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EXPLICAÇÃO 

A presente monografia é constituída de os estudos 

iniciais sôbre os problemas de pagamentos da ALALC que ser-

-virao de base para um outro estudo mais aprof~dado do assun-

to, e que deverá ser apresentado como tese de doutoramento à 

Universidade de são Paulo. 

-Procurou-se,neste estudo inicial, a reuniao de uma 

série de assuntos teóricos ligados aos problemas de pagamen

tos de uma união econômica, e que aparece Da primeira parte, 

com a descrição e análise do mecanismo de pagamentos da ALALC. 

Para tanto, foram analisados também o comércio intra-zonal e 

o setor externo da ALALe, assim como a história das tentativas 

de introdução de sistemas de pagamentos para a América Lati-

na. 

As obras e os autores consultadosaparece~ indicados 

em -notas de rodapé. 
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1. PR013LE:,íAS BE PAGA'.1ENTOS EM ÁRE AS DE I NTEGRAÇÃO ECON07v1 IOA; 

1.1 - O EO UILÍ '3RIO DOS BALA'I ÇOS DE PA'J.AME 'fT CS ' ZONilS -
, 

A reunião de diversos paises em um bloco coeso, com o 

objetivo de realizar a iàte gração econômica, reque,r que êssesl 
, " paises coordenem suas politicas monetarias a fim de evitar difá 

culdades de pagamentos, inflação ou mesmo desemprêgo. Entretan

to não é f~cil coordenar tais políticas, havendo a necessidade! 
, -de se estudar os diferentes tipos de paises de que se compoe. a 

, 
união (*). Deve-se fazer, pelo menos, com que as medidas monet~ 

-rias adotadas por qualquer um dos membros nao venham impedir o 
, 

processo de integração ou colocar obstaculos ao crescimento eco 
, 

nômico de outro pais do bloco. 
, , 

um pais membro de uma união econômica enfrentara pro-

blemas semelhantes aos de quaisquer nações que se dediquem ao 

J. 

, {~ comercio internacional. Os pasamentos de um pa s membro qualquer 

dependerão dos volumes de suas exportações e importações, flu-
, 

xos de .capi tal e auxilios externos. 

Com relação à posição de pagamentos de cada país, 
, 

ha 
,. , 

a necessidade de se considerar em termos de seu comercio com os 

demais membros e, ainda, em relação ao seu comércio globaI,com! 

o mundo inteiro. 

Evidentemente, o grau de importância que terá para c~ 
, , 

da pais a relação de pagamentos com os demais membros crescera! 

em função do maior 
, 

nivel de integração alcançado pela comunid~ 
, ,. , 

de e dos estagios economicos dos paises participantes. Assim, a 

medida que uma comunidade passe de uma simples associação com a 
, - . 

finalidade de realizar o livre comercio para uma uniao aduanei-
, A , , 

ra, maior sera a importancia atribuida ao comercio entre rnem- ! 

bros sôbre o total de comércio. De outro lado, se uma zona de 
, 

livre comercio nascer do a grupamento de nações cujos intercâm-! 

bios comerciais entre si fossem mais importantes que aquêles I 

(*) O conceito de união econômica utilizado neste trabalho dif~ 



re do conceito comumente aceito por alguns autores, osl 
- ;, ~ quais designam por uniao economica a ultima fase da integr~ 

ção. ~o nosso caso, chamaremos de união econômica a tôdos I 
~ 

os blocos de paises que visem , em comum, seguir determina-I 
,.. ~ 

das normas com relaçao ao comercio entre si. poderia ser u-

ma zona de livre comércio, um mercado comum, uma união adu~ 

neira, etc. 

realizados com o resto do mu~do, maior seria, evidentemente, o 

grau' de importância referente aos pagamentos zonais em relaçãol 

aos globais, de que se tal agrupamento se efetuasse com a con-I 

corrência de países 9uj as tr~nsações entre si .fossem pequenas. 

Bela Balassa (1) estudou os problemas do balan~o de 
~ 

pagamentos de uma união econômica atraves da analogia com os do 

balanço de pagamentos das regiões de um determinado pais. Neste 

último caso, segundo suas conclusões, haveria uma semelhança f~ 

mal entre os referidos problemas e o regime de padrão-ouro. Con 

tudo, diz: lias diferenças do mecanismo de ajustamento devem pr!; 

caver-nos para não os igúalar fi. Porque, em regime de padrão-o~ 
~, , 

ro, o equilibrio e obtido atraves de variações nos preços e na 
~ 

renda e no equilibrio regional se faz sentir a importância dosl 
;'''' , 

movimentos de fatores. Entao, os desequilibrios inter-regionais 

a curto prazo podem ser solucionados pelos fluxos de capital a 
, 

curto prazo. Da mesma maneira, para os desequilibrios persisteQ 
, 

tes a ajustamento pode " ser feito atraves da movimentação do ca 

pital de longo prazo ou da mão-de-obra. 

Entrementes, as rela~ões entre as diversas regiões de 

um pais diferem daquelas re~lizadas entre 
, 

os paises membros de 

um bloco econômico. Balassa considera dois tipos de bloco econ~ 

mico:a" união fechada", onde o volume de comércio externo é in-

(1) Bela Balassa, Teoria da Integração Econômica, cap. 12-UUifi 

cação monetária e a Balança de Pagamentos, Livr.Cláss.Ed.,1 
-Lisboa 

2 



, , , 
si gnificante, e a na união aberta", onde ja ha relativo equili-

brio de importância entre os comércios extra e intra-regionais. 

As diferenças entre o primeiro caso e o sistema de p~ 

gamentos entre re giões de um pais estariam no sistema 
, 

moneta-
, 

rio, nas regras sôbre as exigências de reserVaS e naS politica~ 
, 

monetaria e fiscal. 
, 

Os pagamentoo entre um pais devedor e outro credor 

dentro de uma união apenas poderiamse fazer na mesma moeda do 

primeiro "se os países membros de uma união se comprometerem a 

manter no futur6 as taxas de câmbios existentes e forem proibi

dos de manter restrições de pagamentos nas relações no interior 

da união, (pois assim) a diferença entre pagamentos em moeda co 
, 

mum e a livre convertibilidade das moedas dos paises membros/ 

torna-se apenas aparente". (2) 

... 
No tocante as reservas, o efeito multiplicativo de 

, 
suas variações difere para as regiões de um pais daquelas refe-

- ,-rentes aos membros de uma uniao. Dentro de um pais a criaçao e 
- , ... 

a destruiçao dos depositos a ordem obedecem, via de re gra, um / 

regime uniforme, o que não acontece dentro de uma união, pois 
, " normalmente ha variação de pais a pais. O mesmo se pode dizer 

das reservas exigidas, que podem não coincidir 
, 

entre os paises. 

Por fim, enquanto para as regiões de determinado pais 
, 

o centro de decisão, geralmente, e apenas um, para um conjunto 
, rO#' "-de paises sob uma uniao o poder e exercido pelos diversos gOVe! 

, " nos: dai as diferenças entre as politicas monetaria e fiscal. 

Entretanto, Balassa (3) opina que, mesmo existindo e~ 

sas diferenças fundamentai~ entre as duas estruturas, pode-se 

aplicar a mesma solução com a finalidade de ajustar o balanço de 

(2) - Balassa, op. cit. 

(3) - Idem 
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pagame~tos zonal, levando-se em conta mais uma vez, o papel do c~ 
, 

, ~ I , 

pital como fator de equibrio. O fluxo de capital a curto prazo e 
, , 

o principal remedio para o desequilibrio dos pagamento s a curto f 
, , 

prazo, quando existem valores financeiros ne gociaveis dentro da ~ 
, 

rea, mantidos sob forma de fundos pelo sistema bancario, uma vez/ o 

criada uma estrutura institucional incentivadora de sua manuten-/ 

ção. Isto se torna possível desde que se eliminem as restrições / 

impos t as aos movimentos de capital, haja um compromisso da manu-/ 

tenção das taxas de câmbio existentes,ehaja concessão de facilid~ 
, 

des de troca de tais titulos. 

Há, por assim dizer, a "transformação dos títulos "na-
, 

cionais" em valores "generalizados" e e equivalente a um aumento 

de liquidez no interior da união, no sentido de que a carteira de 
, 

titulos a curto prazo mantida pelas instituições financeiras se 

torna num modo de liquidar com um deficit a balança de pagamentos" 

. (LJ.) • 

, 
No caso particular de os titulos estrangeiros serem co~ 

servados em maior parcela ou na totalidade pelos bancos centrais/ 

da união, funcionaria um sistema semelhante ao de um fundo de es-

1ahilização cambial. 
, 

Quando os desequilibrios dentro da união passarem de -/ 
, , 

temporarios para persistentes, ha, então, a necessidade da movi-/ 

mentação do capital de longo prazo. Somente, no caso das áreas de 
, , 

primidas ha muito tempo e que os movimentos de capital a longo -/ 

prazo não constituem a solução esperada, havendo então, a necessi 
"'" , 

dade de coordenaçao das politicas regionais. 

Nesse ponto, alg~ns autôres recomendam a criação de uma 

autoridade supranacional (5) com a finalidade de coordenar as po-
, , 

liticas orçamentaria e de banco central de maneira uniforme, en-

quanto que outros (6) referem apenas à abolição de restrições aos 

(4) Balassa , op. cit 

4 

(5) Meade, J. E., IIThe Balance-of-Payments of European Trade Area", 
Economic Journal, sete 1951. Citado em Balassa, B, op. cit. 



(6) Ingr am, J. C. Reply . R. L. Pfister's Comment on Ingram's,St§. 

te and Re gional Payments Mechenisms, Quarterly Journal of E 

conomics, Nov-66 

fluxos de capitais e a integração dos mercados de capitais co

mo suficientes para que o fluxo de capital exerça o seu papel I 

de ajustador do balanço de pa gamentos. 

contudo, comenta Balassa, a existência de uma s~ au

toridade como centro de decisão não traz necessàriamente resul

tados semelhantes para tôdas as regiões de um país, tendo suge

rido o exemplo dos Estados Unidos. Da mesma maneira) "a liberali 

zação dos movimentos de capital num mercado de capital integra-
.... , 

do nao e suficiente para garantir ajustamentos adequados da ba-

lança de pa gamentos numa união". (7) 
O-

Nesse sentido, preconiza Balassa, h~ Vnecessidade da 

cooperação dos bancos centrais no tocante a taxas de desconto; 
, 

pois tais politicas)quando aplicadas no sentido de atrair fun-

dos, podem impedir o funcionamento do mecanismo equilibrador. 
- ", Balassa aponta, entao, "como exigencia minima, a ob 

servância de regras comuns,aconsulta mútua e a cooperação dos 

bancos centrais podem permitir que os movimentos de capital I 

preencham o seu papel de equilibradores sem se criar uma auto-

ridade supranacional". 

Passemos ao exame do segundo caso, ou seja, o dauu_1 

nião aberta". Cada membro da união tem, a gora, dup~a preocupa-
.... , , 

çao: o equilibrio do seu balanço de pagamentos com a Area a 
, 

qual pertence e o mesmo com os paises extra-zonais considera-I 

dos como um todo. Isto aconbecendo com todos os membros dar-s~ 

ia o equilíbrio do balanço de pagamentos da união. "Os Estados 

membros pode~ ter deficits permanentes (ou superavits) uns com 

outros, se isto for contrabalançado por superavits (ou deficits) 

com países não participantes". (8) 

(7) Balassa, op. cit. 

(8) Idem 
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Os ajustame~tos do balanço de pa game ntcs de uma "união 

aberta" seguerc as re gras indicadas para a "união fecha da", tendo 
, 

a movimentação de capital como o pri~cipal fator de equilibrio , 
, 

maior importância ... - , 
porem atribuindo a coordenaçao das politicas -

, 
acordos adequados - dos bancos! monetarias. "Sem para a cooperaçao 

, , 
centrais um pais pode sofrer de um deficit com terceiros paises 

êste 
, 

e financiar deficit com fundos de capital de paises membros 
, , , 

atraidos por taxas de juros elevadas". (9)-Sera necessaria ainda 

a ado~~o dessas medidas coordenadas no "caso de a união apresen-I 
, 

tar em seu conjunto desequilibrios de pagamentos. "No caso de sup~ 
, 

ravit, a movimentação de capital zonal n~o traz o equilibrio (10). 

"É, pois, a "uni~o aberta ll aquela que mais pede a orga

nizaç~o de uma autoridade supra-nacional. 

A condição "sine qua non" da ocorrência de ajustamento 
, , 

do balanço de pagamentos atraves do mecanismo descrito atras se~ 

ria, entretanto, a "existência nos países participantes de um me! 
, 

cado de " capi tal monetario altamente desenvolvido'\Q.l). Na sua au-

6 

A , , 

sencia ha a necessidade de se procurar outros metodos que solucÍ('~ netn 

os problemas de pa~amentas. ~ste seria o caso dos países que for 
, 

mam a Associação Latino-Americana de Livre Comercio, onde os mo-

vimentos de capital intra-zonais são por demais pequenos, ocupa~ 

do diminuta parcela dos pagamentos totais verificados. 

(9) Ballassa, op. cit. 

(10) Idem. 

(11) Ibidem. 



, , 
1.2 - A HARMO\!IZA';:ÃO DAS POLITIC AS MONETAR I AS I NTERNAS 

-O mecanismo descrito na seçao anterior, e que supunha um 
, 

mercado de capital evoluido no interior da união, na realidade re-

quer a verificação de outros pressupostos para que o fluxo de capl 

tal venha preencher o seu papel de equilibrador do balanço de pag~ 

mentos. Tais pressupostos podem ser resumidos na parmonização das 

políticas monet~rias e cambiais dos países membros da união. 
" , No que diz respeito as politicas monetarias adotadas pe-

los diversos países da união, pode-se argumentar o seguinte. A fun 

ção equilibradora dos capitais a curto prazo nos pagamentffido co

mércio intra-zonal deveria ficar, tanto quanto possível, sob o fu~ 

cionamento do mercado. Entrementes, quando o mercado deixa de exe 

cutar adequadamente essa função, o "hot money" se orienta para ou

tro centro financeiro no interior da união, nem sempre levando em 

consideração o desequilíbrio dos pagamentos dos países. Surge , en 

tão, a necessidade de se coordenar as políticas monetárias, atra-/ 
, 

ves de una ação central. 
, 

um membro da união que mantenha uma politica de taxa de 

juros mais baixa que as dos demais, (12) desde que haja plena con

vertibilidade e li~re movimento de capital, acarretaria, com isso, 

a procura de capital no seu interior por parte de residentes dos 
, 

demais, ocorrendo, assim, uma saida de capital que poderia ocasio-

nar pressão sôbre o balanço de pa gamentos do mesmo. Em períodos de 
, , 

tempo subsequentes, o pais que adotou a politica de baixa taxa de 

juros seria levado, em conseqüência, a instituir contrôles cambiais 
, , 

e mesmo tornar mais ri ~oros~ sua politica monetaria. Essa sua nova 

orientação poderia mesmo vir a ferir os objetivos de sua política/ 
A " " economica interna. Dai a ideia da coordenação das po~icas moneta-

rias dos Jiver~os membros da união. 

(12) Jensen, F.B. e Walter, Ingo, "O Mercado comum - A Integração/ 
Econômica da Europa", Edições O cruzeiro, 1965. Traz boa des-- , 
eriça0 do problema para o caso especifico da Comunidade Eco-

A , 

nomica Europeia. 
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Diversas sao as maneiras de se coordenar tais politicas, 
, 

que costumam ser colocadas entre dois extremos: o da co~sulta mu-

tua e o da criação de lli~ ~r gão central com a missão de formular a 
, , A -

politica monetaria para toda a uniao. 
, , 

No primeiro caso, cada pais manteria seu proprio sist~ 

ma monetário e agiria de maneira i~dependente em direção aos seus 

objetivos econômicos comuns, aceitos por êle pr~prio ou pelos ou-! 
, - ,,' tros paises da uniao. Quando esse pais se sentisse em dificuldades 

de paganentos, os demais membros o ajudariam, o mesmo acontecendo! 

quando tais problemas surgissem para uma outra nação qualquer do 

bloco. Essa ajuda seria feita mediante soluções comumente escolhi-
, , 

das atraves de acôrdo. Retornando ao exemplo do pais que adotou a 
, A 

politica economica que conduzia a uma taxa de juros mais baixa que 
, 

a dos demais, a teoria da consulta mutua fu~cionaria da se ~uinte ! 

ma~eira. Ou os di versos membros possuidore's de taxas de juros mais 

elevadas dariam maior flexibilidade às suas condições internas de 

cr~dito, ou ~les procurariam obter daquele de taxa mais baixa co~-
" ';.. dições mais rigidas de credito. liA pri~cipal critica a esse siste-

ma se baseia em SUa naturezaNpost facto ll (13). A aç~o coordenadora! 
" ,; , 

somente ira ser tomada apos um periodo de tempo que sera quanto ! 

mais longo quanto durar as negociações entre os diversos membros ! 

da união. 
No segundo caso, ou seja, no outro extremo, haveria a 

- , - , 
cria~ao de um or;ao central que se encarregaria de formular a poli 

, 
tica monetaria para o interior de tôda a união, e forçando a todos 

, 
os bancos centrais do bloco a executar sua politica. A principal 

" -' , critica a SUa adoça0 esta no ~ato de que esta autoridade devera re 
, , , ,.. 

ceber dos diversos paises a renuncia de uma serie de interresses n~ 

cionais em beneficio de sua ação supra-nacional. DifIcilmente as! 

nações componentes de uma união estariam dispostas a se situar sob 

um contrôle completo por parte de uma agência de tal tipo. 

Entre os dois extremos citados acima estariam pro gramas 

(13) Jensen, F.B. e Walter, In30, cp. cit. 
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que combinariam um pouco de cada um dos mesmos. Poderia se estab~ 
, ...., , A 

lecer, por exemplo, um or gao de consulta mutua que fosse, pouco a 

pouco, investindo-se de maiores poderes. um plano semelhante a ê~ 

se se coadunaria com o estipulado no Tratado de Roma que instituiu 

a Comunidade Econômica Européia (14). 

~sse órgão}que usualmente se ·chamaria comitê Monet~rio, 

naturalmente teria sua importância aumentada a medida que o prosr~ 
_ , A ' 

ma de reduçao tarifaria fosse trazendo, atraves do aumento das CO! 

rentes de intercâmbio, problemas de pagamentos e outros decorren-
A , , 

tes destes. E evidente que atingiria o seu climax, ja talvez com 

poderes semelhantes ao do ~rgão central de decis~es,atr~s . descri

to, quando se estivesse a ponto de decidir-se pela adoção de uma ~ 

nidade monet~ria comum como meio de troca dentro da união . e um 

3anco central para todos os Bancos Centrais nacionais. 

Finalmente, caberia aqui lembrar o caso particular em que 

as nações formadoras da união não são tão desenvolvidas que possuam 
, 

um mercado de capitais evoluido. Talvez a necessidade de se harm2 

nizar as políticas monet~rias não fôsse tão preemente como nas u-! 
, , 

niões de paises mais desenvolvidos, pois naquelas, como ja referi-

do, pouca importância poderia ser atribuída à movimentação de capi 

tal como elemento equilibrador dos balanços de pagamentos. 

Talvez a coordenação se preste mais a atender problemas 

relacionados com o balanço de transações correntes e que seriam / 
A ", , 

conseqUencias das politicas monetarias internas. Assim unapoliti-
, 

ca inflacionaria que causasse a elevação interna de preços, tend~ 

ria a desequilibrar a balança de mercadorias pelo aumento das im-
- , portações e diminuições das exportaçoes. O contrario se daria com 

, 
uma politica de austeridade econômica. Haveria, por assim dizer,! 

, , 
modifica~ões nas correntes de comercio entre os paises membros da 

união. 
, 

A harmonização das poli ticas cambiais se relaciona. com 

tais próblema s e ser1 . discutida na seção se guinte. 

(14) - Jensea, F.3. e walter, Ingo, op. cit. 
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Co:;: - ~ 
.. ,. ....... , ":'! .... . '" -J..c-. v:;o. v 

"- ~ 

as politi cas cambiais adotadas pelos diver-

sos ;~{ses-~ c~bros da uni~o, h~ que se pensar em dois pontos dis-
"-c pri~ci ) ais: o q~d diz ~ c s p eito as taxas 

Ao ~ 

de cambio multi -

pI a s e o q UG Su ~clacio na com as t axa s de cam bio fixas e flex!-I 

ve ':s ~ j " -..' • rv 

adO~QG3S pe~os palse s membros da unlao. 

O ~ro ~lema das t~xa s ~~lt~plas de cimbio s~~ente se tor 

lCl conplexc D. lliC:1i .'J. q U 8 UJ:'j rcem:,:co pos s .::. Ol) t 2r de outro um paga-

c ento em ffi oeda nacional do devedor ou em moe da conversível efeti-

va~cnte ~a:o~ para determinadas transaç~es ou tipos de produtos 
~ 

(15)~ Je resto, as taxas ~ultiplas apenas se constituem em assun-

to i~tor~o de ca~~ pais. ~o pri~eiro caso; a re gulaç~o pode ser oh 
. .. ~ - - , . ~ - , ~ . '\. . - . 
~l Qa pe~a a~_:c a çao as lmpos~os a exportaçao. ASS1~, a 

, 
taxa multi-

}:a c.e c~;:','cio nGo oferece um erapecilho total à consecu~ão da união. 

p~'o;;lema e 
, 

.::.e:cio. A sua 
. . .\' . ~ 

eX1S~G~Cla em um dos paises membro s pode ccasio-

na:.. .. 6.ois efei tos ~ ~.l sôore o Clovi::ne~to de ca pi tal e outro sôbre as 

" proprias tr a n~a~5es de mercadorias e servi~os . 
Ao 

'Jo primeiro caso, a ado-:;ão de UC1a taxa de cai.lbio livre-

" -' mente flutua~te i~~ecira a utiliz3 ~ QO de creditos a curto prazo p~ 

ra eli8i~ar fl~t ~& ~5cs nas reservas " ce divisas , alem de aumentar o 
, 

risco dos C~i/ .. ~0S"C :~ ;!~ OS a 10 ;1g0 pra zo (16). 
~ 

:'\'o sa .:;1.:C:~o ' C2S0, cie maneira sef.1elhan~(: a do primeiro ,ha 

" (la ~rodutores e ~ome~s de ne~ócio s dia~ 

v...; do fato equi valererr;- ~ e a re'imposi ;:õe s de di-
- f - , -:-e i tos ó.duél Clc: iros .. Para os GXl)or t::.:.dore s aos pa l se s que nno e s t.ao .§. 

'( . ... . ,.. ,: ',.( 1 ~ ·. I ·' ,:": "" --. - . .... :, i o:':ln- -I r- I~ .,,..,,... .(, .... -C C ... :- ... ~ . ~l_· . J.._\.C '-"~ \\ ...... . 1. • . .. C.- c\ ; OC"J \ ..... 0 . )'- ;. ..1..0 • .) "-l- \) 
------------------_._----------------------

,. 
f .. ;·!"t íJ :'~ -'. ' de 

,-

T·..;crÜ(;ü:.; (~ C:3 ~1[lnC;OS CU (lCr' CÜs do CO '1til10nte Amoricano,out .1963, 
~i.c G.c Janeiro. 

(16) BalaJ~a, 3 , op. cit. 
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tuantes, as mesmaS equivnlem a um aumento de preço de suas merca-
A'" _ 

dorias dentro deste ultimo pzis, diminuindo, entao, o seu poder I 

competitivo diante dos produtores aacionais. 
- , Com relaçao aos exportadores do pais que adotou taxas I 

flutuantes, d~-se o inverso. ~stes s~o estimulados a exportar, a-
, 

pos as depreciaçõe s. 

Assim, as taxas de câmbio flutuantes, para uma união de 

países, podem vir a introduzir deturpações prejudiciais à integr~ 
- ,.. . çao economlca. 

portanto, uma vez que o objetivo priQcipal da união 
, 
e , 

via da regra, a integração econômica de seus países membros, sur

ge a necessidade da aplicação de ~a po11tica de harmonização de 
A , , 

taxas de cambio, que podera ser realizada atraves de cOQsulta e ~ 

côrdos mútuos. Trata-se, principalmente, de evitar que as pol1ti-

'" f cas de taxas de cambio de um determinado pals-membro venham cau-

-sar pressoes no balanço de pagamentos dos demais membros e iniciar, 

talvez, um processo de contra-medidas adotadas pelos prejudicados, 
, 

e que seria, por assim dizer, um passo atras no andamento da int~ 

- '" . graçao economlca. 
, 

Se o balanço de pagamentos dos paises da união devesse I 
, 

ser determinado pelo mecanismo de mercado, via comercio de bens e 

serviços e movimento de capital, parecem ser as taxas de câmbio I 
... 

fixas mais adequadas a sua consecuçao que as taxas flutuantes(17). 
A , 

A.taxa de cambio fixa tambem tem sido adotada por organismos in-
, 

ternacionais, tais como o FUndo Monetario Internacional, como a 

mais apropriada ao sistema financeiro mundial. 

A respeito da Comu~idade Ecoaômica Européia, Jensen e 

Walter escreveram: 
A 

liA importancia da proposi~ão de que taxas de câmbio de-
vem refletir com exatidão difereQças relativas em custo e 

Ci7) Jensen, F. B. e Walter, I., op. cit., referindo-se à Comuni
dade Ec onômica Européia. 
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" , preço nos varios paises comerciais pode ser facilmente de-! 
monstrada. POllticas de taxas de câmbio tipo "v~-empobrece~ 
-seu-vizinholl provocarão repres~lias, ao passo que uma moe-

, "-

da supervalorizada impora, necessariamer1te, um fardo aos e~ , , 
portadores nacionais. Sera igualmente benefico, para todos! 
os interessados, ma~ter taxas de câmbio que sejam relativa-, 
mente estaveis, e no entanto permaneçam realistas, a longo - , prazo. O nao-atendimento, em medida razoavel, dessa condi-! 
ção na Comunidade Econômica Européia impedir~ os esforços I 
para alcançar a integração nos campos polltico e econômico. 
(18) • 

No c'aso especial de ser adotqdo o sistema dG taxas ! 

de câmbio flexlveis, estas devem ser conservadas dentro de 

A ' parametros-pre-determinados, por consultas entre as autoridades! 
, 

monetarias nacionais, compreendendo, principalmente compras e ve~ 

dasde moedas estrangeiras pelos bancos centrais a fim de neutra

lizar a tendência da taxa de câmbio predominante (19). contudo,! 

as dificuldades administrativas pertinentes a um tal sistema se-
, -

riam tão grandes que tornariam impraticaveis a adoça0 do mesmo ! 

como o sistema da união (20). 
A 

Resta, assim, a adoção da taxa de cambio fixa como a I 

que melhor atende aos interêsses da integração econômica. 
- , , 

Um fundo de estabilizaçao cambial podera ser constitui-

do com parcela das reservas das diversas nações-membros da união 
, 

de maneira a a tender as dific,uldades tGmpor,arias de pagamentos , 

uma vez que os desequilíbrios crônicos diflcllmente poderiam ser 
, , 

sanados com tal recurso. 1estes casos, os metodos mais recomend~ 
o , 

veis seriam ajustamento de taxa dG câmbio ou medidas monetarias! 

e fiscais internas (21). 

(18) Jensen, F. B. e \Valter I. , op. eit. 

(19) Idem 

(20) Ibidem 

(21) Jensen, F. B. e ~lalter I., op. cito 
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, 
1.4 - O PRI~CIPIO DA RECIPROCIDADE 

Uma das afirma~ões comuns 
, 

a respeito do livre comercio! 
, , 
e a de que o mesmo tende a trazer consigo niveis desiguais de desen 

volvimento econômico sôbre as regiões sob sua aplicação. O exemplo! 

sempre citado é o da desigualdade entre países, quando da adoção da 

l.1,berdade comercia'l (22). um dos problemas atribuídosà reunião de I 

diversos países em união, com finalidades de liberar o seu comér-! 

cio intra-regional, seria o da conseqüência de tal movimento sôbre 
, 

as diversas regiões e paises-membros do novo bloco. 
- , Um processo de redu~ao tarifaria que incentive novas cor-

, 
rentes de comercio pode trazer consigo problemas de competitividade 

entre produ~ões regionais, bem como fazer com que uns lucrem e ou-! 

tros percam com o desvio do comércio de fora da zona. Contudo, a re~ 

nião dos v~rios países em uma união tem, via de regra, o objetivo:! 

todos os países devem lucrar mais com a existência dessa união que 
, 

antes de sua cria~ão. Em outras palavras, ha necessidade de se ado-
, , 

tar aquilo que comumente e chamado de o principio da reciprocidade, 

ou seja, a segurança de que, para todos os membros da união, a ob-! 

tenção de benefícios pela adesão ao bloco seja proporcional às suas 

concessões aos demais participantes. 
, , 

Embora seja dificil comparar os ganhos dos diversos pai-! 

ses entre si, pelo menos, pode-se tentar com relação aos incentivos 

proporcionajos pelos mesmos. 
, 

liA necessidade da reciprocidade e fundamental pois que p~ 

la concessão de mútuas preferências comerciais, os países partici-

pantes do mercado comum deliberadamente abandonam as vantagens de 

comprarem o que necessitam em fontes mais baratas disponíveis em o~ 
, , , 

tros mercados. So tera sentido para um pais conceder tratamento pr~ 
, 

ferencial ao seu vizinho se tambem receber em troca tratamento pre-

ferencial" (23) 

(22) Dell, Sidney, "Mercado Comum Latino Americano, UtoPia ou real,! 
dàde 1" 

(23) De1\ Sidney, op. cit. 
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o princípio da reciprocidade foi lembrado no ~ratado 

de I\lontevidéu, que deu origem a MALC e, embora não apareça escrito 

no ~ratado de Roma, dos pa1ses da Comunidade Econômica Européia, 
, 
e 

r... , 
evidente a sua existencia, expllcitamente co~siderando, para que 

se realize razoàvelmente os ob jetivos daquela Comunidade. 

A reduçã~ ou liberação dos direitos alfandegários 

Doderia trazer beRef1cios maiores a determinados pa1ses da união 

em detrimento dos demais, fazendo, assim, como que houvesse refle 

, 

xos no comércio dos divefos m~ros da união. ( 

Os palses mais bene-
( ficiados tenderiam a exportar mais aos demais palses que importar -

dos mesmos. Cons eqüentemente, aparece r iam problemas de pagnrnentos 

dentro de uma união. O remédio seria, no caso, aumentar o ritmo -

- .' da reduçao tarlfaria daqueles mais beneficiados, de maneira a fazer 

com que tivessem suas import ações elevadas e houvesse uma tendência 

ao equi11brio do balanço de pagamentos. 

Percebe~se, assim, a grande ligação existente entre 

os problemas da reciprocidade e os de pagamentos. 
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1.5 - UNIÃO u~ PA 1AH~NT0S E ACÔR DOS DE COHPENSAC1tO 

f 

Os sistemas de pagamentos a se adotar variam de união pa

ra união de acôrdo com a situação dos países componentes. 

Balassa afirma (24) que uma união de pagamentos multilat~ 
, 

rais acompanhados de már ~ens adequadas de credito poderia ser . u-. 
~a solução quandu da ausência da convertibilidade da moeda, dai 

A A , , 

mesma maneira que indica o acordo sobre creditos mutuos como so-/ 

lução para a união de países com moedasconvertíveis. Preconiza ,/ 

para os dois casos, a necessidade da adoqão de uma agência central 
, 

com poderes para conceder creditos. 
... 

Procuraremos examinar e distinguir nesta seçao, de um mo-

do geral, uma união de pagamentos de um acôrdo de compensação. ~ão 

estão sendo consideradas, no caso, as diferenças existentes entre 

as uniões econômicas, decorrentes dos diversos est~gios econômi-/ 

-cos dos membros que as compoem. 

A noção do que seja uma união de pa~amentos pode ser vi~/ 
, 

sualizada na analise de seu objetivo essencial: tt ••• proporcionar 
. , 

um mecanismo que permita o desenvolvimento do comercio intra-re-/ 
... , 

gional em forma nao discriminatoria e multilateral".(25).Para ta~ 

to, a união de pagamentos deve ajudar na eliminação dos motivos -

que dão origem, pelo balanço de pagamentos, à discrimina ção no i~ 
A , 

tercambio de bens e serviços dentro da Area. Deve, ainda, conce-/ 
, 

der facilidades crediticias multilaterais de maneira a ampliar o 

intercâmbio entre os v~rios países, à despeito das flutuações sa-
, 

zonais da balança regional de pagamentos, e assegurar que os def! 
, , , 

cit e superavit sejam saldados periodicamente, atraves de re gras 

estabelecidas (26). 

(24) Balassa, op. cito 

(25) CEPAL, principales Objetivos Y Posibles Caracteristicas de/ 
una Union de Pagos Latinoamericana, Grupo de Trabalho de Bal 
centrales, Rio de Janeiro, 44 de novembro - 4 de dezembro/58. 

(26) CEPAL, op. Cit. 
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Então, a principal diferença entre uma união de pa Gamen

tos e um acôrdo simples de compensação multilateral de saldos se 
, 

ria a existência, na 'primeira, de formas multilaterais de credi-

to. (27) 

Assim, a união de pagamentos e o acôrdo de compensação I 

teriam como ponto co~um o sistema multilateral de saldos, que, em 
.. 

seu grau maior de evolução, seria a câmara de compensação. 
, 

Se a existência de formas multilaterais de credito se a-

presenta como a diferença essencial entre a união de pagamentos / 
A ;-

e o acordo simples de compensação, outras diferenças, contudo,d~ 

vem ser mencionadas. 

o documento .d ·.a CEPAL intitulado "Principales Objetivos y 

posibles caracteristicas de u.na U:1ion de Pagos Latinoamericana " 

(28) . mostra de maneira clara as características de uma união de 

pagamentos: 
, 

"En su funcionamento, la union de pa gos tom~ como I 
, , , 

base los superavit o deficit bilaterales de cada pais mie~ , , 
bro . con todos los demas en un determinado periodo cont~ , , 
bIe. Esos superavit o deficit se calculan cotejando los/ 
saldos comunicados aI agente con los registrados aI fi-, 
nal deI periodo anterior, teniendo en consideracion el 
ajuste resultante de las tr ~ nsferências realizadas en las 

. , 
cuentas bilaterales a raiz de liquidaciones relativas a , 
periodos anteriores. , , 

Determinados de ese modo, los deficit o superavit -
bilaterales - expresados en unidades de cuenta - so n to-

, 
talmente compensados en forma tal que resulte un saldo ~ 
nico para cada país participante. Ese saldo pasará a re-, , 
presentar su deficit o superavit liquido frente aI conju~ , , 
to de la region en el periodo contable considerado. 

, , 
Ese superavit o deficit se transforma entonces en/ , 

un saldo aI debe o aI baber de la union y se proce de a 11 
, 

quidarlo directamente entre ella y el pais respectivo,s~ , 
gun las normas estipuladas en el acuerdo. AI mismo tiem-, , 
po que se efectuan esas liquidaciones entre la union y , 
los paises participantes, se cargan a las cuentas bilate 

(27) Uri, Pierre, op. cit. 
(28) obra citada na nota (25) 



rales las partidas correspondientes con objeto de elimi-, 
nar, en las relaciones entre pares de paises, el valor / 

, 
de esos saldos liquidados a -traves de las operaciones de 

, 
la union. 

AS!, las operaciones realizadas por la unión aI té! , , 
mino de cada periodo contable reflejan no solo la compe~ , , ~ , 
sacion automatica de los saldos bilaterales de cada pais 

'4, , , 
con todGS los demas, sino tambien la liquidacion deI sa1 , 
do liquido resultante. 

Como se ve, el sistema tiene efectos bien distintos , 
de los proprios de un acuerdo de compensacion, en el cual 

, 
los saldos que mantienen los bancos centrales continuan/ 
en su forma primitiva, es decir, siguen corriendo por c~ 
enta de los respectivos bancos centrales y sólo cambianl 
en el sentido de aumentar o disminuir a consecuencia de 

" las transferencias conpensatorias realizadas." 

o documentooontinua, ainda, a mostrar as principais diferen

ças existentes entre os dois sistemas. 

A primeira delas diz -respeito aos intervalos de tempo I 

das transferências dos saldos mantidos pelos bancos centrais da I 
- -, regiao. Diz que "una union de pagos asegura a intervalos regula-I 

res de tiempo la completa transferibilidad de todos los saldosmaa 
, 

tenidos por los bancos centrales en la Region." Isto equivaleria a 

-que a moeda de conta proveniente das transações bilaterais com de-
, 

terminado pais: participante teria o mesmo valor que a proveniente 
/Im 

da liquidação das transações bilaterais com qualquerVdos demais -
, 

paises membros. 
, 

A segunda se refere ao fato de que, em cada periodo con-
, 

tabil, devandesaparecer os deficit e superavit bilaterais, pela -

substituição pelo ativo e passivo único diante da união, liquid~-
, 

veis em ouro ou em credito concedido pela união de pagamentos. AS 

conseqüências desta segunda diferença são apontadas pelos técni-I 

cos da CEPAL e são: 

"a) Los creditos reciprocos o los otorgados en los convenios 
, 

bilaterales resultan innecesarios y seran sustituidos por 
, , " 
el credito multilateral disponible a traves de la union. 
Conviene senalar, por otra parte, que el acuerdo consti-

17 



, , 
tutivo de la union debera mantener disposiciones que pe~ 

, 
mitan la concession de "financiamiento interi no", o sea 

, 
de facilidades de credito concedidas por un participante 
a otro para que la utilice en el intervalo que media en-, 
tre un periodo contable y otro. 

b) Como todos los deficit y superavit bilaterales so n liqui , , 
dados per10dl~ame~te por la union, 

, 
los pa1ses part1c1pan , , 

tes tendran que concertar formulas para liquidar los cre ,. 
d1tos bilaterales que estuvieram pendientes en el momem-
to en que aquella inicie sus operac10nes pues de otra 1 , 
forma tales creditos bilaterales quedariam congelados. 

c) Los saldos acrcedores o deudores resultantes de las tran , , 
sacciones blla t erales despues de su conpensacion multila , , 
teral seran liquidados directamente por la union se gun 1 
las normas establecidas y no de acuerdo con las dispos! 
ciones estipuladas en los acuerdos bilaterales; lo mismo , .. , , 
ocurrira con los intereses sobre los deficit o superavit, , - , , , 
que seran liquidados tambien a traves de ' la union y no 1 
por via bilateral. 

Outras diferenças apontadas no documento em questão são as ; , 
de carater estrutural, sendo as principais (29): 

10) A necessidade de parte da união de um fundo comum de 
, 

reservaS em ouno ou moedas conversiveis, cujo montante seria fun-

ção das regras de liquidação estabelecidas pela , união, exceptuan

do a necessidade de sua criação apenas no caso em que as liquida

ções são efetuadas totalmente através de concessões ou recibos de 

créditos. A existência de tal fundo não constitui necessidade de 

um acôrdo de compensação. 

20) A necessidade de dotar a união de personalidade juri 

dica ou vinculá-la 'a alguma entidade internacional, face às res-I 
,... , 

ponsabilidades que tal orgao devera assumir diante de seus asso-I 

ciados. 
, 

30 ) A impossibilidade de ser alterada a unidade moneta-
... " ria da uniao durante um periodo contabil. 

40) A maior responsabilidade relativa às atribuições cOQ 
, ... 

cernentes ao agente e a junta diretiva da uniao que no caso de a-

côrdo de compensação. 
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Uma vez examinadas essasprincipais diferenças existentes 

entre uma união de pagamentos e um acôrdo simples de compensação, 

poderia se partir para uma pergunta bastante importante: qual dos 

dois sistemas adotar? E adotando um deles, quais tipos e com quais 

peculiaridades escolher? 

Evidentement~, as respostas a estas perguntas estão na 

dependência direta das situações econômicas e, principalmente, fi 

nanceiras dos países que compõem o bloco em questão. 

* * * 

(29) CEPAL - comité de ComérCiO, }rupo de Trabajo de Bancos cen-
, 

trales, Segunda Reunion, principales objetivos y Posibles -
" , Caracteristicas de uma union de Pagos Latino-americana.( Ja 

citado na nota (25). 
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1. 6 - FOro.TAS EXTEm~AS DE OJl1\ENÇÃO DE LIQUIDEZ 

Quando a união econômica possui seu comércio com o 

exterior em relativa import ância '. em têrrnos de porcentagem do to 

t al , os s aldos dêsse com~rcio terão influência na liquidez interna, 

principalmente se se utilizar ouro ou moeda conversivel como meios 
- ~ 

de pag.amentos. r E' posslvel que, devidoao deficit no seu balanço -

de pagamentos extra-zonal, a união econômica se sinta com escassez 

de moeda conver?ivel para suas transações internas. A situação 
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se tornará mais dificil ainda se os deficits persistirem e os niveis 

das reservas de moeda conversivel diminuirem. No inicio da déca -

da dos cinqüenta, o estabelecimento da União Européia de Pagamentos 
, 

veio de encontro a problema semelhante, qual seja a escassez de do-
r lar nos palses europeus. 

Se os paises que formam a união econômica ' são paises 

em vias de desenvolvimento, e, portanto, via de regra, exportadores 

de produtos primários e importadores de bens manufaturados, princi

palmente equipamentos, a situação pode, ainda, ser mais dificil. 

Isto porque, de acôrdo com a própria natureza de suas trocas, pode-

rão se verem em dificuldades temporárias ou persistentes. No pri-

meiro caso, poderiam surgir problemas de safras, de concorrência 
'. r entre os proprlOS palses produtores sub-desenvolvidos, etc. No se 

gundo, a deterioração da relação de troca, a substituição de suas 

matérias-primas por produtos similares sintéticos produzidos nos 
( 

palses industrializados, etc. 

A união econômica, tanto no caso' -de ser consti tuida 

de paises considerados já desenvolvidos quanto, e principalmente, 
, . 

no caso de palses em desenvolvimento ~ que possuem problemas com 

seus balanços de pagamentos externos, - precisará lançar mão de uma 

politica comum de economia no uso de moedas conversiveis nas trocas 

internas, e buscar uma forma deequilibrar seus pagamentos externos, 

ou pelo menos su~vizar seus compromissos. 
Corno o movimento de divisas externamente à Área se f az não / 



apenas em têrmos de balança comercial, maS de balanço de pagamen-
, 

atacar não 
.. , 

tos, ha a necessidade de se somente uma poli tica de e-
, 

dêste, maS de fazê-lo 
, 

qUilibrio daquela componente tambem com ou-
, , 

de serviços I tros i tens possi veis. Ha que se pensar nas remessas 

e de capital. 
• 

Com relação ~o endividamento externo da zona, por exem-
... -' pIo, podem_ ser tentadas as negociaçoes de emprestimos suaves I 

(soft loan), ou sejam,a prazos de reembôlso e de carência longos, 
, , 

de emprestimos pagaveis em moeda local e de doaç5es. Isto seria 
, 

de grande valia aos paises devedores em desenvolvimento, pelo fa-

to não aumentarem muito as suas obrigações para com os serviços I 
, 

da divida, obrigações estas que, a curto prazo, quase sempre se 

manifestam em crises de liquidez. 

AS estatísticas do BIRD (30) mostram que a divida pública 
.... , 

externa (desembolsada e nao desembolsada) de 95 paises em desen-I 

volvimento cresceu de aproximadamente US$ 10 bilhões em 1956, pa

ra US$ 39,2 bilhões em 1965 e, conseqffentemente, houve um aumento 

no montante dos pagamentos anuais de juros e amortizações: de US$ 

0,8 bilhões em 1956 para US$ 3,6 bilhões em 1965. ~sse aumento no 
.. , 

pagamento de serviço pode ser relativamente grande devido a divi-
, 

da externa caracterizár-se por prazo pequeno. 

Como um programa objetivando desenvolvimento econômico I 

requer, quase sempre, prazo um tanto lon~o para que êste se efetue, 
, , 

torna-se dificil o pagamento da divida pelo fato de não se ter g! 
, 

rado um ganho em moeda estrangeira ou poupanças necessarias ao ser 
, A' 

viço da divida, pois, via da regra, este capital ja veio como aj~ 

da às exportações ou à substituição de importações. 

Comumente se utiliza, como indicador do aumento relativo 

do serviço da dívida, a relação entre êste serviço e a receita da 

exportação ,do país em quest~o • Técnicos ligados à UNCTAD (31) v~ 

(30) UNCTAD" Documentos de Trabalho à II Reunião. 

(31) Idem 
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( 

rif ic 2xam que para os pa~ses em desenvolvimento como um todo esta 

relação cre sceu de 4% em 1956 para 9/~ em 1965. Entretanto, para 

al guns paises a relação foi muito mais alta. Para a América Lati

na, os par,amentos de j.uros e amortizações perfaziam 1/6 da expor

tação em 1965. 

Projeçõe~ realizadas ainda por técnicos ligados a 

illrCTlill para o endi;idamento e os pagamentos de serviços da ' divida 

para o ano de 1975, embora com limitações de análise; previram 
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que, se os prazos e condições de pagamentos permanecessem como os 

de 1965, ano em que foi feita a projeção, os fluxos de capitais -

aos 'paises em dese.nvolvimento teriam que aumentar considerávelme~ te 

nos anos seguintes, a fim de poderem conseguir o mesmo efeito que 

naquele ano. 

Assim, se se mantivessem as condições e prazos de 

pagamentos da divida vigentes em 1965, o fluxo total de doações -

e empréstimos diminuiria de US$ 5,9 bilhões em 1966 ~ara US$ 3,6 

bilhões em 1975, ao se deduzir a parcela referente aos juros e às 

amortizações (32). Se se considerar apenas os empréstimos, êstes 

deduzido o valor dos juros e amortizações, tornariam o fluxo neg~ 

tivo para os paises em desenvolvimento já no inicio dos anos se 

tenta. 

Então, a fim de se obter um alivio da parte dos 
pa1ses em desenvolvimento, quanto ao endividamento exterior, os -

( 

pa~ses doadores e credores de recursos " deveriam permitir . ou con 

tinuar a fazer com que empréstimos já existentes fôssem rescalona 

dos ou substitu1dos por empréstimos mais suaves, houvesse maior -

parcela de doações no total dos fluxos de capital, além de melho-

res condições de pagamentos dos serviços dos empréstimos. f 

Com relação a outros itens da Conta ~erviços dos -

balanços de pagamentos dos pa1ses em desenvolvimento, dest2.cam-se. 
dois que são tradicionalmente desfavoráveis a êstes pa1ses:oftetee 

(32) UNCTAD, op. cit. 
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os seguros. Isto devido às próprias condições de desenvolvimento 

de seus transportes e emprêsas financeiras asseguradoras. 

A diminuição dos deficits dêstes dois ítens, Quase Que -

somente, dependerá da reação dêstes países quanto à eliminação de 

sua fraqueza. 

Quanto ao comércio de mercadorias dos países em desenvol 
• 

vinento, a deterioraçã~ da relação de troca é um problema bas tante .. 
discutido nos Últimos anos e parte da observação de que os preços 

dos produtos primários tendem a baixar ou a subir menos que os dos 

produtos industrializados. As soluções para êsse problema seriam, 

em parte, a diversificação da pauta de exportação dos paises em de 

senvolvimento e a tentativa de se colocar maiores quantidades de -

produtos industrializados ou semi-industrializados nos mercados de 

senvolvidos. Quanto a esta Última decisão, os países em desenvol 

vimento pediram aos países industrializados, na Conferência de Co

mércio e Desenvolvimento, a outorga de preferência para as import~ 

ções de suas manufaturas até ao nivel de 5% do total de consumo. 

Porém, a mesma apenas recebeu o apoio da Delegação do Reino Unido. 

As flutuações de preços têm como origem uma série de fa

tôres ligados à produção, ao tipo de produto e suas elasticidades 

no mercado mundial, aos ciclos e fatôres climatéricos, e aos pró

prios problemas ligados às barreiras ao comércio com os paises .in-

dustrializados. As soluções para o problema seriam, além da' di -

versificação da pauta de exportação, eliminando os problemas con 

cementes à concentração de produtos , a moderação do protecionis

mo por parte dos países industrializados, a política de regular -

os excedentes de produtos agrícolas, a política de convênios inter 
. -

nacionais Que regulam quotas, estoQues ou contratos multilaterais 

entre produtores e importadores. 

No que diz respeito à eliminação de barreiras ao comér-
( ' ( 

cio dos pa1ses em desenvolvimento por parte dos pa1ses industria-

lizados, já existe uma consciência internacional de que existe u-



, , 
ma necessidade inadiavel de se liberar o comercio dos produtos 

primários e semi-elaborados produzidos por aquêles, embora não 

haja ainda um acôrdo neste sentido. Entretanto, alguns atos! 
A. , , f/Y 

vem demonstrat que o problema ja e sentido nas discussoes rea-

lizadas nos organismos internacionais, atos êstes cujos mais! 
.... 

importantes sao: 
.. 

lQ) o ?ro~rama de Ação aprovado pela Conferência de 

Hinistros do 1ATT em 1963, embora com a absten-! 
ção dos países membros da Comunidade Econômica ! , 
Europeia; 

2Q) as propostas apresentadas pela Delegação ~itâ-I 
nica à conferência de comércio e Desenvolvimento 
(tJNCTAD) ; 

as modificações havidas no Acôrdo 1eral de Tari-, 
fas e Comercio (JATT), em sua parte IV, e que 
dão alta prioridade ao assunto. 

, .... 

finalmente, as proprias discussoes havidas nas 
.... A ' sessoes da Conferencia de Comercio e Desenvolvi-

mento (UNCTAD), tanto a realizada em Genebra co
mo a de Nova Delhi. 

, 
Um programa de liberação do comercio internacional, p~ 

ra possibilitar um maior crescimento das exportações dos países 
.... , 

em desenvolvimento, poderia se basear na . eliminaçao, mais ra-
, 

pi da possivel, dos direitos aduaneiros, restrições quantitati-
. , 

vas e impostos .internos que atinsem os produtos primarios e as 

matérias primas que não concorrem com a produção interna dos ! 
, 

paises importadores. 

Quanto aos problemas da concentração da pauta de ex

portação e da concorrência feita entre os países produtores sub 

desenvolvidos, as soluções são respectivamente a procura de 

novos produtos para a produ~ão nacional e o sistema de acôrdos 

internacionais. 

Resolvidos todos êsses problemas surgidos nos diver-
.... , 

sos itens que compoem o balanço de pagamentos global dos pai-! 

24 
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, 
ses da u~ião, poder-se-ia ter maior folga de liqüidez dentro de~ 

, ", 
ta, pela menor salda de moedas convertlvels da Area, ou ate mes-

mo pela entrada de novos recursos. 

* * * 

.~ 
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.-
2 - O CO HSRCIO I i TRA-ZO'1AL DA ALALC 

2.1 - EVOLlJ:ÃO 

. , 
O intercâmbio comercial entre os paises que formam a 

~ 

, .. ,. " 
ALALC (que ate 1966 se constituiam de todos os paises da Ameri 

ca do Sul, exceptuando as Jliianas, a Bolivia, e a venezuela, e 

acrescidos do M~xico (*j, participa no cômputo geral do comér

cio exterior dos países membros com uma parcela ao redor de 10%, 

apresentando pequenas oscila~ões de ano a ano • 
.-

Por uma questão de analise, pode-se dividir os dive~ 
.... , 

sos anos dos quais se possui informaçoes em dois periodos que! 

se limitariam pelo ano de 1962, ano em que realmente entrou em 

vigênc:a o programa de liberação proposto pelo Tratado de Mon-
, 

tevideu. Apresentar-se-iam assim, em duas fases: uma anterior! 
.-

e outra posterior ao Tratado, e que podem serem vistas no }ra-

fico 2.1. 

, 
2.1.1. - FASE ANTERIOR AO TRATADO DZ MONTEV IDEU 

Após alguns anos de expansão, desde o inicio da década 
.- , 

dos cinqüenta ate a sua metade, o comercio intra-zonal teve a ! 

sua orientação modificada para uma paulatina contração. 
, 

Atingira o seu apice em 1953, com um total de i nter-! 

cgmbio da ordem de U.S .• $ 1.018 milhões (FOB), mas, após 1955 so

breveio a retração a tal ponto que, em 1961, ano imediatamente! 

anterior a efetivação do Tratado de Montevidéu, a cifra do comér 
.-

cio entre os paises atingia US$ 598 milhões • 
.-

A participa~ão do comercio intra-regional no global,! 

então, ficou diminuída • . 
, 

Essa contração do comercio intra-zonal se verificou ! 

(*) Foi excluída da análise êsses dois países, pelo fato de as 
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.. 
devido~ p ri ncipalmente, ao abandono por parte de al guQs paises, 
notadamente os do chamado Cone-Sul, dos contratos bilaterais / 

, ( 

de pa game l1tcs, que era a forma de tais palses contornar a es-/ 
' cassez de dblares na re gião. 

* * * * 
QUADRO 2.1 

; 

COHERC 10 I'J1'RA- RErrIO fITAL DA ALALC 
., 

(US$ milhões) 

nmIC3 
; 

partic~pa~ã o -Ano Exporta~ões Total Zonal Comercio 
Intra-Zonais 1952/56=100 Global do comercio in 

tra zona1 no : 
(FOB) (FOB) (* ) Global - (90 

; 

Antes do Tratado de l10ntevideu 

1952 359 718 §0,5 9.546 9,6 

1953 . 509 1.018 114,2 9.119 11,1 

1954- 4-95 990 111,0 9.959 9,9 
1955 508 1.016 113,9 9.778 10,4 

1956 358 716 80,9 10.048 7,1 
1957 396 792 88 8 , 10.246 7,7 
1958 374 748 83,9 9.476 7,9 
1959 324 648 72 ,7 9.371 6,9 
1960 340 680 76,3 10.386 6,6 
1961 299 598 67,1 10.861 5,5 

; ; 

Apos o Tratado de Montevideu 

1962 354- 708 79,4 11.04-0 6,4 
1963 425 850 95,3 11.110 7,7 
1964 558 1.116 125,2 11.774 9,5 
1965 635 1.270 142,4 12.243 10,4 
1966 673 1.346 150 ,9 13~569 . 9,9 
1967 649 1.298 . 145,6 

, 
(*) Para o comercio extra-zonal as exportações aparecem 

FOB e as importações, CIF, o que torna as porcentagens da ~lti
ma coluna um pouco menores que as reais. 

Fonte: ALALC: CEP - Repartido - 856 

, , , 
estatisticas fornecidas pela propria Secretaria da ALALC exclui-
rem os mesmos. 
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As principai s cons equências do abandono de tal prát ica 

f or2Jl1 a s al ter ações ocorridas no comércio dos dois mais express ivos 

pai ses da Área, a Ar gentina e o Br as il. Assim houve a diminuição 

das vendas de trigo em grão arGentino para o Brasil (que de 1, 3 Di 

l hões de toneladas por US$ 101,6 milhões em 1955 caiu gradativamente 

e atingiu o minimo de 0,1 milhões de toneladas por US $ 9 milhões em 

1961, ano Que coirtcidiu com uma Quebra de safra devido às condi ções 

climatéricas argentinas). o intercâmbio Argentina-Brasil corres poQ 

dia a uma parcela em tôrno de 30% do comércio intra-zonal. Uma di-

minui ção nas vendas de trigo argentino nos mercados brasileiros, com 

a substituição parcial por produto similar proveniente dos exceden -

tes norte-~~ericanos, via PL-480, trouxe consigo uma redução nas ex-

portações brasileiras para aquêle pais, principalmente no tocante 
... 
a 

madeiras o Dada a importância do intercâmbio dos dois paises dentro 

do bloco, a influência na queda dos totais int~regionais foi enorme. 
, (.' 

O Comercio dos demais palses sentlu, tambem, de perto 

as conseçuências do abandono dos acordos bilaterais de paeamentos e a 

substituição de parte de seu consumo de produtos agricolas por exce-

dentes fornecidos de fora da Zona. 

Outros fatôres influiram na cont ração do intercâmbio 

intra-zonal: 

lº O deterioramento 'dos preços médios de al guns pro

dutos, tais como o café (o "Santos 4 11 brasileiro têve o seu preço / 

médio de 78,7 centavos de dólar norte-americano por libra-pês o em 

1954, diminuido para 57,1 centavos em 1955 e 58,1 centavos em 1956; 

da mesma maneira, o tipo "mole" colombiano têve o seu preço declina

do de 80 centavos de dólar em 1 954, para 64,6 e 74 centavos, respec

tivamente em 1955 e 1956); lã, metais nao ferrosos e outros produtos 

básicos. 

2º ,- As reduções ou as oscilações nas vendas de alguns 

produtos , inclusive para mercados fora da zona, que repercutiram no 

comércio zonal através da redução do montante de divisas necessárias 



~s importaç~0s dentro da ~rc~: 

" -n) o c.l.fe que, alem de p .'ô. ~c.nr pel:-t deteriorar~ao de preço 

aront8.d~ atrás, t ambém apresentou oscilações de volu

mes embarcados durante o período 1953/1957, 

b) o petróleo vendido por países membros da ALALC(exclui 

do o venezuelano (+) ), teve a venda declinada (o r.:é

xico t~ ve suas exrortaç~es em ascenção a té 1957, e 

um declínio de 41% neste ano em relação ao anterior , 

e a Colômbia, cuj o declinio se ini.ciou em 1954), c on

correndo para tanto o aumento do consumo i nterno dês

ses países produtGres em confronto com o cresciQento 

rel ~tivamente lento da capacidade de produção. 

Ao terminar o ano de 1961, o comércio intra-zonaJ. cheGa-
, . -r 8. , assim,ao Grau mais crltlco de contraçao, com o total de ex~ or 

t ação intra-zonal atingindo apenas 6010 do alcançado em 1955, e 

sendo apenas 88% daquele verificada no ano anterior. 

A Bolívia e a Venezuela apenas passaram a fazer parte do 
, . 

comerClO intra-zonal como membros da ALALC a partir de 1966, e:.1'oo 
, 

ra comerciassem com os diversos palses da Zona. 

(+) Jt~xclui-se a Venezuela e a Bolívia das análises realizadas p;:ua 

o período em questão por motivos já referidos em nota anterior. 
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2.1.2 - FitSE r'OS TBRI OR !tO ~IL\ '2J\DO D~~ T.iONT~VID~U. 

, 
Os efeitos advindos do Tratado de Montevideu forrun eenti-

, 
dos apos o ano de 1962, quando começou a se efetivar o procramn de 

liberação ·preconizado no Tratado. 

(' t Em 1962, o n~vel do comercio obteve um incremento bns ';m-

te significativo em relação ao ano anterior, ou seja, cresceu de -

18 ,610. 
, ,.. 

Porem, nao chegou a recuperar os valores alcançados no 

inicio dos anos cinqüenta. 

Nos anos seguintes até 1966, o valor do intercâmbio conti 

llUOU se expandindo, embora no íinal do período a taxa decre s ces se . 
, 

O maior incremento positivo alcançado no per~odo se verificou em 

1964 quando os dados FOB assinalaram uma taxa de 31,1%, e o menor 

em 1966, com 6,1%. Em 1967, houve retração a uma taxa de 7.. r r '" -:;, 0 ,) . 

Evidentemente, a inclusão, no final do período, de dois -

novos países, a Venezuela e a Bolívia, sem que se fizesse o me emo 
, . 

nos anos anteriores, afetaria a anal~se. Por isso, abstem-se de 

úlzê-lo. 

Do mesmo modo que na fase anterior ao Tratado de 1.íontevi

déu, o comércio entre a Argentina e o Brasil, principalmente no to 

Cétnte às transações com o trigo, influiu bnstante no comércio in -

tra-regional. 6
... (~ 

Em 19 2, o intercambio entre os dois pa~ses SOI reu 

uma recuperação em relação ao ano precedente, tendo o comércio do 

triGo se restabelecido, embora não correspondendo ainda aos niv8i e 

anteriormente alcançados. 

Assim como o trigo, produto exportado pela !tr~entina ao 
, . , 

:Jr asil, as tabuas de pl.nho e o cafe, produtos eXT1Ortados pelo Bra-
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sil à Argentina, possuem grande significação dentro do intercâmbio 

en~re êsnes dois países, bem como dentro do comércio intra-rec ional. 

~ste sente de perto as alterações ocorridas nas transações entre -
.. 

ArGentina e Brasil, dada a significancia de seus valôres. 



, . , 
Na verdade, o comcrclo intra-zonal, mesmo no perlodo an-

teri or a o Tratado de Montevid~u, concentrou sua maior parcela 

cêrcn de 81,4% (+) para o per1odo 1962/196'(, em tôrno dos quatro 

principais pa1ses da Área: Argentina, Brasil, Chile e Peru. Se 

se acrescentar a pnrcela referente ao México, tem-se 86,1% do co-
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, . , d 
~erClO p~ra o mesmo perlo o. . . Os dois primeiros juntos perfizeram, 

em média, 57,2~ dó intercâmbio no per1odo citado. Vê-se, a.ssim, 

a considerável importância da Argentina e do Brasil no total do co

mércio intra-zonal. 

• 

( 

(+) Com os dados das importações tomadas em valôres US$ crF 



2.2 - A :SSJ:RUTU~A DO COJ,GRCIO I~r.lRA-ZONAL. 

O quadro 2.2 (+) expressa a participação dos diversos 

países nas exportações e importações intra-zonais. 
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Através dessas porcentagens, pode-se perceber ~uais os 

países que vêm aumentando a sua participa ção no comércio intra-zo

nal, bem como fj uais aquêles que vêm se retraindo. 

A ArGentina tem participação maior na exportaçã o (cêrca -

de 39,5% em média) que na importação (22,3%). No total do comér-

cio, o intercâmbio relativo à Argentina cobre em média 31% do total 

intra-regional. 

O Brasil se caracterizou pelo fato de ter pas sado por UQa 
, . 

inversao no sentido de seu comerc~o. Logo após o Tratado de l'íon-

tevidéu, apresentou-se mais como um país importador da Área do que 

exportador. Com efeito, nos três primeiros anos da criaç20 da 

ALALC, o Brasil contribuiu para a exportação intra-regional com 

cêrca de 21% em média, ao passo que sua partiCipação para com a 

importação fôra de 29% em média. Nos anos seguintes, deu-se a 

inversão: 27% em média na exportação e 21% na importação. 

Com relação aos demais países, pode-se perceber claramen

te a existência daqueles nitidamente importadores da Zona com Chi

le, Colômbia, Peru e Uruguai e daqueles nitidamente exportadores : 

Equador, Paraguai e México. 
... , ... 

Alguns deles, entretanto, ja vem mos 

trando amortecimento em suas tendências. 

Deixamos de incluir na análise a Venezuela e a Bolívia 

pelo fato de ambos paises virem a pertencer à ALALC apenas nos Úl-

timos anos do períOdO. Contudo, com relação ao primeiro país, 

pode-se salientar que se apre sentou no períOdO como pais nitid~eg 

te exportador para a Zona devido, principalmente, as suas exporta

ções de petróleo. 

(+) Para o cálculo de tais participações, considerou-se as importa 

ções em valôres FOB. " 
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QUADRO 2.2 

P~rticip~ç~o de cada país no Cc ~ércio Intra-Zon~l 

ANO 
:PAíSES 1961 1962 1963 1965 1966 ~ 1967 

Argentin~ 

Exp. 33,4 39,9 43,5 39,2 36,4 36,0 41,8 
Imp. 37,0 24,3 18,8 27,9 34,7 29,4 27,6 

Brasil 
Exp. 31,H 21,4 18,'0 23,8 31,2 27,0 23,7 
Imp. 13,7 30,7 31,7 24,7 21,7 21,3 21,1 

Chile 
Exp. 11,6 11,1 11,7 9,8 8,5 7,7 11,6 
I rnp. 2":',8 20,1 20,2 1b,~ .1.b,b 17,3 19,6 
A 

Cohplbia 
Exp. 2,ü 2,1 1.,4 1,9 2,6 4,3 2,9 
Ir:lp. 3,2 3,1 4,9 6,0 5,1 6,9 4,3 

Equador 
Exp. 2,5 1,7 1,8 2,4 2,0 1,9 2,3 
111p. 1,5 1,2 1,5 1,6 1,4 1,4 1,9 

Héxice 
Exp. 2,7 4,7 6,Ü 6,1 6,4 8, 4 7,3 
I r.i p. 1,0 1,1 1,9 3,1 3,e 4,1 5,0 

P~raguai 
Exp. 3,3 3,u 2,5 2,7 2,7 2,9 2,4 

. I '-:lp. 3,3 2,2 3,1 2,5 2,1 2.3 2,9 

Peru 
Exp. 10,6 13,8 11,6 11,4 7,7 7,8 5, !' 
Imp, 7,9 10,2 11,U 8,0 10,4 11,1 11,Y 

Uru [.;ua i 
Exp. 2,0 2,3 3,5 2,7 2,5 4,0 2,6 
I .np. 8,6 7,1 6,9 9,1 4,2 6,1 5,7 

FONTE: ALALC-CEP - Diversos Rep~rtidos .....-

~ 



QUADRO 2.3 
, 

Comercio Intra-zona1 da ALALC 
, 

SALDOS POR PAISES (*) 

(US'$ milhões) 

- ' ----

urUgUai] Colômbia 
, 

Ano Argentina Brasil Chile Equador Mexico Paraguai Peru 

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

1952/61 - 13,1 - 9,2 8,1 - 28,-~ 4,5 2,7 3,1 ,-21 9 , , - 20,3/ 
1957/61 7,7 9,7 - 4,5 - 32 ,6 4,4 2,1 0,7 12,9 - 25,1 
1959/61 20,1 - 4,6 - 4,0 - 42,2 3,2 . 2,2 - 0,3 11,8 - 27,5 
1961 - 26,0 50,0 - 4,1 - 59,7 3,4 3,8 0,1 0,3 - 28,7 

, 
TRATADO DE MONTEVIDBU. 

1962 38,2 - 52,8 5,2 - 41,1 2,4 10,6 4,8 3,6 - 26,0 
1963 83,6 - 87,9 - 15,3 - 70,7 2,8 15,1 2,3 12,9 - 16,8 
1964 47,7 35,2 22,2 - 74,4 5,3 16,7 3,3 4,9 - 34,3 
1965 24,6 7,0 22,9 _. 68,4 4,3 6,7 6,1 26,9 16,5 
1966 16,0 14,5 - 27,5 - 82,2 4,2 23,0 5,7 - 39,2 - 19,3 
1967 61,5 - 17,4 18,9 64,1 - 27,1 
1968 90,8 - 20,9 19,4 - 57,3 

~ 

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

, , 
FONTE: ALALC- Sintesis Mensua1 - Varios !~umeros. 
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Em decorrência das tendências verificadas com relação " a 

maior ou à menor participação dos diversos paises na exportação ou 

importação intra-zonais, alguns paises experimentam deficits conti 

nuados em suas balanças comerciais com a Zona e outros, superavits. 

Assim, Chile, Colômbia e Uruguai se apresentavam deficitários; Ar-

.gentina, Equador e Mé~ico, superavitários; enquanto que Brasil, 

Paraguai e Peru, ora se mostravam com deficits, ora com superavits. 

Da comparação do comércio, pais a pais, percebe-se uma 

nitida tendência para as transações serem feitas através da concen

tração em tôrno dos paises mais próximos, principalmente os de fron 

teiras comuns, e de menor incidência entre os paises cujas situa 

ções geográficas oferecem dificuldades de distâncias. 

Agrupam-se, então, de um lado, os países platinos e o Brasil, 

de outro, os países andinos e, por Último, o MéxiCO, evoluindo o 

seu intercâmbio com os principais paises. 

.. 
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2.3 _ FHI NClr!\.IS DI?ICULDAD:8S COlW:2=nT1~nTJ~S .AO COT/ÉRCIO IN~?.A-ZO:TAL 

Embora o comércio intra-regional da ALALC tenha sentido u

ma recuperação e mesmo uma evolução após o nascimento da Associação, 

êsse fato não afastou a sensação geral de que a entidade não conse -. 
guira atingir, no decorrer de sua existencia, os resultados Que se 

esperavam fôssem ôbtidos. Para muitos observadores, existia o sent! 

mento mais pessimista de que a P~ALC estava fadada ao insuce sso e ao 

abandono das resoluções e prop-osições do Tratado de Montevidéu por -

par t e dos países membros. Outros, menos pessimistas, acreditavam, 

contudo, que as dificuldades que deveriam surgir até 1973, ano da li 

beração total do comérCiO, seriam tão grandes que acabariam por pre

judicar as negociações finais, adiando, talvez, o próprio prazo da -

liberação geral. 

O fato é que, quando da negociação da lª Etapa da Lista C2 

mum, em 1964, para que se conseguisse perfazer os 25% das exportações 

correntes exigidas pelo Tratado, foi necessária a inclusão de um nú

mero diversificado e grande de produtos de pouca significação comer

cial para a Zona, em prejuízo daqueles produtos mais relevantes. 

As dificuldades surgidas em 1967, durante a negociação da 

2ª Etapa da Lista Comum, que deverá incluir 50% do comércio intra-z2 

nal, foram bem maiores, terminando-se a VIIª Ses s ão Ordinária das 

Partes Contratantes sem a conclusão das negociações que foram trans

feridas para a VIIª Sessão Extraordinária, em meados de 1968, mas que, 

contudo, não conseguiu ultimá-las. 

Evidentemente, até que se chegue às negociações que incluam 

todo o comércio da Zona, dificuldades mais intensas e muito mais 

constantes surgirão. Como resultado, respira-se um ar de pessimis-

mo com relação aos destinos futuros da ALALC e mais, ainda, com rela 

ção ao tão propalado Mercado Comum Latino-Americano. 

Os conflitos de interêsses originários em diversos motivos, 

sobretudo nos de caráter comercial e econômico, fazem das mesas de 
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negociações reuniões onde todos querem receber concessões, mas pou -

cos as querem conceder. 

Se são grandes as dificuldades do lado do intercâmbio comer 

cial da Zona, bem maiores são aquelas atribuídas às normas de inte -

gração regional como um todo. Surge, assim, a necessidade de se 
< 

examinar as origens destas dificuldades • 
. , 

O que vem escrito a seguir procura mostrar os . principais -

tipos de problemas surgidos ao desenvolvimento do comércio intra-re

gional da ALALC e, em con~equência, à sua integração econômica. 



2.3.1 - ~I2ICULDADES ADVItillASDAS SI TUAC ÕES GEOGRÁFICAS, ~STRU~U 

rJ.IS, ETC , 

Devido a enorme extensão de terra que constitui o con 

tinente sul-runericano, ainda rarefeito em sua população, quer pela 

baixa densidade nédia, quer pela existência de concentração urbana 

35 

em apenas algumas·regiões dentro dos diversos paises em contraposi -

ção com a maioria, os meios de comunicações entre as diversas regioes 

são mais diiiceis que em outros continentes. são grandes as dis 

tâncias que separam as várias concentrações comerciais. Não bastas 

se isso, há ainda obstáculos naturais como a Cordilheira dos Andes e 

a Floresta Amazônica. 

Ao contrário do que ocorreu no norte do Continente Ame

ricano, o sistema de transporte nos séculos passados, e posteriormeg 

-no atual, nao passou por um desenvolvimento que o fizesse acompanhar 

os progressos obtidos pelo transporte mundial. 

Limitado pelos dois oceanos, da mesma maneira que a Amé 

rica do Norte, contudo, não se fêz ' construir até então uma extensão 

ferroviária ou rodoviária que ligasse as duas costas, de maneira ra

cional e que ajudasse o desenvolver do comércio e das relações entre 

os latino-americanos. Na América do Sul, o sistema ferroviário não 

se expandiu, havendo mesmo estagnação neste tipo de transporte no 

século xx, sendo substituido na maioria dos paises pelo transporte 

rodoviário que, apesar dos beneficios que proporciona, é feito a cus 

tos mais elevados. 

O tráfico em ferrovias continua ainda apresentando dimi

nuições nos nlli~eros de passageiros e moderado aumento no vol~~e de -

carga , apesar dos esforços dispendidos em coordenar os serviços fer

roviários da região e a ampliação das atividades da. Associação Lati-

no-Americana de Ferrovias - (ALAF ) (1) 

(1) ITações Unidas - CEP}~, Estudo Econômico para a América Latina, 

1966. 
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Na ausência de uma rêde ferroviária ade~uada , o comércio 

i ntra- zonal se faz em s ua maior porção através do transporte maríti

mo (cêrca de 95% do total), Que é realizado Quase que total mente em 

navios pertencentes aos países da Zona (mais de 70~ da frota mercan-

te da llliALC pertence a Argentina, Brasil, Chile e Uruguai). Entre-

t anto, os seus navios apresentam, em têrmos internacionais, idade 
~ 

~é dia elevada, são, via de regra, mal equipados e operam com capaci

dade ociosa, problemas ês ses que, acrescidos dos péssimos s erviços -

portuários, concorrem para a eleva ção do frete marítimo sul-america-

no (2). 

Os transportes terrestres, fluviais ou através de canais 

têm pouca significação para o comércio intra-zonal, verif icando-se 

pràticamente na região meridional, ou, mais precisamente, na bacia 

platina. 

Assim, as distância geográficas e as deficiências da rê

de de transporte latino-americana constituem um dos principais obstá 

culos ao desenvolvimento do comércio intra-regional da ALALC, quer 

agindo como empecilho f1sico, quer através da oneração dos preços 

dos produtos, via alto n1vel dos fretes. 

Até aqui, o péssimo aproveitamento de recursos naturais, 

tais como as bacias fluviais existentes, seja no tocante a obtenção

de energia elétrica, seja no que se refere a construção de sistemas -

de irrigação que permitam à agricultura produzir com maiores indi 

ces de produtividade, ou mesmo pela criação racional de peixes; as -

florestas regionais, através de sua exploração mais organizada; e as 

poss1veis fontes de recursos minerais existentes em territórios ain

da não pesquisados, têm restringido de muito, não somente o nível de 

produção dos países membros da ALALC como, em consequência, o seu 
, . 

comerClO zonal 

Atualmente, tem-se f alado muito sôbre o turismo como fa

tor proporcionador das divisas tão nece s sárias ao desenvolvimento 

(2) BlillE , llliALC - série Integr ação nº 2. 
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r dos pa~ses l a tino-americanos. ~ntretanto, as paisaGens naturais 
- (- r. êDenas sao exploradas em uns poucos pa~ses como atraçao tur~st~ca, 

, . 
embora os esforços neste sentido venham aumentando nos ult~mos anos. 

Pouca import2~cia relativ~ tem tido também o ~ar como 

font e de riQuezas. Embora com enorme extensão costeira, poucos são 

os paises Que obtém divisas a um nivel relativamente compativel com 

aft possibilidades oferecidas pelos oceanos. 

A baixa densidade demográfica e a dispersão da maior p~ 

te da população na zona rural, onde as comunicações e os serviços 

públicos são precários ou inexistentes, cooperam para Que haja um 

grande número de latino-americanos pràticamente marginalizados em 

suas economias nacionais, e, consequentemente, sem participação no 

comércio intra-zonal, a não ser em casos excepcionais, quais sejam , 

os daquelas populações que habitam ao .longo de fronteiras internaci~ 

nais. Isto tudo sem se falar do baixo nivel de renda existente en-
- ( "" , tre essa populaçao, n~vel este que age como verdadeiro obice a qual-

Quer participação razoável no comércio intra-regional, bem como o 

baixo nivel cultural dessa mesma população. 



2.3.2 - AS DIFIClf!.JDAD_~ S DE o;:w.sn POL í TICA t SOCIAL :2 :ÓCC:JÔL~ICA 

Um dos gr~~des problemas surgidos ao desenvolvi~e~t o da 

AL;.LC é a quas e ausência de apoio 
,. r 

dos setores pollticos da r e 

giao e ~esno fora dela. . ~ 

Os esforços no sentido da convocaçao de relli~ioes que dis 

cutissem um alto 'hivel os problemas da integração 
A 

economica se 

frus tara~ pràticamente, graças ao desinterêsse politico verifi

cado entre os membros do Bloco. Em decorrência, as atividades da 

ALllLC , pràticaJilente se limitam a atender a liberação do cOr.1ércio, 

que , por si só ja e um passo dado na direção da integração econô 

mica, mas que, dia a dia, torna-se mais dificil devido as real -

ções a liberação do comércio originárias da ausência de medidas 

complementares de ordem po11tica e econômica. Evidentemente, -

no campo po11tico-econômico alguma coisa se tem feito, principal 

mente no tocante a transportes, resoluções de problemas de paga

mento, proteção aos menos desenvolvidos, etc., porém não parece 

ter ainda atingido o m1nimo de esforços necessário para uma a ju

da eficaz para desemperrar os mecanismos de comércio da P~ALC . 

O espectro do super-nacionalismo ainda, ronda os seto 

res po11ticos da América Latina, principalmente naqueles perten

centes a pa1ses que alcançaram um n1vel maior de desenvolvimen -

to na Àrea. 

Acrescenta-se, ainda, o péssimo funcion~~ento da máquina 

burocrática, sem condições de atender as necessidades de aproxi

mação regional, e as posições colocadas por indústrias médias da 

Área que, graças ao protecionismo vigente, gozam de privilégio -

Que temem perder, e indústrias estrangeiras importantes que, no 

deco 'rer de suas atividades na l~érica Latina dividiram os escas 

s os mercados regionais entre s uas surcursais e filiais. 
, ,. 

hías, e no campo economico-social que se encontram as 

principais dificv~dades ao desenvolvimento do co~ércio int r a-zo

nal e, em consequência, da integração econômica continental . 
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r::.:udo leva a crer que a gréillde desigualdade do dese!lvolvi . 

ment o econôrJico e industrial da ilegi a o tem-se cons titu:Ldo no fJaior 

ermecilho ao conércio e a integr ação econômica regional. 

O fat o de existir rec i3e s onde o n:Lvel da renda é bai x:L s 

siTIO r el at iv2.ll1ente às demais e - principalmente, se se confrontar 

.com os pa:L s es co:nponentes da Comunidade Econômica Européia ou mes 

mo de outros blocos existentes naquele cont inente resultando em 

óbice ao desenvolvimento do comérCiO, constitui a principal cara~ 

ter:Lstica que irá pedir medidas diversas para a consecução do I,:e,!: 

cado Comum Latino-Americano que aquelas tomadas com rela ção aos -

citados blocos. 

Não obstante as disparidades e as concentraç3es de r enda, 

outros problemas econômicos parecem contribuir para agr avar as di 

ficuldades surgidas ao comércio mtra·-latino-americano. 

A elevada carga tributária adotada pelos diversos pa:Lses 

membros da ALALC onera muito o prêço final das mercadorias produ

zidas internamente à Zona, de maneira a tornar quase proibitiva -

a concorrência com similares de terceiros paises, principalmente, 

no tocante aos produtos manufa turados. O resultado é que, para 

se criar condiç3es de desenvolvimento do comércio reeional faz-se 

necessário a concessão de margens de preferência tarifária basta~ 

te elevadas, pois, do contrário, dificllmente desperta o interêsse 

do importador latino-americano pelas mercadorias 'produzidas den -

tro do continente. 

A essa elevada carga tributária acrescenta-se o fato de 

se produzir a maioria dos bens, em se tratando do setor secundá

rio, em quantidades menores que aquel as indicadas pela técnica 

noderna como de escala ótima. Os custos se multiplicam, sem os 

Ganhos de escala, e devido a existência de capacidade ociosa dos 

f a tôres produtivos. 

Em v8.~ios setores da indústria, uma das limitações ao 

aumento da produção, além das dimens3es limitadas do nercado, é o 



de exis~irer:1 ou eLe estar por serem p.lOnt 2.clê,S .. " ..L- .. lnQUSt,rl<lS sinilares 

" . ~ er Q1VerSOS palses . o melhor exempl o dêsse fenômeno é o da i n-

dústria aut o~ob ilistic a . 
Ao 

AGr ava-se, assim , o problema da concorrencia COD produ-

tores da Zona, o que 'faz com que sejam solicitadas I:largens de 

p:re:erência bastante ele-vadas par~. os produtos Zonai s . 

Se se considerar que as tarifas aduaneiras ou im:)os tos

de importação são para muitos países latino-americanos tradicio-
, . 

nais fontes de r eceita orçamentarla , o problema se agrava ainda 

I23.is. 

Cabe mencio~ar dentre os problemas existentes um aue

veLl desde mui to 8l1tes do 'J: r atado de 1,Iontevidéu e que a inda perdu 

ra: o elevado nivel das tarifas aduaneiras, que, não bastasse

i ss o, faz-se acompanhar de outras restrições como proibições, 

~uotas, licenças, depósitos prévios e outras. 

~ste elevado nivel t arifário, entretanto, em' certo mo 

mento têve papel i mportal1te no prot ecionismo Que poss i bilitou 

a substituição de importações de bens de consumo e seus interme-

diários, porém ao se aplicar a referida política econômica, -nao 

se cuidou do setor agrícola, setor onde se emprega a maior parte 

da população. Des cuidou-se assim, da formação de um mercado in 

terno que absorvesse mais e mais os produtos das indústrias nas

cente s e compensas se a perda relativa verificada na exportação -
, . 

para out ros continente s dos produtos baslcos, uma das principais 

fontes de renda do setor pr imário da economia l atino-americana . 

~-O 

Os preços dos produtos agrícolas exportados pelo conti

nente em sua maioria passam por uma deterioração no temp o, inteE 

romp ida apenas por pequenas elevações esporádic8.s , o que acarre

t a , além das incertezas que atinGem o s etor produtivo, limi tações 

ou di mi nui ções da capacidade de i mportar. Acrescenta-se, a inda , 

o balanço dos serviços, desfavorável com relação às demais re-

eioes • 
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lJao bastassem tôd .:::.s essas dificuldades, a maioria dos 

pai s es menbros dê. P..LALC se defronta co:n o proolema da inflação 

monet~ria , principalmente em se tratando dos paises do chamado 

Cône-Sul. À alta continua dos preços internos seGuem-se as 

desvalorizações nem sempre feitas de maneira a atender realnente 

as verdadeiras paridadés da moeda, constituindo-se em problemas 

. ao bala."l1.ço de po:c;amentos latino-americéU.'1.o. 
• ... :'1, 

A instabilidade monetária e as crises econômicas pelas 

auais passaram alc;uns pa.:fses da América do Sul foram causas de 

problemas ao comércio intra-zonal, e mesmo de sua retração, como 

ocorreu principalmente com a Argentina e o Brasil nos Últimos 

anos. 
... 

Todos esses problemas aqui citados concorrem para que o 
( 

n~vel e a estrutura de preços do continente difiram bastante dos 

internacionais, reduzindo acentuadamente o poder de competição -

-da regiao. 

Entretanto, os fatôres agravantes dos empecilhos aponta

dos, e Que se revestem de igual significado, ainda são a pequena 
,.., '. f ( importancia do comerClO reclproco para os palses membros 

P..LALC e a sua concentração em produtos primários que não dão às 

tr~"l1.sações o dinamismo necessário para uma evolução do comércio 

intra-regional. 

P..mbos os fenômenos estão ligados à evolução his tórica 

da 

do continente, principalmente no tocante a méU.'1.eira CODO foram 

realizados o comércio nos séculos passados, verificando-se, via 

de regra, entre as metrópoles e as colônias, mas quase que inexi~ 

tente entre estas. Infelizmente, tal tendência se projetou para 
(' ... 

o perlodo apos as independencias regionais, continuando ainda a 

influir no comércio realizado no século xx. 



2.3.3 - AS DIFIClJLDJ\D~S L~Bn3j\)S::C;8 À ?RÓPrtI.A I HS:I:IS:UIÇÃO DA ALALC 

o mecanismo de liberação de comércio proposto no Tr~ 

tado n~o est~ sendo apropriado ~ obtenção dos fins que perseGue , 
devido a uma ausência de 8.utomaticidade e generalidade na sua' aplJ:. 

~ 

caça0. 
, 

:2Elbora muitos tecnicos internacionais observadores do an-.. 
d2~ento da Associação tivessem apontado tais defeitos, nada foi en 

contr~do ou decidido que os eliminassem. (1) 

Em consequência, o atual sistema de rebaixa aduanei

ra apresenta os seguintes inconvenientes (2) : 

lQ) Falta de segurança qUrultO a quais serão as mer -
, ( 

cadorias a ter o seu comercio liberado dentro da zona, no perlodo 

de transição. 

Isto porque o Tratado estabelece a obrigação de re-

baixar os direitos das mercadorias comerciadas atualmente, quase -

que totalmente produtos básicos, e apenas exprime o propósito de 

que se incorporem progressivaôente produtos manufaturados, normal-

mente produtos novos no comércio. A falta de uma forma geral, 

obrigatória e autom~tica ~ incorporação dêstes Últimos produtos 

acrescida da mentalidade protecionista ainda existente no continen 

te vão dar origem ~s dificuldades que ora se verif icêtIl1 quando das 

negociaçoes de concessões referentes a tais produtos, que, na rea

lidade, são as que mais interessam ao programa de integração econô 

mica. 

2Q) Falta de segurança sôbre o nivelou incidência 
( 

de direitos concernentes a um produto qualquer durante o perlodo 

de transição. 

Isto pelo fato de as rebaixas verificadas em Lista 

lTacional g ozarem do direito de serem detidas ou Desmo retiradas e 

(1) RÔI·.:uLO A. FEIlR3RO, El Conercio }i:xterior de AElerica Latin2. 
(CICYP) 

(2) Idem. 
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de não existir obrigação de reba ixas na Lista Comum até 1973. 

Se determinado pais, por conveniência própria não in 

cluir un -produto Q.ualQuer em sua Lista Nacional, ver-se-á na emi -

nência de ter que eliminar de uma só vez os direitos a êle a tribui 

do, qua..n.do do final do periodo de transição, dêsde que tO.l produt o 

te~1a sido incluido na tista Comuo. 

3Q)' O Tratado não levou em consideração as grandes -

diferenças existentes entre os niveis tarifários dos diversos pai-

ses da J~LALC . 

Tudo parece indicar que o atual mecanismo de liber a-

ção)ao ser aplicado, coloca em situação menos vantajosa os paiscs -

qle po~suem direitos mais baixos, pois no periodo de tr~8iç~0 o -
( (' ( 

n~vel absoluto das al~quotas sera sempre maior nos pa~ses de tari-

fa mais altas. 
A ~ . 

Em conseQuencia, os primeiros se sentira9~ sem -

condições, por certo tempo, de aproveitare as concessões obtidas . 

Evidentemente, há a necessidade de se estudar os 

produtos negociados. - ' ( Mas podera haver o caso de .um pa~s Q.ue, atra 

vés de protecionismo tarifário, conseguiu a industrialização de 

certo setor e assim possui facilidade de colocar determinado produ 

to em outro mercado latino-americano, dêsde Que haja ai uma razoá

vel marGem de preferência quanto ao produto similar extra-zonCl.l. 

Se o nivel tarifário do outro pais está bem aQuém do seu, uma re 
. ' , 

ba~xa razoavel -podera fazer com que o seu produto penetre neste 

novo mercado, da mesma maneira Que um outro produto qualquer do se 

gQn.do pais não aproveite a concessão recebida, em troca, do primei 

ro. 

O assunto, evidentemente, dá oportunidade para novos 

trabalhos relacionados com o funcionamento da ALALC . ou de scu co-
, . 

merc~o intra-zonal. 

4 Q ) O Tratado dispõe que de três em três anos ~~a 

quarta narte do intercâmbio zona1 permaneceria liberadQ, até deco,E 

rer os doze anos de vigência do mesmo, Quando a liberação atDlgi -
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ria o 
, . 

es s encial do co~erClO. -. ' .t'orem, esta disposiçe.o c8.rece ae 

. . r LA 
• urna vez q"e, dur~~+e o ',)eriodo de ~r2nsi ~_,ão , malor lm:)O vancla , CÁ u..a v _ ' 

n~o h~ o~rigaç~o de se rebaiXar os direitos s3bre todos os ~rodu 

tos ou partidas da tarifa aduaneira, quer sejam ou não comerciados 

atualmente. (3) 

5º) Os ac3rdos de complementação não preenchen a 1a

Cillla deixada pela ausência de um mecanismo maisadeluado de rebaixa 

de direitos, pois somente se referem a alguns setores industriais 
( 

e a determinados palses. 

As medidas que talvez pudessem sanar as falhas apre-

sentadas seriam as seguintes: 

a) A adoção de lli'1l sis tema semelhante ao do r.~ercaã.o -
, 

Comum Europeu, onde ha o compromisso de se rebai-

xar os direitos de todos os produtos das listas 

de comércio global, ou seja, a redução de t3das 

as partidas da tarifa aduaneira, não se levando 

em conta sua importância comercial. Ter-se-ia , 

assim, a segurança de uma redução gradual, obri 

gatória e irreversivel dos direitos, o que esti 

mularia melhor concorrência ã.entro da zona. 

Formar-se-ia, assim, uma lista comum irre 
( .' ( verslvel contendo o malor numero posslvel de c~ 

tigos que teriam seus direi tos rebaixados de 8j~ 

( 

ao ano para todos os palses da Zona. 

b) Com a finalidade de sanar problemas especificos -

a alguns produtos ou paises de menor desenvolvi 

mento econ3mico dentro da Área, poderia se fo~~ar 

listas nacionais de mercadorias não sujeitas 
, 
a 

rebaixa automática. As mercadorias incluidas 

nestas listas seriam então objeto de negociaqões 

(3) l\Ô;.:ULO A. ?ER~RO, op. ci t. 
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semelhantes às atu2~L1ente efetuad.as em Lontevi déu . 

c) Criar a obrigação de que nenhUJn direito sU;Jerasse 

determinados ni veis cons iderados máxirúo:::; em cada -

etapa do periodo de transição, a f i m de não haver 
' .. r A r ' preJuJ...zos pa.ra. aqueles paJ...ses portadores de aliQ.u~ 

t~s aduaneiras mais baixas. 

d) .• Em etapa pos terior, pela mesma r azão, tentar a uni 

formização das aliquotas referentes à inportação -

de Terceiros paises. 

e) Outras medidas al~iliares, principalmente de cará

ter econômico, tais como nos campos tributário, 

monetário e cambial, tratamento ao capital alieni-

gena, etc. 

/ 
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2. 3.4 - O PRO"I3I~I'.L\ CAI\'Il3I AL 

. ' ~ Embora Ja tenha sido citado em seçoes rulteriores, p~ 

la sua i mportância pexa com as correntes de comércio internas " a 

Zona, o problema da taxa cambial merece uma seção à parte. As 

alterações persistentes nos indices relativos de preços internos e 

t axas ca'1lbiais pressionam o sistema de comércio e pagamentos inter 
... 

nos a Zona. 

Taxas diferentes de inflação nos paises comp onentes 

de uma uniao econômica podem ser a causa de dificuldades ao seu 

comércio, pois os paises de lenta taxa de crescimento de preços 

internos tenderão a expandir mais suas exp ortações que aquêles cu

j as taxas são mais acentuadas. Em consequência, os primeiros ten-

derão a ser superávitários e os Últimos deficitários. -Isto nao 

aconteceria se as t axas cambiais acompanhassem os movimentos de 

preços internos e, assim, compensassem as diferenças dos indices 

inflacionários. Porém, isto não ée_ .. tem verificado. 

J:1anto a CEPAL como a Secretaria da ALAL :':; publicaram 

trabalhos que exprimiam tentativas de estimar !!alterações mês-a 

mês em indices cambiais de analogia (4), definidos como os indices 

cambiais que i gualam o pode r aquisitivo interno e externo das res-

pectivas moedas!!. Da comparação dêsses indices com os referentes 
... ( , . 
as taxas cambiais existentes no perlodo da anallse, oàtiveram l~a 

medida relativa de sua super ou subestimação. 

O Quadro 2.4. mostra a lI extensão máxima da su!)eresti 

mação e da subestimação tl das taxas cambiais de alguns paises men -

bros da ALALC. 

A importância dêste e s tudo pode ser verificada nas 

8e~uintes afirmações de Sidney Dell (5): 

(4) Citado em Sidney Dell, Mercado Comum Latino-Americano: Utopia 
ou T:c 8..lida dc? Edições O Cruzeiro - Cap . I X. 

(5) Sidney Dell, op . cit. 
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q U 2.0 pr ejudicial sera. esta f lutuaçao do c ::cém de 

SU!Jerestimaç3.o e subest i mação a qualouer séri a t ent2.t iva de 

liberalização comercial dentro da região. o suposto benefi 

cio que os pai s es da AL':I.LC gozariam pela a:plicação d3.s redu

ções tarifárias' concedidas l') or um dêles poc1e ser f2.cilmente 

com~ensado, ou até mais que compensado, pela tendência em 

ter o índice cami.üa.l de preciado mais depressa Que a subida 

de preços; mais ainda, um tal ; ( " palS poaera obter vant agem 

injusta em suas exportações às expensas de seus vizinhos". 

Quadro 2.4. 

VARI AÇÃO PERCENTUAL D.!\S OSCILAÇOES DAS S:AXAS CA'\DI J'1 IS 

1960 - 1967 (50 ) 

Super-avaliado Sub-avaliado Variação 

Ar gentina - 27,5 26,0 53,5 

Bolívia - 25,5 10,5 36,0 

Bras il - 32,0 41,4 73,4 

Chile - 38,5 15,8 (x) 22,7 

Colômbia - 32,0 5,0 37,0 

:2;o uador 5,0 3,5 8 ,5 

Peru 40,0 13,5 53,5 

Uruguai 40,0 22,0 62 ,0 

Venezuela - 53,5 - 34,0 (x) 1 9, 5 

(x) Exprime, no caso, o grau mínimo de super-avaliação. 

Fonte: Sintesis r..'Iensual nº 34 abril de 1968, tllnfluencia de los -

Ti pos de Cali1b io sobre las Corrientes del Comercio Intraz o-

nal"; pgs.138.- 15 3. 
+++ 

Tal problema, embora com menor intensidade, já ocor 

reu em outras regioes, como, por exemplo, na Comunidade Scon ômica 

Européia, quando da crise de balanço de pagamentos italiana. Na 
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oportunidade 9 K2xl 131essine;, Pre s idente do Bundesb21ü<: da Llem3.J."1ha 

Ocidental , afirmou que "as reduções das despesas alfandeGárias po 

dem ser sobrepujadas total ou parcialmente pel a depreciação do va 

lor da moeda". (6) 

As porcentagens do Quadro 2.4 formfi obt idas dos ín-

dices cambiais de analogia • 
.. 

Desnecess8.rio se torna repetir o.s efeitos da suoaV2. 

liação e da super-avaliação da moeda sôbre o comércio recional. 

No cas o espeoífico da llliALC, em que se já iniciou um processo de 

integração comercial, o problema pode se apresentar com maior Gr~ 

vidade, una vez que dêle podem decorrer outros problemas ligados 

às condições de concorrência entre os produtos zonais e os simila 

res extra-zonais. 

I.Tesmo entre os produtos zonais, uma vez alcançada a 

liberação aduaneira, a ausência de coordenação das políticas cam

biais poderá trazer consigo a existência deum comércio feito com 

-bases nao competitivas. 
( 

Como , a grande maiori~ dos pa~ses membros da j~C 

~-8 

orientam suas pOlíticas cambiais com base no comércio extra-zonal, 

via de regra, o mais importante, difícil se torna um acôrdo de 

coordenação e harmonização de referidas políticas. 

Por outro l ado, a ausência de um ajuste permanente 

entre as taxas de câmbio vigentes e os movimentos de preços inter 
.~ A _ 

nos, mUl.,2.S vezes, anula o efeito positivo de uma concessao adua-

neira negociada. 

I,iais uma vez, pode-se afirmar a importância para a 

Zona de uma tentativa de harmonizar as pOlíticas cambiais existen 

tes, embora se reconheça as grandes dificuldades de sua cons ecução. 

(6) Citado em ~idney Dell, op. cit. 



~· 9 

3 - A SITUAÇÃO ZXTERHA DA I'J.cA . 

A maioria dos estudos econômicos sôbre a América Latina se 

refere aos problemas externos que tal continente enfrenta, sendo 

os mais discutidos: lº) o lento crescimento das exportações l atino

.anericanas, influindo· na sua capacidade de importar; 2º) as flutua

ções dos preços de seus produtos de exportação, geralmente bens 

. primários ou semi-manufaturados; 3º) a deterioração da relação de 

troca em alrruns períodos; 4º) a concentração de sua exportação em 

uns poucos bens primários; 5º) os obstáculos colocados por alguns -

países industrializados às exportações latino-americanas; 6º) a co~ 

corrência entre os próprios países em desenvolvi~ento na venda e 

produção dos principais bens de sua exportação; 7º) um pac amento 

de amortizações e serviços de empréstimos estrangeiros sempre cres-

- "" cente, ameaçando nao raras vezes a ultrapassar p fluxo novo de capi 

tal ingressante; e 82 ) e a quase ausência de uma rêde de transpor-
, . 

tese outros serviços internacionais propr~a, de maneira a contraba-

lan'::ar com receitas provenientes de outras zonas as suas despesas -

com os re f eridos itens. 

Tais assuntos foram alvos de inúmeras discussões e de di-

versas obras de autoria de técnicos latino-americanos e es traneei -

ros. Discuti-los todos escaparia ao objetivo desta monografi a . 

Entretanto, torna-se interessante a verificação, de um modo geral,

das .influências de muitos dêsses problemas na situação da liQuidez 

latino-americana, ou, mais especificadamente, da ALALC. 



3.1 - BALANÇO DE PI\GAUSNTOS DA ALALC. 

o exame do balanço de paGamentos da ALALC pode dar uma 

idéia Geral da situação da Área através das diversas contas que o 

-comp oem. 

Os Quadros 3.1 e 3.2 expressam respectivamente as estina-

tivas dos balanços de pagamentos globais da ALALC com e sem a pa~ 

~icipaç~o da Venezuela. são demonstrativos das contas globais da 

Área e não de suas relações com outros blocos, o que s eria nais di 

ficil de se estimar, devido a quase ausência das inforoaçõe s ~ue 

deveriam ser deduzidas das parcelas globais e que seriam, princi -

palmente, os fl~~os de pagamentos e recebimentos de capitais, ser

viços e transferências entre os próprios paises da ALALC. 

A apresentação de um balanço de pagamentos exce ptuando a 

Venezuela se deve ao fato desta nação, devido às suas condições p~ 

culiares, influenciar de muito os resultados das diversas contas -

arroladas naqueLe demonstrativo • 

Do primeiro passar de olhos por sôbre os dois balanços de 

paGamentos percebe-se a existência, para todo o periodo considera

do (1956-1967), de um balanço de bens e serviços desfavorável à 

Zona, em con~ronto com um balanço de capitais autônomos favorável. 

Mesmo a exclusão da Venezuela, no segundo quadro, não modifica tal 

tendência, embora ora a acentue e ora a atenue, de acôrdo com as -

oscilações verificadas no próprio setor externo venezuelano. 

A principal influência no resultado desfavorável do balan 

ço de bens e serviços é exercid~ pela conta serviços, deficitária 

em todo o periodo considerado, graças principalmente às remessas -

de rendas de investimentos estraneeiros e, embora não aparecendo 

de maneira explicita nos demonstrativos em questão, aos pagamentos 

de frete. 

A balança comercial mostra-se favorável em todo o periodo 

no primeiro caso, porém tem seus resultados alterados para aleuns 

anos, no caso da exclusão da Venezuela, pais grande exportador de 
, 

petroleo para mercados extra-zonais. 
" 
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Q~DRO 3.1. ESTIMATIVA 00 BALANÇO DE PAGAMENTOS GLOBAL DA ALA LC 

US S lIt1h~es 

19~ 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 196~ 1965 1966 1967 
( .. ) ( .. ) ( .. ) ( .. ) 

BENS E SERViÇOS • 4~3.3 • 16~2,1 - 1073,3 - 666,~ 955,0 - 1061,0 - 10~,O - l~,O - 436,0 - 141,0 - 731, O - 1347 ,O 

Balança COIarelal 12~3.1 395, 3 473,0 812.8 613,0 ~2,O 791.0 1618,0 1734.0 19~,0 16~,0 11~.0 

Rendas de I nvast I.ant os (.) - 1218.~ - 1397.6 - 1065,3 - 1039,4 - 1156.0 - 1290,0 - 1379.0 - 1349.0 - 1564.0 - 1704.0 - 1896,0 - 2044,0 

Outros - ~8.0 - 639,8 - ~81.0 - ~39,8 - 412,0 - 333,0 - ~66,0 - ~19,O - 606,0 - 391, O - ~89,O - 487,0 

TRANSPERÊNCIAS 15.2 11.0 ~,1 - 24, 1 - 11,0 - 14.0 19,0 31,0 ~2,0 51,0 77,0 56,0 
PrIvada - 71,2 - 62,3 - 53,0 - 81,~ - 97.0 - 9~.0 - 72.b - 57,0 - 47.0 - 40.0 - 34,0 - 29,0 
Gov;rno Centra 1 56.0 73,3 51,1 57,3 86.0 80.0 91.0 88,0 89.0 91,0 111.0 85,0 

,CAPI TAL 1~8.9 2122,3 338,5 ~7~,8 806,0 852,0 6~9,0 ~16,O 1285,0 594,0 1326. O 1192.0 
Prlyado 1515.8 1651,5 ~8, 7 821,2 8~,0 622,0 519,0 128,0 880,0 113,0 660,0 794,0 
Govêrno Cantra 1 333.1 ~70.8 - 210.2 - 346,4 - ~IJ,O 230.0 l11,O 348.0 ~05,0 291.0 666,0 398,0 

INSTITUiÇÕES PRIVADAS ( llq. ) 56.5 - 86.8 - .2~. 5 111.3 113.0 - 26,0 28.0 - 8,0 90,0 42,0 78,0 53.0 

AUTORIDADES HONETÀRIAS - 661.7 31,~ 939.6 114.8 352,0 289.0 724.0 - 314,0 - 274.0 - 706.0 - :. 302.0 - 426.0 

-ERROS E OHISSOES - 765,2 - 435,8 - 1~,4 10.~ - 305.0 - 40.0 - 366,0 - 35,0 - 707,0 160.0 - 448,0 472.0 

(,) ExcluI Para9ual e Uru9ual 
( .. ) Exclui Uru9ual 

FONTE: FHI - Intarnatlona1 Flnanclal Statlstlcs - Vários Nú.aros 



QUADRO 3.2. ESTIMATIVA 00 BALANÇO DE PAGAHlNTOS GLOBAL DA ALALC 
EXCL OS I VE VENEZUELA 

USa "'lh~es 

119 f.ô 1957 1958 19~ 1900 1961 1962 1963 1964 1965 1966 I 1967 
, ( .. ) ( .. ) ( .. ) ( .. ) 
1 

BENS E SERViÇOS . 426,3 • 1137,1 - 1027,3 - 589,4 - 1437,0 . ',1618,0 - 1516,0 - 705,0 • 712,0 • 203,0 - 775,0 ~ 1420,0 

8alaáça Co.erelal ( FOB ) 185,1 - ~3, 7 - 523,0 6,8 - 626,0 - 836,0 - 592,0 191,0 446,0 859,0 609,0 59,0 

Rendas de Investl.entos ( • ) - 474,\ - 420,6 - 465,3 - 525,4 • 634,0 - 709,0 - 748,0 - 742,0 - 890,0 - 998,0 - 1214,0 1- 1349,0 

Outros . 131,0 - 122,8 - 39,0 - 10,8 - 177,0 - 73,0 - 176,0 - l~,O • 268,0 - 64,0 - 170,0 - 130,0 

TRANSFER~NCIAS 41,8 75,0 15,1 62,9 17,0 10,0 ~6,O 110,0 125,0 143,0 165,0 165,0 
Privada 14,2 1,1 18,0 5,6 - 9,0 - 12,0 5,0 22,0 31,0 51,0 55,0 16,0 
6ovêrno Central 56,0 73,3 57,1 51,3 86,0 82,0 91,0 88,0 88,0 92,0 110,0 89,0 

CAPITAL 1100,9 637,3 591,5 132,8 955,0 1280,0 1196,0 829,0 1294.0 519,0 1265,0 1085,0 
Privado 1021,8 660,5 532,7 185,2 1048,0 960,0 976,0 369.0 867,0 241,0 607.0 680,0 
6ov;rno Central 79,1 - 23,2 58,8 - 52,4 - 93,0 320,0 220.0 460,0 427,0 218~0 658,0 405,0 

INSTITUiÇÕES PRIVADAS ( l1q. ) 59.5 - 89.8 - 11,5 89,3 114,0 - 19,0 20,0 - 15,0 101.0 ~.O 64.0 55,0 

AUTORIBADES "ONET{RIAS - 243,7 536,4 ~3.6 - 230,2 242,0 251,0 729,0 - 151,0 - 189,0 - 728,0 - 339.0 - 326,0 

tRROS E OMISSÕES (11q) - 532,2 - 21,8 • 171,4 - 65,4 49,0 36,0 - 525,0 - 68,0 - 619,0 219,0 - 380,0 441,0 

( ! ) Exclui Parag ual 8 Uruguai 
( .. )ExcluI Uruguai 

FOITE: F"I- Internatlonal Flnanclal Statlstlcs - Vário. Nú.ero. 



As trans fe rências de recursos verificam-se favoráveis 
... 
a 

ALALC ~uand o excluídos os valôres correspondentes à Venezuela, po

rém com alr,uns anos desfavoráveis, se incluídos tais valôres. 

·A conta "In~tituições Privadas", para ambos os casos, ora 

se apresenta favorável, ora desfavorável. 

?L 

Em consequênc~a das contas atrás descritas, e levando-se 

em consideração as enormes parcelas referentes a "Erros e Omissões ll
, 

o balanço de pagamentos da MALC possui anos de deficits e anos de 

superavits, como exprime o movimento de capitais compensatórios e 

reservas sob o titulo "Autoridades Monetárias". 

As tendências verificadas nêsses dois demonstrativos po

dem ser melhor visualizadas se forem reagrupadas suas contas de 

maneira diferente, como aparecem nos Quadros 3.3 e 3.4. Nêsses -

dois ~uadros, um contendo os valôres relativos à Venezuela e outro 

sem os mesmos, tem-se a exportação pertencente aos paises da P~liliC 

sendo acrescida ou deduzida das parcelas referentes as outras con

tas do balanço de pagamentos, de maneira a proporcionar a visão de 

suas capacidades de importar em conta corrente e total, que, com -

parados a sua importação efetiva, dão o movimento compensatório e 

de reservas da Zona. Não se trata aqui das capacidades de impor-

t ar em têrmos reais que, para tanto, necessitar-se-ia, além dos 

preços relativos, converter os dados a um preço constante. Entre 

tanto, na ausência de informações que pudessem levar a construção 

de capacidades de importar em têrmos reais, aquelas mostradas nos 

dois quadros em ~uestão podem dar uma idéia geral do comportamento 

externo dos paises da ALALC. 

Nos Quadros 3.3 e 3.4. tanto as exportações como as impo,!: 

tações da ALALC se apresentam em valôres FOB. Percebe-se, pelos 

sinais das parcelas posteriores à coluna Exportação, suas influên-

cias na obtenção da capacidade de importar. o saldo dos Serviços, 

incluindo rendas de capitais, fretes, seguros e outras contas, sao 

a coluna dedutível, en~uanto que o saldo de Capital e Out.ras Contas 



formam él. colillla Que s erá acrescida à Exportação na obtenção da ca-

pacidade de importar. A exclusão da Venezuela da anális e modifi-

ca os valôres das colilllas, porém s em alterar as estruturas. Per-

cebe- se, no entanto, . ~ue as maiores influências venezuelanas se 

dão com respeito à Exportação e ao Saldo de Serviços, devido ao 

seu elevado nível relativo de exportação comparado com os deDai s 

países da Área e suas elevadas remessas de renda de capital. O 

s aldos de Capital e Outras Contas acrescido do fato de as exporta

ções da Área terem se mantido en níveis mais elevados que as impor 

t a ções reduzem ~ efeito dedutivo de os Serviços. Desta maneira,-

para alguns anos do períOdO (que não inclui os mesmos anos do pe - . 

ríodo considerado nos dos quadros anteriores), a capacidade de im

portar se mostra superior a importação e f etiva, o que implica em -

não tr~sferencia de reservas ou necessidade de movimento de capi-

tais compensatórios. Percebe-se, assim, a grande importrulcia que 

tem para a região o fluxo , internacional de capitais. A capacida-

de de compra de bens e serviços que não se pode produzir dentro 

da Zona ou que se apresenta mais vantajosó buscar no exterior est{, 

por assim dizer, determinada pelo valor das exportações e pelas e~ 

tradas .de capitais estrangeiros, que proporcionam os r ecursos ne

cessários para a importação e acumulação de reservas por parte dos 

paíces da Área. 

Quanto 'a conta Capital, há a necessidade de se lembrar 

aue o seu resultado, nos demonstrativos vistos atrás, provem do 

balanço entre entrada e saída. No Último conceito há que se con-

siderar como importante, para o caso particular da ALALC, não os -

investimentos e empréstimos realizados por residentes latino-ameri 

canos em outros continentes, que são parcela diminuta no total, 
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mas os paGamentos elevados de amortizações da dívida externa. Ass im, 

" r O fluxo de capital externo a ALALC e o resultado l~quido da entra-

da de novos capitais menos a saída ~ relativa ao pagamento de amorti 

- ( zaçoes da d~vida externa de anos anteriores. , 



QUADRO 3.3 

ALALC 

US$ milhõe s I 

Exportação Saldo de Saldo de Capacidade de importar I mporta ção T.Iovimento 
Capital , 

. . - . . . . ~ _ M • - . . _. - . . . . . . 

Anos (FOB) Serviços e outras Conta Corrente Total (FOB) 
, . 

Compensa torlo 

1958 60969,0 - 10546,3 133,7 (+) 5.556,4 50556,4 6.496, 0 - 939,6 

1959 6.984,0 - 1.479,2 551,6 5.504,8 6.056,4 6.171,2 - 114, 8 

1960 7.237,0 - 1.568,0 603,0 5.669,0 6.2.72, O 6.624,0 - 352,0 
, 
, 

1962 7.856,0 - 1.845,0 330,0 6.011,0 60341,0 7.065,0 724 ,0 i -
I 

1963 8.314,0 - 1.768,0 464,0 6.366,0 6.830,0 . 6.516,0 314,0 

1964 8.891,0 - 2.170,0 710,0 6.721,0 7.431,0 7.157,0 274,0 

1965 9.378,0 - 2.095,0 847,0 7.283,0 8.130,0 7.424,0 706,0 

1966 9.943,0 - 2.385,0 1.033,0 7.558,0 8.591,0 8.289,0 302,0 

1967 9.839,0 - 2.531,0 1.773,0 7.308,0 9.081,0 8.655,0 426,0 
'-- - ---- -- ----- - --- ----- -- --- - -- - ---- - - - - ---

.. 
FONTE : FI'U - Interna tional FinanciaI St a tistics - Vários Número s . 



QUADRO 3.4 

ALALC - Exclus ive a Venezuela 
- - ___ o 

US$ milhões 
-

Exportação Saldo de Saldo de Capacidade de importar Importa çã o Movi mento 
Capital 

- . . . • • 6 •• " - . " - " " , 

Anos (FOB) Serviços e outras Conta Corrente Total (FOB) 
, . 

Co!npensator1o 

1958 4.461,0 - 504,3 : 4$3,7 3.956,7 4.440,4 4.984,0 - 544-,4 
-

1959 4 0 658,0 - 596,2 819,6 4.061,8 4.881,4 4.651,2 230,2 

1960 4.853,0 - 811,0 1.195,0 4.042,0 5.237,0 5.479,0 - 242,0 

1962 5.262,0 - 924,0 787,0 4.338,0 5.:t25,0 5.854,0 - 729,0 

1963 5.685,0 - 896,0 856,0 4.789,0 5.645,0 5.314,0 331,0 

1964 6.188,0 - 1.158,0 901,0 5.030,0 5.931,0 5.742,0 189,0 

1965 6.634,0 - 1.062,0 931,0 5.572,0 6.503,0 5.775,0 728,0 I 

1966 7.230,0 - 1.384,0 1.114,0 5.846,0 6.960,0 6.621,0 339,0 

1967 6.989,0 - 1.479,0 1.746,0 5.510,0 7.256,0 6.930,0 326,0 

FONTE : FUI: International FinanciaI Statistics - Vários NÚmeros 
~ 



o Quadro 3.5 expressa, p~ra o perlodo 1951-1965 , o fluxo 

de ca~ital e recursos transfe ridos par~ a América Latin~ tôca ex-

clus ive a Venezuela. Trata-se não somente da ALALC mas de:Jt o.. a-

crescida do Mercado .Comum Centro-Americano e demais nações lCltino 

americélllas. Percebe-se, pelo Quauro, qual foi o recurso realnen 

·te proveniente de fora da América Latina. Em alGuns anos, seu-

saldo é neeativo, a despeito do aumento do fluxo de cayital bruto 

inc;ressante. E' Que a soma dos "Pagamentos do principal e repa-

triamento de investimento" e IIRendas de capitais" tendem acres -

cer, ano a ano, em todo o perlodo considerado. 

Ilais uma vez pode-se"lembrar as reinvindicações recomen

dadas por técnicos internacionais e por representantes de paises 

em desenvolvimento de que há a necessidade de, em futuro próximo, 

haver maior parcela de ajuda ou empréstimos suaves dentro dos flJ:! 

xos internacionais de capital, além de reescalonamento das dividas 

anteriores, maiores prazos de pagamentos e carência. · 

As outras medidas apontadas na primeira parte desta mono 

grafia se referiam às normas de comércio em geral e então r elacio 

nadas com as exportações latino-americanas~ Analisar os proble-

mas pertinentes às exportações extra-zonais da ALALC seria repetir 

uma série de argumentos já debatidos por inÚmeros autores estudiQ 

sos do problema latino-americano. 
, 

Porem, pode-se lembrar a par-

ticipação da exportação latino-americana na exportação mundial, e 

Que . pode ser vista no Quadro 3.6. Estão explicitos ai os v2~ôres 

das exportação mundial e latino-americana: e os seus respectivos 

volumes dados em números ' indices com base em 1950. Percebe-se , 

pelo periodo analisado, Que é de 1950 a 1967, que o ritmo de cres 

cimento dos indices relativos à América Latina está bem aquém da-

queles correspondentes ao mundo todo. E uma Última coluna mostra 

bem esta tendência, expressando a participação da export~ção lati 

no-ame ricana no total mundial. Nota-se ai o movimento declinante 

das porcentagens. .. 
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QUADRO 3.5 

ill~RICA LATINA : FLUXOS DE CAPITAL E TRill~SFE~NCIAS DE fSCURSOS(+) 

(US$ milhões) 

5~· 

Fluxo bruto . Repagamento do principal Renda de :i:'ransferências 
de e repatriamento do Capital de 

Capital investimento Recuros 

1951 1.196 223 513 460 

1952 1.501 211 420 870 

1953 475 619 433 577 

1954 816 499 393 76 

1955 976 541 434 1 

1956 968 525 514 71 

1957 2.025 721 467 837 

1958 1.998 922 511 565 

1959 1.698 1.009 580 109 

1960 2.719 1.211 683 825 

1961 2.990 1.333 758 899 

1962 3.129 1.554 819 756 

1963 2.499 1.710 807 - 18 

1964 2.593 1 '.722 972 - 101 

1965 2.466 2.054 1.076 - 664 

].1édia 1.870 990, 625 255 

- - - FonTE: Santos, J._ O.- "Latin America's Export Earnings, :BID 

(+) Exclui a Venezuela. 

FONTE: FIa, Balance of Payments yearbook, vários números e citado -
", 

em "Latin America's Export Earnings", BIDt 1968 



Caberia aqui, então, recordar a importância das exporta -

ções dos paises em desenvolvinento para a manutenção ou incremen -

to de sua capacidade de importar. 

QUADRO 3.6 

P~~TICIPAÇÃO , DA EXPORTAÇÃO LATINO MlillRICANA (+) 

NO TOTAL liIUNDIAL (++) 

(1950=100) Valôres FOB 

Ano Valor das Exportações • Volume das Exportações Participação 
l.1undo Am.Latina Mundo Aro. Latina (%) 

1950 100 100 100 100 9,3 

1951 135 114 110 100 9,2 

1952 130 104 109 95 8,8 

1953 131 114 116 104 9,5 

1954 136 120 121 102 9,6 

1955 148 121 132 110 8,9 

1956 165 131 142 120 8,7 

1957 177 129 151 125 8,0 

1958 169 123 148 127 7,9 

1959 179 127 158 135 7,8 

1960 199 132 175 141 ,7,3 

1961 208 135 184 141 7,1 

1962 219 144 193 153 7,2 

1963 239 154 208 154 7,0 

1964 268 165 229 157 6,7 

1965 290 173 , 245 164 6,5 

1966 318 185 264 171 6,3 

1967 334 183 276 176 6,0 
(+) Paises do BID menos os EUA 
(++) Todos os continentes exceto r de conomia centralmente os paJ.ses 

rÜ2.!l.ificada 
" 
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:Ji ante dos outros proiü emas ligaJos ao balanço de servi ços 

e ao al~ent o ~radativo das fd ' sal as ae '.L 1 .J- ' d ..... Capl l"a , a LJ r aves e p8.[;ê:..r:1en LJ os 

de aoortizações, o papel da exyortação para os pais es latir~o-~eri-

canos se torna mais importante aindao 

Haveria, assim 3. nece ss idade de se fazer com que , pelo ne

nos, essa exporta ção ~resces s e a um ritmo semelhante ao da exporta-

ção mUi.1.dial. Para tanto , serviria repetir a~uelas recomendaç ões -

cit~das na primeira parte desta monografia e que diziam respeito às 

nelhores oportunidades concedidas yelos paises desenvolvidos ao co

mércio com os paises em des envolvimento, à. diminuição da competiti 

vidade entre os próprios paise~ em desenvolvimento em suas produções 

para exportação, às maiores diversificações das pautas de exporta -

-çao, etc. 

Essas recomendações aliadas àquelas outras referentes ao 

capital estranGeiro poderiam, se postas em prática, a~~entar não so 

mente a capacidade de importar dos paises latino-americanos, e em 

particular da ALALC, como, consequentemente, melhorar seus niveis -
, 

de liquidez, o que alem de influenciar o desenvolvimento desta re 

gião, ajudaria também o desenvolvimento do seu comércio intra-regi~ 

nal. 



4 . - OS ST':;: i \:sr,~.A S DE PAG1\~:~:~HTOS PARA A ALALC 

4 .1 OS PAGAJ.::ENTOS ZOHAIS AWi:ES DA CRI AÇÃO DA ALALC 

4.1.1. - AS CONTAS BILA~~RAIS. 

( , 
No perl.odo logo a pos a 11 Guerra l.1undial, os pagamentos 

( , A 

entre os pal.s es latino-americanos eram efetuados ou atraves de ac or 

dos bilateráis ou em moedas convertiveis. A existência dos prinei 

ros se liC8v.J, à escassez dos segundos. Tal escassez era derivada , 

principalmente, do desequilibr~ dos balanços de pagamentos latino-

2~ericanos com a área do dólar (1). 

A utilização do sistema de transações através de contas bi 

lat erais, principalmente para os paises do Sul do continente, permi 
. ' , tia aos mesmos economl.zar dolares que seriam preciosos e~ seu comer 

cio com os demais continentes. 

Ademais, tal sistema permitia que se mantivessem os niveis 

rela tivos das transações intra-zonais, ao preservá-las das contra -

ções que poderiam advir da carência de moedas convertiveis (2). 

Assim a receita proveniente das exportações para a Zona 

era pràticamente utilizada somente em importações da mesma Zona. 

Os paises que mais participavam do tráfico em conta não efetuavam 

entre si pa~amentos em efetivos .por conceito de saldos que fôssem 

maiores que o crédito bilateral reciproco. (3) 

Uma série de problemas limitava' , contudo, o fu..'I1.cionamento 

de tal sistema, no que diz respeito ao seu aproveitamento para o 

intercâmbio intra-regional. 

Havia uma ausência de coordenação no tocante às "concess ões 

de tra t amento cambial de mais favorecido, aos créditos reciprocos , 

(1) CEP.AL , Grupo de Tr abalho de Bancos Centrais- 2ª Reunião - "Pag os 
del Come r cio Interlatinoamericanos". 

(2) Idem . 

(3) Ibidem •. 
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às pautas para liquidar s~ldos, às re-exportações, àSinclusão ou -

exclusão de invisiveis, etc." (4) 

Além disso, muit as vêzcs deixava de existir a paridade en 

tre as moedas de conta. e o dólar verdadeiro para operações simila

re s , o Que acarretava duas consequências principais: lQ) a fatura

çãp co~ sÔbre-prêços e 2Q) a imobilização dos saldos. 
, A. ( 

A fim de fugir a segunda conseQuencla, os palses devedores, 

- r urocuravam limitar suas importaçoes aos palses credores de maneira 

a não permitir Que seus saldos se tornassem exigíveis. Os paises 

credores perdiam o · interêsse em incrementar suas exportações aos -
, 

paí se s devedores por êstes não fàzer emprêgo do crédito orignário 

em suas vendas. Assim, cada par de países tendia a apresentar 

o seu intercâmbio nivelado pelo valor daouele de menor participa 

ção. (5) 
A , 

~odos esses problemas tenderam a se agravar apos o ~~o de 

1955, ~uando do inicio das reformas cambiais no Continente Que vi-
A • 

savam substituir os controles dlretos pelos indiretos. Os impor-

tadores po.ssaram a ter mais liberdade de escolher suas fontes de -

suprimento, em função das cotações de preços e das preferências dos 

consumidores. Desta maneira, parte do comércio intra-zonal foi -

desviada para fora da Zona. 
( r A compra de excedentes agrlcolas de palses extra-zonais -

veio agravar ainda mais a situação, ajudando a conduzir o comércio 

intra-r egional aos níveis mais baixos possíveiS e Que. foram atingi 

dos na segunda metade dos anos cinQüenta e início dos sessenta, con 

forme se mostrou em seção anterior. 

Ao se iniciar a década dos sessenta, a situação dos pac;a-
r mentos entre os palses Que virirun a f ormar a ALALC havia se modifi 

cado substancialmente. "Como conseQuência das mudanças nas poli-

(4) C~?AL, op.cit. nota (1) 

(5) I dem. 
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ticas fiG::.l1ceir8.s intern2.clonais, 0 8 acôrdos bilaterais de comércio 

e ps-camentos entre os paises da A::lérica Latina mes~os chega.ram a 

ser incowpativeis com o novo ambiente fin~~ceiro, e no momento ( eo 

1962) a mêioria dos acôrdos de p~GQmentos caducou ou se encontra 

em processo de liquidação ".(6) 
( 

De s ta maneira, os palses lêtino-americanos do sul do conti 

nente vieram se ajuntar àçue1es do Norte no uso de moed2.s convcrti-

veis eo seus paeamcntos mútuos. 

(6) l~ITI:SEL, R. ".Algunos Problemas y Posibles Formas de Abord2.r la 

Solución Del Problema de · Pagos dentro de la ALALC, in Coopera

ción Finenciera en P...merica Latina, CEl,:iLA, 1963 (trecho tr2.duzido 
.. 

. do espanhol) 



4.1.2 - , :LI , !lT Ij).AÇ~\..O 
---- - - ---. -----

0011: o aba.i1dono dos p2-Cél.':lentoc sob conta s bilater c_is, a 

D.cdor parte das tr2J1sações entre os países. l c..t ino-aL1eric&nos passou 

a ser liquidada em dólares norte-ameriC2nos através de bancos extra -

!':onais, via de regra, ·tacbém norte-americanos. Os principais ban-

cos se situam en Novo. Iorque, Nova Orleans ou são Francisco. 

Os principais instrumentos de paeamentos utilizados são (7): 

lQ) as cartas de créditos irrevoGáveis emitidas ou confir-

madas por bancos éstrangeiros, 

2Q) letras ou lirillas de crédito colocadas a dispos i ção dos 

bancos latino-ruaericanos pelos bancos estadunidenses -

em dólares, 

3º) ordem de pagamento, em que o importador possui uma 

:.!conta aberta" que o exportador coloca a sua disposi -

ç2.0, cujas liquidações se fazem periõdicamente através 

de saques em dólares. 

Evidentemente, para os dois últimos tipos de instrumentos 

de -pagamentos há a necessidade de conhecimento e confiança mútua 

entre o exportador e o importad~r. Normalmente, são utilizados en 

tre empresários que já possuem tradição de comércio. 
r Dos pagamentos efetuados entre os pa~ses da ALALC; apenas 

uma pequena parcela fugia da triangulação com bancos extra-zonais: 

tratava-se dos pagamentos realizados em transações fronteiriças e 

em al[uns convênios bilat erais que perdurar8.lll • 

Algumas transações eram liquidadas em libras esterlinas 

ou em outras moedas convertívei~ porem tratavam-se de operaç ões 

reduzidas. Na realidade, a maior parte das transações entre os 

países latino-americanos era liquidada em dólares, via Estados Uni

dos da América. 

(7) HIy.zSEL, R., op.cit. 
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Várias foram as opiniões dos Que defendiam e dos que ataca-

van tal mecanismo regional de paGamentos. 

Os argumentos contrários se ligaQ à afirmação de Que os pai 

ses latino-americanos estariam menos dispostos a realizar suas com -
'. • . A<I pras na proprla reglao, se para isso tivessem que utilizar moedas 

duras ou convertíveis . do que se pudessem lançar mão de moedas regi~ 

nais ou unidades · de conta para as mesmas finalidaues. (8) 

Assim, argumentava-se que, se existisse um sistema direto -

de pagamentos dentro da ALALC, os saldos mantidos pelos bancos comeE 

ciais latino-americanos em bancos norte-americanos poderiam ser cana 
. r 

lizados para outras operações.com terceiros palses. 

Outros argumentos se ajuntavam ao anterior. 

Primeiro, "sin negar la importancia de los créditos que or

toga la banca extranjera, que en la medida en que se pudieram reali

zarcompensaciones en el área, evitando el pago operación por opera

ción, se lograria un uso más racional de las divisas disponibles y 

se aumentaria la liquidez disponible actualmente". (9) 

Segundo, não existiriam razões válidas para se pagar as co 

missões que requerem as transações realizadas por bancos de tercei

ros pâíses, principalmente quando da emissão de cartas de crédito -

(10) • Sendo as operações mais baratas, haveria um estfmulo ao co-
, . 

merClO. 

Terceiro, há aquêlesque argumentam que se, ao invés de pa

gamentos através da triangulação usual, fôsse organizada uma câma

ra de compensação latino-americana, esta poderia conter um elemento 

innortante de crédito (11). ~ste crédito viria substituir certas 

margens de créditos desa.parecidas com as liquidações dos convênios 

bilaterais. 

(8) HlKESEL, R., opo cit. 
(9) ALALC-BID-INTAL, "Pagos y Creditos en la ALALC", Buenos Aires, 

1966 . 
(10) ALALC-BID-INTAL, op.cit. 
(11) KS--; :-'; IlTG , F.A.g. e BRANTI p Paul I., Posible Papel de lUla Cámara 

de CO!Jpensasion en el Mercado Hegional L::tt in08JIlericano, F.1 o I. , 
publicado em Problemas de Pagos en America Latina,·· CET.'!LA. 



, 
Por fim um dos principais ar[.umentos e que os Tl ·~·,":;'::lentos 

continuando a serem feitos através de conta0 em b2ncos estr2~seiros 

i npediriam a integração do sistema bancário latino-americ~~o. Os 

~ serviços de pagênentos e créditos sendo prestados por bancos de 

terceiros países não estim1uaria~ o desenvolvimento de uma rêde de 

co~unic aç oes e corres]J ondência entre os bancos comerciais existen-

tes nos países d'a MALC. Os banqueiros não se conheceriam e, por 

isso mesmo, seriam prejudicados os elementos ligados à confiança -
( 

rec~proca. Co~o o sistema bancário é a melhor fonte de informações 

a respeito do comportamento de seus clientes, além de poder ser 

agente de outros serviços, tais como promoção de operações ligadas 

ao comércio exterior, contactos entre compradores e vendedores, 

etc, o seu desenvolvimento ocuparia papel importante no crescimen

to do comércio intra-zonal e na integração do Continente. 

~sses foram os principais argumentos utilizados pelos paE 

tidários da criação de uma câmara de compensação ou uma união de -

pagamentos entre os países da ALALC. 

Entretanto, houve quem rebatesae a criação dos referidos 

sistemas. Como mostram os dois técnicos do Fundo Monetá.rio Inter-

nacional, KEESING e BRA1ID, baseados em amostragem de opi~iões en -

tre empresários, banqueiros e homens de negócios latino-americanos: 

"Algunos opositores de la idea de la cá.r1ara de COIJ

pensación tendieran a insistir en las complejidades téc-
( 

nicas y administr ativas a que darla lugar un proyecto se-

mejante. Recordaban que los procedimientos bilaterales 

de pagos, tal como han existido en el área latinoa~ericana, 

habián necesitado una reglamentación estricta por parte -

de los bancos centrales, y predijeron que las compensaci~ 

nes que abarcaran una zona extensa restab1ecerian los pr~ 

cedimientos burocráticos descartados cuando se abo1ió el 

bi1ateralismo". (12) 

(12) :rwsSHm e BRAlID, op. ci t. ' . 



Além dêsses contra- ar[;lID.cntos, aquêles autores puclero:.l -

coL1êr outros, dentre os quais a afirmação de que l1el servicio po~ 

tal dentro deI área era muy lento e inseguro, y que la expedición 
( 

de cheQues por un deudor a su acreedor en un pals distinto, y su 

devolución a través de una série de bancos, t6nla que ocasionar 

-grandes demoras ". (13) 

(13) IGESIUG e BRA1ID, op. cit. 
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4 .2. - AS PROPOSJ:lAS DZ SIS :.i:':S'.::"'I\S DE PAG.óJ,i3HJ:10S P.:L'1A A ,AL_'\LC. 

4.2.1 - AnJ:l::':; CEDEnJ:1~S . 

Apesar da exist~ncia de opiniões contrárias à criaçao de 

1m mecanismo novo de pag~~entos para os países latino-americanos, 

as discussões para a consecução de tal objetivo continuaram. 

Na verdade, ainda no período em que predominav2~ os acôr 
, 

dos bilaterais, precisamente no ano de 1956, e que se iniciaram -

as discussões e tentativas de modificar o então pouco flexível sis 

tema de pagamentos. 

Tal iniciativa se deveu a Comissão Econômica para a ~\méri 

ca Latina (GE?AL), através de seu Comité de Comércio, ao sugerir 

às autoridades monetárias dos países in~eressados a formar grupo 

de t rabalho com a finalidade de estudar a possibilidade de se trans 

formar gradativamente o regime existente em forma multilateral de 

pagamentos (14). 

No ano seguinte, também por sugestão do Comité de Comér -

cio da C:SPAL, o Grupo de Trabalho de Bancos Centrais se reuniu pe

la primeira vez, em Montevidéu, resultando na redação de um con

vênio tipo de pagamentos bilaterais. 

Em 1958, o Grupo de J:1rabalho de Bancos Centrais se reuniu 

pela segunda vez, desta feit2no Rio de Janeiro, estabelecendo um 

protocolo preliminar sôbre a multilateralização dos saldos bilate

rais, através de compensações de primeira e segunda categorias, ~ 

devendo a própria Secretaria da ALALC servir de agente para as com 

-pensaçoes. 

Êsse protocolo levado a discussão na 2ª Reunião do Comité 

do Comércio da CEPAL, no Panamá, no ano seguinte, ficou em segundo 

pla~o devido a uma outra proposta de estabelecimento de uma zona -

de livre comércio e subscrita por Quatro países latino-aoericanos. 

(14) KE3 :.:; nm e :BRfJim, op. cit. -, 
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Em 1959 mesmo, reuniu-se pela primeira vez a Conferência Intergover

naoental para o Estabelecimento de uma Zona de Livre Comércio ~ue 

adotou o têxto preliminar à criação da zona de livre comércio, porém 

sem nada se decidir sôbre pagamentos, deixando a questão para uma 

reunião de repre s entantes de bancos centrais que se realizaria em 

1960. (15) 

Cóube a CEPAL a sugestão, nesta reuniao, de se criar 

um organismo especial que se ocupasse dos pagamentos latino-america-

nos. Esta sugestão será examinada no item seguinte. 

O Tratado de Montevidéu, entretanto, não trouxe em 

seu corpo nenhuma disposição sôbre pagamentos, sendo tal problema 

apenas lembrado em resolução adicional àquela carta e que "pedia 

estudios adicionales sobre créditos y pagos que pudieran facilitar 
( 

el financiamento de operaciones en la zona, y ayudar aSl a lograr 

los objetivos deI Tratado".(16) 

Desde essa reuniao, o temafoi pràticamente abandona -

do nas discussões havidas entre as Partes Contratantes de Montevidéu. 

Porém, o mecanismo de pagamentos baseado em acôrdos -

bilaterais continuava a ser substituido pelo uso de moedas converti

veis, via contas bancárias exteriores. 

O assunto apenas voltou a ser alvo de atenção, qu~~do 

da Sétima Reunião Operativa do Centro de Estudos lJIonetários Latino -

americanos (cm.'ILA), realizada em 1962 na cidade do Héxico. Nesta -
~ , 

Reuniao varios autores apresentaram propostas de sistemas de pagame~ 

tos para a América Latina. 

(15) rcs:SS I EG e BRAND, op. cit. 

(16) Idem. 
" 



4 .2.2 - AS P~OPOSTAS . 

4.2.2.1 - AS PROPOSTAS DA CSPAL . 

A CEPAL, através 'de uma série de docv~entos publica -

dos em 1959 e 1960, propôs que fôsse criada uma agência central COLl 

~ -a finalidade "' operar um mecanismo de compensaçao dos pagamen~os intra-
, . 

regionais, proporcionando elementos de credlto e substituindo o bila-

teralismo dos pagamentos até então existente por um sistema multila-

teral. (17) Para tanto, t2.1 organismo deveria contar com um fundo 
• 

de capital. Cada pais possuiria uma conta em dólar, que seria a 

moeda de conta e haveria liquidações periódicas a intervalos de 60 a 

90 dias. O organismo estabeleceria as quotas de capital para cada 
(,.. , . 

pals de acordo com os credltos que estaria disposto a conceder ou -

os Que poderia receber. 

As dividas ou créditos entre os membros tornar-se-ian 
'. ro.A

"" 
dividas ou credltosVcom a agência. O pais credor receberia desta -

créditos que empregaria no pagamento de compras efetuadas em qual -
( 

Quer pals da Zona. Desta maneira, os pagamentos bilaterais entre 
( 

palses se tornavam multilaterais. 

Seria estabelecido pela agência um limite de créditos 

bilaterais com transferência do excedente ao organismo para fins de

multilateralização o 

A CEPAL propôs um principio para o oferecimento de 

créditos, de maneira que cada pais não recebesse pagamentos em moeda 

convertivel superiores ao limite de sua quota de crédito que conce -

de3se, e nem efetuasse pagamentos superiores ao crédito que recebesse . 

(18) 

(17) SI2GSL, B. N., "Os Sistemas de Pagamentos para a AL..<\LC", em Inte 
gr ação Económica da América Latina, ed. O Cruzeiro, Rio. 

(18) UnI , Pierre, op. 'cit o 
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A CEPAL apresentou duas alternat ivas de a dninistração 

dos créditos: 

l º ) O sistema chamado lia priori" em Que as liq.uidações 

em moeda convertivel se faria~s omente no final do 

periodo, isto é, não haveria na área nenh~~a co -

brança e nenhum pagamento, mas o r egistro das 0:93:. 

r ações, com o estabelecimento do saldo liquido de 

c ~da pais no fim do periodo. Todo saldo devedor 

Que excedera ao crédito Que fôra estabelecido an

tes seria pago com moeda convertivel, de maneira 

a se obter uma ótima economia no uso das re s ervas 

liQuida s. 

2º) O sistema chamado lia posteriori" em que as liqüi

dações em moeda convertivel seriam realizada s dià 

riamente e tôdas as operações se financiariam 

através da prátice. usual de compra e venda de di

visa s, c2.bendo à agência o estabelecimento da po

sição credora ou devedora de cada pais membro. 

Dentro de cada pais, as relações entre os bancos mem

bros e o banco central seriam diferentes (19): no siste~a de crédito 

"a priori" o "banco centra l liQuida constantemente o saldo dos ban-

cos do sistema", enQuanto Que no sistema lia posteriori", "as opera 

ções se efetuam entre bancos e a centralização pelo banco central 

é somente estatistica ll (20). 

Em QualCJ.uer dos dois sistemas de crédito, o ônus da 

liber~ção comercial cairia sôbre os paises credores ( 21). 

~mbora nenhum dos dois sistemas tenham obtido a ade 

são dos participantes das discussões havidas, apenas o último foi 

debat i do nas mesmas . 

(19) U::U , ~ierre, op . cit. · 
( 20) URI , Pierre, op. cit. 
(21) SrSGEL , B.N. , op. cit. 

'. 



4. 2.2. 2. - A PROPO S~A D~ ~RIFFIN . 

Dentre os diverso s projetos de mecanismos de pagamen-

tos propoqtos para a ALALC destaca-se o Projeto Triffin. 

Propôs um mecanismo regional ' de pagamentos de alcance 

-mais limitado que as propostas da CEPAL, partindo de uma câmara de 

compensação que evoluiria gradativamente para uma união de pagame~ 

tos. 

o seu sistema possuiria um agente que poderia ser o 

B2.nco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ou o próprio Fu..1J.do 1',1:0-

net~rio Internacional (FMI). 

Cada pais possuiria uma conta na câmara de compensação 

em dólar ou pêso latino-americano e os pagamentos entre os ~~bros se 

riamconsequência de aumento ou diminuição de sua conta. 

De inicio, o organismo teria como finalidade apenas -

as liquidações dos saldos liquidos em moedas convertiveis ou ouro e~ 

periodos mensais, diminuindo os seus custos e dando maior estabilida 

de às operaçges.cambiais. Mais tarde seria estabelecido, gradativ.§: 

mente, um sistema de créditos mútuos, diminuindo a necessidade de 

manter reservas. Triffin relacionou êsses créditos com a situação 

global do balanço de pagamentos ou com as necessidades totais de re-
( 

servas dos palses. 
• -, r 

O slstema de concessoes de creditos reclprocos 

estaria limitado pelo periodo de liquidação mensal, porém com o tem

po, solicitad~pelos palses devedores, conceder-se-iam créditos auto 
, 

maticos a curto prazo, de maneira a esperar a negociação de créditos 

em prazos maiores. 

COill a finalidade de dar cobertura aos programas de -

estabilização dos paises devedores,poderiam os órgãos internacionais" 

t ais como o FMI, proporcionar créditos a longo prazo, com prévio exa 

me das petições de ajuda por parte da câmara de compensação o 

Pierre Uri comparando os dois planos atr~s diz: 

"Se reconocer~n en el proyecto de la CEP.AL y en el 
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proyecto de Triffin aspe ctos tomados de partes ~uy 

diferentes de l a Unión Europea de Pac;os: en e_ proyec 

to Triffin, la unidad contable, el financiament o nrovi 
, 

sional ·debido a la posposicion de pago ha sta fin de 

mes. Este financiamento provisional aparece también 

en el Cohvonio I';;:onetario Europeo. La técnioa de un 

fondo mediante un porcentaje deI volumen de l as re ser 

vas que tengan los Estados miembros en cada momento, 

tiene que ver con proyectos de reforma expuestos por 

el Professor Triffin en diferentes ocasiones, ya sea 

para el sistema monetario internacional o para la Co-

munidad Económica Europea. 

En el proyecto CEPAL, se encuentran esencialmente la 

combinaoión de créditos y pagos en oro o en monedas -

con-,,-ertibles en función de la si tuación de la balança 

de pagos regional de ca da Estado miembro, que car acte 

rizaba a la Union Europea de Pagosll.(22) 

Outros projetos de sistemas de pagamentos para a Ah~LC 

foram apresentados na s diversas reuniões dos organismos ligados aos 

problemas de pagamentos na Área, tendo sido aprovados um Acôrdo entre 

os Bancos Centrais da Área e o Regulamento do Si s tema de Compensação 

Uultilateral de Saldos entre os Bancos Centrais dos Paises da AULC . 

tste sistema, comumente chamado de Mecanismo de Lima será examinado 

-na seçao seguinte. 

(22) URI, Pierre, op. cito 
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4.3.1 - A PRIH8IRA REm~IÃO DOS 13Al',TCOS COHERCIAIS DA ALALC. 

, 
Em março de 1965, convocados pelo Comite Executivo Perma-

nente da ALALC, se reuniam os representantes dos bancos comerciais dos 
países membros, em Montevidéu, com as fi:1alidades de "una mejor identi , 
ficacion de los problemas que hacen aI financiamento deI comercio in -
trazonal", uma maior participação nessas operações e a verificação da , 
possibilidade de os bancos comerciais zonais outorgarem linhas recipr2 
cas de erédito (23). 

Nesta ocasi~o, os representantes dos bancos comerciais 
deixaram claro que a ausência de.relações diretas entre si e a utiliz~ 
ção da triangulação de pagamentos com centros financeiros de fora da , 
Area eram motivados pela falta de segurança no cumprimento das obriga-
ções firmadas, diante da pouca cobertura de parte das autoridades mone 
tárias centrais (24). 

A manifestação dos representantes dos bancos comerciais -
I . 

foi a de que os B3ncos Centrais dos pa1ses da ALALC deveriam firmar um 
A , 

acordo de garantias reciprocas de maneira a realizar as .coberturas aos 
pagamentos das importações zonais. 

Era, assim, uma importante manifestação favorável do sis-
, '" N tema bancario privado da Area a consecuçao de um mecanismo que desse -.. ... 

maior cobertura as operaçoes financeiras intra-regionais. 

------_. 
(23) ALALC-BID-PJTAL, Pagos y creditos en la ALALC, 1966, pg.35. 
(24) Idem. 
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, , ~ 

4.3.2 - O CONSELHO DE POLI}.'ICA_E~A.~'IÇ~r..Ii~_JLHONET.4l~ IA _~ __ f;=--º-OH1§SAO , 
ASSESê.-QEiL~T2 __ ASSU:fTºê._l'10 !'fET_~IOS • 

, ~ 

A ALALC possui dois or gaos principais que atendem aos a~ 
suntos monetários e financeiros da Área: o Conselho de política Fina~ 
ceira e Mone tária, criado pela Resoluç~o 101 (IV) da Confer~ncia das 

"" , Partes Contratantes, que e constituido pelas autoridades maximas dos 
~ , 

B3ncos centrais da Zona; e a Comissao Assessora de Assuntos Monetarios, , , , 
criada pelo Comite Executivo Permanente da ALALC, que e constituida -, , 
por funcionarios tecnicos dos referidos Bancos centrais. 

Lo~o ap~s a Reunião dos Bancos Comerciais, citada atrás, 
realizou-se a 11 Reunião da Comissão Assessora de Assut1tos :Hone tários 
que, entre outros pontos, analisou as conclus5es e recomendaç5es da -
quela. li A juicio de los integrantes de la Comission Asesora de Asug , 
tos Honetarios., la possibilidad de iniciar un proceso de mayor vinc];! 

, 
lacion de la red bancaria latinoamericana estaba condicionada en gran 
medida por la decision de los Bancos centrales de garantizar el orto
gamiento puntual de las coberturas para pagar importaciones de origen 
zonal (25).11 

Em maio do mesmo ano, deu-se a Reunião Constitutiva do 
, ",. 

Conselho de Politica Financeira e Monetaria quando este mostrou as , 
normas gerais que deveriam nortear um possivel programa relacionado -

... , 
com o aperfeiçoamento do entao sistema de pagamentos da Area. Apro-
vou as sugestões dos representantes dos bancos comerciais e as da 

... "" Comissao .A.ssessora de Assuntos MOnetarios e IIconsidero que el sistema 
debi~ra contemplar la possibilidad de avanzar por etapas para una fu-

, , , 
tura coordinacion y colaboracion mas estrechas en materia de politica 
financiera y monetaria (26)". , 

O Conselho Constituiu um "Grupo de Tecnicos dos Bancos 
centrais com a finalidade de estabelecer um projeto de complementação 
",. , 

bancaria para a Zona, d e acordo com as bases definidas pela proprio _ 
Conselho, para posterior exame pela Comissão Assessora de Assuntos Mo 
netários e encaminhamento às autoridades naturais da Associação (27)~ 

-(25) ALA LC-BID-INTAL, op. cit. -
(26) I dem. 
(27) I dem. 

' . 
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4.3.3 - o S I STEH~-7~PROVADO . 

, 
Bn setembro de 1965, reuniram-se na cidade do l-:exico os -

represe~tantes dos Bancos centrais da Argentina, do Brasil, da Colôm -, 
bia, do Chile, do Equador, do Paraguai, do Banco do Hesico-S.A., do , 
3anco Central de Reserva do Peru e do Banco da Republica Oriental do -

uru~uai. NO dia 22 do referido mês, firmaram o Acôrdo entre Bancos 
centrais juntamente com o Re~ulamento do Sistema de Compensação lrul ti
lateral de Saldo, a~exo àquele Acôrdo. No dia 23 de setembro, o 

/ ' , Conselho de Po11tica Financeira e Monetaria da ALALC, tambem reunido -
" A 

na cidade do Mexico, aprovava o Acordo e o Regulamento anexo. Estava 
firmada a base para uma coordenação monet~ria e financeira para a Área. 

N ,,- , 

Com a admissao de dois novos membros a Associaçao, apos -
• , A ~ 

a assinatura do Acôrdo, venezuela e Bolivia, estes tambem aderiram ao 
mesmo. 

Tratava-se de um sistema multilateral de saldos tendo co-, 
mo base linhas de credito outorgadas pelos ~ancos centrais entre si. 

Existiria uma compensação de pa5amentos entre pares de 
Bancos Centrais de maneira que os saldos resultantes se compensassem -
multilateralmente. 

ftsse mecanismo, resultado do estudo do Grupo de TécniCOS, 
fôra, antes de aprovado, corrigido pela Comissão Assessora de Assuntos , 
110netarios. No mecanismo inicial havia pelo menos dois inconvenientes 
que foram superados pela Comissão Assessora de Assuntos Monetários: 
lQ) o fato de existir - a) compensações automáticas, feitas pelo Age~ , 
te e atraves das quais neru1um Banco central se tornava em credor de 

, 
outros por uma soma maior que o credito que outor gara a cada um, e b) 

,.. , 
compensaç oes voluntarias em que o A~ente requeroria o consentimento 
dos Dancos centrais credores ao adquirirem direitos sôbre outro Banco , , 
central quando alem do credito negociado (28). ZQ) as complicações -
que poderiam advir de uma mora nos pagamentos por parte de um dos 3an
cos centrais devedores (29). 

A Comissão aceitou, então, que seria mais razoável que os 
Bancos centrais que apresentassem saldos devedores com a Zona transfe
rissem os totais correspondentes ao Agente, cabendo a êste creditar em 
favor dos 3ancos credores. 

Jesta maneira, o Projeto final apresentava uma ampliação 
nas fu~~ões do Ag ente. Como Banco Agente foi escolhido o Banco Cen-

(28) ALALC:BID-INTAL- op. cit • . 
(29) Idem. 
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traI de Reserva do Peru. 
" ,.. Alem deste o sistema conta com um Banco Correspondente , 

'Comum, onde todos os Sancos centrais membros possuem conta, e que e o 
3anco de Reserva Federal de Nova York. 

Assim, o 8anco Agente "recibe en el Banco Correspotlsal 
, 

Comun., a su orden, las transferencias realizadas por los Bancos centr~ 
les corl saldos deudores netos'l. (30) "Una vez que recibe aviso deI Ban 

, 
co Corresponsal Comun que le han sido acreditadas las sumas correspon-

.. " dientes aI total de saldos deudores netos, solo tendra que ordenarle -
, a dicho Banco que acredite esa suma a los Bancos centrales con saldos 

, , " 
acreedores netos, regun la cuantia de su credito".(31) 

(30)ALALC-BID-INTAL, op. cit. 
(31) Idem. 
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4.3.3.1 - O KSCA)JISNO. 

o mecanismo ori ~ inal de funcionamento do sistema pode 
ser bem apreendido do exame do Ac3rdo entre os 3ancos centrais e do 
Re~ulame ~to do Sistema Multilateral de Saldos. 

~ , 
O sistema de creditos reciprocos se basea va no estnbel0a , , , 

c i mento de linhas ordinarias de c redi to em d olares norte-americanos -
, 

entre os pares de "3ancos centrais, sob um limite maximo que seria ex-
plícito nos ac8rdos respectivos (art. lQ do AcSrdQ). Rezava ainda -
o art. lQ que tais créditos não seriam pass{veis de cobrança de juros. - , AS liquidaçoes dos saldos correspondentes as linhas ordi 

, , 
narias de credito seriam bimestrais (art. 2 Q ), quando tais saldos se 

compensariam multilateralmente (art. 3º), pois o Agente, de posse dos 
, 

mesmos, determinaria os saldos liquidos de cada Banco Central em rel~ 
ção ao conjunto dos demais Bancos centrais (Regra 7 do Regulamente). 

Os excessos sôbre o limite do crédito ordinário no mon -
tante de obrigações assumido pelo Banco Central devedor seria pago 
por êste mediante transferência cabogr~fica (art. 4Q). 

Haveria, entretanto, a possibiidade de serem negociadas 
" " li~has de creditos reciprocos adicionais extr3-ordinarios em dolares 

norte-americanos (art. 5º), cujas liquidações se fariam de ac3rdo com 
o estipulado pelos Bancos Centrais que as negociassem (art. 6Q). 

O Artigo 7Q do Acôrdo dizia respeito a um compromisso , 
entre os Bancos centrais signatarios de garantir a convertibilidade -
das di visas destinadas ao cancelamento de pagamentos que se canaliza.ê. 

~ ~ , 
sem atraves do sistema, quando ja exigiveis e se achassem cobertos , 
por titulos em moeda local. 

A utilização do sistema para efetuar pagamentos seria 
~ , 

voluntaria (art. 9Q). OS ~ancos centrais si gnatarios se propuseram 
a propiciar, na medida do poss{vel, o incremento das relações finan -- , ceiras entre os bancos comerciais daregiao, preconizando a possivel -- , utilizaçao dos creditos que se ortogariam para estimular a a~ertura -, 
de linhas de ~editos entre os bancos comerciais (art. 10). 

O Regulamento do Sistema de Compensação Multilateral de 
Saldos, aprovado juntamente com o Ac3rdo, possuía uma parte referente 
'- ,-as ;)isposiçoes '}erais e outra as Disposiçoes Especiais. , 

~a primeira parte, trazia o proposito do sistema, a for-
ma de obtenção dos saldos, normas de informações dos saldos de parte 
dos . Bancos centrais, do Agente e do Banco Correspondente Comum. 

:ia segunda parte, havia algumas disposições acerca de si 
tua ~ ões especiais de Bancos centrais que não cumpriram as normas ' ordi 

, ' . 

narias do funcionamento do sistema. 
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f.e~do sido escolhido o Banco Central de Reserva do Peru 
como 3a~co A~ente do Sistema , cabe ria a êste rece be r dos Bancos Cen -

- /lo. ., , 

tr ais membr os a comunicaç ao de seus convenios de creditos reciproca -
mente firmados, mediante o recebime nto de um exempl ar de c ada um. dês
ses ac3rdos . O Banco A~ente posteriormente daria co nhecimento dos -
mesmos aos demais 3ancos centrais. 

)e inicio, quando do término dos bimestres corresponden-
, ,..., - ~ 

tes as li quidaç oes, os Ba ncos centrais enviariam informaç oes c abo; ra-, 
ficas ao Danco Ag ente dizendo o total dos debitos que corresponderi am 
aos pagamentoi efetivamente realizados e re gistrados (Re gra 4). Com - , estas informa~ oes, o ~anco Ag ente determinaria os saldos liquidos dos 

~ancos Cent rais em relação ao sistema e determinaria, também, pela 

compensação multilateral, através das contas mantidas no Banco Corres 
pondente Comum, os saldos a serem recebidos pelos 3ancos Centrais cre 
dores. 

***** 

", 
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, 
E.mbora o sistema viesse funciot1a~do razoavelmente, ai nda 

que de maneira tímida, com o corr er do tempo foram introduzidos diver 
sos aperfeiçoamet1 tos e ' mo dificações. Um processo de amplia ção e COQ 

soli Qação do mecanismo vem se desenvolvendo desde fi~s de 1967, adqui 

rindo em 1968 enorme intensificação, devido à decisão de os Bancos 
, , 

centrais participantes de utiliza-lo ao maximo e acrescentar-lhe ca -
r acter{sticas vantajosas que estimulassem seu uso por parte dos empr~ 

, 
sarios da re gião (32). 

,. . 
lQ) Melhoramentos na mecanlca do sistema. 
Uma das primeiras modificações apresentadas foi o melho-

Ao 

ramento efetuado na mecanica e nos proceQimentos para realizar as op~ . , 
ra ções entre os Bancos Centrais e os bancos comerciais da P.rea. Um 
dos problemas mais discutidos nos primeiros anos do Sistema era a de
mora na consecução das operações de pagamento, devido, principalmente, 

, " 
a estas serem realizadas somente atraves dos Bancos centrais. Um 
banco comercial ,. que quisesse fazer um pagamento a outro banco em de -, 
terminado pais da Zona, teria a sua ordem& pagamento canalizada atr~ , , 
ves do 3anco central de seu pais que a endereçaria ao 3anco Central -
do outro paIs, para, depois disto, êste último transmitir ao banco c~ 
mercial credor. O resultado era a demora de algumas semanas. 

Em fins de 1966, entretanto, houve a substituição dessas 
~ , 

autorizaçoes previas de reembolso por um outro regime, ore autoriza -
ção global, !Icon la garantia de la irrevocable responsabilidad de los , 
bancos centrales respecto de todos los debitos que registren las 

cuentas" (33). 

}raças a essa medida, os bancos comerciais poderiam tra

tar diretamente entre si e seus pa~amentos seriam~etuados sem a ne -
, ~ 

cessidade do requerimento previo da confirmaçao de seus respectivos -
3ancos Centrais (34). 

Permanecera., contudo, por algum tempo o problema da "de

mora en el cobro de las transferencias a ser utilizadas por turistas 
y viajeros, ~e representaba una traba para el movimiento fluido de , 
personas ll

• Porem, para eliminar tal inconveniente foi adotada a e -
missão pelos bancos comerciais, ocravés dos convênios de títulos nomi-

~ , , 
nativos nao endossaveis que os tomadores ~e gociariam no paiS de desti 
no . 

(32) 
, 

ALALC, La 3anca Comercial y el proceso de integracion, Sintesis 
Mensual, Abril 1969. 

, , 
ALALC, Informe deI Comite Tecnico Especial sobre mecanismos com
pensadores, C.CA.M., Sintesis Mensual, Abril 1968. ., 

(33 ) 

(34) Idem. 
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Qsses melhoramentos na mec~nica e nos procedimentos da 
N Ram , , , 

r eali zação da s operaçoes trouxeJ como um grD.nae beneficio o estimulo aos 
co ntactos mais fre que~tes entre os oancos comerciais, primeiro passo -, , 
par a uma int e gração do sistema ba~cario da Area. 

2Q) Prazo das liquidações. 
, N ' 

)entre as varias reunioes do Conselho de Politic a Fina~ -

c eira e 1v:onet~ria, aquela celebrada em Alta ·'}racia, Ar gentina, em Haio 
N , 

de 1968 , esta beleceu novas normas para o Sistema de Compensaçoes e Cr~ 
, 

di t os ? eciprocos, com a finalidade de aperfeiçoa-lo. Dentre estas no 
vas ~orma s estava a que ampliava os prazos para liquidação dos saldos 

do sistema. Assim, ascompensações deixariam de ser bimestrais para -
se tornarem trimestrais, aumentando-se, desta feita, o potencial com -
pensat~rio do mecanismo. 

, 
Contudo, o Conselho incluiu uma clausula que dava direito 

de opção aos países de menor desenvolvimento econômico relativo. 
N , 

3Q) MUltilateralizaçao dos creditas. , 
Tornar os creditos multilaterais sempre foi tema para de-

,/\, ,..., Ao ' 

bates em quase todas as reunioes sobre assuntos monetarios realizadas 
, N , 

pelos orgaos da ALALC. , 
A V ~eunião da comissão de Assuntos Monetarios foi uma -

delas. Preconizou-se que lia fim de reducir en lo posible la necesidad , , , 
de efectuar pagos entre cada periodo de liquidaçion, podria promover-

, 
se el empleo multilateral de los creditos bilaterales, creando un me-
canismo adicional ll • E foi exemplificado pelo c aso de um Banco ceQ 
traI, que 
do, poder 
desde que 

, , 
ja houvera utilizado o seu~edito acima do montante estipula 

, , 
utilizar a margem de c redi to disponi vel em um terceiro banco, 
com a aceitação préVia dos demais interessados (35). 

N , , 

A 111 Reuniao do Conselho de Politica Financeira e Moneta 
ria realizado em Alta Gracia aprovou tal mecanismo adicional. Desta 

A , 

forma, eram atendidas as deficiencias de credito, logrando um melhor -, 
aproveitamento do montante de creditos subscritos e diminuindo as pro-, 
bébi1idades de pagamentos excendentes dentro dos periodos de compensa-

N 

çao. 

4Q) Introdução da taxa de juros para os créditos recIpro
cos. 

N , 

A referida ReuQiao do COQselho tambem optou pela introdu-
N , 

çao da taxa de juros para os creditos do sistema. 

J~ na V Reunião da Comissão Consultiva de Assuntos Monet~ 
rios fôra discutido a fixação de juros para os créditos recIprocos, fi 
cando pendente pD.ra as reuniões posteriores o exame de SuaS vantasens
e incover1iente s. 

~--------~~r----------------T>-------------------------------(35) ALALC- II Quinta Reunion ce la Comission de Asuntos Monetarios ll
, Si n 

tesis Mensual, Abril de 1968. 



o Conselho ao acei t ar a introdu?~o da co brança Ja juros, 
consi derou que i s to facilitaria a ace itaç ão de períodos de liquidações 

". 

mais amelos por narte i os paises credores. 
!J ... .L ; 

AS t~~as de juros, entretanto, deveriam estar aqu8m da s 
co brada s pelo sistema anterior ao Ac3rdo entre os Bancos centr~is. 
Essa taxa era inferior em 1,5 pontos à taxa de redesconto do Eanco de 

Reserva Federal de Nova York. 
A cobranç a de juros s3bre os saldos, a multilateraliza -

,y , , N 

çao dos c redi tos reciprocos e o aumento do prazo das liquidaçoes fo -
ram postos em pr~tica a partir do i nicio do 2º semestre de 1968. 

". 

5Q ) Recomendação para o aumento dos montantes de credi -
to s ne :zociados. 

O, objetivo desta recomendação era uma melhor adaptaç~o -
de tais c rédi tos ao periodo ampli~dê de compensação, de maneira a ev.! , , 
tar pasamentos extra-ordinarios por excedentes crediticios entre as -
liquidações ordinárias. 

Entretanto, ~l medida depende s~mente dos Bancos centrais , 
si gnatarios. 

6Q) outras recomendações foram feitas, tais como ~s rela 
tivas ~ ampliação do nÚmero de membros do Sistema, principalmente pe
lo fato de dois Bancos centrais signat~rios ainda n~o utilizarem do -, 
Sistema , o 3,~nco central do Brasil e o Banco da Re publica Oriental do 

". A' urU3uai, ainda que ja houvessem subscritos acordos de ~editos com os 
demais bancos. 

***** 
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Durante o seu curto perlodo de duração, houve uma acen -
tuada ampliação da utilização do m0canismo de parte dos Ba~cos centrais 

" da 11.rea. 
A " " De 16 acordos de creditos reciprocos que haviam sido fiK 

mados pelos Bancos Centrais do Sistema ~t~ fins de 1967, evoluiu-se -

para 26 em fins de 1968 . 
O montante de cr~dito cresceu de US$ 49,3 milhões para -

us .~ 143, 8 milhõe s (36). 
" , O Quadro 4.1 mostra os montantes de creditos reciprocos 

" negociados entre Ba ncos centrais dos Paises da ALALC em 31 de dezembro 
de 1968, em milhares de dólares.' Embora apareçam ai cifras relati -

" ~ vas ao Brasil e ao Uruguai, tais creditos ainda nao foram utilizados. 
, 

Percebe-se tambem que os montantes bilaterais maiores 
se r eferem à Arsentina - Chile e Ar gentina-Peru. ~sses montantes v~ 
riam de pais a pais devido a terem sido fixados de maneira a se apro-, 
ximar as necessidades de equilibrar os fluxos de pagamentos entre pa-, 
res de paises. 

Os números de convênios firmados por pais até 31 de de -
zembro de 1968, foram: 

junho de 1968 dezembro de 1968 

Ar~entina 6 6 
" 4 Bolivia 2 

Colômbia 6 6 
Chile 6 7 
Equador 2 2 

" Eexico 6 6 
Paraguai 4 4 
Peru 6 7 
Venezuela 2 2 
Sub-total 40 44 
1rasil 6 6 
Uruguai 2 2 

-'-
Total 48 52 

Por outro lado, o Quadro 4.2 mostra os montantes da s com 
pe~sacões multilaterais de saldos, em milhares de dólares norte-nmeri 

(36) ALALC - La 'ga nca Comercial y el proceso de inte ~r ación., op. ci t. 



QUADRO Ü.l 

Montante de Créditos Reciprocos em 31/12/1963 

US~p mil 
---------_._---------------- ._-----_._-_ .. _----

, 
PAISES 

-------, 
Argentina , 
Bolivia 
Brasil 
Colômbia 
Chile 
Equa dor , 
l-r,exico 
Para guai 
Peru 
Urugua i 
Venezuela 

Totais 

, 
Ar gentina Bolivia 3rasil 

2.000 
2.000 

3.000 100 

15.000 500 5~'OO(D 

1.500 3.000 

1.000 

17.000 ü50 3.000 

39.500 3.050 11.000 

-----.. __ ... _-----

Colômbia Chile 
, 

l1exico Equador Para~ua i 

._-_. __ ._-----_._---------------
3.000 15.000 

100 500 

750 
800 

3.000 

1.000 

8.650 

5.000 

750 

5.000 

200 

ü.500 

500 
1.200 

32.650 

800 

500 

1.300 

1.500 

3.000 

3.000 

5.000 

200 

1.000 

1.500 

15.200 

1.000 

200 

200 

200 

1.600 

._-------~._----_ .. _--------
FO i'l'E ALALC - Sintesis Hensual, abril 1969. 

peru Uruguai Venezuela Tota: 

---_._-
11.000 39.500 

450 30050 

3.000 11. 000 

1.000 8.650 

4.500 500 1.200 32.550 

500 1.300 

1.000 1.500 15. 200 

200 1.600 

27 JJ50 
500 

2.700 

27.650 500 2.7 00 l Ln.300 

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



Quadro 4.2 

Compensaçoes Multilater3.is de Saldos 

US $ 1.000 

Compensações 

1966: 1ª 
~ 

compensaçao 
~ 

2ª compensaçao 
-3ª compensaçao 
-4ª compensaçao 

Total do ano 

1967: 5ª 
~ 

compensaçao 

6ª 
~ 

compensaçao 
-7ª COIDpensaçao 

8 ª -compensaçao 
-9ª compensaçao 

10ª 
~ 

c oml)0nsas; a o 

Total do ano 

1968:11ª 
~ 

c omp en saç ao 
-12ª compensaçao 
~ 

13ª compensaçao 

14 g 
~ 

(1 ) compensaçao 
15-ª- c-ompensaç ão--

Total do ano( ~) 

1969:16ª 
~ 

c ompensaçao 

(1 ) -Informações 
~ 

nao 

Operações 
Totais 

6.315 
19 •• 240 
35.160 

45.725 
106.441 

59·096 
56.683 
56.426 

53.770 

48.455 

53.336 
332.766 

61.376 

59.302 
68.352 

' 1'05.570 

109 .129 

conseguidas 
( 2) - Não calculado , devido a falta 

~ 

pensaçao. 

FONTE: ALALC-CEP- Diversos Repartidos , 

de 

Transferências 
Efetivas 

1.'·852 

1.952 
13.211 

14.425 

31.438 

17~ ' 292 

19.160 
14.272 

14,305 
14.525 
14.260 

93.814 

24.874 

25.705 
24.719 

18.500 

21.607 

informações da 14ª 

% 

29,3 
10,1 

37,6 
31,5 
29,5 

29,3 
33,8 
25,3 

24,3 

29 ,9 
26,7 
28, 2 , 

40,5 

43,3 
36,2 

17,5 

19,8 

com-
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c anos o Na pr i me i ra colu~a aparecem as operaç ~es totais, na se ~unda , 

2S ~rc nsferên~s efetivas , e na última, a porcenta~em das transferê~ 
ci as efetivas . Perc ebe -se, f~cilmente, a economia de r eservas pro -

porcionada pelo meca~ismo. O montante da s ope raç~es c analizada s pe 
lo sis t ema aumentou con'si der~velme nte no decorrer do perlodo de sua 

ex istência, da mesma rraneira que aumentou a porcentasem compensada 
~ 

aessas operaçoes. 
As transferências efetivas na última compensação de 1967 

pe rfaziam 26,7% das operações totais, tendo a média daquele ano a t in

gido 23 ,2;~ . J~ em dezembro de 1968 , as trnnsferê ncias efetiva s cor
respondiam a apenas 17,5% das tot ais, embora nas três primeiras com -.. 
pe:1.saç~es do ano tivessem sido maiores. Isto representa uma r az oa -, 
vel economia da s divisas necessar~as para efetuar pa ~amentos zonais. 

Se comparados 'os mo ntantes das operações c anali zada s pe 

lo Sistema , verific a-se que, 00 liquidação para liquidação, salvo aI -
~~~as exceções, êssesmontantes vem crescendo, o que indica a gr a~de 

aceitaç~o que o mecanismo est~ recebe ndo por parte do sistema banca -

rio da ALALC . 
O total de operaç~es do ano de 1967 atingiu US~? 332,8 mi

l hões ao passo que somente a soma de quatro das cinco liquidações ha

vidas em 1968 (não se obtêve as informações sô 'ore a penúltima ) tota11 

zou Us:S 294,6 milhões. Se acumulados os valôres das transações to -

tais e transferências efetivas desde o inicio do sistema até a primei 
ra compe nsação de 1969, excetuada a penúltima compensação de 1968, / 

t em-se um total & operações da ordem de US$ 842,9 milhões para US~~ 

294,6 milhões de tra~sferências efetivas, o que quer dizer Que o , 
mecanismo compensou 65,1 % dos pagamentos efetuados por seu interme -
dio. 

Ne stas liquidações es t iveram ausentes o Brasil e o Uru -

;uai. 
Cálculos ba seados em valôr~s do comércio intrazona l de -, 

1966, para os onze paises atuais da ALALC, <:Eram que o potencial com -, 
pensatorio do sistema poderia alcançar 78 a 80% do total, le vando-se 

, 
em conta períodos semestrais, financiamento total no semestre e todos 
os pa3amentos sendo canalizados pelo mecanismo (37). 

, 
Segundo Enrique Angulo, IIdestaca el hecho de Que en la 

, 
ALALC es muy alta la tasa de utilizacion de I Sistema de Pa~os (pagos 
c analizados por este resp ecto a i m90rtaciones, dado que no s e dispo ----_. __ . __ .-
(37) 

, , 
~ ~~lo, E. Inte ~racion fi~anciGra l a tino americana en 1968 . 

Comércio 3Xterior, "3anco Nac. de Comercio Exterior do Néxico, 
, f-. 9 OU1:;. J • 

", 
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:1.e de esti maciones de l as oper élc iones puramente fi~ancieras) (38 )1t 
3 cO :1ti:1ua: "Conforme a las precisiones divulgada s por la Secretaria 
de la ALALC, en el primer s eme stre de 1967 el total cE l as importacio
ne s entre los paises participa~tes en el Sistema fue de 169 nillones 

, , 
de dolares y el monto de los pa30s cursados por la compesacion multi-

, . 
la teral ascendio a 172 millones, 1110 que indica que los pagós repre -
sentaron 101% de las tr ansac ciones comerciales. A su vez, en el pri 
mer semes tr e de 1968 las importaciones sumaran 180 millones de doIa -
re s y los pa~os 189 millones, alcanzando por lo t anto éstos U:1. 109% -

de las oper a ciones comerciales (39)1t. Isto quer dizer que o Sistema 
,..,'" , ,..., 

nao esta sendo utilizado somente para saldar operaçoes comerClalS mas 
, N ~ , 

tamoem outras operaçoes proprias das contas de invisiveis do balanço 
de pa gamentos. Infelizmente, a secretaria da ALALC n~o fornece esta 

, A "-#' ,.., 
tisticas sobre as discriminaçoes.possiveis nas operaçoes efetuadas 
pelo Sistema. 

Finalmente, os Quadros 4.3 e 4.4 mostram as posições dos , 
Ba ncos centrais participantes do Sistema no tocante a seus saldos li-

, 
qUidos credores ou devedores, para o periodo compreendido entre 22 
de maio de 1966 e 30 de abril de 1968. , 

Ar gentina, Mexico e Parasuai se apresentam 
, 

como paises -
."" , de poslçao liquida credora, ao passo que os demais como 

, 
paises de po-

"" , siçao liquida deve dora. 
Os saldos de alguns dêles são bastante acentuados, tais 

como os saldos credores argentino e mexicano e os saldos devedores 
chileno e peruano. 

De certa maneira essas posições refletem uma constatação 
da 2ª parte desta monografia: a existência de paises nitidamente ex -
portadores e nitidamente importadores dentro da Zona. 

(3 8 ) 
(39) 

, 
Anjulo, E. op. cit. 
Idem, citando o documento da ALALC, "El sistema de pa; os y credi , 
tos reciprocos en la ALALC, abril 1969-ALALC/3C/III di 2. 



g 
, 

r>aises 

4.rgentina 
, 

olivia 

olômbia 

"'ni1e 

....:..quador 
, 
exico 

araguai 

eru 

mota1 

g 
. . 

QUADRO 4.3 

Saldos Individuais para o período 22.5.66/30.4.68 

(us1> mil) 

Posição T)evedora Posição credora 

157.062 290.204 

736 288 

37.705 23.929 

189.982 96.503 
- ~ ~ -

8.221 6.550 

33.369 67.494 

23.248 25.050 

109.562 49.867 

559.885 559.885 

ALALC - CEP Repartido 1018, 12 de junho de 1968 • 

* * *:,!< * * * * : ~ * 

, 
Saldo liquido 

+ 133.142 

448 

- 13.776 

- 93.479 

1.671 

+ 34.125 

+ 1.802 

- 59.695 

O 

'. 



, 
Pais 

Ar6entina 
, 

Bolivia 

Colômbia 

Cbile 

Equador 
, 

Hexico 

Peru 

Total 

QUADRO 4.4 

Imprtâncias realmente transferidas para cancelar os saldos 
- ' devedores das compe.nsaçoes bimestrais, com detalhe dos pai , 

ses que efetuaram os pagamentos e os dos paises que os re-
ceberam. 

cusq, mil) 

Devedores 

2.41ü, O 

447,9 

14.729,4 

93.984,0 

2.137,6 

2.359,2 

59.732,3 

175. 831,4 

Credores 

135.582,8 

953,2 

505,3 

466,2 

34.12 5,4 

4.161,4 

37,1 

175,831,4 

FONTE: ALALC - CEP - Repartido 1018, 12 de junho de 1968. 
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; 

Interessante se torna r el embrar as inu.rneras vanta ::; e!1. s 
; 

tr azidas . pelo Sistema de Compensações 111.1ltilaterais e de creditos Re -
; 

ciprocos. 
A pri!1.cipal finalidade de sua criação não foi a de aume~ 

tar os níveis do comércio intra-zonal existentes, mas a de ~iar um ele 
me ~to facilitador na realização dêsse comércio. Evidenteme ~te, c~m 
as :10vas facilidades proporcionadas pela introdução do seu mec8. !1.ismo, 

N' ... as transaçoes teriam e stimulos a crescerem em maiores proporçoes. 
, 

Como o comercio intra-zonal depende, em parte, do calen-
; " dar io produtivo das economias nacionais, ha de terminadas epocas do 

ano , para alguns palses, em que as importações excedem& muito às ex-, , 
portações e outras em que se verifica o contrario. Ha assim uma ne-

ces sidade normal de movimentação de reservas inter~acionais para a 
cobertura de tais excessos. 

O Sistema foi criado, principalmente, para atender t al -
problema. E vem c~~prindo essa finalidade razoàvelmente, como dem01s 

... , N 

trado na seçao anterior. E' inegavel a criaçao de liquidez adicional , 
na Area, mnto para o caso oficial, ou seja, aumentando as disponibili 
dades dos Bancos centrais para atendimento d e compromissos extra-zo -

.... 
nais, como para os bancos comerciais, possibilitando que estes utili-

, , 
zem linhas de c redi tos internacionais, antes utilizadas no comercio 
i~tra-regional, para operações externas à Zona. 

Por outro lado, o Sistema veio preencher aquela lacuna -
apontada pelos representantes dos bancos comerciais, qual seja a da 

, ." t'U falta de cober~ura oficlal as tr~nsaçoes efetuadas entre si. O fa-, 
to de os pagame~tos serem canalizados atraves dos Bancos centrais deu , 
a garantia do cumprimento dos mesmos, a lem ,de 'ter restablecido as re-
l a~ ões e contactos entre os diversos bancos comerciais da Área . Is-

, N , 

to ajuda a criar um espirito de cooperaçao e conhecimento reciproco -, 
entre os banqueiros latino-americanos que, ate então, se achavam iso-
lados. 

Poderia ser o primeiro passo dado em direção ao de senvol 
vimento entre êss es banqueiros de um espírito semelhante àqueles de -
outros blocos econômicos, em que os ~ancos Comerciais fazem todo um -
s ervi ço de intermediação e promoção comercial, servindo-se de suas 

;.. 

asGncias e correspondentes. 

Outro grande efeito disto ffi relacionaria com o aperfei -
çoamento, aos poucos, do mecanismo, aperfeiçoamento êste que daria 
um cunho mais dinâmico às informações, às operações entre bancos ce n-
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trais e comerciais, etc. , 
tlJ'n dos be"Cleficios apont ados pelos defensores do l,:cca:1.is -

, "" 
mo de Lima e a r edu~ao dos custos operacionais, principal~ente pela -
dimi:1.uição dos p2samentos dos serviços de ~ansferências, saques, or -
dens de pa ';;3mentos, etc., devido a ausência 'da necessidade de se re -

, . " 
correr as praças extra-zonals, e pelo fato de o proprio Sistema se 

apresentar de uma forma simples, sem burocracia complexa, o que faz 
com que po ssa agir a baixos custos, sem necessidade de cobrança de co 
missões elevadas pelos serviços prestados. 

Outro beneflco seria aquêle decorrente do aumento das 
, " 

re sponsabilidades atribuidas aos lancos centrais da Area, Q~a vez que 
essas instituições têm papel essencial no êxito do Sistema. Assim , 

"" ' o aumento de suas responsabilidages para com as liquidaçoes atraves -
do Sistema obriga que sejam aperfeiçoadas as normas de compensações 

, 
inte rnas, o que faz com que haja um pro gresso nos serviços bancarios 

"" ",' 
re ~ionais, uma das metas anteriores a consecuçao da integraçao banca-
ria zonal. 

******** 
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, 
A serie de medidas corretivas proporcionadas ao sistema 

inicial veio abl"ir amplas perspec t ivas ao seu fun.cioname~to :10 futuro. 
. , 

Jurante diversos anos, foram discutidDs na fu~e rica Lati-, . , 
na sisto~as do pa ~amentos que atende ssem as necessidades de seu come! 
cio intra-re gional. De todos os projetos, relacionados, via de re -
;ra, com c~maras de compensações com ou sem o."éd i to, foi escolhido um 

acôrdo de pa~amentos bastante simples e de evolução ~radativa. 

A razão desta escolha da parte dos representai.ltes ofici
ais dos países signatários estava na situação econômico-financeira 
dos mesmos. Tal escolha parece ter sido bem acertnda. 

N ' As perspectivas futuras sao as de um continuo e cresce n-
• 

te aperfeiçoamento do mecanismo, aperfei~oamento êste que deverá acom 
panhar os resultados das aplicações de políticas internas de sa~eanen , , 
to monetario e de combate aos desequilibrios dos balanços de pasamen-

, 
tos, em diversos dos paises membros. 

, N , 

Ha possibilidades de ampliaçao do numero de membros do 
Sis tema, pois a pr~pria Resolução 148 (VI) da Conferência das Partes 

, N 

Co~trata~tes de Montevideu autorizou a participaçao no ois tema de 3a1 
, ~ 

cos Centrais de paises latino-americanos nao pertencentes a ALALC, 
A _ , _ 

desde que reunissem condiçoes para tanto. Varias recomendaçoes para 
o a~~ento do nÚmero de membros, bem como para as participações efeti
vas do Brasil e do Uruguai, têm sido feitas nas diversas reuniões do 

, , 
Conselho de Politica Financeira e Monetaria da ALALC. 

Surgiu, ainda, a sugestão de se realizar a conexão entre 

o Sistema de Lima com a Câmara de Compensações centro-americana, ba -
seada na possibilidade de que isso viesse permitir complementar o fu] 

cionamento dos dois sistemas e auxiliar na consecução da inte~ração -
financeira latino-americana. , 

F~bora essa conexão ainda não tinha se efetivado, os tec 
nicos de ambos os sistemas elaboraram um plano, em reunião realizada 
em Lima (em setembro de 1968), que se baseia nas normas adotadas pe -
los )overnadores dos Bancos centrais Latino-americanos em sua VI ReU
nião em AI ta '}racia e que concluia que ·'no era nccesario ni convenic2 

, 
te establecer, en las circunstancias presentes, una CCUTI ura de compen-, , 
s acion par a la ro~ion, puesto que oI buen fU:1cionamionto de s Sis tema , , 
de la AT..,ALC y de la Camara de Compensacion centroamGriCa ~la, se .su:l. sus , 
par ticulares c aracteristicas, bastaba en la presente etapa para aten-
las necesidades de los pasos en el área (40 ). 
(40) - irupo de -T;c~1icos Jovernament3.is do CIES, - ··'i;-i(;"rme FingI;·, CEr·1LA 

301etin Ne nsuaJ,., vol XIV, nQ2, feV.196$, citado em Come rcio rxte 
rior,,- 3 . :~ .Comercio Exterior S.A. do Hexico, out.1969, por Enr i= 
que Ar1~ulo. 
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A co ~ve r gênci a proj etada s e base ari a ~a utilização dos 
.. 

doi s s i s tenas j a exi s tente s da se -;uinte mane ira: os lanco s centr ai s -

ce~tro-amGri cano s, atua ndo em conju~to, e os lancos centr ai s da ALALC , .. .. 
a tuando i ndividualme nte , ne :?; oci ari am co ~vê nios de c redi t os r eciproc os , 
com Dont ant e s fixados nos mesmos, cujos saldos s eriam compensado s mu1 .. 
tilateralmente como se rôssem pertence nt es a um pai s qualquer do Sis -
tema de Lima (41). o Ba nco central de Reserva do Peru seria o Ba nco 

A~ente . 
, .. 

Com rela~ão a ampliação das mar ; ens de credito, diversa s 

t ~m si do a s recomendaç5es das r euni5es efetuadas s3 bre problemas fi -
nanceiros e monet~rios de âmbi to da ALALC. . Entretanto, os aU.rl1e ntos 

.. " verificados no numero de convenios firmados e seus r espectivos mont a2 
t es acr es cidos da possibilidade ge o Brasil e o Uru ~uai vi r em a tomar 
parte efetiva no Sistema abrem perspectivas para tal ampliação. 

O mesmo não se pode dizer das perspectivas de serem usa
da s nos pagamentos intra-zonais moedas nacionais como se ve r ific a na 
câmara de Compensação centro-americana. Isto porque aseco nomias dos 

, ~ ,..,,..., , , 
paise s-membros da ALALC nao sao tao estaveis no seu setor monetario -
e externo que possam permitir tal forma de pagamento. 

De um modo geral, o Sistema de Lima vem evoluindo basta2 
te dêsde a sua criação (e que não faz muito tempo) o que deixa a es pe 

.. ' -
r a~ça que o mesmo podera evoluir 'ainda muito mais e vir a co nstituir 

~omo j~ o est~ faze~do )em um dos mais importantes instrumentos do de-.. .. 
se nvol vi mento do comercio intra-zonal e da integração dos paises mem-
bros da Associação. 

----------_.-
(41) 

.. 
AngUlo, E.op. cit. 



86 

5. CONCLUSÕ j~S 

5.1. S1NT ESE DAS PARTES ANTERIORES. 

Nos anos ap6s a 22 Guerra Mundial, diversos assuntos 
serviram de temas para discus~és ' internacionais, ligadas normal

mente à reconstrução dos países destruídos . pelos efeitos bé

licos e ao desenvolvimento econômico das nações mais atrasadas. 
Dentre êsses assuntos estavam o comércio internacional e as suas 

formas de pagamentos. 
Com o aparecimento do l.~ercado Comum Europeu, já nos a

nos cinqüenta, novas indagações foram feitas com relação aos dois 
temas, tendo em vista , agora, a existência de um bloco de paí

ses com o objetivo de realizar a integração econômica. tstes 

países deveriam, daí em diante , pensar na coordenaç ão de suas 
pol~ticas monetárias e cambiais a fim de evitar dificuldades de 

pagamentos, inflação ou mesmo desempr~go. 

Outros blocos econômicos nasceram, formados por países 
dos mais diversificados níve±s de desenvolvimento econôrr ico re
lativo. Também os graus de integração propostos eram diferentes 
do estabelecido pelo Mercado Comum Europeu. 

Com relação a um país membro de um qualquer dêsses blo
cos, contudo, seus problemas se assemelham aos de quaisquer na
ções que se dediquem ao comércio internacional, sendo que seus 
pagamentos dependerão dos volumes de suas exportações e i~porta--çoes, fluxos de ca~ital e auxílios externos. 

Na prime~ra parte d~ presente monografia, foi verifi

cada a maneira com que Bela Balassa abordou tal probleliEl . ne 

(l fêz através da analogia de sous problemas com os de pagamentos 

das regiões de um determinado país. Assim, considerou dois ti

pos de bloc0 8econômico: "a união fec hada" e "a união aberta". 
O primeiro tipo diferiria do sistema de pagamentos entre regiões 

de um país nas regras sôbre exigências de reservas e nas polí
ticas monetária e fiscal. Porém, embora com es s as diferenças 
fundame ntais, Balassa aplicaria a mesma solução com a ~inalidade 

de ajustar o balanço de pagamentms zonal, levando-se em c on t a o 
papel do capital como fator de equilíbrio. 

Para o caso da "uniãli> aberta", haveria dupla preocu
pação: o equilíbrio do seu balanço de pagamentos com a Irea e o 
mesmo com os países extra-zonais considerados como um todo. 

Os ajustamentos do seu balanço de pagamentos, contudo, seguiriam 

a~ r!gra~ indicadas para a "união fechada", com a movimentação 
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de capital como o principal fator de equilíbrio, porém dando 
maior importância à coordenação das políticas monetárias. 

-Entretanto, a análise feita por Balassa para êss es dois 
tipos de união, tendo o fluxo de capital como principal agente 
equilibrador, partia do pressuposto de que existiss em nos mesmos 

mercados de capitais evoluídos. Isto não ocorre com os blocos 

forrr.aoos - por, países em desenvolvimento, como é o caso da ALALC, 
onde as contas de capitais dos pagamentos intra-zonais são re
duzidíssimas diante de as transações correntes. Métodos dife
rentes dos preconizados para os dois casos anteriores deveriam, 

então, 

, 
palses 

fluxos 

ser procurados para solucionar os problemas de pagamentos. 

A harmonização das políticas monetárias .e cambiais dos 
membros da união é um pressuposto importante para que os 

• 
de capitais preencham o papel de equilibrar os paBamentos 

intra-zonais. Para os países em desenvolvimento,' carentes de 

mercados de capitais evoluídos, entretanto, a harmonização de taE 
políticas se ligaria, principalmente, ao balanço de transações 
correntes, cujos problemas seriam conseqüenciasdas políticas mo
netárias internas. 

O princípio da reciprocidade, ou seja, a segurança de 
que todos os membros da união obterão benefícios na mesma propor
ção que os concederem, _e.atá_ grandemente ligado aos problemas de 
pagamentos. Isto porque, se um país receber mais benefícios. do 
que conceder, no caso das reduções tarifárias, por exemplo, êle 
terá suas exportações aun'entadas em ritmo diferente que o das suas 
importações, o que geraria problemas de pagamentos a outros mem-

.... 
bros da uni ao. 

Quanto àos sistemas de pagamentos que deveriam ser ado

tados para uma união econômica, êles variam de acôrdo com a situa
ção econômico-financeira dos países componentes. 

Embora ' existam diversos pontos que diferenciam uma união 

de pagamentos de um acôrdo simples de compensação multilateral de 

saldos, o principal deles é a existência , na primeira, de for-
mas ffiultilaterais de crédito. A união de pagamentos e o acôrdo 
de compensação multilateral teriam como ponto comum o sistema de 

multilateralização de saldos, que, em seu grau maior de evolução, 
seria a câmara de compensação. 

Retornando ao caso da união àconômica que possui seu 
comércio com o exterior em relativa importânCia, percebe-se que 
os saldosdêsse comércio poderão ter influência na liquidação in

terna da mesma, principalmente se os meios de paga~entos utiliza-
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dos forem o ouro ou moedas convertíveis. Um deficit no seu ba~ 
l anço de pagamentos extra-zonal pode~á . fazer com que haja escas
sez de moedas convertíveis para a realização das trocas intra
zonais. Se o deficit f5r persistente será pior ainda) o que pa
rece ser o caso das uniões formadas por_países em deàenvolvimento. 

A união precisará lançar mão de uma política comum de 
economia no uso de moeda s convertíveis nas trocasi internas e bus
car formas de equilibrar seus pagamentos externos cu suavizar 
seus compromissos. Coreo o movimento de divisas externamente à 

Área se faz em termos de balanço de pagamentos, torna-se necessá
rio aplicar políticas que equilibrem todos os seus ·itens. Estas, 
entretanto, nem sempre dependem dos países que apresentam tais 

problemas, mas, principalmente, dos seus credores. 
Com o objetivo de obter liquidez zonal através de for-

mas externas,pode-se repetir·os argumentos apresentados por téc

nicos internacionais e representantes dos países em desenvolvi
mento _às reuniões internacionais de comércio e que são: 12) a 

necessidade de os países desenvolvidos reconsiderarem a atual si
tuação da dívida externa dos páíses em desenvolvimento, a~avés 

do seu reescalonamento, da maior partiCipação de empréstimos sua
ves e doaçQes nos futuros fluxos de capital, além de melhores 
condições de pagamentos dos serviços de empréstimos; 22) a a
ceitação por parte dos paísesdesenvolvidos de maiores quantida
des de produtos industrializados ou semi- indust~ializados de paí-

'" 
ses em desenvolvimento, além da· eibiminação de barrei~as ao comér= 
cio dos Últimos. 

Os demais problemas , tais como concentração da pauta 
de exportação em poucos produtos, concorrência entre países en de

senvolvimento, etc., estão na dependência d~stes a sua eliminação 

ou atenuação. 

Ao s~ estudar o caso partiqular oa ALALC, é preciso e
xaminar o seu comércio intra-zonal bem como alguma coisa de seu 
comércio extra-zonal. 

Com relação ao primeiro, pode~se dizer que nos anos ime
diatamente anteriores à criação da Associação, os níveis dêsse co
mércio haviam caído .acentuadamente devido, em grande parte, às li
qüidações dos antigos acordos bilaterais de pagamentos. Logo a
pós a criação da Associação êste comércio começou a se recuperar. 

Contudo, a sua estrutura pouca alteração recebeu. A 
maiur parte do intercâmbio intra-regional ainda continuava a s er 
constituída por produtos ppimários ou semi-elaborados e concentra
va-se ·a maior parcela em uns poucos países • . Alguns .países tendiam 

a participar mais das importações zonais do que das exportações, 



89 

enquanto qué outros pos suiam a tendência inversa, e uns poucos 
países se ~quilibravam. Em consequência, existiam países que 
somente apresentavam deficits em suas balanças comerciais zonais 

e outros, superavits. 
Na verdade, tanto a integraç~o econ5mica como o pró-

prio comércio intra-zonal esbarram com diversas difiuuldades, 

que chegam mesmo a impor um clima de pessimismo aos técnicos in

ternacionais. Estas dificuldades se ligam às situações geográ

fic a s, estruturais, políticas, sociais, econ5micas, dentre as quais 
os problemas cambiais, e à própria instituiç~o da ALALO. 

-
Difícil seria di~er quais os tipos de dificuldades que 

mais empecilhos trazem ao desenvolvimento do comércio intra-zonal, 
porém, os problemas cambiais mereceram um destaque especial. 
Isto porque os ·países da AL~O, principalment~ os ~ do Sul do Con
tinente, têm sentido taxas diferentes de inflaç~o; nem sempre se
guidas de taxas cambiais que acompanhem os movimentos de preços 
internos e , assim, compensem as diferenças dos índices inflacio-

, . 
nar1.O s. 

Pesta forma,os países de lenta taxa de crescirr- ento de 
preços internos t ender~o a expandir mais suas exportações que aquê--les cujas taxas sao mais acentuadas, o que poderá refletir nos 
saldos de comérciq. Por outro lado, a ausencia do ajuste perma
nente entre as taxas de câmbio vigentes e os movimentos de preços 
irit~rnos pode anular o efeito ppsitivo das concess3es aduaneiras 

negociadas, além de criar outros problemas de doncorrência entre 
produtos zonais e os similares extra-zonais e entre os próprios 
produtos zonais. 

N~o obs~ante todos êss~s problemas, há dificuldades em 

se conseguir a harmonização das políticas cambiais dos países da 

ALALC, uma vez que êss es países fixam suas respectivas políticas 
com base no ~omércio extra-zonal, ainda o mais importante para a 
Zona. 

o comércio extra-zonal par~ os países da ALALC se lhe 
apresenta muito importante não somente pela sua magnitude dentro 
do comércio global mas também pela influência que seu resultado 
poderá levar ao comércio intra-zonal. Como o comércio intra-zonal 
é feito a base de moedas convertíveis, o resultado desfavorável 
para com o resto do mundo pode ser a causa de uma escassez int er
na das mesmas. Diversos s~o os proble~as concernentes ao co~ércio 
exterior da ALALC e que tem sido discutidos por inúmeros técnieos 
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e autoridades internacionais. 
Estimativas dos balanços de pagamentos da ALALC, com e 

sem a participaç~o da Venezuela, puderam mostrar as tend~ncias 
das contas que compõem ~sses demonstrativos. Embora, para o perío
do considerado, a balança comercial se mos t rasse favorável à ALALC, 
as transações correntes foram desfavoráveis devido aos saldos de
fid!i tários'., dos serviços, graças principalmente às remessas de ren
da de capital e aos paearrentns de fretes. Os capitais autônomos, 
ao contrário, se mostraram favoráveis à Área. Porém, verifican
do-se para a América Latina tÔda, os recursos que realmente pro
vieram de fora desta Área, em alguns anos, for~ negativos, em-
bora o fluxo de capital ingressante crescesse. t que os paga-

mentos de amortizações, repatriamento e rendas de capital t~m cres
cido de ano para ano. Para diminuir tal tand~ncia seria neces

sário que se pusesse em prática as medidas referentes ao endivida
mento externo, à ' composiç~o dos fluxos de capital ingres s ante e 

às II!-aiores facilidades quanto aos pagame ntos dos serviços dos em
préstirr.os. 

Um outro problema importante para a América Latina é o 
da participaç~o de sua exportaç~ó no total mundial. Há um mo

vimento declinante nes :::a participaç~o. Talvez as recomandações 

de técnicos e autor idades internacionais sôbre melhores oportuni
dades a serem concedidas pelas nações desenvolvidas aos países em 
desenvolvimento · pudesserr. melhorar tal participaç~o. Consegui-

_ do isso e mais o atendimento das recomadações sôbre capital estran

geiro, poder-se-~~ ter ~~_~~acidade de importar maior, bem como 
melhor nível de liquidez. 

Entretanto, como ~sses problemas t~m persistido por vá
rios anos, e como a obtenção de formas externas de liquidez depen
de quase que somente de deci~ões tomadas em países extra-zonais, 
coube aos países latino-americanos optar pela introduç~o de formas 
que viessem economizar divisas nas trocas intra-zonais. 

Desta maneira, desde meados dos anos cinqüenta, diversas 
foram as discussões sôbre sisterr.as de pagamentos a serem intvodu
zidos nos países latino-americanos. Nesta época, os pagamentos 
das transações latino-amenicanas, principalmente no Sul do Continen
te, eram reali~adas através de acordos bilaterais. No início dos 
anos sessenta, quando se iniciavam os preparativos para a instala
ção de uma Área de livre comércio, ~sses acordos foram abandonados, 
passando o comércio a ser realizado através do uso de moedas con
vertíveis , prindipalmente o dólar, e pOD intermédio de contas aber-

tas em bancos extra-zonais. As discussões continuaram ainda, des-
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ta feita vis~~do introduzir um mecanismo ~ue poupasse as moe
dns convertíveis utilizadas nas trocas internas dos países mem

bros da ALALC. 
Coube a C EPAL , ainda na época da existência dos acor

dos uilaterais, iniciar as discussões sôbre o es t abelecimento de 
um sistema de pagàmentos para as trocas latino-americanas , atra

vés de seu Comité de Comércio. 
Com o ab~~dono dos acordos bilaterais e início dos 

pagamentos a t ravés de moedas convertíveis, ~eneralizou-se a i déia 

~ue êstes não conliziam com a situação econômico-financeira ela 
América Latina. Vários eram os argumen tos a êss'e respeito, d.es

t a cando-se: 12) que os saldos latino-arnerica'10:3 em bancos extra 

zonais poderiam ser utilizados em operações com terceiros países, 

se fôsse criado um organismo ~ue canalizasse os pagamentos intra-. ' 
zonais; 2º) êsse no,vo organismo pàderia usar mais racionalmente 

as · divisas, disponíveis e aumentar a li~üidez da Área; 3Q ) have

ria a economia das comissões pagas aos bancos extra-zonais, esti

mulando, assim, ao comércio intra-regional; 42 ) o organismo a 

se criar poderia conter um elemento import~~te de crédito; e, por 
, 

fim, 5Q ) haveria a oportunidade de maiores contactos entre ban-

cos zonaia, primeiro passo para a integração do sistema ba~cário 
latino-americano. 

Vários foram os pro~e~os de sistemas de pagamento ~ a
presentados para a América Latina, desde 1956. A maioria dos 
seus autores preconizava a criação de uma união de pagamentos pa
ra a ALA1 C de maneira semelhante à União Européia de ragamentos 

do ínício dos anos cinqüen.ta. 
Dentre os vários projetos apr.esentaàos, pode-se lem

brar os daCEPAL e o de Triffin. 

A CEPt\.L ~ueria a criação de uma união de r a gamentos 

----para-a- própr-ia-Amér-icaLatina, através da criação de uma agêricià 
cen traI com a finalidade de operar um mecanismo de' compensação 

dos pagqmentos intra-regiona is, proporcionando elementos de cre

dito e substituindo o bilateralismo dos pagamentos até então exis
tentes por um sistema multilateral. Seria estabelecido pela a
gência um limite de créditos bilaterais com a transferência do 
excedeu te ao orgn:-üs:no para fins de muI tilateralização. Propôs, 
ainda , duas alte~ativas de administração dos créJitos: a) o 

sistema "a priori", em ~ue as liqüidações em ~oed.a convertível 
se fariam somente no final do períOdO, e b) o sistema tia poste

riori" em ~ue as ' li~ti.idações em moeda convertível seriam reali
zadas diàriamente e tôdas as operações se financiari~ através da 
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prática usual de compra e venda de divisas, cabendo à agê~cia o 

estabelecimento da posiijão credo~a ou devedora de cada pais mem

bro. 
o Pro jeto Triffin :propunl:a um mecanismo re [" ional de 

pagama::1toB de alcance mais limitado que as propostas d'3. CEPAL, 

partindo de uma câmara de compensação sem crédito que evoluiria 

Lrad~tiva~ente para uma união de paGa~entos. 
Outros projetos foram apresentqdos por técnicos lati

no-americanos e es l; range iros e diversas foram as reuniões realiza

das com o objetivo de estudab os problemas de pagamentos zona is. 

Finalmente, em setembro de 1965, os representantes dos 

Bancos Centra is dos paises da ALALC firmaram, na cida l e do Méxi

co, o Acôrdo entre os Bancos Centrais dos Países Membros da ALALC 

e o Re gLllamento do Sistema de Compensação Multilateral de Saldos. 

Lo go após, o Conselho de politica Financeira e Monetária da ALALC 

aprovou o Acôrdo. 

Fôra criado, assim, um sistema de compensaçao multila

teral de saldos que se apoiaria em linhas de créditos oatorgadas 

pelos Bancos Centrais entre si. O Banco Central de Reserva do 

Peru foi escolhido 'como Banco-Agen~e do Sistema e o Banco de Reser

va Feder al de Nova York, como Banco Correspondente Comlli~. 

Os bancos participantes do Sistema comuni'cariam bimes

tralmente ao Agente suas posições face às linha s de crédito ne

gociadas com os ' dema is. ~ste, . por sua vez, calcularia os saldos 

líquidos de cada banco em relação ao conjunto, o lue simplificaria 

as operações. 

Embora criC!do de pouco, o sistema já recebeu inúmeras 

moiificações com vista ao seu aperfeiçoamento. Assim: a) os pe 

ríodos de liquidações que eram bimestrais passaram a trimestrais;; 

b) in t:coJuziu-se a cobranç'a de juros para os salJos de crédito s ; 

c) autorizou-se o uso multilateral de saldos bilaterais disponí

veis para atender dificuldades de crédito, pelo fato de U ',! nan co 

Ce::l tr:·-l.l qLwlqi)_er Ilojer . cobrir ?- .parte .exceden te de sua linha de 

crédito com um outro, usando a margem de crédito que possui COD 

um terceiro. Isso tudo sem se falar na simplificação ocorrida 

nas exigências às operações entre bancos comerciais zonais. 

Por outro lado, bem satisfatórios foram considerados 

os resultados do sistema. Basta dizer que, considarando-se os 

osresulta dos de 15 liquidaç ões verificadas, constatou-se que as 

compensações atingiram 72% do total das pperações. Além ã isso, 
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~oram celebrados 26 convêni03 d e créd itos recí r roco s no valor 

d e US~ 143,8 milhões, em lS68, contra 16 convênios no to tal d e 

US$ 49,3 milhões,em fins de 1967. 

P ode-se dizer, portanto, que o Bistema vem lo crando 

s u as fin a lidades, q.uais sejam: lº economia de reservas d e mo eda s 

convertíveis, 2º servir de f a cilitador das transaçõe a en t r e os 

países participantes, 3~ cria r um espírito d e cooperação e conhe

cimento recíproco entre os banqueiros latino-americanos, 4º eco

nomizar as comissões pagas aos bancos extra-zonais, etc. 

Tem havido recomendações para que se aumenteD. ' o núme

ro e montante dos créditos reciprocos negociados, e para que to

dos os países membros da ALALC passem a se utilizar do mecanismo, 
~ 

pois o Brasil e o Uruguai ainda nao o fazem • 

• 

5.2. CONS IDERAC~ES FI~AIS 

Examinadas as situações do comércio intra-zonal e ex

tra -zonal da ALALC, bloco econômico formado por países em desen

volvimento e, portanto, apresentando diferenças fundame n tais com 

relação a outros blocos ( ' como a Comunidade Econômica Européia, 

por exemplo), percebe-se o seguinte. Pelo fato de serem utiliza

das moedas convertíveis nas trocas internas da Zona, estas p a s sam 

a receber a influência dos problemas sentidos pelo comércio extra 

zonal. Desta forma, os países membros da ALA~C, para se verem 

livres de tais inconvenientes, neces J itariam criar medid~s inter

nas que reduzissem os efeitos provenientes de fora da Zona, e ne

Gociar ou obter determinadas concessões dos terceiros pa íses com 

o intuito de melhorar suas relações econômicas exter nas. 

NO primeiro caso trata-se da criação de um mecanismo 

intern~ de par amentos que economize moedas convertíveis e o se

gundo, das recomendações feitas pelos pafses em desenvolvimento 

aos desenvolvi dos, com relação ao fluxo de capital e às conces

sões à exportação. 

De uma maneira geral, pode-se dizer que os países ne~-
"" bros da ALALC vem conseguindo reali7,ar o primeiro conjunto de me-

didas. O Sistema de Lima parece ter tido relativo sucesso, em

bora dois países ainda se encontrem afastad0 3 d e sua utili zação. 

O fato de ter si d o a d otado um acôrdo de compensação 

multilaterãl de saldos ao invés de u~a união de pagamentos ou, 

pelo menos , uma câmara de comp ensações, é facilmente explicável. 
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As condições econ3 ~ ico-financeiras l os paises formadores j~ AL~l:, 
Quando da cria(:2:o i o orC;:3.nisno _ eram totalme'o:1te diversas d~:que l ,:..3 

t 'd tJ . M ~ , ' • - "r t COJlCeYDen es a03 y- :-, =-32S 3. nl:LO ~u.ro:pel 8- ,1e J - a r·a,::e11. os. Os r;a í-

ses la tino-a:neric . " -""~8:;, ainda que 3. rtificialme!1te, já tinham 10-

ZT2.d o a c onve r~ib ~ ~ i.J2.Qe de S"<.1o.S moe i as e a1Jan,:: ons:do o siste:t.a :le 

contas 'uilater[. i.J . Além dis s o, os problerna s de taxa s -:-núlti r'l a s 

e flutuante s ue c~. :.1bio inexistentes n a 1mropa , quando da criação 

da 0nião Euro péia de Pagamentos, ainda persistiam na América 1a-

A a doção do Banco Central de Reserva do I'erl.À como a

gente , ao invés de criar u~a câmara de compenGação, evitou gastos 

e buro cracia desne cessários. 

Por outro lado, o sistema tem se arrrfeiçoai o, o que 

faz pensar o ... ue evolui com a~ necessidades mome:l t âneas d:;.s opera

ções intra-zo~ais e de a c5rdo com a evolução das econo~ia3 dos 

diversos países menbros. O fato d e ter-se adotado um me can ismo 

simlües, flexivel e de evolução gradativa é explicó.do rela ne

cessidade de esperar que os paises membros possam restaurar seus 

setores monetários e cambiais debilitados ~elos pro cessos infla 

cionár ios que rondaram a Améri ca latina no após r uerro.. 

Isso tudo não quer d izer que o mecanismo nao seja pas

sivel de novos aperfeiçoamentos. Há a necessida de, por exemplo, 

de se a riot2.r mecanismos aJicionais que pos .3am incorporar as o}'e

r ações de financiamentos a reé .J. io e loneo prazos. Poieria ser a 

crisção de carteiras de redescontos de titulos nos Bancos Centra is 

d ': ~rea. 

A necessidade da criação de u m fundo de estabilização 

cmn~)ial }i!lreCe es tar sendo S· :1:1 "a com a not icia da criaç ão de um 

fun.Jo de US ::; 30 :nilhõo ...> e ::.: t ::.. ooleciJo pelo:"; 'lo l e{Silll 03 ,le D:;.nco s 

Ce!1trais da Améri ca Latina, em Lima ( julho de 1969 ), e cobe r 

to ~o~ Quotas dos paises participantes de ac5rdo co~ respectivas 

pot8~c ialidades econ5mioas. 

Há a necessi l ade, ainda, de 11L1 aperfeiços.::-: e::. to das in': 

formaç ões estatísticas do sistena quanto ãs transações po~ ê~e 

canalizad.as. 

}?oo.er-se-ia, ainJa , estud.ar formas i e o me ca::1Ís;:}o a 

br ·.il1z~r mais operaç ões que nã:o se jam as do comércio de mercsdoria3, 

procurando, assim , tratar COL balanços de pa("ar:lentos ao invés de 

balanças co~erciais. 

Por~m , se f orem c O~ 3iderajos os a : e~fe içoaDentos re

ce '.J :. .:lo3 pelo ô:;..::ten:::.. desde a ~ua criação e na o se esquecer ;ue wn 
dos ~3ais i mportan t8S paises do bloco ainda nao se utiliza de J':::.lv 
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servi ç" os, p ode-s e afirmar que o Sistema de Lima vem atendend o \ l S 

nece s sidades zona is razoàvel~ente e ~_~ ossui bo as nersr ectiva s de ... " 

um melhor desempenho e~ futuro próximo . 

Não bastasse essa afirmação, manife3taçõ : s de apôio 

têm sido dadas ao Sistema por b a nqueiro 3 e empresário s latino-~me

ricanos,-através-1os _co~gre~sos anuais de seus re presentantes , l a 

mesma maneira qU8 o têm feito os re presentantes oficiais dos paí

ses membros da ALALC . 

r- -

~ 9 DEZ 1969 

)l 
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