . 

trias tradicionais. COIDO !'.tast<llil os dados da tabela V-a. as iaportaçÕes elas indústrias f'orneeed~ 

ras de .at~rias pr~. não metálicas (Minorais não metálicos, dorracha. !êxtil principolDente) 

oUlllentavaa, enquanto que as indústrias de bens 4e oonsumo diminuina suas importaçÕes <Vestuário o 

Cclçados, Bebidas, Produtos de Pertuaaria e Farmácia), ou aumentavaIl menos que proporcionalmente 

ao QUIi18fttO no "quantua" geral ÍIIlportndo (Produtos Aliaent!cios). 



rABELA V-a 

IMPORrAçKo POR RAMOS DE INDOS%RIA 

I 
! 

-,-
t 
\ 

1920/1928 

Base. 1939 .. 100 

1920 : 
i 

1~1 f 1922 

A - EXTRATIVA MINERAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ?5,? 
I 

56,? t 17,8 
B IND6STRIA DE TRANSFORMAÇÃO ! 

1 Minerais não metnlioos ••••••••••••••••••••••••••••••••• , 17B,6 i33,O 
2 I\Ieta1~l'gica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 83,8 55,9 
, Mecânica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 137,2 14·J,3 
4 Mnteria1 el$trico •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 154., 159,4 
5 Material de transporte ••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 155,9 ~,9 
6 Madeira •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 88,1 41,0 
7 Mobili~rio ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• f 646,8 285,1 
e Papel e papelão •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 105,B 64,7 
9 Borracha ••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• ,. •••••••• ,.. 814,5 166,1 

10 Couros e pe).es •••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••.• ' '.41',0 ;1."1,1 
11 - Qu1mica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 45.6 I 40,J 
12 Prods.de perfumaria, matéria p1:stioo. e farmacêuticos •• ' 296,7 96,4 
l' Tê.xtil •••• •••••• ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 218,0 104,7 
14 Vestu;rio e calçados ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 394,8 173,9 
lS Pr9dutos alimentares ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 194,B 97.~ 

253,2 
63.6 

114.6 
150.5 
60,6 
12,2 

, 218,5 

" 

11',8 
480,6 

i 2.042,3 
I 48,5 
f 

I· 106.3 
157,2 
18.? 

16 Bebidas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 393,7 184.2 
17 Editorial e gráfica •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 250,9 209,. l' 
18 Diversos ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 666,2 ~o,6 

155,1 
2~2,l 

169,2 
360,9 

FOfttE. SEEr/MF. IBRE/CCN • FaV. 

~ 

192' 

96.0 , 

i 201.5 
, 86,9 
, U9,2 

t 

1?5,4 
110,2 
66,7 

I 133,2 

f 
131.5 
545,6 

2.112,6 
50,. 

I 

124.8 
194,9 
144.3 
13 ... 5 
239,1 
187,4 I 
2971~ 

1924 

l08"l 
278.0 
119,7 
188,3 
244,9 
205,8 
115,7 
216,9 
151,8 
616,2 

2.360,1 
58,9 

193,8 
255,6 
156,' 
219,5 
'llfa 
210.9 
'86.7 

1925 

117.6 

285,0 
124.4 
269~6 
256,2 
357,1 
60,4 

326,7 
167,2 

1.22,,4 
2.976,5 

71,6 
169,8 
'36,5 
192,6 
224,0 
285,B 
250,9 
280,1 

1926 f 
i 

1927 

116,4 1'1,9 
i I 343,7 370,8 

I 
117,0 1'7,7 
213,7 16a,5 

,227,6 250,1 

'I 299,9 225,8 
51,0 60,8 

621,1 I' 748,' 
,133,4 55,7 
11• 336 ,8 11•946 ,8 
;2.465,2 1.935,5 

69,9 I' 82.3 
235,0 184,8 
296,3 1 299,6 
123,6 111.6 
297,2 279,7 
327.5 262,' 
272,0 2?~t2 
301.1 219,9 

1'28 

129,7 

405,0 
1Si,8 
232,0 
286,4 
287,' 
87,? 

617,6 
1S,8 

1.B10,_ 
2.111,1 

92,2 
255,2 
3B2,1 
22',5 
306.9 
303.5 
286,8 
328,9 

Val'iaçÃo Pel'Oentual 
no per!odo 

.. 11.3 

.. AI6.e 

.. 87,1 

.. 69,1 

.. 85,6 

.. 84,3 
0,5 

+ 26.4 
28,~ 

.. 122,3 
,6,~ 

.. 102,2 
14,0 

.. 75,' 
43,4 

.. 58,6 
22,9 

.. 14,3 
50,6 

... r 



Isao .. 10ncia a e.oluçã. das ind~strias tradicionais .e bens de COPS\PIO nãe duráveis, OOft

ooaitant .. ente ae desenvolvimento da economia de exportação. 

De o.tl'O lado, as exportações brasileiras, como se pode veriticar pela tabela IV ... , basea

Y8Il-se pl"imoNialaente nos itens qU6 engloba produtos pr~riosl extraçno .ineral e "setal, l,! 

vouras (inclusive ost'> e produção animal, que no tim do per!odo eram respon~.eis por c~rca de 

e5j do valor •• nossas exportações. 

PRODUTOS IKDUSTRIALIZADOS 

~ABELA IV-a 

EXPORTAÇ~ EM PERCEH~AGENS DO TOTAL DO ANO 

1920 - 1928 

A • • 

!exte1s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 

Qulmicos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
. I 

Ceuros e pelos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

Produtos alimont~.s •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : , 
Outros •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 

PRODUTOS NIo INDUSTRIALIZADOS 

Extrativa Mineral ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Extrativa Vegetel, Lavouras e Produção Animal 1 •••••••••••••••••••••••••• , 
I 

TOT,.L •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1920 

o,, 
',2 
6.~ i 

20,6 

0,5 

100,0 

1925 

0,1 

2.8 

3,8 

4,0 

0,2 

0,9 
88,2 

100,0 

1928 

0,1 

~.O 

6,9 

5,2 

0,2 

100,0 

FONTE, Serviço de Estatística Econô.ica e Finanoeira do Miais~rio da rasendo. 

1'0 ~ EconOllia. Centro de Contas Nacionais da Fundação Getúlio Vargas. 

Instituto Brasilei 

!sse tato viria mareeI' de maneira !ndel:ve1 o car'ter iminentemente re~lexo de nossa econo

mia, por ocasião de crise econÔlaica mundial veriticada no per!odo de 1929/'3, e que ~aria mudar, 

ut~ certo ponto, a OI'ientl:lção ela pOl!tioa eoonõ.ica até então segui4a, oomo teremos oportunidade 

do analiso.. na seção seguinte. 

b) P&ríodo de 1929/32 

Sob o ponto de visto. teórico, , este uaa das rases mais importantes de nossa an~lise. Foi 

nGsse períodO que se deu o colapso do setor externo da econoaia de exportação, ocasionando impO! 

tantos noditicaçÕes nas prinoipais variáveis componontes do aodêlo tradicional. 

A unino de dois tetos importantes. a superprodução catoeira, em razão da p011tica de contrô· 

1e artiticia1 da oterta, adotada pelo govêrno, e a depressão econômica mundial atetando principa~ 

monto os preços dos produtos prim~rios, fê. coa que a crise do setor externo da economia brasile! 

ra aloançasse nlveis tão elevados a ponto de suscitar o apareoimento de DOditica9Õe. estruturais 

no sistean. a partir de então. 

O coaportnmento do setor externo, COla0 se nota pelo exaae da tabela I-b, refletia intensa

mente os efeitos da depressão. A violenta contraqão no. capacidade a importar, como eonsequência 

da deterioração das relações de intercâmbio e queda do quantUII exportado, vir1o. atetar seriamente 

as possibilidades de crescimento da economia, trch.ndo-se, COllO se sabe, da principal condicionun 

te do desenvolvimento dentro da economia de exportação. 

Coa0 resultado, o produto real (tabela D-b) decresceu em têraos absolutos , t.~o que se 

torna ainda .ai. grave se considert\1'IIlos o crescimento populacional. E as iIlportaçõestoraJI, assim 

reduai~ .. aproximadaaente ~ nesse por!odo. 



TABELA I-b 

íNDICES 00 COMfRCIO BXT~RIOR DO BRASIL 

1929/1932 
1939 .. 100 

I f ! I I f I ; j I . I t Poder de 

15. 

ANO 
:lmport., tExport.! I : ~Rolações~ 'cClIIlpra 
IQuanti-fvaria-,Quanti-;varia- ImPort.fvaria-tExport.tVaria-tde InterjVaria- dos expor Yaria
, dade ção %1 dada ição ~ Preços .ção %tPreços ~ção %! oâabi.-Ição ~ tações-'ção ~. 

t I 
1929 154,9 - 0,5 48,9

1
+ 7,5 220,6j- 6,5, 139,4 3,7 

i 
98,5~- • , . i_ 28,31 146,51- 3:Si6! 301 36,4j 66,4 I: 5,1, 52,1:+ 7,6; 17,3 97,2 '. 30,3 

I 

311 
I I í 

4,91 
I I 

73,21. 25,11 74,0 11,41 56,8!+ 7,8! 81,1 • 142,7:- 2,6' 105,5 + 8,5 
! • 

16,91 8,91 181,31 + 32; 66,Ol- 9,8: 51,4 j- 30,5 47,2;- 88,3 + 31,3: 96,2 ,- 8,8 

I 
I , t • I . 

I t I , 
r I 

\ 
; , 
I I variação % I 

- 24,31 - 22,3: no pertodo : .. 57,6: - 14,3~ - 2,51 - 33,5 
I . 

I 

FONTE, SEEF/JAF e lBRE/CC!l - FCN. 

i 

tABELA II-b 

íNDICES DE PRODU5ÃO REAL 

1929/1932 

1939 os 100 

I • 

,I . t 1 r 
t tvari.-t jVaria-, Varia-'transportes IVaria-IProduto Rea1'Varia-
fAgricu1turat - ~:IndústriaJ - M;Comércio' -~. e ! t t ANO .çao ~I i ça0 ~ Tçao PIe • -, - ~ ( • , ) - d 
: ; .! l OIlLUnl.Oaçoes' çao 111; Est1Jlat1va . çao p 

I 
I 

1929 83,8 

I: - 4,3 76,5 1+ 2,5 70,4 .+ 4,6; 15,9 + 2,7 
\ 

30; 81,1 t- 2,5; 1_.5 r- 2,61 61,~ i - 12,9) 73.3 t- 3,4 

~11 2,9t 1-
, 

75,0 i- 8,2! 69,5 6,7j 59,2 j - 3,,,, 68.~ 
J 6,4 r- ,-

l,O! 
t 

~21 83.4 1+ 11.21 60,0 15,2 1+ 8,2: 51,0 1- 13.91 72.9 .+ 6,3 
; ! . ,+ 

í 

Variação * i 
no perIodo + 4,91 - 8, + o,a' . 24,2~ - 1,4 , 
FONTE, IBRE/cCH - FGV. 

Diante da gravidade da situaçno. o govêrno viu-se obrigado a ir além das pOlíticas 

de sustentação dos preços do oará no mercado internacional e annipulaçÕ8s da taxa caabial. Com 

eteito, U orise econômica atingiu tal ponto e em particulnr a do oafé (2), que o govêrno brasile! 

1'0 p~ssou a lançar mio de um nôvo dispositivo de proteção da renda interna, que ea Última inst~.1-

cia era a renda dos exportadores, qual se~Q, o da eliminação dos excodentes da produção de café. 

(2) O preço. 40 café no mercndo internacional caiu ~proximndnmente 36% de 1928 para 1931. e o 

quantua cni. cêrca de 2~ do 1927 para 1932, conforme dados do Anuário Estat{stico do Caté -

- 1941/Jt2. 



Sômente •• 1"1 • 19'2 

40 ~ ppt,rio dftO d. 1"2 (,>. 

. . ( 
toram dest.ru!dns 12.2ot\Z~8' mótttante maior que o vol~ o~rta .. 

B.sa P~jticà, O_é teremos 

pa1 m'fito dei protegendo o emprêgo • G rcndà intern~. dar ensejo n que surgisse ua merendo ifti.~no . 

d. maftutaturados. do qual se beneticiaria a nossa indústria, colocada .m posição de relativa vanta

e.a •• comparação aos produtos importados. Foi ésse o embrião do processo de substitui9ão de ia -

portaçõos. e o exame da tabela III-b, já nos mostra uma certa .udança estruturol na coaposição dos 

aportações. 

tl.BELA III-b 

DIS1'RIBUI~Io PERCENtUAL DAS DlPORTAÇ&S BR,l.SILEIRAS 
~t 

SEGUNDO OS tIPOS DE BENS 

1929/19'2 

F E • 

I - BENS DE CONSUMO 

a) DVD,veis 

b) Não durnveis 

1I- COMBUSTívEIS E LUBRIFICANtES 

III- MAff~IhS PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS 

a) Pal"ll Indústria 

a.l - Metálicas 

8.2· - &0 ..táUcu 
a.~ - Material de oonstrução 

1») Pua Asricultura 

IV - BENS DE C~PITAL 

a) Para Ind~stria 

b) " Agricultura 

c) M ~ransportes 

d) Diversos 

'lOTAIS ••••.•.•••..••..•....••.....••••..•..•.•••.••••.....•• ············r 

FONTE, SEEP-IIF e IBRE/ccN - PGV. 

1929 1932 

21,0 17,8 

10,8 7,0 

10,2 10,8 

11,6 , 15,2 -, 
50,3 I 56,2 

~,9 ; 55,8 

8,2 ! 7,4 

38,0 "6,1 

"3.7 2,3 

0.4 0,4 

11.1 ! 10,8 

4,1 2,6 

1,2 1,0 

7,4 ',6 
",It ',6 

100,0 100,0 

C .. eteito, a wa decr:soÍllo na importação de bens de consumo, veriricou-se ua aumento no 

percentual relativo da imp~tação de mat'rias primas não met&licas, o que evidencia a tendência ao 

aUllento da produção elas indústrias tradicionais de bens de conSUIIlO, da! para a frente. Essa expan

são todavia, não se weriticaria inteiramente atrav&s do aumento do investiaento Coa rasão da própric 

limitaçõo da capaoidade a importar), liaS tnmbá., pelo maior aproveitamento da oapacidade instalada. 

~ss. tato se torno. evidente tace o deor'scimo no. importação de bens ~ capitot" de 17% por<' 

11% do total importadO em oada ano no períodO. 

(3) Dados do Anuário Estatístico do Caté, op. cit •• pág.1OS. 



11. 

Isso pod. seI' notado pelo ex ... cln tabela Y-b. Enquanto aS apOPtações ele todos os raaos 

industriais eram violentamente diainu!das (mais ou menos propercionalmente ao decréscimo no "qu~ 

tuaM s-ral aportado, da ordem de 5e~), a produção do setor industrial deeresceu sõmente 8,5% no 

..... 0 1*i'1odo. 

DlPORTAc;gES POR JWlOS DE IND6sDU 

1929/19'2 

Base. 19~9 ~ 100 

1929 19:50 

A - EXTRATIVA MINERAL •••••••••••••••••••••••••••• 134,0 113.6

1 
B- IND6STRlA DE TRANSFORJ.fAÇÃO 

1 Minerais não metálicos ••••••••••••••••••• 451,8 308,3 

Metalúrgica •••••••••••••••••••••••••••••• • 87,6 2 144,61 , - Mecânica ·································1 24S,9i 125,9 ,. - Katerial elétrico •••••••••••••••••••••••• ' 3go,9 2~3.6 

5 Material de transporte ••••••••••••••••••• 342,4 4a.3 

6 Madeira •••••••••••••••••••••••••••••••••• B4,2 56,9. 
I 

? MObiliário •••••••••••••••••••••••••••••• ' 921,8 442,01 
! 

~ Papel e papelão •••••••••••••••••••••••••• 78,2 65,4: 

9 -Borracha ••••••••••••••••••••••••••••••••• 2.266," ,.389,'1 
10 Couros e peles ••••••••••••••••••••••••••• 1.597,6 953,9

i 

11 Qulmioa •••••••••••••••••••••••••••••••••• 93,6 82,81 
12 Produtos de perfumaria, matéria plástica e 

farmacêuticos •••••••••••••••••••••••••••• 185,' 153,6 

13 • !êxtil •.••••••••••••••••••••••••••••••••• 304,1 156,4 

14 ~ Vestuário. calçados ••••••••••••••••••••• 188,8 172,,., 

15 Pfodutos aliment!cios •••••••••••••••••••• 262,51 256,31 
16 Bebidas •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 267,2 172,4' 
17 Editorial e gráfica •••••••••••••••••••••• , 303,1 2"5,6, 

18 Diversos ••••••••••••••••••••••••••••••••• 271,0 247,11 
FONTE I SEEf' /MF - lBRE/CCM .. FGV. 

1931 .1932 Variação ~ 
no pertado 

72,5 711 
' t 

46,9 

i 

109,2 142'°1 68,6 

46,3 49,2 66,0 

46,9 44,9 • 81,7 

98,7 82,8 7B,8 

.3,., 23,2 93,2 

43,4 60,0, 28,7 

104,5 62,9 93,2 

45,5 56,8 27,4 

1.215,6 819,0 63,9 
635,2 497,3 68,9 

18,6 64,5 31,1 . 
86,~ 82,4 55,5 

=.~ 104.31 
65,7 

64,2 62,6 66,8 

1~?, 109,7 - 56,2 

68,1 54,et 79,5 
! 

188, 108,5i 64,2 

167, 128,4 52,6 

Da! por diante, Yeritieer-se-ia um pequeno surto de industrialização, assumindo o setor in

terno dn economia uma posição relativamente mais destacada, sem contudo aaeaçàr Q prepondernnõia 

do setor externo como principal tonte geradora da renda interna. E êste s.tor não experimentarip 

qualquer modificação estrutural, pelO contrário, oontinuaria baseando-se extensamente na exporta

ção de prOdutos primários. Mo ~timo ano do perlodo ê~ses produtos eram responsá.eis ainda por 

9~ do va10r das expQrtnoóes brasileiras. 

Coa0 decorrência das condições analisndas na seção anterior, surgiu no setor interno da eC2 

nOlllia brasileira \l1li nôvo tator de orescuento econômico, coa caráter de dinaIIiSllo. Coa o colapso 

do setor externot e coa o n!vel de renda interna. de emprêgo defendidos por pollticas espec1rL

cas de proteção ao setor exportador, pÔde haver condições para que um surto industrial se writi

cnsse, no âabito das indústrias tradicionais de bens de consumo, principalaent. as indústrias de 

produtos aliaentlcios, têxteis e de vestuário e CalçadOS. 

-----_._--



18. 

Ao contrário do modêlo tradicional-exportador, em que o estimulo vinha de fora, pele 
prOC~Q externa dos produtos de exportação, no nôvo modêlo o elemento dinâmico VGm do prGprio me! 

Qado ia~erno dn economia e reside na procuro pré-existente de mnnu~aturado$, cuja importação tor

nou-se mais onerosa ~a virtude da elevaçõo dos seus preços relativos. como decorrência da dosvnlo 

rizoção cambial. Essa procuro ~oi. então, sendo satisfeita pelas manufaturas de produção interna 

em substituição às importadas. 

~sse pequeno surto industrial deu-se apesar de um deorésoimo de cêrca de a% na copaci 

dade ~ ~portar nesse per!odo (tabela I-C), pois, como já ~oi salientado, grande parte dos proje

tos co~stituiu-se ea aumento de produção através do utilização plena do oapacidáde instalado, ou 

mesmo sObreutilizBção, como foi o caso do indústria têxtil no Estado do são Pa .10, que operaVQ 

com v~rios turnos diários. 

TABELA 1-0 

tND1CES DO COMfRCIO EXTERIOR DO BRASIL 

1933/1938 

1939 OI 100 

: I I f, ~': 
! .:' t i I Poder de 

ANO 
. Import. IExport.! ,'~ : RelaçÕesl I compra . 
. Quonti-lVaria- Quanti_,varia- Import.tVaria-.Export •• Varin-'de Inter' Varia-I das oxporiVaria

dade Iça0 % dade tção %íPreços lção %Ipreços ição %. câmbio-:çào %1 tações- ção % 
! t ' , 

95,8 

95,8 

114,6 

38,21 
i+ 5,0,' 
! f- 3,41 

1+ 3.6f 
! + 19,8: 

103,8 1- 9,6 

Variaçiio % 
no perrodo 

64,1 + 24,7i 

69,7;+ 8,7. 

74,1 1+ 6,3' 

80,1 :+ 
I 

77,2 

93,5 1+ 
! 

8,1~ 

21,1 

+ 81,9' 

70ilfE I SEEF /JliF e IBHE/CCN - FGV. 

48,5 + 2,8 

9,5 53,1 + 

84,5 + 59,1 

77,7 I l2,Or 160,1 ,_ 

87,S + 12,61 164,7 ,+ 2,9; 

97,5 -+ 11,4 115,4.- I 
29,9: 

90 ,0 1+ 
94,2 + 

6,5, 107,9 + lO,7! 119,9 1+ 
i I 

i 
3,9: 

I 
4,0; 

• 101,7 

4,7 117,5 + 8.9: 124,7 '+ 

+ 8,0 

I 
+115,5' 

i 
+ 

18,01 94,7-

I 
9,11 

I 

24,11 
! 

88,5 

6,7 

12,0 

25,6 

12,3 

0,2 

8,0 

8,0 

Contudo, essa limitação da oapacidade a importar iria ter consequências no futuro, u

ll::\ voz que dela dependia o. nlwel futuro de inversões e a própria C"ontinuidade do desenvolvimento. 

O setor externo continuou, no entanto, a sua tendência adversa, resultando na queda 

de quase 50% nas relações de intercâmbio, e êsse tato só não teve um efeito drástico sôbre a cap~ 

cidade a importar, em razão da elevação do quantum exportado em cêrca de 82Í no pertodo. 

Talvez o tato mnis expressivo a se registra"--.n respeito da industrialização que se i

niciava tenha sido o de que o produto do setor industrial tenha crescido 56% e o produto real ~o·

mo um todo 37~ no per~odo (tabela lI-C), enquanto que o quantum das importaçÕes crescia 57% ~m 

relação ao mais baixo nIval historicamente registrado pela economia brasileira, no ano de 1932r 

tsse fato torna-se ainda mais relevante se tomarmos em consideração o perlodo de 1929/~t quando 

tivemos um aumento de aproximadamente 50% na produção industrial, a par de uma redução de 33~ nc.s 

importações. 

êsse aumento na produção industrial, como já foi salientado, destinou-se a atender a 

demanda de produtos anteriormente satisfeita pelas importações, e deu-se na faixa de bens de eo~

sumo não dur~veis, principalmonte, e matórius primas com pequeno grau de elaboração. 



TABELA Il-o 

íNDICES DE P~ODUÇXO REAL 

1933/1938 

1939 = 100 

I I , , . i I . Vllria-: I Varia- , , ,Var1a-,transportes fVllr1a- Produto Renl,Var~~ 

ANO Agricu1turni - % I Indústrio' - % IComerC101 - %' : - % ( 1m ' ) - I Iça0 I e iça0 I Est at1va çao ~ -çao ,çao . 
! j 1 I Comunicações i t 

I 
, 1 , t, t 

16,Sí 1933 90,4 :+ 8 4' 65,4 ;+ 9.0. 81,7, • e,6J 59,4 .. 19,6 '+ 9,2 t ' 
I , I I . 

34 95,5 '+ 5,6, 70,3 ,+ 7,S' 86,7 + 6,1 62.1 !+ 5,61 84,4 + 6,0 I I 

35 88,8 • 7,0' 84,3 - 2,8: j+ 16.11 \ ;- 75,8 ~+ 7,8j 72,8 83,2 1,4 , , 
36 100,5 I 13,2) 87,2 15,0! 95,8 +13,6! 83,3 i+ 14,4 94,6 i +13,7 1+ ,+ 

• , I I 37 103,6 !+ 3,1/ 90,4 :+ 3,11 99,0 + 3,3; 84,4 + 1,3, 97,6 i+ 3,2 
! 

4,8j 
; ! ! 

38 104.2 0,6
1 

94,7 + l,li 
, 

:+ 1+ 100,1 92,6 1+ 9,7 100,0 l+ 2,5 
I , , , I 

, 
Yaria -. i 'tão % ' + 81,6i no paria: • 24,'1 + 57,SI • 33,4j .37,2 , 

do. -, I 
l 

ForrE: IBRE/cCN - FGV. 

Como se observa pela tabela V-c. as indústrias de bens de consumo, de um mode geral, tive

rOlll suas importações reduzidas no períOdO, o mesmo se dando COII algumas indústrias ~rodut~I':\S do 
, . ...... . 

'IlntoJ'~s pt'Úlr:;s,principaluvnto ::-.5 n.:\o meta1icas. 

~ABELA V-c 

IMPOR~AÇ~CS POR RAMOS DE INDOSTRIA 

1933/1938 

Base. 1939 '" 100 

A - EXTRATIVA MINERAL ••••••••••••••••••••• 
B - IND6sTRIA DE TRANSFORMAÇÃO ••••••••••• ' 

1 u· i .. t'l' I - .1nern s nno me a 100S ••••••••••• , 
2 - Metal~gica •••••••••••••••••••••• 1 
3 - Mecânica •••••• ~ •••••••••••••••••• ~ 
4 - Material el~trico •••••••••••••••• ~ 
5 - Material de transporte ••••••••••• ; 
6 - Madeira •••••••••••••••••••••••••• : 
7 • Mobi1iario ••••••••••••••••••••••• 
8 • Papel e papelão •••••••••••••••••• , 
9 - Borracha ••••••••••••••••••••••••• 

10 - Couros e peles ••••••••••••••••••• 
11 • Qu!mica •••••••••••••••••••••••••• : 
12 - Prod.de pert., mat.p1nst.e farmno. 
13 - Têxtil ••••••••••••••••••••••••••• ~ 
14 - Vestuário e calçados ••••••••••••• ; 
lS - Produtos aliment!oios •••••••••••• 
16 - Bebidas ••••••••••••••••••••••••••. 
17 - Editorial e gráfioa •••••••••••••• : 
18 - Diversos ••••••••••••••••••••••••• : 

I 

FONTE. ~r.J... MP' e IBRE/cCN. - FGV. 

19~3 

79,9' 

139,1. 
81,1' 
54,9 
80,e; 
59,2 
64,9 

168,5 
78,8 

1.992,8 
901,7: 
82,2 

107,1 
186,0' 
150,1 

'144,8 
86,9, 

133,6: 
201,6! 

1934 

148.7: 
96,4 
86,3 

103,8 
96 ,6 
74,5 

119,3: 
86,7' 

1.323,1 
736,5 

82,6, 
111,4' 
145,9 
101,9 
143,8 
71,3 

111,6 
207,9, 

1935 

87,SI . , 
138,51 

99,3' 
79,6 

124.0' 
82,3' 
70,3 
89,8 
82,6 
91,1 

113,7 
?8,Oi 
85,5~ 

117,2~ 

28,51 
113,7\ 
72,0 

105,9 
;1.35,0; 

I 

1936 

88,1 

132,7 
102,5 
72,5 

123,4 
84,5 

100,3: 
95,9 

102,3 
104,3: 
98,°1 
81,O! 
68,6 

112,0; 
30,2: 

127,2' 
70,6, 

109'°1 
149,8: 

I 

193"1 

109,7 

165,5 
143,4 
134,7 
147,0, 
117,1, 
110,6' 
138,6 
120,6 
106,2 
132,4 
91.9 
97,4 

146,0 
43,9 

113,0 
80,5 
99,3 

149,3' 
1 

I 
;Vnriação 

1938 % no pe
r!odo 

, 
104,61 + 30,9 

116,0, - 16,6 
87,1 + 7,4 

112,4 + 104.'( 
136,5 + 68,~ 
114,7 • 9~,J 

98,0 + Sl,0 
167,1 °13 

94,2 + 19s5 
95,3'... 95,2 

111,3: - 87,7 
91,0 + 10" 
90,6 15,4 

114,1, + 9,4 
6S,5: - 56,4 

116,6 19 r 5 
93,6' + 7,7 

105,91 - 20,7 
101,7' - 49,6 , 
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POl' outro lado, a1guaos inclústrios COIIO' Mecânica, Material Elétric •• Material de 'r:lftsPGl"a 

te tiveram suas ÍIIportações bastante aumentadas, como retaexo posslvel.ente dos efeitos da iPradia -
ção sôbre O siste.a,· da crescente complexidade do centro industrial então .. e .. rsência. 

Alsumas trcnstor.ações de maior profundidade j' se taziam notar, então, na cOllposição de nos 

58S ia,.rtaçõe.. Nota-se pelo exame da tabela III-o, que veririco1l-se sisnif'icativa diminuição 

na Pnrticipaçã~ relativa das importações dos bens de consumo, especialmente os 'não duráveis, o ql~ 

se deu tam~m 0011 as !aportações de mat;rias primas para a ind~stria não metálicas, enquanto que 

as met~licas tiveram ua pequeno aumento. 

TABELA III-c 

DISTRlBUIÇKo PERCENTUAL DAS IMPORTAÇ~ES BRASILEIRAS 

SEGUNDO OS TIPOS DE BENS 

193J/19~ 

• 

I _ DEN3 DE CONSUMO 

a) Dur'veis 

b) Nno duráveis 

11 - COMBuSrfvEIS E LUBRIFDCAN!ES 

IIl- MAXfRIAS PRIMAS E PRODUTOS IHTERMEDI1RIOS 

a) Para lnd~stria 

a.1 .. Metálicas 

a.2 .. Não met~licas 

a.~ - Material de construção 

b) Para Agricultura 

IV - nENS DE CAPItAL 
a) Para Ind~tria 

b) "Agricultura 

c) fi Transportes 

d) Material de constru~no 

e) Diversos 

T O T A I S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• ~. 

FONTE. SEEF - IIF e IBRE/CCH - FGV. 

1933 1938 

.19,1 16,9 

a,' 10,8 

10,8 6,1 

.!hl. 11,1 

55.5 50,a 

55,1 50,1 

9,3 10,6 

44,2 38,4 

1,6 1,1 

0,4 0,7 

.12.1 21,2 

2,7 7,0 

1,4 1,5 

4,8 8r..5 
1,0 

3,2 3,2 

100,0 100,0 

A moditicação mais relevante, é sem d~vida, a verificada nas importações de bens de oapital 

que pUSSBraa de 1~ para 21% do total das importnçÕ8s, indicando certamente, a elevação dos níveis 

de inversiio nos vários setores, dos quais sobressai-se u ind:istrin. Isso se deu apesar de que t C! 
mo j~ foi dito, muitas ind~strias~ndiram com base na maior utilização da capacidade instalada, 

em face das dificuldades representadas pelo quase estancamento da capacidade a importar. 

O setor exportador continuava a ser. portanto, de estrat&gica importância, pois o nlve1 das 

inversões e a continuidade do desenvolvimento estavam ligadas ao comportamento da capacidade a ~ 

portar. E o govirno, no intuito do proteger êsse setor, oontinuava ea sua pOlítica de contrôle 

artificial da oferta do car: no mercado mundial, chegando Q destruir a impressionante cifra de 53 

milhões de sacas no per!odo em análise, o que representava, nos preÇ(. de 1939, oêrca de 42" mi -

lhões de dólares, ou seja. três vêzes a receita cambial do próprio oaf' no IIleSJ:lQ ano. (4). 

(~) V •• A.~lo Estat!stico do Café, op. oit., tÓ,. los. 

,." .... '.".. ' ..... .. 
__ lOTECA MARIO HENRIOUE SIMO" 

fUIWACAO GfTWO VARGU 
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• • • E opesar disso, os pre~os do ooto mantinham-se ~5% mais baixos que o n1vel mois olto nl -

onnçocSo •• 1928, • as exportações OOIllO UIII todo tinhalll seus preços estagnados no porlodo _ an&li.-

Isse esfôrço representava, evidentemente, o tcnt~tiva do govêrno de manter a liderança do 

setor exportador. ou 8m ~ltian instânoia, o lIIodêlo tradicional, o que custavu sem dúvida um pesado 

ônus financeiro, oiém de continuar inC8~tiYnndo as inversões dentro dêsse meSlllO setor, coa perspe~ 

tivas sombrias paru o futuro. 

A maneira, po~III, com que se pôs em prátioa essa pOl!tica de defesa da posição do setor 

exportador, aliada às condições do intercâmbio externo antes analisndas, viera. trazer como conse

quência um fator cuja importância passaria a ser relevante da! por diante, a inflnção. talvez 

se possa mesmo afirmar que êsse fator deu enseje ao único resultado positivo des$l pOlltica,"man

tendo, por um lado, o nível da renda mone~~i~ e, por outro, ampliando com a moior desvalorização 

cambial, a barreira proteoionista ns ind~st~i~s exist~ntes no pa1s... ESSQ primeira onda infla -
• #. .I A 

010n~r1n pr9vocoU um aumento reletivo da rentabilidade do setor ~ddustriol, atraindo pera este 

recursos e oapacidade e.pre&~rial que de outra formo teriam permaneoido no setor exportador, ou 

mosmf;ociosos". (5). 

Contudo, uan relativa diversificação das exportações foi alcançada no tianl do período, 

oonforae a ~abela IV-b, 

TABELA. - IV-b 

~XPORrAÇGES iM P~RCENTAGENS DO TOTAL DO ANO 

PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS . ; . 
têxteis 

QuImice 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Couros e peles ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Produtos alimentares ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

P.WDUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS 

Extrativa Mineral •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Extrativa Vegetal, Lavouras e Produção Animal •••••••••••••••••••••••••• 

T O T A I S •••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FONTE, SEEP/M1' • IBRE/CCN - FGV. 

1933 1938 

0,0 0,3 

2,7 7,4 

~.6 3,7 

5.' 6,4 

O.~ 0,6 

100,0 

lota-se que as exportações de produtos COlll alguma transtormação industrial ( têxteis. qu! 

~. oouros e pel.s produtos aliaentares e outrGs) passaralll de l~ para l~ no tinal do perlodo, 

diminuindo consequent •• ente a participação relativa dos produtos priaários. 

Do pon~o de -vista anal!tioo, esse deve ser considerade um per!odo especial para a econa.ia 

brasileira, vistO tratar-se dos anos de gue~a. Os resultados econôaicos sotrelll, ôbViaaente, e in

i'l.êno1adê ... tato. ex."o, partieultU'llente os do setor externo da eoonollÍa. 
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la verdade, êsse pertodo .~rcou mais um passo, 6mbora pequeno, ea tireçúo à intensir! 

oação 40 pro.esso de substituição de importações. 

Diferentemente da primeira f~se, quando o colapso externo criou os condições Roces -

sár~as ao surgiaento de um nôvo centro dinâmico ligado ao mercado interno, nesta faso nno se mani 

restaria o desequillbrio externo. Ao contrário, nossa economia passou por uma tose de acúmulo 

d. divisas. o reservas cambiais elevadas. 

Contudo. um nôvo fator viria criar as condições antes ensajadas pelo deseqúil{brio ~ 

~orno.Tal foi a restrição da oferta externa, que além de trazer à luz o desenvolvimento e diversi

ficação já alcançados pela industrialização, propiciou as condições necessárias à intensificação 

do Pi'ocesso. 

Foi, realmente, nesse períodO que se desenvolveram ainda mais as indústrias tradicio

nais prQdutoras de bons de consumo essenciais, como também as indústrias fornecedoras de mAtérins 

primas e produtos intcrmediórios. 

f bem elucidativo o exame das tabelas I-d e II-d seguintes. Nota-se que os resulta -

dos ~lcançados p~la economia brasileira nesse portodo são bastante relevantes. Enquanto o produ

to real crescia aproxiaadamento 48% e partiCularmente o produto do sotor industrial crescia 40%, 

as importações fq~o. diminuidas em 12% no pertodo. Por seu turno, a capacidade n importar obser

vou uma melhora significativa, crescendo 33% num por!odo de sete anos, o que se deveu à melhora 

nos pruços re~ativo8 de intercâmbio, de cérca de 52%, jQ que o quantua exportadO decresceu 12% no 

mesmo espaço de tempo. Essa melhora nas relações de intercâmbio deu-se, por sua vez, graças à 
maior p~rticipa95o dos manufaturados brásileiros no mercado internacional como veremos adiante. 

I 
I' 

, 
• 

TABELA I-d 

íNDICES DO COUêRCIO EXTERIOR DO DRASIL 

1939/1945 

1939 = 100 

, ' 

~ I 

I Import. I ; Export. . I ' .. ; Relatoes I'p ... • .. I 
compra, 

Quanti-!Varia-ilmport.!Varia-IExport. varia_Ide Inter ANO I Quanti-Iv!ria-
I dada Qno % 
i j_ , 

1939
1 40. 

41; 
: 

42; 

43! 
44' 

45~ 

100,0 

66,2 

88.1 

59,9 

71,4 

86,0 

91,8 

Variação % 
no portodo 

, 
t_ 3,7, ; 

~ 

13,81 -
+ 2.2 
.. ~2,0 I 
+ 19,2: 

t + 20,,,1 
'+ 6,1; 

dado Qno ~'rreços lç50 %jPreços lção % oâmbio-
I I I t 
I , 

, 
100,0;+ 7,Oi 

81,11- 18,9, 

89,5:+ 10,4! 
; 

78,~!- 12,5. 
I 

7 '31 
0,1 

84;,0 + 

83,9.-
82,1;-

I 
2,aj 

, : 
100,0,- I,?' 
116,0 + 16,0 

126,~:+ 8,9 

156,1:+ 2~,6i 

171,6 + 9,9 

184,01 + 1,2i 

l86,2j+ 
I 

1,21 
I I 

+ 79,0; , 

100,0,+ 3,B 100,0 

10e,41+ 8,4 9~,5 

B2,e'+ 22,5, 105,1 

110,8 • 28,6. 109,4 

lB7 • .1 + 9.51' 
231,9;+ 24,0 

267,:s! + l5,~' 

I 
+177,61 

• 
FONTE, SBEF/MF e IBREJOCN - FGV. 

Varia. das expor Verin-
ção %1 taçõcs- ção % 

1+ 5,6 

,- 6,5 

!+ 12,4 

1+ ".1 

1- 0,4 
1+ 15,6 

;+ 14,0 

+ 51,6 

100,0 + 

75,8J -

94,1 + 

85,1 -
91,6 + 

I 
105,8i+ 

i 

117,9+ 

13,0 

24,2 

24,1 

8,9 

6,9 

15,5 

11,4 

+ 33,2 

( (5) FurtadO, Celso .. Desenvolviaento e SuMesenvolvimento, 211 04. 1961, pás. 248. 



TABELA II-d 

fNDICES DE PRODUÇÃO REAL 

1939/1945 
1939 .. 100 

~ , f t', , 
t
IA 1'C lt voria-i I d' t • ,lv~ria_'. '. jlv~ria-ITransportes 'Varia- Produto Ron1;Varia-gr u urll ; n us r1o, i C omerc 1.0 , ê 

, 'çno %1 lção %1 lção %IComunicações ção %i(Estimativa)!ção ~ 
ANO 

I 
1939

1 
40, 

41j 

42 

43 

44: 

100,0 

125,0 

159,7 

158,6 

163,6 

150,1 

157,9 

Variação % 
no pertodo 

4,21 
+ 25,0' 

+ 27'sl 
0,71 

i i+ 3,21 
1- S,3' 

.+ 5,2 
I 

PONTEt IBRE/CCN - FGV. 

100,0 1+ 

102,0 j+ 

110,4 1+ 
112,8 .~ 

! 
128,6 \+ 

137,8 !+ 
132,7 .-

5,31 
i 2,0 

8,21 
I 

2,2~ , 
14,0, 

\ 

7,2t 
3,7~ , 

1oo,0!- 0,1 

116,9 ,+ l6,9i 

142,4 + 21,8 

142,6 + 0,1 
J 

15l,4!+ 6,2 

145,8;- 3,7 

149,1 + 2,3 
I 

+ 49,0\ , 

100,0 

100,5 

102,6 

97,? 

108,? 

124,8 

136,9 

I: 
i 

+ 47,S! 

J 

100,0 

115,4 

138,7 

138,3 

147,3 

143,8 

147,9 

+ 15,4 

+ 20,2 

0,3 

6,5 

• 47,9 

A industrialização que se iniciava no per1odo anterior teve continuidade ainda na fai 

xn dos bens de consumo, entrando 8&Orn parll101nm~ntc nos ramos produtores de algumas matérias pr! 

mas e bens intermedi~rios, datnndo dessa época a entrada em funcionàmento do primeira sidarúr6ica 

brasileira de grande porte. 

Observa-se pela tabelo V-d que t comparativamente U Ullla diminuição de 12'h no IIquantum" 

ger~l das import~ções, tivemos uma redução maior nas importações dos ramos industriais de bens de 

consumo, tais comol produtos alimentícios, vestuário o calçados e têxteis at~ certo ponto. Da 

m~sma maneira outros ramos industriais, produtores do matérias primas e bens intermOdi~rios dimi

nuirruo relativamente s~s importações como, Extrativa Mineral, Metalúrgica (cujas importações 

cresceram apenas 3,4%), Mecânica, Material Elétrico e Comunicações, Material de Transportes, Mob! 

li5rio, Papel c Papelão, Borracha e Química. Outros ramos aumentaraa suas importações, esp~cinl

munto aquêles fornecedores de mntérias ,rimas parn a indústria local. 

Dessa mano ira roi poss!vel alcan9Qp o relevante aumento do produto real e principal

ltIonte do setor industrial quase quo il\teiramento lmseodo na demanda interna. UII1ll vez que o. deman

da externa comprimia-se cêrca do 12% no per!odo, em razão, logicamente, das condições de guerra. 

O examo dQ composição da pauta de importações (tabela III-d) pode dar uma idéia das 

modificações ~struturais ocorridas no por!odo. As i~portnções de bens de consumo, principalmente 

os durnvcis, nssia como CO&lbust!veis o 1ubriticantes foram bcstante restringido.s nos anos intol'mo 

diários, o que se devo mais à r&striçno da oferta externa do que prPriamente à capacidade de pro

dução interna desses bens. Quanto aos bens de capital, no ontanto, nota-se quo houve um aumento 

excepcional no sua importaç5o nos anos da 1943 e 19". fsse tato vem comprovur a e1eYação do d.~ 

vel de investimento naquêles anos, especialmente a instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, 

por parte do gov;rno brasileiro. 



TABELA V-d 

IMPOllTt.ctqLS POR RAMOS DE IND~STRIA 

19~9/1945 

~ A~E: t.93~:;. f o o,. o 

, 
19~9i 

I 
1940~ 1941! 1942 1943 1944 1945 

f Varia
I ção % 
I no pC'-. " 1'1odo 

--------------------------~--~--~----~--~----~----~--_4----. 
A - EXT&\TlVA MIN~RAL ~ ••••••••••••••• ' 
TI - IND6STRIA DE TRANsroRlfAçi\o I 

1 ,. . - '. I - M1nera1s nao metal~cos ~ ••••••••• ; 
2 - Metalúrgica ••••••••••••••••••••• i 
~ _ Mecnnica i . ··:··:··················1 4 - Mater1al eletr1co ••••••••••••••• ' 
5 - Material de tran~orte •••••••••• ; 
6 - Madeira ••••••••••••••••••••••••• l 
7 - MObiliário •••••••••••••••••••••• ! 
6 - Papel e papelã~ ••••••••••••••••• ; 
9 - Borr~cha •••••••••••••••••••••••• ! 

10 - Couros e peles •••••••••••••••••• 
11 - Qu1mica ••••••••••••••••••••••••• ". , . 
12 - Prods.perf., mat.plast.e fnrmac •• " 
13 - Têxtil •••••••••••••••••••••••••• 
14 - Vestuário e calçados •••••••••••• 
15 - Produtos aliment!cios ••••••••••• 
16 Bebidas ••••••••••••••••••••••••• ; 
17 - 3ditorial e gráfica •••••••••••••• 
1 . I 

8 - Dl.versos •••••••• ' ••• • • •••• • • • • • •• f 
I 

FONTEt SEEF/MF e lBRE/CCN - FGV. 

100,0; 

10()~0! 
lOO,O~ 

10°,°1 
100,0; 
100,0i 
100,0, 
1oo,oi 

~~~:~~ 
100,oi 
100,0, 
1oo,of 
100,O! 

100,°1 
100,0) 
100,0: 
100,01 
100 ,oi 

1 

1 
o 

89,6\ 
• I 

68 161 
101 , 1' 

62,0 
72,0, 

108,1; 
98,1, 
79,9, 
83,01 
71,1! 

• 57,7! 
94,6í 
54,5! 
84,5! 
42,61 
88,5; 
77,71 
82,~; 

68,9, 
f , 

95,9~ 

72,3' 
83,1: 
7l,lj 
98~6" 

104,5i 
111,;'; 

57,2: 
97)4i 
48 i 4 t 

70,61 
101,2! 

82,2' 
55,41 
54,6. 
46,4" 
88,4 
99,9; 

521,71 

TABELA IIl-d 

, 
! 

61 7' , , 
I 

95,2: . - ')" 

"':'>'~i 
34,4j 
56,7i 
36~6: 
94,5, 
23,5i 
50,6j 

5,1) 
80,9i 
72,4

1 89,2
1 42,0 

59,5: 
30,6: 
7~,81 
92,4! 

452,2j 
I , 

56,9 

69,1i 
59,5' 
33,61 
57,81 
17,3, 

121,81 
19,8: 
61,4i 

4,2. 
119,81 
98,5 
52,?; 
54,8" 
36,41 
26,1. 
92,11 

218,8, 
1.698,5i 

I 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS IMPOJ~TAÇ5ES BRASILEIRAS 

SEGUNDO OS TIPOS DE BENS 

1939/1945 

1939 1940 I 1941 1942 

I .. BENS DE CONSULlO 17,1 14,7 15,Jt 12,71 
-1 -, 

a) Duráveis 10,9 9,4i 10,2 7,1' 
b) Não duráveis 6,2 

~ 
5,2 5,6' 

í 

II .. COMBUSTÍVEIS E LUBHIFICANTES 13,6 : 16 7 ~i 15,4~ 

111 - MATS.PRIMAS E PRODS.INTBm~EDI!RIOSl j 
47,0 51.~; ...!2.a1 5~.8. 

i 
Il) Pal'O Ind~stril'. 46,0 50,51 49,1 52,9, 

a .. l - Metálicas 13,' 14.5 14,7 11,61 
a.2 - Não met~1ioas 31,7 35,11 33,' 39 2' , , 
a.3 - Material de construção 1,1 0,9. 1,1 I 2,1l 

b) Para Agricultura I 0,6 0,9i 0,9 0.81 
1 

BENS DE PRODUÇÃO llall i 
IV ... ~ .!2.a1. 18.1, 

a) Para Indústria 8t~ 5,61 7,' 9,7~ 
b) n Agricultura 1,6 1,0: 0.9 0,6; 
c) .. Transportes 8,5 7,41 7,1 4,5 
d) lIaterial de constru~o, ; o,a 0,7; 1,0 0,8: 
e) ~iversos 

~. 
3,1 2,6~ 3,4 2,5; 

I 
• , . • i 

i .. I 
100,0. 'i: O T A I S •.......•..........•....... ~ 100,0 lM,O! 100,0 

j f 
i 

FOME, SEEr/MF e IBRE/CCN - FGV. 
-. ----- ~------_._--

----~-- - -- -- ----_._- -

52,4' 
I 

127,5' 
llL!, 8' 
1:3,7: 
55,3! 
26,8j 

164,0 
30,9: 
81,1; 

4,51 
121,8i 

90,3i 
134,6! 

30,71 
30,9! 
59,8' 

102,1l 
31~,31 

1.360,8: 

i 

192,7 + 92,7 
103,4 + 3,4 
54,2- 45,8 
65,0 - 35,0 
70,2 - 29,8 

145,8: + 45,8 
70,4 - 29,6 
98,0 - 2,0 
5,9 - 94~1 

129,0: + 29,0 
92,7,- 7,3 

138,3: + 38,3 
27,9 - 75,5 
75,4j- 24,6 
66,0; - 14,0 

200,0.+100,0 
318,7 +218,7 
354,4~+254,4 

-
194~ 1944 1945 

9,7· ..M 13,6 

4,5; 2,5 4,4 
5,2. 7,0 9,2 

1',8; -'hl 10,0 
, 

49.8: 56.1 54,3 

49,2. 55,1 53,3 
10,7: B,3 12,4 
~7,5 39,9 38,4 
1,0 1,9 f 2,5 
0,6: 1,0 1,0 

: 
~: ~i ~ 

17,41 14,2 ! 9,4 ! 
0.5j 0,7 • 1,1 
6.31 7,5 8,2 
1,21 0,6 0,5 
lt~1 2,1 2,9 

100,O~ 100,0 100,0 

------_._---~- --_ ... -
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Do lado das exportações verifica-se que os produtos primários ainda eram responsáveis por 

mais 40 50% das receitas cambiais, contudo, algum proercsso foi experimentado pelos produtos tê~ 

teia e qu!micos especialLente, que tiverem sua participação relativa senstvelment •. ~umentada. 00-

a6 se pode notar pela tabela IV-c. 

TABELA IV-c 

EXPORTAÇ~ES BM PERCENTAGENS DO TOTAL DO ANO 

1939 e 1945 

l;:l~g 

------------~---------------------.----------t_------
PRODUTOS INDU3~;":rALIZAj)OS 

Têxteis 

Qufmicn 

Couros e 

Produtos 

• 

...................................................... ··········1 

.~ ••• ~~ •• ~ •••• _.~ ••••••••••• O~.~~~~~ ••••• ~J~ •• ~O~~~.J ••• c~ •• ~ •• (' 

polB~ ••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• :" •••••••••••••• 1 
alimentares ••••••••••••••••••••••• _~o~ ....... ~ .......... 4 ... C.' 

Outros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

rIWDUTOS NKo INDUSTRIALIZADOS 

Extrativa Mineral •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I 
Extrativa Vegotal, Lavouras e ProduçQO Animal ••••••••••••••••••••• ~ ••••. 

T O T A I S 
, ...................................................... ······t 

FONTE. SEEF/MF e IBRE/CCN - FGV. 

0;6 

8~3 

3.9 

8,3 

0,2 

100,0 

... 

I • • i 

1945 

18,9 

9,3 

1,9 

5,9 

6,4 

2,9 

54,7 

100,0 

Ao tindar o período, a economia brasileira viu-se diante de ua razo'vol acGmulo de divisas, 

o que iria influenciar sobremaneira a polltica econômica do per!odo seguinte. 

e) Per!ode de 1946/52 

o por!odó 4e .pós-guerra marca na economia brasileira uma tase 4e variadas modifioações 

nas institutições de pOl!tiea econômica, particularaente as experiências vividas no campo da P01~ 

tiou cambial, indo desde o liberalismo oambial com taxas fixas até os mais diversos tipos de eon

trôle cambial (6). 

o Brasil saiu da segunda conflagração aundial oom um razoável acÚmulo de divisas, fruto 

mais das restri~no da oferta externa, aliada a uma melhora nos preços relativos de intercâmbio, 

do que prOpriamente melhora em suas exportações. como já foi analisado. 

.. \.... . . .... """ .•. 
(6) Muitos autores trataram dêsse assunto nos últimos anos, destacando-sel 

a) Simonsen t M.H. "OS contrôles de preços na Econoaia Brasileira". Consulteo, 1961. 

b) HUd&le. Donald L. "Balanço de Pagamentos e Contrôle de câmbio no Brasil - Diret~izos Po

lItica.s e Hist~rill' 19,.6/5"", Revisto. Brasileira de Economia, março ele 

196,.. 

• 
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De ceao aelhor utilizar êsses recursOs seria ua assunto merect40r 4as atenções 40s 

idea~iza4eres da pOl!tica econômica na época, estes, no entanto, não pareci .. ser poesuidores de 

uma pertelt~ conscientização do caminho at~ então percorrido pela indústria, e dOS rumos a seguir. 

Alguns ~tores ~1) chegam mesmo a arguaentar que manifestar ... se na 'poca alguns resqulcios da e

conomia colonial. O esplrito conserv8dorista das olasses exportadoras influenciou as decisões de 

pol!tica eoonômica, Julgou··se, então, que a indústria nacional ocupava situação priviligiada no 

sisteaa eoonômico, coa inteira despreocupação quanto a custos e preços, protegida qUe era da con

corrência externa, ea razão da pOl!tioa cambial dos pO~lodos anteriores, como ~á roi de.onstrado~ 

o caminho a seguir seria então o da liberação das importações, o que deixava transparecer a claru 

iAtenção de oertos setores da pol{tioa econômica, de roorganizar a economia de exportação, 

POJ' outro lade, o constante "superavit" do Balanço de PagaJllentos e a domanda reprimi

da de importações no per{odo anterior impelia. o govêrno a adotar o regime de liberdade cambial, 

O fato é que as importações ~oram liberadas e dessa aaneira ~ que se verificou, como 

pOdemos notar pela tabela I-e, um brusco aumento no quantua importado, da ordea de aproximadamen

te ~~% em 1946 • 6~ em 1947 (8), esgotando ràpidamente as reservas disponlveis, 

TABI;LA 1008 

ÍNDICES DO COUfHCIO EXTERIOR 00 BRASIL 

1946/1952 

1939 .. 100 

1946

1

i 122,5 j+ 33", 106,5:+ 29,1 212,8 ~ 14,3i 303,6 + 13,61 142,1,- 0,6' 151,9 ;+28,8 

47 197,9: + 61,6: 101,1' - 4,6; 232,4 + 9,2: 357,6 _ + 17,81 153.9 + 7,8: 156,5 _ + 3,0 I 'I I I I j 

48, 170,8 i. 13,71 106,4.+ 4,6 248,5 + 6,9' 359,3 1+ O,Si 144,6, - 6.0 i 153,8 1- 1,7 

49 175,41.2,7i 98,4-- 7,5' 2~6.7 - 4,71 361,0 ,+ 0.5- 152,5 + 5,51 

1950 196,8 1+ 12,21 253,4 + 66,2. 

51 289,0 + 46,8( 248,6í- 1,9; 

52~ 262,3 - 9,2, 220,11- 11,2! 

Vuriaçõo % 
no p<:rlodo i+185,1t 

t i 
FONTE. SE~F/~r e IBRE/CCN -.rGV, 

+ 54,1! 

I 

(1) Entre os quais C.Furtado, op, cit., png. 249. 

(8) O regime 4e liberdade cambial só vigorou até junho de 1941, 

150;'0 - 2,5 

211,2 +40,8 

220,7 + 4,5 

160,2 ! -'Z7 ,4 , 
+35,9 



, 
I 

! ••• auento nas importações se deu na forma de bons de consumo dUl"veis e nõo dur& .. is, 

o.sia 00110 em UI! aior volume de bens de capital, pelo incentivo que os investaentos recebiall por 

parte de uaa taxa do câmbio r{gida deteriorada pela inflação. Apesar disso, a tranquia As impor

taçõe., co.o se~ia de se esperar, veio trazer uma quebra no ritmo do crescimento industrial, que 

em 1947 só orosCeria 4~ aproximadamente, enquanto o produto real ficava estagnado nesse .esao ano 

(ell têl'lllos "per co.pitaft ). 

:rABELA II-e 

tNDICES DE PRODuçlo REAL 

1946/1952 

1939 • 100 

ANO 
V ·, 'il t ,.' ""f ',-A& ' ... t 0.1'18- I d' t~ tVor a- C ' i .Var1n- Transportes Var1a- Produto RealtVar1açao 

I .,1'10_ ura I n us .l" .. a , amorc o I • . 
~ i ção ~, ! ção ~! ; ção ~I Comunicações i ção % (Estimativa) I % 

• i 
, 

1946: 

47
i 

481 
49 

50 

511 

164,8 

163,6 

174,9 

182,8 

185,5 

186,8 

203,8 

Variação ,; 

no por!odo 

; 
,+ 4,4 

j.. 0,7 

! + 6,91 
.+ 4,5i 

I 
+ 1,51 

I i+ 0,1; 

1+ 9,1 

+ 29.1 
i 
I 

FONTE, IBRE/cCH - FGV. 

151,8 

158,1 

176,0 

194,2 

216,4 

230,2 

241,6 

I . 
I I: 1:::: 
1+ 11,3 

1+ 10.31 
+ 11.4: 

1+ 6,4 ~ 
j+ 

, 
+ 82,1. , 

I 

160,3 

16iL,7 

191,7 

198,6 

206,8 

234,2 

1: ::~i 
!+ 18,6 

1+ 3.6 

1+
+ 4.1 

13,2 

+ 3,9 

156,0 

178,1 

206,8 

224,0 

241,9 

266,1 

283,2 

14,0 

14,2 

16,1 

8,' 
8,0 

10,0 

6,4 

159,9 

163.2 

176,7 

188,7 

198.1 

208,' 

220,0 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

8,1 

2,1 

9,5 

5,6 

5,0 

5,1 

5,6 

+ 48,7 

Essa situoçno não deveria perdurar. Uma ves esgotadas as reservas cambiais das lloedas das 

~reas converslvois, seria necessnrio recorrer aos controles cambiais a tim de evitar problemas 

raais s~rios com o Balanço de Paglllllentos. O volume importado nos quase dois anos de liberdade cam

bial só não trouxe um grande detioit no Balanço de Pagamentos porque, além das reservae existentes, 

houve WI1D. grande aelt...)ro. nos preços relativos de intereâabio, nêsse pertodo. 

O contrô1e cambial foi então institu!do a partir de ~unho de 1947, e estabelecia a taxa 

de câmbio fixa e contrôle quantitativo das importações, _ que vigoraria, embora COII algumas modiri 

cnções, até princIpios de 1953. 

Os reSUltados sôbre o sistema econômico toram os aais contraditórios. S. por um lado con

soguiu-se retrear o incremento dns importações supérfluas, pelo menos a~ 1950, por outro, as ox

porta,ões Soram desestimuladas ea virtude dos cruzeiros supervalorizados com que eram remunerados 

os exportadores. A manutenção da taxa rígido pOderia ter acarretado maiores consequências sôbre o 

setor externo da eoonomia, nno fôsse a melhora nos preços internacionais do cnré por volta de 

1950/53 (9), o que veio abrandar o endividamento externo em que se inoorreu ea 1951/52, face à 
perspectiva que então S~ delineava. do uaa nova guerra .undial. 

-. ~ t • ,. AI!''; '" .••••.•• -' 

(9) Nêsse perlodo a exportação de produtos priaÓrios voltou a repres.n~ár cêroa de 80 - ~ 40 V! 

la. de nossas exportações. 

--'---------------------
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Ao •• smo te.po, as taxas fixas e o contrôle quantitativo das importações vi.roa introdua1r 

S:rlQs distorções no que diz respeito à continuidade do processo de substituição de iaporta9Ões. 

S(, be. que t,nhtUI favorecido Q indústria. n qual alcançou um ~levado crescimento no p6lr{odo (part! 

cularaàbte nos anos 1948/49/50), vieram ocasionar a falência total do sistema de preços como orien

tador dos investiaentos, e~pecinlmente aqueles que se destinavam a substituir importações~-

As mercadorias importadas erQm taxadas segundo o seu !rau de essencialidade, e dessa .... 1-

ra passou-se a incentivar a produção interna dos bens menos essenciais, ea detrimento, logicamente, 

dos mais priorit~rios. Para isso, concor~in, iguala&nte, o sistema tributàrios interno, que tribu

tava frncuaent. Q produção dos bens não essenciais produzidOS internamente. 

A entrada de capitais externos, por seu lado, era bastante desestimulada, como seria lógi

co osperar-se. Com~ se pode vôr pela tabela VI-a, foi reduzida a entrada de oapitais nos anos ini

ci~is do porIodo, cnegando mesmo a haver salda, nos anos de 1948/50. 

Apesar das distorções com que se deparou, o processo de substituiçio de iPportações avan 

çou considoro.vellllente no períodO. Conf'l"ontando-se os dados das tabelas V-e e VII-a pode-se ter 

idóia do sua evolução. &ri comparação a um orescimento industrial de 82% e um aUllento no "quo.ntum" 

gerel importadO de ~., veri~ica-se que alguns ramos industriais diminuirnm suas importações no 

portadO, como roi o caso dei Couros e Peles, V~stuário e Calçados e Bebidas (o que ve~ comprovar 

quanto a êste ~ltimo, o que foi dito quanto n produção interna de bens nüo essenciais), enquanto 

outros romos indust~fais aupentavam suas importações em menor proporção que o Indice geral, tais 

como, Extrativa Mineral, Minerais não metnlicos, Material Elétrico e Material de Transporte, on

quanto as ind~strias Têxtil e de Borracha tinham suas importações aumentadas em maior escala, tal 

como a ind'stria Qulmica, que aumentou proporcionalmente suas importações (inClusive petróleo e de 

rivados). 

VerifiCa-se tam~ q .. as indústrias que mais desenvolveram sua produção tor~ a PrÓpria 
indústria Ou!aica e a Metalúrgica (não se dispõe dos Indicas de produ~ão industrial para todos os 

ramos industriais). 

TABELA VI-a 

BALANÇO DE PAGAMENTOS DO BRASIL 

(Valor usS 1.000.000) 

1947/1964 

ESPECIFICAçIO 1947 

A - BALANço DE MERC:.DORI!.S 13O! 

• 
1948' 

I 

218 

I , 

19~9 1950' 1951 1952 

. 
153 425 67 - 286 

EXPORThÇXO (rOB) 1.1571 1.18' 1.100 1.359 1.770 1.416 . 
DlPORTAÇ1(O (roB) -1.027 - 9051- 947 - 93l1. -1.703 -1.702 

~ - B~LAHÇO .DE SERVIÇOS r 2761- 315/- 271 319 - 535 - 421 

I.. + B .. BI.LANÇO DE BENS E SERVIÇOS !7t. 118 106 468 70? .. 146 _ - -
c - DONA~IV9S 24 - 7 - ! - 2 - 2- 2 

I> - MOVIMI:;NTO DE CAPItAIS 213 lS " - 81 

"~l 
735 

AUTONOIoiOS 311- 9 - 35,- 29 120 

COUPENsmRIOS 182: 24 741. 52 291 615 
• 2,1 

. 
E - ~RROS E OMISS~ES 

1 

1- 43. 82t- 23 123 - 26 
i t 

FONTE, Boletins da SUIIOC (Banco Central). 

-------- --_.- ... - - ---



TABELA V-e 

D~PO~TAÇr.O POR RAMOS DE INDOSTRIA 

1946/1952 

1939 .. 100 

1946 1947 1948 1949 1950 1 1951 1 1952 lvariação Percentual 
no per!odo ' 

EXTtt/"TIVA MINERAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
INDOSTRIA DE TRANSForu".\çJ;'o ! . . - ". , 1 M1nera1S nao metn11cos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
2 Metalúrgica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
, Mecânica •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 Material elétrico ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 Material de transporte •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
6 Madeira ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
7 Mobili~rio •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8 Pepel e papelão ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
9 Borrach& •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10 
'11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Couros e poles •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Qu!mica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Produtos de perfumaria. m~t~riu plástica e farmnceuticos •••••••••••••• 
T~xtil •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vestu~rio e c~lçados •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Produtos alimentares •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bebid~s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Editorial e gróricQ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Diversos •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i 
~TE. SEEF/MF. IBRE/cCN - FGV. 

91.0 

259.1 
154,0 
121,2 
198.9 
203,6 
123,4 
167.4 
U2.9 
13.3 

137,9 
118,7 
211.3 
56.2 

219,9 
163.9 
254,5 
291,J 
149,9 

130,3 

312.3 
179.0 
193,9 
362,0 
356,9 
141,8 
425.7 
133.3 
112,3 
100.7 
186,6 
278.5 
116,4 
422.4 
266,0 
260.2 
321,0 
401,9 

85,2 

278.1 
102,9 
177,6 
260,2 
295,8 
130,8 
187,6 
78,2 
22.1 
74,4 

223,7 
265.8 
159,4 
297,0 
254.5 
194,4 
285,2 
257.0 

1 

66,9 

285,8 
109,6 
206,4 
220,5 
222.0 
130,8 
102,9 
107,0 
14,5 

102,0 
254,4 
385,8 
172,2 
295,7 
134,6 

83,4 
322,3 
248.2 

128,4 

307,8 
109,7 
222,0 
215,3 
229.0 
169,0 

46,2 
150.0 
12,2 

100,0 
319,0 
324,4 
125,2 
210.8 
135.5 
103.3 
266,3 
265,4 

133,1 

522.0 
159,9 
316,4 
358.6 
462,4 
237,6 
104,0 
166,8 
115.0 
132,4 
406.4 
565,6 
181,7 
183.9 
196.3 
231,7 
394,2 
353,8 t . 

115,2 

548,0 
160,0 
289.6 
310,8 
390,0 
170.9 

47,3 
158.2 
141,4 
111,9 

'401,1 
583,5 
119,3 
93,3 

224,3 
124,4 
420.8 
221.7 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

~,6 

111.' 
3.' 

B8,9 
56,3 
91.6 
38.5 

182.6 
40,1 

906,3 
18,9 

237,9 
176,1 
327,6 
57,6 
36,9 
51,1 
44,5 
47,9 

~ • 



T:.BELA VII-a 

ÍNDICES DE PRODUçKo INDUSTRIAL 

1947/1952 

1953 ... 100 

'- i INDuSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO •••••••••••••••••• 1 
I 

Minerais não .et~licos ••••••••••••••••••••• 1 

MetalGrgioa •••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
li "' • • ecan1c~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! 
Material 'létrioo e de comunicações •••••••• 

• 
MQterial de transporte ••••••••••••••••••••• , 

Madeira •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,! 

Mobili~io ••••••••••••••••••••••••••••••••• -Papel e papelao •••••••••••••••••••••••••••• , 

Borracha .~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Çouros e peles ••••••••••••••••••••••••••••• 1 
QuÍmico •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

T~xtil ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
, • i 

Calçados e vestuar10 ••••••••••••••••••••••• ! 

1 · t'· I Produtos a 1men 1C10S •••••••••••••••••••••• \ . . 
Beb1d~s •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 

F~O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
. Editorin1 e gr~rica •••••.•••••••••••••••••• '1 
\Di~ersas ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

I 
BX~RATIVA MINERAL ••••••••••••••••••••••••••• j 

CON:;TRUÇXO CIVIL •••••••••••••••••••••••••••• 

;;;NEí;GIA ELfTRICA •••••••••••••••••••••••••••• 

~~ O T A L •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 
FONTE, IBRE/CCN. FGV. 

1947 

59 

50 

40 .. , 
• •• 
••• 
••• 
••• 
59 

54 

81 

37 

78 

64 

64 

63, 

52 

52 

••• 

68 

67 

88 

I 
t 

I 
1 
! 

60 i 
t 

1948 

66 

60 

50 

••• 

••• 
••• . ,. 
••• 
64 

58 

89 

56 

82 

78 

71 

67 

S6 l 
I 

51 I 
•.. ! 

, , 
82 I 

! 
10 

9' 

61 

1949 

73 

66 

60 

••• 

••• 
• •• 
••• 
••• 
74 
66 

91 

61 

8S 

79 

80 

75 

6S 
56 

••• 

81 

74 

99 

74 

I 

30. 

1950 
I I !varia9QO % 

"19'1 1952' , 
I no per1odo 

82 

72 

76 

••• 
• •• 
••• 
• •• 
• •• 
85 

77 

93 

69 

9~ 

88 

90 

89 

74 

67 

• •• 

79 

76 

104 

82 1 
1 

87 

7S 
84 

• •• 
• •• . .... 
••• 
• •• 
90 

84 

99 

92 

90 

105 

93 

106 

87 

82 

• •• 

96 

a6 

110 

88 

I 

91 

83 

88 

• •• 
• •• 
• •• 

• •• 
• •• 
90 

90 

94 
84 ' 

95 

97 

94 

96 

96 

98 

• •• 

93 

94 
1 
I 

104 , , 
, 

92 
t 

... 54,2 

... 66,0 

... 120,0 

+ 52,5 

... 66,7 

... 16,0 

... 127,0 

... 21,8 

... 51,6 

... 46,9 

... 52,3 

+ 84,6 

... 88,5 

... 36,8 

... 40,3 

... 18,2 

... 53,3 
-

Nota-se, portanto, que os ramos industriais produtores de bens de consumo continuaram subs

tituindo importações, o mesmo se dando oom os ramos produtores de matérias primas. Enqunnto iss:. 

os bens de capital neoess6rios à continuidade do processo foram importados em larga escala. Isso 

pode' Ser visto, sob outro ângulo, pela mudança na composição das importações (tabela JII-e). Ve

rifica-se que os bens de consumo ~oram importadOS em grande esoala nO$ anos de liberdade cambial, 

entrando depois am consistente decréscimo na participnção relativa do total importadO. Quanto 

aO$ Combust{vois e LUbrificantes, tratayc.se ainda de um componente ext~ema.ente rlgido, e o deson 

volvimento econômico trazia a aeoessidnde de cnda vez maiores importações. 



tABEa.A III-e 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS nIPORTt.Ç~ES BRASILEIRAS 

SEGUNDO OS TIPOS DE BENS 

I - BENS DE CONSUMO 

ll) Duró.véis 

b) Não duráveis 

II - CCMBUsT1vEI~ E LUBRIFIC:,NtES 

III - MATS.PRIMAS e PI!ODS.INTr;RMl::DI~RIOS 

~) Para Indústria 

a.1 - Motnlico.s 

~.2 - Mio metálicas 

a.3 - Matorio1 do construção 

b) Porll Agricultura 

IV - BENS DE Pi~ODUÇXO 

n) Para Indústria 

b) " Agricultura 

c) ti Trllnsportes 

d) Material de construção 

e) Diversos 

1945/1952 

I I l 1945' 1946' 19411 19481 1949t' 19501' 1951~ 1952 

t j I I I I ! 
i 13,61 21,7: 19,6, 17,9: 15,5! 1,.1;15.8; ~ 

4,4 9,0' 11,7: 10,1 i S.91' 6,7! 10,0, 7,5 
! . I 

9,2! 12,7,: 8,1 7,21 6,6 7,0' 5,8. 6,0 
. I I I . 
, I ,! 

I 10.0: ~ ..2.&4 12,6112.°114.8' ~ ~ 
, I id ! ! 

54.3 i ~l 41,0: ~i 42 6 40,1' Y 36,0 
I .' 'I 5~,3; ~.2 4O.0~ 37,91 41,S, 3S,9: 37,S, 35,0 

12,4, 12,8' 9,4~ 6,5 j
1 9,0: 7,5',: 8,41 8.9 

I I I 

38,5 27,1; 28,7. 29,6',' 30,7 29,6: 27,S! 23,8 
I I 

2,5. 2,3. 1,91 1,6 l,S! 1,S: 1,9l 2.3 

1,0: O,S' 1,0; 1,01 1,1. 1,6: ~,7l 1,0 

8,2~ 

° Si • ! 
2,9' 

11,5 

i I , I , . , 
~: 3O,6;~!~·..&li .37,0 

" I 

9,S' 11,,! 12,1\ 11,4; 14,0 

3"1 4,l! 3,2j 2,9 
9,1: 9,6 13,9 15,0 

1,9; 2,0,' 1,3: 

"O! 2,9: 
I 

T O T i. 
. I I,! ~ 

1 S ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1100,0'100,0·100.0:100,0'100,0:100,0 100,0' 100,0 
• I \ ; • , t • 

I 'i i, j 

FONTl'!. SEEF/MF e IBRE/CCN - FGV. 

As aaterias priaas. por seu lado, tiveram sua participação relativa diminuIda, mas a cres

cente complexidaqa do sistema produtivo interno fazia antever n necessidade de mnis ampla e va -

ri~ importaçno. 

Quanto aos bens de capital, sua importn~~o foi bastante elevada, particularmente nos ~lti

mos anos do pcrlodO. o que representou ua oo.ráter excepcional da pOlftioa ~e importações, pela 

expectativa de nove guerra mundial. Nos anos intermediários, no entanto t a significativa percen

tagem de bens de capital importadOS roi mnis um produto da taxa cambial fi .. que, corrolda pelo 

processo inflacionário, dava ao investidor nacional condições de importllr equipamentos com cru

zeiros supervalorizados. 

° ano de 1952 seria o Últiao da polltioa cambial coa tax~ de câmbio fixa. A partir de 1953 

possnr{nmos Q UClo. novt\ experiêllcia nesse CtlllpO, como veremos a seguir. 



:52. 

f) ~~ de 195~/61 

:S50 por{odO , caracterizado pela fase mais intensa do processo de substituição de importa

ções, ~S5ia como, no tinal, pelo seu esgotamento como fôrça dinâmica capaz de iapulsionar a indus 

trialização e o desenvolvimento econÔmioo. 

Nota-.. nos primeiros anos do pertodo a preocupação tundamorttal em corrigir os êrros até cn 

t~o cometidos om relação à pOlítica cambial, o qual, coa0 vimos, vinha inserindo no sistemn econô 

mico s&rias distorções, que agora se fazüml sentir mais intensamente. 

Nesse sontido, várins modificações do sistema cambial sucederam-se no decorrer do per{odo, 

ir.~o dosde o sistema misto de mercado livre e taxns mistas de exportação, passando-se pelo siste

ma do taxas mÚltiplas, até o raalismo cambial, em março de 1961 (10). 

O Objetivo primeiro dessas alterações da pOlítica cambial foi sempre o de eliminar o que a 

inflação vinha tornando umu importação pesadamente subsidiada, tace à taxa de c~bio r{gida, além 

do desincentivo cre~ente às exportações e à entrada de ccpitnis externos. Contudo, a falha pri~ 

cipal da pOlítica cambial não seria cuidada, senão no final do per{odo, qunndo o processo de subs 

tituição de importações j~ havia atingido etapa superior, e declinava sua intensidade. 

Realmente, o processo de substituição de importações vinha evoluindo de maneira desordenada 

no que tange à orientação dos investimentos. As substituições que se haviam efetuado até então, 

relu6ionavam-se, ~ grande parte, àqueles bens menos essenoiais que recebiaa uma ~~plicável pr~ 

t~ç~o à concorrência externa, por parte da pol{tica cnmbial então vigente. Essa falha pOderia di 

ficultar a evolução do processo em etapas posteriores. 

No entunto, as olterações das pOllticas cambiais no início do portodo não trarinm modifica

çõos que sanassem essa falha. O fato é que as taxas diferenciadas segundo a essencialidado dos 

bens wportados continuaram, a.gora. no sistemn de taxas mÚltiplas, • COll isso permnneceu a falha na 

orientação dos investimentos substitutivos. 

1\ continuidade do desonvolvimento estava, assim. pre.iudicada. li. pauta de iaportnçõest con

q~~to já tivesse experimentado sens!veis modificações em sua composiç;o, ainda não havia sofri

do transforaação estrutural suficientemente profunda, de modo a permitir um crescimento industrial 

~utônomQ. Para que a industrialização pudesse seguir adiante seria necess~rio importar-se gran 

des quantidades de bens de produção, n~ forma de equipamentos e bens intermedi~rios. Por outro l! 

do, os indústrias que ~á se h~viam instalado tombém nooessitavaa de importações para continuarem 

funcionando normalaente. 

A cap~cidcde a importar poré., apresent~v3-se pràticamante estancada ou mesao declinante, Q 

neo ser no inicio do per!odo, quando registrou-se um salto, decorrente da melhora nos preços do 

cat~ (l9~). 

~pesar de tÔdas essas dificuldades à continuidade da industrialização, a bandeira empunhada 

púl& govêrno roi ~ do r~pidQ desenvolwimento, a qualquer custo. De uma m~neira Ou de outra, o pr~ 

cesso de substitu"ão de importações avançou ràpidamente, tornando poss{vel um crescimento indus

tri~l de cêrco d~ 11% aO Rno, no per{odo de 195'/61, sendo partiCularmente intenso os sua etapa 

suparior, de 1958 a 1961. 

No entonto. a superação das barreiras .que se apresentavam à continuidade do processo. exigiu 

UD grande esfôrço do sisteQa econômico, levando a economia brasileira a sérios desequillbrios es -

truturais, ~ a uma inflação violenta, COQO nindn não havia experimentadO. 

________________________________________________ 3 

(10) Ver Simons~n. ep. cit., ~6. 39 e seguintes, essa experiência de realismo cambial, no entan 
to, só iria n"té Outubl'o de 1961, quando tornou-se às taxas odainistradua e aos "bonecos". -



o. ~an!veis sociais ~o.oa cguçadosi a rápida industrialização deu ocasiio ao apareeiaento 

d ... 8lAua v1tana Soando de Im padrão de vida sensIvelmente mais elevado que os trabalhado,... 

J'Ul'Ilia, násia eOllO a t"nol061a empregada, de uso intensivo lie capital, rêz surgir uma massa 4. 

trabtühadores aarsiaalizada., trabalhando ell ocupações de baixa produtividade no setor sel'Viços, 

ou lIesao deseapregada. 

Por outro lado, os serviços d. inrra-estrutura nno acompanharall o desenvolvimento industrial 

crian~o pontos 4e estrangulnaento iaportnntes. O que ocorreu foi que o govêrao, diante 4a falta 

de est!aulos à inioiativa privada, nesse campo,a qual preteria o ramo lIais lucrativo das especu

laçõas imobiliárias, aos investimentos de lonce lIaturaçõo, teve que interfir aumentando o nivel 

de suas atividades, e dessa aaneira contribuindo para o agravamento dO processo inflacionário com 

seu crescente 4eticit orçamentário. 

Se bem que, como se~ia inevitável, tenha Q inflação introduaido no sistema novas e maléri -

cas distor~ões. foi possivel alcançar ao per1odO vaa maior diversifiCação e ampliaç30 do setor in 

dus'ria_~, o que rep .. esent.:lvQ _ passo 4Hisivo no sentido de .liainnl' Q diticuldade representada 

pelo eStancnaento da capa0 idade a importar. roi nesse perl0do, de tato, que se instalaram as in

dústrias de equipamentos e substancial número de indústrias de matérias primos e produtos interm! 

di~rios (pal'ticularaente, devellos l.mb~ar os produtos petrolíferos). 

Os dados das tabelas I-t e 11-t servem para i1ustrnl' as transformações por que passou o si! 

tema eeonÓmico. Enquanto o setor industrial cresceu ceroa de 13~ no períOdO, as importações de

cresceram em 12%. f v!sivel, portanto, ~ liderança do setor industrial no cresciaento econômico 

verificado, de eêrca de ?~ no períOdo, e..-nnto o setor agr1cola, antes a base da econollia, cre! 

cia apenas Sl~ no lIesmo espaço de tempo. 

Os démnis indices de comércio exterior revela. uma tend~ncia consistente à deterioraç5o das 

relações do intercâmbio, enquanto que a capacida~ a importar crescia l~, por tôrça dt UI! IlUDIen

to de 26~ no "quantua" exportado nesse per{04o. 

Para o crescimento Íftdustrial alcançado, contribuiu ponderàvelaente o afluxo de capitais e~ 

ternos, então máis tavOl'eci4os pela p01!tica cambial. Coa0 demonstra a tabela VI-b, foi substan

oial a entrada de capitais autônaaoa nesse perl04o, o que era facilitado desde que tôssem conside 

rudos essenciais ao desenvolviaento eooftâmico. 

195~ 181,' -30,9 

195~1 24'.7 ... ~4,4 
1955 193,4 - 20,6 
1956 190 ,3,- 1,6 
1957' 23l'9r 21,9 
19581 217,9 - 6,0 
19591 245,2:+ 12,5 
1960 j 242,3 - 1,2 
19611 231,0 - 4,7 

Variação ~ 
- 11,9 no períodO f 

tABELA I-~ 

bDICES DO COIlfRClO ExtERIOR DO BRASIJ, 

eO"r 10,6 
68,4 - 14,8 
78,5"+ 14,e, 
84,1 + ?,l 
79,6 - 5.4

1 75,5 - 5,2 
88,4 + 17,1 
86,2 - 2,5 
91,3 ... 5,9 

+ 25,8 

195J/1961 
19~9 • 10a 

276,7 - ',' 625,5 
255,0 - ?,8 745,7 
257,1 + 0,8 592,' 
246,7 - 4,0 575,? 
244,3 - 1,0 570,6 
236,3 - 3,3 537,5 
213,3 - 9,7 473,6 
229,6 + 7,6 480,6 
240,5 + 4,? 501,9 

- 16,2 

f 'poder de 

V • Relações V· caapra V· 
~r1a: de Inter ar18: das expor- ~1i 

çao ~ câmbio- ção ~ tações çao 

- 1,2 226,0 + 2,4: lei.6 :+1' •• 
+ 19.2 , 292,4 + 29,": 200,0 +10,1 
- 20,6- 230,4 - 21.21 180,8 - 9,6 
- 2,8 23't~ + 1,3 19t),2 + 8,5 - 0,9 233,6 + 0,1 186,0 - 5,2 
- 5,8 227,5 - 2,6 171,8 - 7,6 
- 11,9 222,0 - 2,4 196,2 +14,2 
+ 1.5 209,3 - 5,7 180,4 - 8,1 
+ 4,4 208,7 - 0,3 190,5 + 5.6 

- 20,1 - 5,4 +18,9 

rONTEI SEErlMF e 1BRE/cCN - PGV. 

------ - --------~.--- -- -- ,---- ---------- - --~~---- >_ •• ~~._-_._._.-



t"DICt~ DE PRODUÇÃO REAL 

1953/1961 

1939 • 100 

I I i I 4 I I I I , 
'~Ol'. i ult ,'varia-a

I d' t i Iv~ria~c ' • iVaria- ~rensportes 'Varia-,Produto Ren1,V~riaç~o .u' .. ar c "1'0... '1\ "5 r 11 .. III OIlMU·010l.. 1Il' e .. Dl' ( • • )' DI. . çno~": çao l'I çao 7iJ COllun· 0." 'çao -,.' Est:uaat1vn I lO 
I : I ; ", :LO çoes, , , ... . 

55 

561 

:1 
591 

1960f 
61: , 

204,2 

220,3 

237,3 

231,6 

253,2 

258,3 

272,0 

285,3 

306,9 

Variação ~ 
no p"r!odo 

+ 0,2; , 
f+ 1',e; , 
: + 7,7; , 
1- 2,4 
; + 9,3\ 
I i 1+ 2,0 

; + 5,3i 

'. 4,9' 
+ 7,6 

. 
I • 

PONTE, llRE/CCH - FCV. 

ESPECIFICAÇ1;o 

262,6 

284,9 

315,2 

337,0 

355,e 

414,1 

467,5 

514,3 

569,9 

!+ 8,7; 
I 

.+ a,5' 
1+ 10,6! 
I 
1+ 6,9: 
;+ 5,6j 

!+ 16,4f 
I 

:+ 12,9! 

!+ 10,oi 
! , '+ 10,8 

. I 236,4 t_ 2,Bi 

271,6 :+ 14,9' 

285,1 + 

283,5 -
318,2 + 

339,9 + 

5,0 

0,6: 
i 

12,2: 
f 

6,B, 

371,3;+ 9,21 

t 

~ + 5,8; 
I 

6,1, 
i 

~ABELA YI-b 

308,7 

330,9 

341,1 

352,8 

3n,9 

395,8 

422,7 

490,8 

537,7 

BALANÇO DE PhGIJ,{ENTOS DO BRASIL 

(Valor uS$ 1.000.000) 

1953/1961 

, 
1954 1955 1957 

i 

!+ 9,01 

í. 7,2! 

;. 3,lf 
1+ 3,4\ 

!+ 6,°1 
; + 5,9! 

+ 6,81 

+ 16,1l 

+ 9,61 

1958 ~1959 

227,0 

244,5 

261,1 

266,0 

284,3 

303,2 

325,5 

347,2 

372,4 

1960 

+ 
I 
I + 

+ 

+ 

+ 

3,2 

7,7 

6,8 

1,9 

6,9 

6,6 

7,3 

6,7 

7,3 

1961 

AA _ BALl.iCÇü DE MERCADO • i 

RIAS 

Exportações (FOB) 
Importações (FOa) 

I I' 
"23' 150 i :520,i 436 1071 64 I 72!- 24, 108 

1.539 1.558: 1.419; 1.482 1.3921 1.243: 1.2821 1.269' 1.403 
.1.116 -1.408! -1.099 -1.046 -1.285 -1.179~ -1.210: -1.293 -1.295 

B- 5;~LJl.NÇO DE SERVIÇOS - 392 - 380. - 3441 - 418: - 39,1 - 326: - 373

1
\ - 470, - 358 I . t 

181- 2861 - 262! _ 301:.. 494 - 250 

11 I - 1,1 - 4 : -

20d :~! :: 
194 ! 180 253 

14 I - 171 - 189 • 

A +B - BALANÇO DE BENS E 
SERVIÇOS 31 - 230, - 2" , , 

C - DONATIVOS 14· - 5i- 10 i-
t 

D _ MOVD.~ENTO Di:: CAPITAIS i 81 ! 225' 22\ . 
~i AutÔftOllos 97. 221 

Compensatórios 16 203 ~ .. 17 i a, 
, l . 

E - !RROS E OMISS~ES .- 98~ 10 ; 12 1_ 
I 

. l 

10\ - 14 ? 
I 

J~i 1682 27' 
182 ; 52 323 
154 I 430 - 50 I 

25 26 30 

FONTE, Boletins da SUUOC (Banco Central). 



o deticit no Bnlan~o de Pasaaentos, no entanto, não pôde ser evit~do. sendo bastante sronde 

•• alguns anos. o que se deveu anis ao 4.ricit na Balança de Serviçes, que qualquer outra coisa. 

A "Rsuração dos resultados no que dia respeito à atetivação das 4ubstituiç ... de iaporta • 
• coes pode s.r tait~ pela c~paração dos resultados demonstrados pelas tabelas v-r. VII.b. Nota • 

• se que a aaior par~e dos ramos industriais registrou no pertado. ua dec~scimo ou palo .enos um 

acrésciao de importações relntivamente diminuto em coaparaçõo ao aumento nos n!veis de produção 

interna (de l"~). As indústrias qUe diminu!Paa suas importações foram as ligadaS aO mercado de 

bens de consuso e ao'~rias primas, enquanto que os ramos industriais ligados ao mercado de bens 

de capital, tinham suas importações aua.ntadas .. pequena proporção, e a sua produção elevündo

-se substancialmente, ao mesmo tempo (tabela Vll-b). ~sse toi o passo mais importante dado no 

per{odo, desde que o crescimento industrial da! por diante pOderia tazer-se de forma autônoma, 

sem dependep fundamentalmente do comportamento da capacidade a importar. 

Registra-so, ainda. o extraordinário creseimento verificado no indústria de tr~nsformnção 

como um todo, e especialmente nos ramos de Qu!mica e Material de Transporte. Nesses dois ramos, 

nossa econoaia logrou tornar-se auto-sYficiente, inclusive no ramo de derivados do petróleo (refi 

no). 

~Ob outro ânsu10 de vista, pode-se verificar pela tabelo lIl-f, que a mudança estrutural na 

composiç&o das importações brasileiras foi bastante profunda. A importação de bens de consumo 

roi paulatinamente reduzias, o mesmo aconteoendo com os Combust{veis e Lubrificantes. Quanto às 

matérias primas porém, tiveram Sua participação relativa aumentada, principalmente aquelas desti

nadas à indústria, necessárias à crescente produção do complexo industrial. A maior parte dessas 

importações são derivadas dos investimentos substitutivos de outras importações, seja de bens de 

consumo, de bens de capital ou das prbprias matérias primas e produtos intermediários. 

A importação de bens 4e «l~tBl, como não. poderia ser de outra forma, intensificou-se no 

decorrer do per{odo, chegando ao rinal do mesmo como responsnvel por 3l~ do total das importações 

TABELA v-r 

IMPORTAÇÃO POR RAMOS DE IND6STRIA 

1953/1'61 

1939 '" 100 

• j f f I 1953 1957 1961 

" A - EXTRATIVA MINERAL ••••••••••••••••••••••••••• , 
B - IND6srRIA DE T~ANSFORHAÇÃO 

1 - Mifterais ftão metáliéos •••••••••••••••••• i 
2 - M~talúrgica ••••••••••••••••••••••••••••• ; 
'lIE. .... • ( 
~ - Uooan~ea •• : •• = .......................... , 
4 - Mater1al oletr1co ••••••••••••••••••••••• ~ 
5 - Maturial de transporte •••••••••••••••••• ; 
6 - Madeira ••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
? - UObiliário •• : ••••••••••••••••••••••••••• t 
a - Papel e papelao ••••••••••••••••••••••••• \ 
9 • BGrr~cha •••••••••••••••••••••••••••••••• , 

10 • Couros e pelas •••••••••••••••••••••••••• , 
11 - auIaica ••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
12 - Prods.de perfumaria, mat.plást.tarmacêu -I 

ticos ••••••••••••••••••••••••••••••••••• !, 
13 • Têxtil •••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
14 - Vestuário e calçados •••••••••••••••••••• j 
1J Brodutos alimentares •••••••••••••••••••• ' 
16 Bebidas ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,; 
17 Editorial e gráfica ••••••••••••••••••••• 
18 Diversos •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

• 
FONTE, SEEF/MP e IBRE/CCN FGV. 

102,5 

468,3 
147,8 
140,8 
122.8 

90 ,0 
118,8 
14,2 

100,5 ' 

2," " 31,7 
400,5 

57,4 
77.0 
18,0 

440,0 

108,5 
222,8 
199,2 ' 

9C" 7 " 159," :. 
113,1 

22'81 170,3 
3,3 

14,0 I 
280,2 ti. 

147,6 
'1,7 j 
36,4 I 

204,1 I 
57,1 . 

659,7 I 
285,6 

105.4 
248,7 
228,4 
177.7 
134,. 
121,8 
H," 

119,3 
4,6 
4,4 

382.3 

137,6 l 
2".0')' 
3',7 

182,7 
50,8 

464,3 
314,3 

, .. tatÜ Pe .... \Qal 
no per1odo 

- 77,5 
• 68,3 
• 62,2 
.. 44,7 
+ 49,6 
• 2,5 
+ 1,4 
• 18,7 
+ 91,7 
- 86,1 
- 4,5 

• n9,7 
- 79,9 
+ 120,5 
• 45,6 

19,9 
• 6,3 
• 136,7 



TABELA VlI-b 

fNDICES Di PiWDUÇÃO INDUSTRIAL 

1953/1961 

195' • 100 

1953 1954 1955 1956. 1951 I 1958' 1959 196e 1961 variação Peroentunl no pel'lod. 
__ L _______ L_.i i. __ ___ _ 

, . 
162 
110 
165 

'. 201 
145 
214 

T O T A L t ••.....•.......•••.. , .•....•.... , 100 109 120 128 136 158 178 196 217 + 135,9 

FONtEs IBRE/CCN _ FGV. 

(,.) J5F15E: ~95.s ioo 
~ • 



31. 

TABELA III-t 

DIS'!RIBUIçXO PERCENTUAL DAS Ii:iPORTAÇ(SES BRASILEIRAS 

SEGUNDO OS TIPOS DE BENS 

r 1953 

, 
• • , I ' 195". 1955 1956 19511 1958' 1959, 1~60 1961 

i • I 

lOt2i 
I 

I - BENS DE CONSUMO 

~ 
~ ~ ~ o) Duró'veis 3, 4,31 2,8 3,5 2,7 2,3 

b) Não duróveis 7,5 5"1 6,9 ",1 4,3 4,6: 4,3 

11 - couBUsr1vEIS E LUBRIFICANtES 
18.81 ~. 2 

I 

~ !hl 17 ° 14 61 U.7 
I ' , 

111 - W,'!S.PRDM.S E PRODS.INTERNEDI!.}~IOS :t:J ~I 46,6, 46:71·~ 
a) Para Indústria 40,1 43,8 38,3 4O,1J 45,2i 44,7 48,9 

/l.1 - Methl.icos 8,4 13, 12,Si 11,4 8,9 12,6. 12,5' 10,4 
a.2 - Hão metó.licns 28,6 29,1 29,0, 26,5 3O,6i 31,5i 31,7 37,4 
0.3 - Mntaria1 de const~ç;o 3,1 1,1 0,6 O'" 0,4 O,6! 1,li 0,5 1,1 

b) Pare Agricultura 1,1 1,1 
1,5 ~~ 1,9 1.", 2,0 1,7 

IV - BENS DE PimDUçÁO ° .a.wl ,. o~ 1 ° ~ a) Para Indústria 13,2 10,4 11,21 9,4 10,2i 11,0 n.9, 8,8 14,2 
b) " Agricultura 1,6 3,9 2,3 2,01 2,6 2,6 1,5

1 3,3 1,9 
c) li Trnnsportes 10,0 11,6 ,,8j 10,4 15,1

1 
14,1t 9,5. 13,81 8,7 

d) Material do construção 1,4 1,2 0,9 0,7; 1,9 1.21 1.1; 1,9
1 

1,4 
e) D!Yorsos 2,7 2,9 3,1· 3,2' 3,6 3.5 3,4 3,2 4,8 

i 

TO T i. I S •••••••••••••••••••••••••••• j100,O,lOO,0 100,0100,°1100,0 lOO.Oll00.ÕllOO,O~l00,O 

POJt!BI SEBF/i!P e IBRE/cCN _ FGV. 

Essas componentes jn se ~present~~ com umn cor~Q rigiditicação na composição qualitativa 

d~s importações, acreditandO-50 que tr~ns~ormações mais protund3s n;o devem ser esperadas. 

O setor industrial, no ent~to, ;já adquirill WIl3 rclntiva capacidade out;ônOJila de crcscime~ 

to, estando .. aoa4içÕ8s inclusive de suprir rnzoàvG"'ate o merc~do de bens de capital, neces -

s;ríos à continuidnde do desenvolvimento. 

Conquanto uso concreta evidênci~ dês .. fato ~á n~o possa s~r oferecido. pela observação da 

eowposiçõo das importações sõmente, ou das importações dos varios ramos de indústri3s ligados 

ao múrcudo de bons do capital (MecQnica, Yat~rial de Transporte e Material Elétrico principal

mente), o extraordinário aumento ftn produção dêsses ramos industriais (tabela VlI-b) é suficie~ 

temente indicativo dêsse importante passo. 

Quando nuo, o exame dos coeficientes de importação por ramos de indústria (tabela VllI-u) 

pode ser elucidativo. Verltiea.se que os r~os ligados à praduç;o de bens de capital roduzir~ 

~rundemente suas importa~õos om relação à suo oferte global, partiCUlarmente os ramos de Mat~riol 

de Tr~nsporte e Mntúrial Elétrico. Solionto-se que conquaato aÃ ... disponha d. dados que permi. 

tam Qvali~r o desenyolvimúnto dn indústria Mecânica, pode-se snrantir que ao tinal do pertado seu 

coerici~nte de importações ~Q se havia reduzido substancialmente, contorme se vern pela análise 

do perlodo seguinte. 
. . . , . . 

Isso prande-se no tato do so trator, log1Oamente. de uma 1AdUStr1Q cUJos 

investimentos têm maia longo perlodo do maturação. 

_._~- - - - .- ----------



1953/1961-

(A PieÇ6S do 19~') 

RAMOS DE INDOsrRIA 1953 1955 1958 j 1961 

.,;- . não met~licos •••••••••••••••••••••• 1. ~.1noral.S O,2U 0,075 0,020 I 0,033 

2. Metolúrgica ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,241 0,269 0,162 
f 

0,216 

3. Mecânica •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 0,666 0,688 

I • •• 
4. Materiol Elétrioo ••••••••••••••••••••••••••• ••• 0,33" 0,157 0,154 

5. Material do Tr~nsporte •••••••••••••••••••••• • •• 0,588 0,48' 0,252 

6. MadeiJon . ..........•......•••...•••. ~ ......... ••• • •• • •• • •• 
1. MObilinrio • ••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• ••• • •• • •• 
8. Papel e papelão ••••••••••••••••••••••••••••• 0,224 0,24' 0,217 0,166 

9. Borrllchn .................................... 0,012 0,011 0,015 0,012 

10. Couros e peles •••••••••••••••••••••••••••••• 0,039 0,027 0,011 0,005 

11. Qu!micn e Farmceutictl ••••••••••••••••••••••• 0,692 0,420 0,367 0,238 

12. Têxtil •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,034 0,011 0,008 0,006 

13. Vestu~rio e calçados •••••••••••••••••••••••• 0,002 0,004 . 0,003 ••• 
14. Produtos aliaentlcios ••••••••••••••••••••••• O.O~7 0,069 O,OU 0,041 

15. Bebidas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,069 0,032 I 0,056 0,044 

16. Fumo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• • •• • •• • •• I 
17. Editorial e gr~~icn ••••••••••••••••••••••••• 0,050 0.069 ~ 0,041 ••• 

fONTEs SEEF/'WF e An~rios Estat{sticos do IBGE(V~l'ios anos) para os dados de Produção Indus'·",· 
trisl. 

o que néo ~ pode deixar de roconhecer é que o s~lto tundnaental dado pelo sotor indus -

trinl, deu-se graças ~s ind'strins substitutivas de importações. peraitindo alcançar uma diver

sificação produtiva t~l a possibilitar um crescimGnto endógeno, indopendentemante do comporto -

monto do setor exturno (li). 

(11) Salienw-se que no que ooncerne às exportaçÕes, nossas reoeitas cnlllbio.is continuaram depe!! 

dentes éa cêrcQ de 7~ das exportnçõus dos produtos primários. 



No quo tango às indústri:;.s fornecedoras de mat~rias-priItlas observa-se que as ind~stl'lalJ 

~s. ltiAenis não Metálicos. Papel & Papelão, Têxtil, K.tal~r81o. tOI'BIl as que mais l'8<ha.Le 

raa seu ooeficiente de importações, restando salientar que as indústrias liga4as ao mercado de 

bens de coas .. o (Bebidas, Produtos Alimentfcios, Vestuário e Calçados, Fumo), já se apresentavam 

ao final do per{odo coa coeticientes de importações bastante baixos, não deixando qualquer dúvi

da quanto à suticiência da produção interna nesse sotor, a não ser por alguns produtos de impor

tância estratésica como é o caso do trigo, cujo consumo é provido quase que inteiramento pelas 

importações. 

Ao tinal do por!odo, o processo já manifestava uma .aenol' intensidade em seu mecanismo im

pulsionador 40 desonvolvimento, sendo iminente o seu comploto esgotamento como tôrça dinâmica p~ 

ra a industrialização. A rase seguinte de nossa análise seria oaracterizada por um arrefecimen

to goral no ritmo de orescimento, chegando-se mGsmo à estagnação econômica ou retração em termos 

IIper capita ll • 

s) per!odo de 1962/1964 

UDa vea esgotadas pràticamente as oportunidades de investimentos substitutivos de importa

ções, a não ser em alguns ramos industriais como o da indústria Qu1mica (onde ainda há oportuni

dades de investimentos, não passando porém de simples projetos especíticos sem natureza dinâmica 

em relação ao desenvolvimento). a economia brasileira entraria em uma de suas pieres fases. 

Uma solução alternativa ao crescimúnto industrial via substituição de importações não roi 

implantada. O sistema econômico entrou em franco docl!nio om suas atividades, chegnndo mesmo à 

estagnv.ção ou .. tração econôlIlÍca em têrmos "per capita". llanif'estaram-se, par outro lado, os 

conflitos sociais que se havia. a~ravado no decorrer do processo. Os ratos e as transformaçõos 

polltic~s assumiram, assim, PQP~l ~~is importante que os próprios tatos e t~ansformaçios econô~ 

cus ocorridnE: no períodO 

o processo inflacionário atingiu, então, seu auge, tendo como causa principal o deficit O! 
onmont~rio do govêrfto, quo se via na contingência de suprir as necessidades cada .ez maiores de 

investimentos nos serviços básicos de infra-ostrutura. ou ver o sisteaa econômico "amarrado" po~ 

essa defioiência estrutural, já que a iniciativa privada fugia dêsSGS investimentos. 

Dessa maneira, o crescimento do produto r~al nesse per10do não roi além de 10% aproximada

mente (tabela I-S), enquanto o setor industrial, que at& então "puxava" o sistema econômico em 

direção ao desenvolvimento, teve seu rItmo de crescimento bastante diminufdo, devendo-se salien

tor o ano do 196'. quando a produçno industrial cresceu menos de 1 •• 

" \ 



TABELA I-g 

fHDICES DO C~fRCIO EXTERIOR DO BRASIL 

1962/1964 

1939 ;;: 100 

ANO 

tIl t I I f I f f Poder de -I' II.port. ~ Export. I Relações! compras 
!Quanti-IV~ria- Quanti- Varia- Import. Varia- Export.Jv~ria- de.lnte!,V~ria- das e~or-~v~ri; 
, dade 1 çao %\ dade ção ~l Preços I ção "Preços, c;ao ,q cambio f çao " taçoes : çao " 

i 1 i i 

Variaçãó % 
no pertodo - 15.0 

, 
84.6 - 7,3

1

' 
96,7 + 14,3 

82,9- 14,3' 
\ 

- 9,2 

FONTE, SEullAr fi lIRE/CCM - FGV. 

, 
240,4 - 468'81- 6,6 
249,6!+ 3,8 475,0 + 1,3 

I 
562,9l+ 18,5 244,7i- 2,0 

+ + 12,1 

TABELA II-g 

fHDICES DE PRODUÇÃO REAL 

1962/1964 

1939 .. 100 

195,0 - 6,6 

190,3 - 2,4 

2;<>,1 + 20,9 

+ 10,2 

f 
16_,9,-l},4 

! 
184,°1+11,6 , 
190,8'+ 3,7 

I 

+ 0,2 

IA • lt ,'varia-l I d' t' Varia- C ' • lvaria-.Transportes Varia- Produto Real Varia -1 ! I f ~ I ! I 
ANO . gr1cu ura . n us r18, omerc10f e 

. I c;ão %. i ção % 1ç50 ~IComunicações ção ", (Estimativa) ção ~G 
I ,.' I , 

!. ~ l. ~ 
1962 . 323,7 5,5! 6U,8 7,7. 432,7 1 + 3,8 574,0 + 6,8 392,4 + 5,4 

f , 4 : 
3 i 324,1 !+ 0,1! 618,0 1+ 0,7; 438,41+ l,~ 609,8 1+ 6,21 398,7 i + 1,6 ! I I I i 
4j 328,6 

I 1,4\ 648,9 t+ 5,Or 411,1 I 3,1 j+ ••• • •• + 
t I 

! 
Variação % ; I + 10,4 per!odo + 7,1' + 13,91 no I 

I 

FONTE, IBRE/cCN - FaV. 

o setor externo, por seu lado, mostrava a continuidade da tendência anteriormente ~ 

ni!estada, à deterioração das relações' de intercâmbio, a não ser no último ano do per!OdO, quan

do, 1J.IIIa vez JIIIlis, os preços do café elevaram-se sensivel.Dle~te. A oapacidade a iaportar, no entJ.n 

to, não cresceu lIIais que 0,2% nesse per!odo, o que, colocado ea têl'lllos "per co.pita", dá um decr';~ 

cimo ea têraos reais, o que se veritica, talllbé., em relação ao crescimento dos vários -.tores da 

economia. 

Os nlveis de 'investimento ca{raJI mpidamente, paro isso concorrendo ° clima de inse

surança p011tiea, que alé. de desestiaular os investi4~. interno'., era, ~untalllente COll a bos-



tilida40 0.0 investidor estrangeiro. e responsivel pela paralização do afluxo do .apitais exter

n •• f .Msaa4o mesllO a ocasionar salda. d. capitais em 196'. como atestam os dados da tQbela VI ... 

Conquao.o Q queda 4a atividade ~ccnômica de um modo geral tenha certaaente inrluen

.iado do anneira especial, o setor industrial recentemente desenvolvido, os resultados demonstr! 

40s polos tabelas V-s e VlI-c são sisniticativos. Enquanto o setor industrial aumentava sua pr~ 

duÇ~o em cêrea de 1"_, o quantwa geral das aportações cata ea 1"_ Os ramos industriais que 

mais diminuiram suas !aportações foram aqueles ligados 00 mereado fornecedor 4. matérias primas, 

e de bons de ~QpitQl. como : o caso das indústrias Qu1mioa, MetQlúrgica. YGcânica, Material El~ 

trico o Material de ~ran~ort., 01'- de out.as de Denor pondera~ão em relação ao produto indus

trial. 

TABELA VI-c 

BALANÇO DE PAGAltiEliTOS DO BlXASIL 

ESPECIP'ICAÇIo 

A - BALANço DE r,.lERCAOORIAS 

Exportações (rOB) 
Importações (rOB) 

B - BALANÇA DE SERVIÇOS 

A + B - BALANÇA DE BENS E SERVIÇOS 

c - DONATIVOS 

D - MOVIMENTO DE CAPITAIS 

Autônomos 

Compensatórios 

E - tRROS E OMISSOES 

(Valor usS 1.000.000) 

1962/196'+ 

90 

i 1.214 

I - l.~4 
I -
I -

410 

500 

534 

191 

3'+3 

140 

, 

I 

I 
I 

I 

112 

1.406 

- 1.294 
298 

186 

39 

267 

12 

279 

120 

rONTE, Boletins dll StndOC (Banco Central). 

39 

18 

58 

'+0 

120 

Ao contrário, as indústrias fornecedoras de bens de consumo, em particUlar Produtos 

aiment!cios, Vestuário e Calçados e T;xtil até certo ponto, tivel'DJII suas importaçÕes aWllenta -

das no mesmo per!odo por se tratar, com certeza. de um compononte jà bastante rigidi~icado da 

pauta de importações. 

ObsorYa-se, por outro lado, que alguns ramos ~nt •• dosenvolveram-se satisfatO

riamente nesse per1odo, como as indústrias Qu!mica, Uetalúpgica, Material Elétrico e Comunicações 

e a própria indústria de Produtos Aliment!cios. 



TABELA V-g 

D.lPOilTAÇKo Pai{ RA.MOS DI:: INDOSTRlA 

A 

B 

1962/19" 

19~9 = 100 

1962 

EXTRATIVA MINERAL ••••••••••••••••••••••••• 824,4 

INDOS~RlA DE TRAHSFOfiMAÇÃO 

1 - Minerais não met;licos •••••••••••••••• 117,0 

2 
, 

Uetalurgica ••••••••••••••••••••••••••• 162,6 

3 liocânica •••••••••••••••••••••••••••••• 220,7 

4 - Material elótrico ••••••••••••••••••••• 154,3 

5 - Matel'ial de transporte •••••••••••••••• ! 124,8 
I 

6 Madeira ••••••••••••••••••••••••••••••• f 137,1 
- I 7 Papel e pape1ao ••••••••••••••••••••••• 91,5 

8 Borracha •••••••••••••••••••••••••••••• 3,0 

9 - Couros e peles •••••••••••••••••••••••• 5,8 . , I 
10 QU1 ................................... l 331,0 

11 - Prods.de perfumaria, aat.Plnst.farmaoê~ 

ticos ••••••••••••••••••••••••••••••••• . 168,6 

12 Têxtil ......... , ..•.•.••...•...••••... 30,7 

13 - Vestuário e calçados •••••••••••••••••• 95,8 

14 Produtos ~1imentlcios ••••••••••••••••• 218,5 

15 Bebidas ••••••••••••••••••••••••••••••• 57,4 

16 Ed" , • 1tor1&1 e graf1cn ••••••••••••• ~ ••••• 419,8 

17 Diversos • 291,7 •.•••••.••..•.•.•••.••....•••• l 
I 

FONTE, SEEF/MP e lBRE/CCM - FGY. 

1963 

811,6 

126,2 

239,3 

160,7 

125,6 

90,4 

153,5 

84,7 

4,6 

8,5 

31',2 

158,1 

93,5 

89.7 

225,2 

6~,3 

450,8 

208,3 

1964 
Jvariação Percentual 

, no períOdo , 
181,0 + 23,7 , , 

! 
I 87,7 16,8 

, 142,5 42,? 

109,2 52,2 

84,9 52,2 

71,8 46,7 

112,5 7,6 

44,4 62,8 

2,4 - 47,8 

7,5 + 10,5 

263,8 31,0 

131.' 4,6 

15,3 36,2 

136,1 j + 242,8 

257,8 + 41,1 
I 39,8 :, 21,7 

474,8 ;i + 2,3 

241'''1 23,2 

Enquanto isso, a indústria de Yaterial de Transporte teve sua produção sens~velmente 

diminuída, especialmente a automobi1{stica, como um r~r1exo natural da retração econômica, em se 

trat,'.ndo da produção de automóveis. A. isso de~o-se acrescontar que 8 importação dêsse ramo de in 

dústria (incluIndo importação de peças) caiu para n metade, nos últimos anos da análise. Seu 

grau de suficiência, portanto, já era bem elevado. 

Pode-su, pois, ooncluir que 3 grande reduçno verificada naS imPortações da maior Pc! 

te dos ramos industriais, se por ua lado são reflexo da quoda na atividade interna e inibiç50 do 

G5p!rito empresarial, por outro rovolam o gruu do autonomia a que chegou o setor industrial e o 

sistema econômico como um todo, om relação no S3tor externo, face às necessidades exigidas pelo 

crescimento econômico, já quo, c~o se observou pola tabela '11-0, ossns indústrias oxperimentn

roa um crescimanto razoável no pertodo. 



tABELA VIl-c 

ÍNDICES DE PliODUÇÃO INDUSTRIAL 

1962/1964 

~ =100 

I -1.r~ 

nm6STRIA DE r,~AHSrORiiAçÃo • ·······················t 
miner~is •• ão ... ~lic ••••••••••••••••••••••••••• ! 
Ketalurg1cn •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mecânica ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ; 
U . 1 l' • • - t •• or ... e'r1CO ... C .. un1C ................. 1 
Material do transporto ••••••••••••••••••••••••• 

Madeira ········································t 
MObiliário · ·····································t 
Papel e po.pelão i 

································t 
Borracha ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Couros e peles ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Qu!mi.ca •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Têxtil •.....•.•.•..•...•..•••.•.••••..••....•.. ; 
Vestué.rio o calçados · •••••••••••••••••••••••••••• 
Produtos ulimenttcios ! .••..•.•........•...•.••.• : 

! 
Bebidas •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

Pumo ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Editorial e gráfica •••••••••••••••••••••••••••• 
Diversas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BXTRATIVA MINERAL •••••••••••••••••••••••••••••••• 
CONSTRUÇ!.'O CIVIL ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;~NE!{GIA. BL&RICA ·································í 

j 

T O T A L ..........•.........••.....•. ~ .......•.. , 
I 

FONTE a IBRE/CCM - FGV. 

1962 I 1963 

238 231 

188 188 

208 215 

••• ••• 
523 50~ 

1.022 703 

••• ••• 

••• ••• 
••• ••• 
233 235 

117 109 

773 801 

185 180 

•• • . .. 
181 180 

126 129 

200 201 

••• ••• 
••• ••• 
216 256 

160 162 

2S" 261 

234 23" 

t 
1964 

,varia9co pc:centunl 

no per1odo 

249 + 13,2 

199 + 9,9 

228 + 14,0 

••• 
550 

I 
+ 15,3 

721 9,1 

••• 

••• f 
••• 
251 + 31,4 

120 + 1,7 

880 + 21,9 

188 + 5,6 

• •• 
183 + 13,0 

115 10,2 

198 + 4,2 

• •• 
• •• 

I 312 + 46,5 

166 + 4,4 

272 + 19,3 

2~ + 13,4 

A composição das importações que, no tinal do perIodo anteriormente Qno.lisado, já se 

Bostravo com c~rta rigidez, agora refletia os efeitos da queda soral do ritmo de crescimento e no 

n!vol do inyostimentos (tabela III-g). A importação de bens 4e capital caiu veptioalaente, nu.e! 

tando consequentementc a participação relativa dos produtos intermediários e dos bens de consumo, 

particularmente os n~o-duráveis, na pauta de importações. 



TABELA III-§ 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS IMPORTAÇGES BRASILEIRAS 

SEgunDO OS TIPOS DE BENS 

1962/1964 

I _ BENS DE CONSUMO 

a) Duráveis 

b) Niio d"rnvois 

II .. cmmusTfVEIS E LUBRIFICANTES 

nl- i.1ATfRIAS PRDtAS E BENS INTERMEDdRIOS 

a) Para Indústria 

s.l .. Motnlicas 

0.2 - Não metúlioos 

a.3 - Material de construçco 
r 

b) Para Asriculturn 

IV _ BENS DE PRODUÇXO 

a) Para Indústria 

b) "ASl'icultura 

c) "tl'Cftsportes 

d) r:aterio.l de construção 

e) Diversos 

T O T h I S ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

PONTE, SEEF /lAr • IBRE/CCH .. FGV. 

1962 

7,0 

2,3 

4,7 

16,8 

42,1 

39,9 

8,7 

30,7 

0,5 

2,2 

34,1 

17,6 

1,2 

9,6 

1.3 

4,4 

100,cS 

i 
t 

1,4 

2,2 

5,2 

16,5 

48,7 

46,4 

11,4 

34,2 

0,8 

2,3 

27,4 

14.5 

1,0 

6,9 

1,0 

.. ,O 

100,0 

t 

1964 

8,8 

2,4 

6,4 

20,4 

47,4 

45,3 

8,3 

36,8 

0,2 

2,1 

23,4 

12,6 

0,7 

5,1 

1,3 

3,7 

100,0 

Contudo, ossn rigiditiecção na pauta de iaportações aoentuar-se-ia ainda mais no 

per{odo COIlO demonstra a tabela VIII-'-. onde se nota qve os coeficientes de importações dos di. 

versoS rnmos industriais fora. reduzidos 0lIl relação à ofel'tn globo.l de cada ramo, especialllonte 

o da indústria Mecanica. o que vem corroborar o quo roi dito na seção anterior. (12) 

(12) Snliente-se que conqunnto se t~nha ~oriricado uan retrao~o na oferta Slobal em têrmos reais 

dêsse ramo de indústria, por fôrça da retraç;o econômica do sistema como ua todo, tal retra 

050 nüo alcançou a metade dn redução de aproximadnaente ~~ verificada no seu coeticient. 

de iaportaçõos. 



TABELA VIII-b 

COEFICIENTES DE D1PORTAÇÃO POR RAIíOS DE IND6STRIA 

19Ó2/196~ 

(A Preços de 1962) 

;-::.UOS DE IND6S~RIA t 
1 Minerais não met~licos ••••••••••••••••••••• 

'2 - Metalúrgica ••••••••••••••••••••••••••••••• :. 
I 

} - l1eÕô.nictl •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

4 Mataria1 elétrico •••••••••••••••••••••••••. 

Material de transporte •••••••••••••••••••• j 
Madeira ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

7 - MObiliário •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

8 - Papel e papelão ••••••••••••••••••••••••••• 1 
9 Borracha •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

10 Couros. pelos •••••••••••••••••••••••••••• , 

Qu!mica ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' 

Têxtil •••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

5 

6 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

, . I 
Vestuar10 e calçados •••••••••••••••••••••• ! 

I 
Produtos alimentlcios ••••••••••••••••••••• 

• Bebidas ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fumo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Editpria1 e gráfica ....................... , 

1962 

0,0378 

0,0845 

0,4'11 

0,1476 

0,15'1 

0,0064 

... 
0,1108 

O,OO~4 

0,00'5 

O,ln~ 

0,0017 

0,0047 

0,0204 

0,0200 

•• • 
••• 

0;0407 

0,1162 

0,3496 

0,1279 

0,1279 

0,0070 

••• 
0,0967 

0,0066 

0,0055 

0,1608 

0,0052 

0,0043 

0,0211 

0,0216 

• •• 
••• 

1964 

0,0271 

0,0687 

0,2648 

0,0831 

0,1012 

0,0050 

• •• 
0,0501 

0,0033 

0,0044 

0,1281 

0,0008 

0,0059 

0,0238 

0,0124 

• •• 
• •• 

FOl~~Ea SEU/UP • Anuários Estatlstieos do IBGE (Vários anos) para os dados de produção Intlus .. 
triol, 

Po~m, o coeticiente de import~ções dêss. raDo, coa0 também o das Indústrias Q~!m~ 

co e Material de Transporte, encontravam-se ainda senslvelmente elevados. As oportunidades de 

investimento nesses ramos no entanto, não se apresentam ~ escala suficiente para dinamiza~ por 

si aó novamonte o croscimento do sistema oconômico. 

Una maior rigidiricnçÃo pode ainda se veriticar na cOQposiçno das inportaçõos brasi

leiras, contudo. A indústria QuLmica pode ainda substituir importações no ramo da Petroqulnica, 

enquanto quo as importações de petrÓleo bruto deverno continuar elevadas, já que não se espora 

um auaonto siaoiricativo da produção interna, pelo menos a curto prazo. 

Completando o quadro, verifica-se que as ind~strias produtoras de bens de consumo j' 

haviam, àquela altura, esgotado suas possibi1idodes do substituições de importa9ões. enquanto 

quo aquelas indústrias ligadas ao mercado de Matéri~s-primas poderiam ainda substituir importa 

ções, c~o é o caso da Qulmica, já analisado, al~m das indústrias de Minerais não Metálicos, Me 

talúrgioa, Papel e Papelão (13). 

(13) !ste mais didci1lllento, pois tl'atn-se GIl S\&Il maior parte dD. impof't~c;no de PQJKll • imprens"l.. 

importadO om larga ~sco1a. 
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Po. outro lado, os ramos industriais ligados ao mercado 4. bens de capital ooao. ue 
cánies, ~aterial El'trioo, Material de Transporte, podem reduzir a participação dos produtos im

portados .. sua oferta global, podendo-se assim alcançar uma composição ainda .ais rígida nas ~ 

portaçQes, e um menor ooeficiente geral de importaçães para o economia brasileira, que nos últi

mos anos analisados situava-se em tôrno de 6 ~ 
O processo de substituição de importações, apesar do passo incerto dado no último p~ 

r!odo pelo setor industrial, estava decididamente encerrado como elemento dinâmico de crescimen

to industrial. Os ramos industriais que ainda comportam alguma substituição são os das indús .... · 

trios Quimica e Mecânica, porém, como já dissemos, eSSas eventuais substituições apenas teriam c 

, d· • i .... cnrater e pro~etos espec1f cos, sem qualquer força dinamica capaz de impulsionar o sistema. 

c. c O N C L U S 6 2 S 

Os anos mais rocentes, 1965 e 1966, nada de nôvo trouxeram sob o ponto de vista ana

l{tico. A radical mudança nos rumos pol{ticos do paIs teve influência sôbre a pol{tica econÔmi .• 

cs e por isso êsses anos podem ser considerados teoricamente excepcionais para objotivos de an~

lise. 

O plano de ação estabelecido pelo govêrno em fins de 1964 procurava uma nova orient! 

çõo pura a pOl1tica econÔmica. Contudo, uma excessiva preocupação em deter ~"espiral inflscionf 

ria, aliada a um clima de intimidação pOlítica. fêz passar para segundo ~luno os objetivos dese~ 

vOlviQentistas, e assim tivemos em 196~ uma queda na produção industrial, de aproximadamente 5%, 
enquanto que o produto real COIIO ua todo cresceu, em têrmos "per capitá"t menos que 1%. 

Jà em 1966 houve uma recuperação satisfatória da produção industrial, que creSceu 

cêroa de l~, compensando, assim, o decréeimo verificado no ano anterior. No entanto, o produto 

real continuou ell lf:nto crescimento ea têrmos "per cupita", Já. que seu crescÍlllento foi de 4,4% 

nesse ano, ou seja, 1,~ por habitante. 

FindO, portanto, o processo de substituição de importações, e avaliados seus méritos, 

devemos também apo~tar seus SUbprodutos, ocorridos em razão da maneira com que se levou avante a 

rápida industrialização da segunda metade do 4Icênio passado e prino{pios dêste. 

Na realidade, a talta de uma pOllticn econômica adequado às condições espec{ricas do 

subdesenvolvimento de nosso pais f~z coa que se ac .. tuassea alguns prOblemas e surgissem outros 

de igual importância. O desequil{brio setorial que Já era p~ofundo em nossa economia, acentuou

-se ainda mais nos últimos anos, com o setor industrial creseendo a taxas elevadas, dando oport~ 

nidade a que se formasse uma massa urbana com padrão de vida relativamente elevado, enquanto que 

o setor agrícola mantevo sua estrutura tradicional, em que a massa assalariada tem padrão de vi

du muito baixo, beirando mesmo o n{vel de 5ubsist~ncia em muitas regiões. 

Essa maSSa assalariada do setor rural roi sendo atra!da, como é natural nas fases s~ 

periores do subdesenvolvimento, para os centros. urbanos, em busoa de melhores condições. Ho en

tanto, a tecnologia empregada pelo setor industrial, de alta densidade de capital, não permitia 

a absorçno dessa mão de obra nno qualificada aflu{da aos centros urbanos. Criou-se, então, no 

sotor sorviços uan gama de ocupações de baixa produtividade, onde se empregava essa mão de obra, 

surgindO assia, uma populaoão urbana pràticamente marginaliZada e com ~ixos padrões de vida. 

f fácil avnlinr a.s implicações sociais de lIIl sistema econômico baseado Dessa estrU'l;~; 

ra. As disparidades nos n{veis de renda são elevadas e cnda vea mais agravadas pelo processo i~ 

t'lacionário. 

Enquanto isso, no setor externo da economia, verifica-se que ainda continuamos exte! 

samento dependentes das exportações de produtos prím~rios. Substituimos efetivamente importa -

ções, ao passo que não substituímos as exportações, ou em outras palavras, não conseguimos di, .~ 

siticar as exportações, apesar do srau de industrialização alcançado. 
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!sse rato deve-se a que a tecnologia assimilada na implantação das indústrias substi. 

tutivas tenha sido semelhante à dos pa!ses desenvolvidos, de alta densidade de capital, 'deo~" 

rendo da! que os manufaturados de produção interna têm um nIvel elevado de custos e preços, que 

os torna incapazes de concorrer no mercado internacional. Por outro lado, a relativa ~roteção 

~ concorrência externa que a indústria interna recebeu por parte da pol{tica cambial contribuiu 

para que não houvesse maior preocupação quanto a custos e preços. 

DeSsa maneira, com a capacidade a importar pràticamente estancada, ou mesmo declin~~ 

te em têrmos "per capits", a economia brasileira encontra-se diante de sério dilema no que diz 

respeito à continuidade do seu desenvolvimento. ou diversificamos as exportações de modo a per'li!~ 

tir uma recuperaoão na capaoidade a importar (para o que será necessário o ingresso no mereado 

mundial de manufaturados), ou partimos para um grande esfôrço de poupança interna, capaz de crie ... ' 

internamento as condições para II continuidade üo desenvolvimento. 

Ao que parece, a segunda hipótese, ftO caso do Brasil, é pràticamente imposs!vel, haj~ 

visto o atual estado de distribuição da renda em nossa economia, já de longa data desigual e cadu 

vez mais agravado pelo processo inflacionário. 

Por outro lado, a primeira alternativa, diversificação das exportações, além dos pro

blemas ncima analisados, envolve transformações estruturais de longo prazo, como seria o caso da 

modificação nas funções de produçüo, geralmente com elevado grau de indivisibilidade. Além dO 

mais, outros problemas como o aparecimento do esp!rito empreendedor em larga escala nos meios em

presariais, e a criação de economias de escola e oconomias externas de produção são indispcnsá -

veis para alcaftçar n{veis de custos e preços em condições de concorrôneia. 

Essas transformações estruturais são em essência Q própria evolução do desenvolvimen-... 
to econ01lll.Co. 

V~-se, pois, que as opções de pol!tica eoonômica aplic~veis. as decisões que partem 

de cima para baixo no sistema, são bastante limitadas. 

No caso da economia brasileira seria mais viável uma solução que partisse de baixo p~ 

ra cima do sistema econômico, ou em outras palavras, as reformas b~sic3S neoessárias a integrar 

no mercado monetário, a parte substancial da popUlação que dêle não participa. Isso representa 

ria uma substancial expansão do morcndo interno, permitindo à indústria nacional alcançar o n{vel 

ótimo de produção. 

A implantação de uma reforma da estrutura aGrária, por exemplo, tornaria real essa 

possibilidade, ao lado de uma maior participaçno do assalariado do setor indwstrial na produção. 

Resta, no entanto, o p~oblema do emprêgo. Face o adiantado estado da tecnologia mun

dial, é racional que o setor industrial continue se desenvolvendo com técnicas aperfeiçoadas, de 

uso intensivo de capital e baixa absorção de mão de obra. O setor serviços, por seu ladO, deverá 

continuar absorvendo parte substancial da mão de obra nao qualificada que se transfere do setor 

agr!cola para as zonas urbanas, poré. em ocupaoõos de baixa produtividade, sem proveito para os 

ideais de crescimento econÔmico. A SOlução mais ad~quada talvez seja, neSSe caso, a de se promo

ver a transformação da estrutura agrária, através do uso inteftsivo do rator abundante, moo de '0-

bra não qualificada, em condições de organização empresarial e mais justa distribuição da renda. 
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