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áPRUgNTA910 (*) 

$t iridustrializaço no Brasil: Diagn6stico e Perspec-

tivas", o trabalho ora apresentado,, constItui urna teiitativadean 

use sisterntica da evÕ1uço Industrial brasileira nop6s-guer, 

que culniinou com a relativa estagnaço industrial que se instalou 

a partir de 1962. 

O fato de que o diagnstico industrial tenha sido 0rea-

lizado em plena vigncia dessa fase de transiço industrial, que 

foi um dos elementos importantes que informaram sua .feitura, no 

pode ter deixado de influenciio ao orientar o relacionamento 

das perguntas ciue  o comp6ern. 

(*) 	O presente estudo, sistematiza90 e complementaço de 
urna serie de trabalhos anteriores, foi Dreparado por Ârthur 
Pinto Ribeiro Candal, do Setor de In4.stria do IPEÂ, e contou 
com a colaboraçao de Marcos Flv5o Pires de Carvaho, Pedro 
Sampaio M1an e ReIs Boneili, tecnicos do mesmo setpr,bem c2  
mo de varias outras pessoas, entre as quais cumpre desta 
car: 

A ecQnomista Maria da Conceiço Tavares, do Centro 
CEPAL do R16 de Janeiro, cujo espfrito criador e cr{tico mui-
to auxiliou aelaboraço desse trabalho; 

Jogo Paulo dos Reis .Veiloso, David Carneiro Jr.e He3der 
Motta, da direco tcxiica do IPEA, que discutiram e critica-
ram o estudo em suas diversas fases; e 

Joel Bérgsman, da Universidade de Berkeley, a1m de c 
laborar com a an.lise de "Normal Pattern" (Cap. VI.1), estev

,
e 

sempre presente na sugesto e apreciaço das varias etapas do 
trabalho. 

Fina1rnente queremos consignar nosso agradecimento ao 
Dr. José Bastos Tavora 1  do Laborat6rio de EstatísticadolBGE, 
pela atengo e profi.cíencla com que atendeu aos pedidos de i 
formaço que lhe foram forrnu1ados 
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verdade mesmo quando se tenham tomado as precau- 

ç6es neceszz'ias para evitar que o quadro conjuntural critico dain 

dG..stria viciasse as conclus6es s8bre sua dinanzica de longo prazo, o 
- 	 / 

que e tanto mais valido quando asituaçao presente da industria so
s
-

mente foi considerada de forma marginal e supletiva. 

Embora tivssernos sempre presente a preooupao de evi-

tar pos1es apriorísticas, unia an.lise dessa natureza, que envolve 

tantos aspectos de avaliaço, no se realiza em um vouo, e uma 

rie de trabalhos e estudos anteriormente publicados exerceu um pa-

pel importante na composição e oonteCido do presente documento. 

A Bibliografia Geral, no final deste trabalho, certamea 

te, nao exaustiva, relaciona os principais documentos que facilita-

ram e inriuíram na an&lise que segue, seja atravs do fornecimento 

de indica96es estatísticas, seja atravs da sugestão de idias s6-

bré os problemas e aspectos mais relevantes da industr1alizaao br 

sueira, 
1 

A seleçao dos topicos e hipoteses que constituiram o nu 

cleo inicial desse dtagnstico, dentre as v&rias e conf].itantes ai-

ternativas existentes, foi feita atravs de oritrios tericoa, vi-

sa?ido a separar o essencial do aceas6rio, e o mais permanente do 

transit6rio.. 

Da aeeitaço, pois, destes princípios tericos impiiei-

tos depende, em grande parte, a aceitaqo da metodologia e das con-

cius6ea do diagn6stico, 

O fato de um diagnstico consistir em um conjunto estru 

turado de indagaqe•s, objetivando determinar as causas de 'ima sttu 
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e assim permitir uma ação coordenada e racional para sua supe 

raço e conseqUente realização plena das potencialidades do objeto 

a análise, no impede que se distingam diferentes fórmas de diag-

nSaticoa. 
Assim, wn diagn6stico industrial pode dar maior ênfase 

ao "processo" ou a seu "resultado t1 , abrangendo o setor industrial 

como um todo ou concentrando-se no exame de segmentos relevantes da 

quela totalidade. 

O dlagn6stico ideal, que possua maior poder explicati-

vo, deveria ser abrangente, combinando ambas as formas de exame, 

fornecendo, assim, base para uma aço racional a longo prazo,ampa-

rada no diagn6stico de "processo", e para açes de m6dlo e curto 

prazo, apoiadas no diagnSstico de "resultado tt, de forma que essas 

p.oiil.ticas sejam seqüenciais e compativeis. 

Exemplo de diagnst1cos que enfatizam o "resultado" 

dado pelos diagnsticos setoriais feitos pelo IPEA (.g,, Diagn6s-

tico de Siderurgia e Metais No-Ferrosos, Diagnst1co da Ind6stria 

Mecânica de Material Eltrico, etc,), os quais, ainda que possuam 
- 	 A uma dimensao historica, concentram sua analise e conclusUs sobre 

os problemas e potencialidades da atual estrutura dos setores estu 

dados. 

Em razo Qe um conjunto de limitaçes de temp,informa-

ço e recursos humanos, o presente diagnstico concentrou-se bsi-

camente na analise do "processo", abrangendo o setor industrial em 

seu conjunto e em suas interre1açes internas e externas, o que o 

caracteriza como um diagn6stico hist6rico e estrutural,destinando- 



7 . 

.se, essenclalmente, à orieztaço da industria a md.lo prazo. 

Quaxd.o êsse trabalho foi iniciado, os d.iagn6stioos se-

tàr&ais JÁ estavam ooncluidos e os programas correspondentes Já se 

encoritravan em adiantado estado de elabc.ração. Isso explica por 

que não foi possível integrar os dois t1os de d.ign6sticos e ela-

borar assim, um diagn6stioo de tipo abrangénte. 

Em todos os momentos de sua elaboração estiveram pre-

Sentes as llmitaes que um tal tipo d.e diagn6stico apresenta para 

a orientação da po1.ítica d.e m$dio e curto prazo 1imita9es 	que 

ão reforçadas pelo :conhecimento de que a estrutura bidustrial 

mergente do processo analisado apresenta problemas e potencialida-

des não necess a`rías e plenamente coincidentes com os evidenciados p 

la analise da modificação estrutural. 

Assim, ao 3er)trarmos a atenção no processo extremamen-

te rpldo de mutação industrial brasileira d.o pôs-guerra, não se 

atentôu detidamerite para a s.tuaçâo conjuntural da indstria, não 

s6 porque seria exlgid.a ifornação estat ~stioa multo detalhada, e 

volvendo demoradas pesquisas dc campo, como, também, porque a abl 

corjuritura representa uma et.apa transit6rla, cujos contornos ainda 

não são nítidos e que afeta d.e forma distinta os diversos setores, 

s6 podendo ser compre.erdida através d.o exame d.o processo que a an-

tecedeu e do qus. eia representa um segmento. 

Cobre, assim, o d.iagn6stico uma série de etapas 	que 

culminaram na presente situação d.e baixa din&mioa industrial, que 

examinada na medida em que é consequência direta do processo 

'a»terior e cuja solução repousa na superação de algumas caracterí 
ttoas do mesmo. 



As limitaçes de um tal esquema anaiítico so evideri-

tes, exigindo que muitas concluses deste trabalho sejam considera-

das como hip6teses plausíveis, a serem completadas por uma progres-

siva desagregaço analítica, que, acravs de evidencias colhidas a 

níveis mais concretos, permita a oonfirmaço ou modificaço das di 

posiçes iniciais. 

A analise cumpriu, tambm, o papel de evidenciar uma sé 

rie de lacunas, cujo preenchimento dependerá de estudos futuros, a 

nível setorial, subsetorial e regional. 

Entre esses, basta referir os seguintes: 

i) Analise da distribuição geogrfica da produço, do 

produto e do consumo industriais, com ênfase especial nas regies 

Sudeste e Extremo-Sul, a fim de dimensionar o virtual mercado indus 

trial e evitar que o muito desigual desenvolvimento espacial brasi-

leiro vicie as proJeçes de demanda industrial; 

Estudo setorial e subsetorial da capacidade instala-

da industrial, especialmente nos setores definidos como estratgi-

coa, para evidenciar futuros pontos de estrangulamento e 	indicar 

os setores que, possuidores de maior capacidade ociosa, devem rece-

ber estímulos prioritrios para o ativamente de sua demanda e para 

a adoço de melhorias tecnol6gicas e organizacioriais; 

Projeçez da demanda industrial, pelas suas diversas 

categorias e ao nível mais concreto possível, atravs de estudos de 

orçamentos familiares, investimento privado e exportaçes, a fim de 

definir o volume e estrutura do gasto p(iblioo compensat6rio necess 

rio para sustentar um determinado ritmo de crescimento; 
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k) Estudos interinclustriais",visando quantificar as rola 

çes de "ericadeamento' tentre os diversos ramos e orientar as açes de 

estrnulo para aqueles setores que apresentem as melhores condiçea 

de transferir dinamismo ao restante da economia e colaborar para á 

obtenço de uma estrutura Industrial integrada e com melhor potencia 

lidade de crescimento auto-sustentado. 

Estudos cio "caso" de ramos Industriais estratgicosr 

exemp1o),mecnica pesada) e de Insunios difunciidos(p.ex., aço e petr 

quínica),a fim de precisar os respectivos elementos dInâmIcos e mi-

bidores e as conseqüêncIas globais de determinado comportamento das-

tes ramos (em coniunço com o item !i); 

Exame concreto das possibilidades de expanso de expor 

taçes industriais,a nível de produtos,buscando alterar as pautas fÍ 

sicas e geogr.ficas do IntercâmbIo comerclal,de forma a maximizar 	o 

efeito final,com ênfase nas possibilidades de ac6rdos comerciais 

bilaterais; 
Determinaço,consIderando a capacidade para importar 

bens-industriais e a capacidade de endividamento externo do País, do 

volume o direço do investimento Industrial requerido para viabilizar 

determinadas taxas cio crescimento; 
Estudo retrospectivo das fontes e da sitemtica do fI 

nanciamento industrial,com an.lIse das m.odifIcaçes estruturais mais 

reeentes,e sugesto de nova sistem.tIca,adequada 'as condiçes atuais; 

Estudo das capacidades flrealtt  e Itmonet&ria fl de financia 

monto do desenvolvimento braslleiro,a fim de fornecer subsídios h unia 

política eficiente de comrcio exterior1 

lo) Exame das relaçes entre Investimento em Infra-estrutu 

ra e investimentos diretamente produtivos, buscando determinar 	um 

equilíbrio dinâmico otimo. 
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Êsses estudos, necesstriamente de longa maturaçao 	e 

transcendendo o campo específico da programaç.o industrial, no p0-

dero ser realizados com a simples consulta às estatísticas existeri 

tes, requerendo trabalho dc cnpo e colaboração estreita entre asdi 

versas instituiç6es de pesquisa e execuçao públicas e privadas. 

A justificativa para uni to ambicioso plano de pesqui-

sas, anfoiôioso mesmo quando realizado parcelada e parcialmente, en-

contra-se na crescente necessidade de aumentar a racionalidade das 

decis6ea de investimento piblicos e privados, e na insuficincia do 

atual eonhecimento da economia brasileira, o que forQa a política 

econ.6mica a ser principalmente "arte e 1ntuiço". 

Al&n disso, no decurso da execuçao dsse programacb pe 

quisas, revelar-se-ao com maior nitidez as inadequa93es, quan.titati 

vas e qualitativas, das inrormag6es estatísticas, permitindo a ela-

boraç.o de planos de coleta e processamento de informaç6es progres-

sivamen.te mais adequados ao nevo est&gio do deaenvolvimento brasi-

leiro, o que facilitar& posteriormente a atualizaço f&eil e rtpida 

dessas pesquisas bts1caa. - 

A in&rcia em matria de pesquisa, seja essa econ6mica, 
4 	 / 	 1 cientifica pura ou aplicada, ou tecnologica, so pode significar uma 

crescente falta de domínio social sabre as f6rças que modelam seu 

futuro, pois essas tornam-se cada vez mais complexas e interrelaci, 

nadas. 

Cumpre, para finalizar, lembrar que as conseqüncias da 

ação e da 1naço emmatria de investigação manifestam-se sempre a 

mdio e longo prazo, e sempre de forma mais que proporcional aos re 
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.curkois votados ou negados a sua 1mp1ornentaço, pois 055A possui co-

mo caracteristica bh.ica um alto efeito multiplicador. 
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AVALIA.QO DO PROCESSO E PERSPECTIVAS 
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CAPÍTULO 1 

DIAGNÓSTICO: SÍNTESE 

1,1 - Características Gerais do Processo de Induati'ia1izaço Brasi- 

Na apresentaço deste trabalho já fizemos referencia aos an-

tecedentes te6ricos que, Juntamente com preocupaçes prvias,deter-

minaram sua estrutura, metodologia e concepço, pois, como foi di-

to, asse trabalho no se realizou em um vcuo, sendo a seqüencia de 

uma s&rie de trabalhos anteriores. 

O principal elemento que dèterminou a coricepço deste diagn6 

tico, e que pernieou toda sua formulaço, foi a constataço de que, 

diferença da industrializaço dos países desenvolvidos, o proces-

so de industrializaço brasileiro no se deu paulatinamente e inse-

rido dentro de um processo de transformação econOmica geral,mas foi 

um fato sCbito, que se justap6s estrutura econBmico-social pree-

xiatente, sem modifica-la inteiramente, dando origem s profundas 

diferenças setoriais e regionais que caracterizam a aociedade bra-

sueira. 

Dessa forma, a rapidez e as peculiaridades do processo de in-

dustrializaço brasileiro dificultaram o desenvolvimento das carac-

teríaticas econ6mieas, sociais e psicol6gicas modernas, que so o 

resultado de um processo gradual e global de industrializaço, con-

formando uni problemt1ca especial, que irá requerer medidas adequa 

das para sua orientaço eficiente. 
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Assim, ap6s urna breve introduço, visando situar o deserivol 

vimento industrial brasileiro h1stricamente e evidenciar seus pri 

cipais Impulsos e obstculos, passou-se, no capítulo IV, ao exame 

das principais características do processo Industrial do  POS- 

-guerra, 

Foi dada especial nfase ao contraste entre a partIcipaço da 

indústrIa lrasileira no produto e no emprOgo nacionais, desequilí- 
A br.o esse que foi salientado atraves de comparaçes internacionais 

escolhidas. 

A justificativa para essa nfase reside na iinportnoIa 	que 

essa estrutura industrial devera ter s6bre o ritmo, padro e rer-

ças dinâmicas do futuro desenvolvimento industrial. 

Efetivamente, como conseqtncia da pequena participaço 	da 

4ndcistria no emprego e sua alta ponderaço na formaço do produto 

Interno, observou-se a existêncIa de grandes diferenciais de pro-

dutividades setoriais, superiores às observadas em outros países em 

estgios de desenvolvimento mais elevado. 

Adicionalmente, constatou-se que essas diferenciais tendem a 

aumentar rapidamente, o que significa, considerando-se a baixa, e 

talvez declinante, partIcipaço relativa dos setores mais produti-

vos no emprego total, que o mercado para produtos industriais no 

se expande de forma a garantir a operaço eficiente do modülo de de 

senvo].vimento amparado na ampliaço progressiva do "Mercado de Nas-

sa&,  e centrada no investimento privado "Induzido" pelo consumo. fi-

na 1. 
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A fim de explicar essa crescente diferenciaçao das produtivi 

dades setoriais, decomios-se o acréscimo de produtividade global d 

economia em seus fatôres "tecnológico" e "estrutural", constatando-

-se a fortp predominncici do primeiro, resultado da estrutura de de 

senvolvimonto e da tecnologia incorporada neste processo. 

Após a apresentaçao dessas linhas mestras do desenvolvimento 

industrial brasileiro, realizou-se, no Capítulo V, uma anó3.ise su-

cinta das principais etapas da industrializaçao do pós-guerra, defj. 

nidas através do comportamento de algumas relaç6es técnico-econômi-

cO.s gerais e das modificaç6es do Quadro Institucional e de política 

econômica, em resposta aos estímulos e problemas que o processo de 

industrializaço origina, diferentes >i medida que êste processo a-

vança,engendrando situaçes sempre novas. 

Neste rpido exame foram adiantadas algumas particularidades 

posteriormente analisadas, e tentaram-se definir as principais re-

laç3e8 entre política econômica, grau de industrializaço e situa-

çao econômica geral,fazendd.se uma breve avaliaço de cada fase em 

funçao de seu resultado final e do papel, dinômico, inibidor ou de-

sequilibrador, que a política econômica cumpriu. 

O Capítulo VI do Diagnóstico contém a analise do processo de 

industrializaçao prpriament dito, iniciando-se por um confronto 

entre as modificaç6es da estrutura industrial brasileira e aquelas 

que seriam previsíveis de um comportamento típico, definido através 

de regress6es internacionais (normal pattern) entre renda per capi-

ta, populaço, grau de industria1izaç5o e valor agregado por ramo 

industrial. 
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Êste Ii  pre-diagnostico ti  indica que o desenvolvimento 	Indus- 

trial brasileiro no p6s-guerra aproximou-se muito ao "normal", com 

uma maior aee1eraço relativa a partir de meados dos 50,o que per 

mitiu que a lndCistria brasileira atingisse uni grau de industrinli-

zaço normal a partir de 1960. 

Igualmente a distribuiço do valor agregado Industrial entre 

bens de consumo e de produção no difere multo do esperado,havendo 

desvios positivos em ambos os casos, ainda que maiores para o se-

tor de bens de consumo. 

As 1imitaçes de um tal tipo de analise, salientadas no tex-

to, sugerem uma interpretoço cuidadosa e no estritamente norma-

tiva, mas no Invalidam a constataço de que a tranaformaço estru 
1 

tural da Indústria brasileira foi extramamento rapidas o razoavel-

mente dentro dos padres esperados. 

A analise da modificaço da estrutura brasileira pelos ra-

mos, grupos e categorias de uso, e algumas comparaçes 1nternacio-

nais espeo{ficas, conduziram a concluses um pouco diferentes das 

obtidas pela anlIsede crosa-section. 

Constatou-se que, desconsiderando-se a varivel popu1aço, a 

estrutura industrial brasileira assemelha-se muito à de países em 

estagio de desenvolvimento mais adiantado, isso quer se utilize a 

classificaçifo internacional por ramos (isIc), por grupos (Tradicio 

nais e Dlnmicos) ou por usos (Consumo Durvel e No Dur.vel, Inter 

medirias e de Capital). 

Isso deve-se a que os estudos de tipo normal pattern 	no 
1  

consideram explicitamente as variaveis politica economioa, posiço 
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no cornrcio internacional, distribuiço de renda e preços 	relati- 

vos, o que, no caso brasileiro, face à grande concentraço setorial, 

regional e por classes dos benefícios tecnol6gicos, pode conduzir a 

desvios cons1derveis. 

Assim, a participaço do produto industrial no PIB e sua es-

trutura, examinadas de forma global, podem encontrar-se distorol-

das, em trmos de comparaçes internacionais, no s6 em razo de um 

sistema de preços relativos industriais bastante superior ao do 

países desenvolvidos, como tambm porque o mercado industrial bra-

sileiro no coincide com seu mercado macronacional, pela margina-

lizaço de parte pondervel de sua população como consumidores in-

dustriais. 

Isso facilita a compreenso do motivo por que a estrutura in-

dustrial se apresenta to integrada e moderna, já que uma parte im-

portante de sua oferta se destina a satisfazer a demanda de uma par 

cela relativamente requen populaç'o nacional. 

Ainda que :a 	cDndiçes de oferta extre- 

mamente flexíveis. f:c 	::'ie ±ntegçio do parque 	industrial 

brasileiro, de que é 	 adicional o recente ciclo depressi- 

vo, típico, ainda que com características especiais, de 	economias 

maduras, os problemas de mercado, antes evidenciados, podem cons-

tituir um elemento inibit6rio, na hip6tese de um agravamento dos de 

sajustes entre estrutura de consumo e de produço à plena capaci-

dade. 

A grande velocidade das transformaçes esiruturais observadas 

sugere, pois, a atuaço de poderosas f6.rças ex6genas, que permiti- 
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ram que a produço industrial brasileira crescesse a um ritmo su-

perior ao da renda pessoal disponível. 

O exame do comportamento dos componentes "teonol6gico" e "es 

trutural" do aumento da produtividade da mo-de-obra do setor in-

dustx'ial, para o período 1955-6, e da evolução dos m6dulos sa1-

rio real-produtividade, confirma as oonc1uzes anteriores a6bre a 

pouca importância que teve a evoluço da renda pessoal disponível 

como motor do desenvolvimento industrial brasileiro. 

Essas constataçes nos levaram a considerar, complementando 

a analise das etapas de industria1izaço, o investimento e os in-

centivos píb1icos e os efeitos dinâmicos e permissivos da substi-

tuiço de importaçes como os principais elementos que animaram a-

qule processo, 

O Capítulo VII apresenta a analise da substituiço de impor-

taçes, em suas diversas dimenses, que, conjugada com o exame das 

modifioaçes da estrutura industrial, permite determinar seu pa-

pel dinâmico e conformador da l6gica interna do processo abrangen-

te. 

Êase dinamlsmodeveu-se aos "encadeamentos" de um conjunto 

de investimentos inter-relacionados ttcnica e econ6micamente, cujo 

n(cleo inicial foi representado por uma série de metas "autônomas" 

governamentais, e cuja seqüencia variou em funço do estagio de in 

tegraço econ6mica e industrial e do comportamento da capacidade 

para importar. 

medida que os efeitos de "instalaço" das inverses substi 

tutivas, isto é, aqu1es que se dirigem aos setores produtores de 
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bens de capital e intermidirios relacionados, cediam lugar 	aos 

efeitos de "operaço t' dos mesmos investimentos, isto é, os que se 

dirigem as matrias-priznas de uso mais difundido, o processo ce 

substituiç&o de importaçes perdia dinamismo, afetando negativa-

mente o crescimento industrial, o que culminou, secundado por ou-

tros fat6res, na recesso dos Ciitipios cinõo anos. 

Cexame das diversas etapas e principais re1açes do proces-

so de substituiço de importaçes no se presta à urna síntese in-

trodut6ria, achando-se detalhada no corpo do texto do diagn6atico. 

A ava1iaço global do processo de industr1alizaço será o t 

ma no pr6ximo t 6pico, antecedendo as ttConclu8es  e Perspectivas' 1  e 

o diagn6stico prpriarnente dito. 

1.2 Avaliaço do Processo de Industrializaço 

Uma analise critica dos efeitos do processo de desenvo].vimen 

to industrial sôbre o desenvolvimento global da economia no pode 

ser ceita %á base de critrios apriorísticos e sem uma dimenso his 

t6rjea definida. Prescindindo dessa, estaríamos encomendando - 

quele processo o que ele no poderia ofertar dentro das condiçes 

em que efetivamente se realizou. 

Assim, um desenvolvimento industrial perifrioo,caracteriza-

do por adaptaçes a modificaçes do setor externo, adaptaçes que 

para sua realizaço necessitaram a incorporaço acelerada de ca-

pitais estrangeiros e tecnologias importadas, algumas vazes inade-

quadas à oonstelaço de fatBres existente, no pode criar uma so-

ciedade com as características estruturais dos países desenvolvi- 
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dos, cujos padres de vida as populaçes urbanas buscam copiar. A-

demais, a estrutura de demanda herdada das fases anteriores, e mo-

dificada no curso do processo, orienta o desenvolvimento por sen-

das que no so necessriamente as mais favorhels ao pleno uso dos 

fat6res e a um crescimento sustentado. 

Êste fen6meno, cuja resultante é a atual estrutura 	indus- 

trial brasileira, manifesta-se de forma bastante clara no contras-

te existente entre as estruturas de emprgo e produto industriais, 

contraste este referido às relaçes que ambas guardam nos países 

desenvolvidos. 

Assim, a eliminao da dualidade econmica geogrf1ca e se-

tonal brasileira, efetivada atravs de rápidas e drásticas modi-

fioaçes da estrutura ocupacional e das produtividades relativas 

dos diversos setores, buscando um nivelamento capaz de ampliar o 

mercado interno e elevar o nível de vida do grosso da populaço, 

no é tarefa que se possa, dentro das condiçes econmicas imperan 

tes, encomendar a qualquer processo Isolado de IndustnIalizaço. 

A insuficiência da industrializaço acelerada em modificar positi- 

vamente o perfil ocupacional do País, e que resultou do 	aumento 

das "diferenciais setoniais de produtividade relativamente 	In- 

dístnia e no crescente "estreitamento" relativo do mercado inter- 

no, é uma dimenso intrínseca do modelo de desenvolvimento segu11o. 

Assim, a possibilidade de crescimento pela simples transfe-

rncIa "relativa" de xno-de-obra dos setores menos produtivos para 

os mais produtivos, foi desperdiçada pelo baixo cresc1.meto do em-

prego industrial, o que levou a uma hipertrofia do setor Servi- 
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ços " , reduzindo "potenciainiente" o crescimento da produtividade da 

economia. A analise dos componentes "tecnol6gioo" e "estrutural" 

do aumento da produtividade da mo-de-ora ao nível da economia 

como um todo (Capítulo Iv) e ao nível do setor industrial (Capitu-

lo Vil) demonstrou claramente as afirmaçes acima. Viu-se 

que, em ambos os níveis, o predomínio do componente "tecnol6gico" 

indica um desenvolvimento calcado no uso intensivo do fator Capi-

tal. Isto iiiplica em pequena absorço do fator Trabalho, no pos-

sibilitando uma grande difus'o dos aumentos de produtividade aos 

setores atrasados da economia, visto que os setores que apresentam 

um forte componente "teonol6gico" caracterizam-se, em geral, por um 

relativamente fraco componente "estrutural". 

Êste tipo de desenvolvimento acarretou duas 	conseqünciae 

principais; de uni lado, a iniplantaço de segmentos modernos e ai 

tamente eficientes, capazes de aumentar o potencial de criaço de 

tecnologia e de oferta, de que & exemplo o setor industriai;de ou-

tro lado, a pequena utilizaço do fator mais abundante, o Traba-

lho, conduzindo a uma situação em que se torna cada vez mais di-

fícil, face ao desenvolvimento provável da estrutura da oferta, a 

absorço a níveis de crescente produtividade dos excedentes de mo 

-de-obra dos setores mais atrasados. 

Assim, relativamente ao problema de cr1aço e 	1ncorporaço 

de know-how - elemento focal do problema em questo - caberia à in 

dístria uni duplo papel: i) difusão de níveis tecnol6gicoa mais e-

levados ao restante do $istema econ6mico, e 2) redução do hiato 

tecnoi6gico que nos separa dos países desenvolvidos. 



22. 

Com relaçff ao primeiro aspecto, vimos que a incorporação teo 

nol6gica no s6 se deu com grande concentraço dentro do setor in 

dustrial, favorecendo alguns poucos ramos, como dentro da economi 

onde se restringiu bsicamente à indústria e secundriamente, à a-

gricu].tura, cojnrcio, transporte e comunicaçes, agravando a dua-

lidade do sistema. 

Com respeito ao segundo aspecto, é inegável que a industria 

1izaço, especialmente no padrão extensivo e diferenciado em que 

se realizou, cooperou para diminuir o hiato tecnol6gico relativo 

que nos separa dos países centrais, permitindo que passssemos le 

engenharia de fabr1caço para a de produto. ( 

Enibora no seja possívei, por falta de estatística adequada, 

dimensionar os efeitos que a industriaJ.izaço trouxe sabre o estQ-

ue e os fluxos de conhecimento tecnoi6gico nacionais, é sabido q. 

a indistria é no s6 a grande incorporadora de tecnologia, como o 

setor cujos r..equisitos determinam em boa medida o trajeto da evo-

1uço tecnol6gica. 

Essa incorporação d-se, bsicamente, através do investimen-

to bruto fixo, sendo preponderante nesse o investimento indus-

trial, aquele que melhor permite a introduço de n6vo e superior 

equipamento. 

Paralelamente, o desenvolvimento tecno].6gioo difunde-se atra 

vs de melhorias organizacionais, em geral ligadas à 	Introduçãcr  

A §ste respeito, consultar o capítulo 6 do Diagn6stico Pr 
liminar da Industria Mecnioa e Eletrica publicado pelo IPEA 
em 1966. 
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de novos equipamentos e processos e, pois, vinculadas tambm ao de 

senvolvimento industrial. 

A absorço de tecnologia nova, realizada como vimos, atravs 

da industrializaço, determina modiricaçea em um conjunto muito 

Qmplo de variaveis, pois exige a oriaço de novas habilidades e no 

vas formas de administrar e combinar os novos conhecimentos,tornan 

do extremamente difícil, em prazo curto, a correta apreciaçods-

tes efeitos. 

No caso brasileiro, o enriquecimento teonol6gico deu-se fun-

damentalmente pela importaço know-how estrangeiro, o que de cer-

ta forma restringiu a cr1aço de uma tecnologia pr6pria, e limitou 

sua absorço e d1fuao a áreas específicas, em geral menos comple-

xas .e dinâmicas, dificultando, tamb&m, em razo das vinculaçes en 

tre as empresas estrangeiras no País e suas matrizes,aetda do 

País em novas &reás do comrcio exterior. 

Entretanto, a pr6pria importaço de tecnologia estrangeira, 

nem sempre adequada ás gondiçes nacionais, requer,progressivamen-

te, pesquisas e desenvolvimentos tecnoi6gicoz locais, pois, em ca-

so contrario, a pr6pria operaço dos novos processos é obstada. 

A principal razão pela qual a indistria é o principal elemen 

te determinante do progresso tecnoi6gico prende-se ao fato de que 

seus produtos so os que apresentam maior elasticidade-renda,o que 

faz com que o progresso tecnoi6gico, causa e conseqtncia do de-

senvolvtmento eoon6mico, seja estimulado e dirigido para certs .•- 

reas. 
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Coma a maioria dos ramos "dinâmicos" e intensivos em peaqut 

sa sejam de bens produtores, que entram em outros estgioa de pr- 
e 	 e 

dço, esse beneficio tecnologico e transmitido aos setores mau-

midores, os quais geralmente no possuem condiçes de encetar ea-

quisas independentes. 

Assim, embora de dificil preciso, é certo que o 	roo•çsao 

de industrializaço, mesmo na forma restrita em que se deu, desem-

penhou papel fundamental no enriquecimento tecnol6gioo do Pa$,nQ 

a6 através da incorporaço e difuso de novas tcnicae,como, prirt-

oipalmente, pela criação de "estrangulamentos tecrioi6gicoa' e d.e 

novos requisitos educacionais e institucionais, que iro pautar os 

futuros esforços nacionais no campo da pesquisa e aprimormento t ec  

noi6gicos. 

Outra conseqUncia importante do desenvolvimento Industrial 

sabre o desenvolvimento econ&nico é a que se refere ao levantamen-

to çlas restriçes da capacidade para importar, realizada atravs 

da substituição de importaçes, e que possibilitou um crescimehto 

do PIB superior ao que se teria dado, tivesse a oferta da betis de 

origem industrial obedecido às restrIçes da capacidade para izn-

portar. 

As dificuldades para medir, em termos do crescimento do PIB, 

este efeito, pela necessidade de projetar um curso alternativo 4e 

desenvolvimento, a.travs de alteraçes simultneas em diversaa va-

tiheis relacionadas com a capacidade para importar, tais como 

substituIço de 1mportaçes em um setor industrial versus expan-

so de exportaçes em outro setor qualquer, obriga a que se deixe 
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ao nível do realizado no capitulo V o exame dste efeito. 

De qualquer forma, dadas as condiçes existentes tiO inicio 

do processo de substituiço de 1mportaçes, tudo indica qe me-

xistia um curso alternativo ttpurofl, ainda que o proesso de suba-

tituiço de importaçes pudesse ter sido melhor equilibrado, isto 

menos intenso e difundido e combinado com incentivos ao aumen 

te e diversificaço das exportaçes. 

As transferncias de ganhos de produtividade do aetdr indus 

trial ao resto da economia do-se,fundamentalmente, pera Qferta 

crescente de produtos industriais a preços relativos ma5..s baixos 

do que os dos insumos comprados pelo setor industrial aos demais 

setores. 

A8 sries de preços existentes no pernitem rierhuma conclu-

so definitiva,por no ter a amostra dos produtos industriais a- 

compafthadó as rpidas modifioaçes de estrutura da produço 	in 

dustrial e devido ao fato de as séries serem calculadas a 	preço 

de mercado e no a nível do produtor, incluindo, pois, impostosi 

diretos, que incidem preferencia.lmente sabre produtos industriai. 

Com essas reatriçes, observa-se, que na maioria .dds anos 

do período 197-64, os preços industriais evoluiram por baixo dos 

preços agrícolas e gerals,sugerindo urna transfernc.ia de produti 

vidade do setor industrial para os demais, embora essa transferan 

cia seja menos intensa que os Z,anhws de produtividade do setor in 

dustrial, que assim capitalizou a maioria de seus incrementos de 

produtividade. 

Ó exame dos deflatores setoriais implícitos, calculados a 
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custo de fatres,leva a resultados semelhanes,emboro a dtfernça 

entre os níveis de preços favorveis à a:ricultura e à economias 

iam maiores. 

Uma palavra final a este respeito reaereria um estudo,no 

6 das trarisferricie: de produtividade arevs de preços,como tam 
bm das tronsferncias de recursos via sistema fiscel,cambial e 

tarifrio, embora se possa afirmar que, em seu conjunto, É indiís-

tria transferiu uma pequena parcela de seus ganhos de produtivid 

de, tendo sido a capitalizaço da parcele retida o principal La-

tor para sua expanso acelerada. 

Outra conseqüência importante refere-se s nodificaçesins 

titucionis" ocorridas no setor in.dutrial. Sob este título enten 

demos as modif1caçes no comportamento dos agentes eeonmicos e 

nos instrumentos de aço do Estado sabre aste comportamento,tanto 

como condiço, quanto como conseqüancia do processo de desenvolvi 

mento industrial 1  

Já vimos que a utilizaço dos instrumentos de política eco 

namica do Estado, como instrumentos cambiai,tarifrios e oredití 

cios, que estimularam e facilitaram o processo de indutr1ãlizo-

ço, difcilMente p6de caracterizar o que entendemos por política 

de industrializaç'o em sentido amplo, isto é,o uso coordenado e 

8imultneo, obedecendo a critrios de eficiancia, dastes instru-

mentos para a obtenção de objetivos priamente definidos. 

Como a industrializaço, pela maior depedancia interReto-

rial das diversas decises que acarreta, requer o uso cada vez 

mais sistem.tioo dos instrumentos de política ecoriemica,com ajus 
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tes tanto mais rtdos quanto maiores os desequilibrioa 'nip.1citos 

em uni pr.øso improvisado, o pr6prio processo em curso revela per-

manentern. as inadequaçes existentes. 

saim, Qp s6 o comportamento empresarial se modifica rerle-

tindo conóentrao cada vez maior de propriedade e as crescentes di 

ficuldades de crescimento, como os pr6prios instrumentos de aço g 

vernamental so obrigados a se modificar para se adaptarem às novas 

situa çes. 

Ag meclidas de reforma cdrginisirativa, algumas das quni mi-

ciadas pZo. Govrno Castelio Branco e por Ale postas em prática e 

aperfeiçoadas( reforma administrativa federal, reforma fiscal,estru 

turaço do inercado de capitais), destinadas a revelar oportunidades 

de inverso e oanaMzar recursos para os agentes efetivos de inves-

timento, so todas elas imputveis ao pr6prio curso dó dosenvoli-

mento industrial e aos problemas por Qle colocados. O mesmo se pode 

dizer quantõ aos Instrumentos de influcia dõ Govrno s8bre os me-

canismos decis6rios do Betor privado e vice-versa. 

Deve-se considerar que as conseqüências acima relacionadsre 

presentamapenas uma dimenso parcial dos íntimos e múltiplos efei-

tos do dezenvolvimerito industrial sebre o desenvolvimento econ6mi-

co. O que melhor permitiria sintetizar estes efeitos, q3lalificando-

os como lquidamente positivos, é o que se poderia chamar de "coa-

ço ao desenvolvimento continuado", que traduziria a trnsfcr3n1a 

do dinamismo econ6mico do exterior para o interior das fronteiras 

nacionai, 

Essa "coaço", que resulta da grande integraço da indstria 
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brasileira e da existncia de um hoje importante "Complexo Mecni-

co", de ponderáveis efeitos de encadeamento com o setor industrial 

e com a economia, obriga à adoço de medidas que faci)item o surgi 

mento de oportunidades de investimento no setor, permitindo a uti-

lizaço e o aumento de sua capacidade ïnstalada. 

As descomplementaridades o ineficinciaa existentes, quando 

convenlentemente tratadas, constituem menos um 6bice que um estmu 

lo para as inverses. 

Concluindo, os aspectos "negativos",correnteinente lxnputados 

industrializaço brasileira, teia como a baixa competividade, as 

distorçes de preços relativos, a tendência à concentraço da pro-

priedade, algumas flagrantes inficincias microeconômicas , alta 

proteço e seu carter "fechado",refletem em bo4 medida o preço da 

rápida transformaço estrutural, realizada num clima geral de sub-

desenvolvimento, onde a inadequaço quantitativa e qualitativa de 

capital social bs1co imprime seu 6nus. 

Convm sublinhar, uma vez mais, que muitas dessas deficin-

cias imputadaz ao processo de industrializaço brasileiro, sinteti 

zveis nas cr{ticas à implantaço de ind'iistrias pouco efici 1ontes, 

em razo de economias de escala ou ínsufici8ncia tecnol6gica, e 

seqncta do processo mesmo, so bsicamente ingênuas, porquanto 

centram sua atero s6bre o fen6meno aparente, esquecendo que a es 

trutura de demanda e seus condicionantes so os elementos que ex-

plicam o processo observado, e que smente unia atuaço direta s8-

bre estes permitiria compatibilizar ua alta taxa de desenvovime 

to e uma estrutura alternativa de processo industrial1 
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SIntetizando e repetindo, nas condiçes econ'6micas geraisi. 

perantes no período de p6s-guerra, a industrializaç'o substitutiva 

foi o caminho mais eficiente aberto para o Brasil, e talvez o uni~

co realmente vivel 4  

Certos exageros, que resultaram no excessivo de.sestímulo Is 
exportaçes industriais, devem ser vistos como o 6nus de uma estru 

tura política e institucional inadequada para enfrentar com efiol- 

ncia os problemas oolocados. 

A estrutura industrial resultante, cheia de desequilíbrios e 

com uma estrutura de oferta aqum da que se poderia desejar en tr 

mos de autodinamismo, oontm, alm de obstculos, elementos de um 

apreci7e]. dirimismo 0  

embora estes fatores formalmente inibiçOreB possam tonsti-

tuir elementos que dificultem a continuidade do processo de indus-

trializaço, eles devem ser vistos, em ampla medida, como orienta-

dores da põlítica futura, demandando 8oluçes e demarcando o curso 

das futuz'as açes de política econ8rnica1 
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CAPITULO II 

CONCLUSOES E PERSPECTIVAS 

11.1 - IntroduQo 

A presente an&lise, realizada em elevado ni..vei de agregação, 

permitiu o estabelecimento de um conjunto de constataçes,que for-

rieceram os elementos para a formulaço de algumas conelus6es, cujo 

grau de generalidade corresponde ao da an&lise que as fundamentou. 

Considerando que um diagnstico s( se justifica como um ins-

truinento de orientaço para a aço futura e que deve existir uma In 

tima e necess&ria correspondência entre as categorias da análise e 

as categorias ordenadoras da aço, faz-se oportuno a explicitaço 

das limitaçes e supostos que informam as concluses e perspecti-

vas, ainda que isso signifique repetir, sistematizando, observa96es 

anteriormente feitas. 

As coric1uses e perspectivas gerais derivam-se do exame das 

tendricias que os elementos d1nmicos mais relevantes apresentaram 

durante o periodo de an.lise, levando-se em conta, fora de um moda-

lo formal, suas principais 1nterrelaçes tcnico-econ6micas. 

Entretanto, este enfoque apresenta algumas limitaç6es impor-

tantes, que adquirem maior e1evncia quando o objetivo real de p0-

litica econmica no fr o desenvolvimento ecorimico r&pido mas o 

crescimento equilibrado, quando a atenço se dirigir para políticaS 

de curto e mdio prazo e quando fr necessário determinar uni conjun 

to concreto de meios de implementação da poiltica econ6mlca adotada, 
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Essas limitaçes so de duas categorias: a primeira refere-

se ao nivel de agregaço e a segunda à descorisideraço expii.cita 

dos Cdtimos k a 5 anos de modifieao do quadro econ6mico-institio 

nal brasileiro. 

A primeira limitaço no é importante para urna an.l1se 	de 

"processo" e, a1m disso, no, permite uma aoluço compativel, 	uma 

vez que ro se pode produzir estat.sticas adequadas s8bre fen6menos 

j& ocorridos e hist'oricamente (datados) superados. 

Entretanto, ela ganha especial relevncia no momento da defl 
A 

i4ça
-o de medidas de politica economica de curto e medio prazo e do 

relacionamento de oportunidades concretas de 1nverso, que consti-

tuem o elo final e indispens.vel de todo processo de planificaço 

no exclusivamente indicativo. 

É neste ponto que as duas limitaçes se confundem e compar-

tem a 'mesma soluço: a an.lise detalhada da atual estrutura indus-

trial e de sua mais recente evo1uço, visando a determinar os seus 

problemas, potencialidades e embri3es de modelos de futuro desenvol 

vimento. 

Dada a crescente complexidade e 1nterdependnc1a da estrutu-

ra industrial brasileira, tal projeto é hoje inviável com os recur-

soa humanos e financeiros dedicados à investigaço econemica. 

Entretanto, a situaço atual da ind&stria exige a considera-

ço, ainda que pouco sistemática, das mais recentes modif1caçes do 

ambiente ecorimico, pois esses, alm de modi'iearem certos antigos 

parmetroe., forçam, pela premência dos problemas conjunturais, a a- 

doço de medidas de politica econ6mica, que passam a integrar o qua 

dro institucional em que se desenvolver& a ind(stria. 
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É necesa.rio, pois, que, para ser vi&vel, a estratgia d de 

eenvolvimento Industrial no seja Incompatível com as medidas do po 

titica econmica e com as soluçes dos principais problemas Que a-

fligem atualmente a indcstria e que considere as modifiqaçes mais 

±undamc-ntais do ambiente Institucional da iridCistria, 

issim, por exemplo, as dificuldades previstas pelo enfraque-

cimento do processo de substituiço de importa96es so verdadeiras 

apenas na medida em que a nova estrutura industrial no suscite o 

s'urgimento, espontnco ou provoçado, de outros elementos de igual 

peso dinâmico. 

É admissivel, aifida que no prov&vel, que o elemento inegh-

velmente dInâmIco que foi a substItuiço de importa93es tenha 1nib1 

do iniciativas em outra direço, tais como inverses cm Inovaçes 

tecnol6gicas, destinadas 'a diminuição de custos e melhoria de quali 

dade, melhor aproveitamento de subprodutos, produço de novos produ 

tos ainda no importados e produço para exporaç3, as quais, em 

seu conjunto, poderiam significar um considerEvel impulso tran-sit6-

rio ao desenvolvimento industrial. 

No mesmo sentido, a dr&stica mudança, em curso,do clima eco-

ntnico geral dentro do qual se desenvolve a Indústria, aguça a ne-

cessidad6 de rpida adaptação cia classe empresarial, aparecendo co-

mo resultados mais evidentes a crescente rcunio desta em organis-

inos representativos, a adoço dc- mtodos administrativos e- de-eIS6-

rios progressivamente elaborados e ciendficoe e o incentivo às con 

centraçes e fuses Industriais-financeiras, fatos que potencialmon 

te levam a esperar maior flexibilidade e racionalidade nas deciSes 
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dc investimentos, ainda que a custo da competitividade mdia do sis 

tema. 

Êste conjunto de restriç5es aconselha que as Concluses Ge-

rais e Perspectivas e Estratgias Gerais, derivadas da an&lise es-

trutural e de processo, se adicionem os elementos do conhecimento 

ilustrado sabre a stuaço conjuntural, ainda que no sistem.t1eos, 

visando a complementar aquelas ç permitir o melhor exame de sua via 

bilidade concreta. 

A combinaço de fatores estruturais e conjunturais de transi 

ço, fora de um mod10 formal de desenvolvimento, representa,de ocr 

ta forma, um sacrificio consciente do rigorismo metodol6gico, que 

julgamos procedente f.ce.conveniência de buscar a maior operacio 

nalidade possivei das medidas sugoridas. 
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11.2 - Conc1uses Gerais 

A conclusão nuclear do diagnóstico ó que o rápido desenvolvi 

mento industrial d..o pós-guerra (1947-62) se deveu à incorporação ao 

processo econ6inico de elementos razoàvelmente independentes da evo-

luço "normal" da renda pessoal disponível, os quais, por sua vez, 

dinamizaram os itens de consumo e investimento industriais, permi-

tindo a obtenção das altas taxas de crescimento observadas. 

A incorporação dêsses elementos exógenos, representados pe1c 

ihvestimentos de substituição de importaç6es e pelos investimentos 

e incentivos pilblicos, ao processo de desenvolvimento industrial, 

viu-se facilitada por sua iserçao em um modelo de substituição de 

importaç6es, que no apenas determinou o campo e intensidade das d 

cise.s autnomas como, em parte, delas resultou e foi por elas am-

pidas ató suas últirins potencialidades. 

Assim, o modlo de substituição de importaçes permitiu que 

a oferta industrial crescesse a ritmos superiores aos da renda pes- 

oal disponível, o que resultou na criaço do mais integrado e di-

versificado parque industrial da Am4rica I4atina. 

Além dos efeitos que teve s6bre a suparaço das restriçes 

da capacidade para importar, o que tornou possível a obtenção das 

a.ltas taxas de crescimento do período 1947-62,  êsse processo resul-

tou na criação de uma estrutura industrial que possui, em termos 

de requisitos e potenciais dinâmicos, algumas características impor 

tantes. 

A primeira estL associada à implantação de algumas 	izid'tls- 

trias pouco eficientes, resultado da intensidade e rapidez do pro 
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cesso de industrialização realizado e da pequenez relativa do merca 

do nacional, que impede a plena utilização das vantagens das econo-

mias de escala, especialmente importantes em alguns ramos mais din. 

micos. 

Além de destoroerem ascendenternente o sistema de preços in-

dustriais relativos, essas indústrias, face a sua ponderaçao na es-

trutura industrial, seu conseqUente pêso din.mico e suas caracterís 

ticas econômicas, exigem ampliação, aguçando destarte certos dese-

quilíbrios setoriais e comprometendo a alocaço plenamente eficien-

te de recursos, especialmente quando se utilizam critdrios de ava-

lia90 estáticos. 

Tal fato, que b,  primeira vista apresenta apenas dimens6es ne 

gativas, pode e deve ser encarado como uma característica portadora 

de potencial dinâmico, pois êsses desequilíbrios e baixa eficiên-

cia, que se traduzem em elevados preços relativos, suscitam e orien 

tam o irivest-imento público e privado, seja através da alta rentabi-

lidade provável, seja através das presses dos setores utilizadores 

de seus produtos. 

As oportunidades de investimento associado a êsses fatôres 

poderao no se materializar com a fluidez requerida, em razão de im 

perfeiçes do mercado, que retardem ou atenuem as decis6es de inves 

timento assim jncentivadas. 

A segunda característica da estrutura iadustrial brasileira 

é a relativa juventude de seu parque, especialmente d.os ramos mais 

dinâmicos, o que, à exceção de um programa de reequipamento de suas 

indústrias tradicionais, devera minimizar os efeitos de estabiliza- 

e reouperaçio do nível de atividade do investimento de reposi- 
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que em economias maduras desempenha um importante papel nesse 

Sentido. 

Isso significa que êsses desequil !brios e reguladores autõrná 

t:os do nível de atividade no deverão, por si sós, ser sufic.ie'n-

t•s para romper a baixa dinâmica atual e garantir, assim, Wfl de:$efl_  

volvimento rápido. 

Outra característica diz respeito crescente dependência da 

indústria brasileira da evoluço dos agregados nacionais tornandQ-tt 

 de comportamentos cíclicos, induzidos internamente, me 

xt'stentes em estruturas tipicamente subdesenvolvidas, cujo dinamis-

m está fundamentalmente ligado ao comportamento do seto' externo. 

Isso traduz o ingresso da economia brasileira numa fase mais 

complexa de desenvolvimento .e está vinculado ao debilitamento do 

processo de substituiço de importaç6es e k existência de um já pon 

derável setor de bens de produção, qe requer para sua plena ocupa-

çio e conseqttente ampliação a ocorrëncia de altas taxas de investi-

mento, isso é, altas taxas de crescimento do produto industrial e 

nacional. 

Essa maior autonomia 'necessária" do desenvolvimento indus-

trial nao significa que no existam margens adicionais para a subs-

tituiço de importaç6es, mas apenas que as futuras substituiçes de 

vergo resultar bsicamente da prévia expansão do nível de atividade 

interna. 

Assim, as características da substituição de importaçes de-

*jero alterar-se substancialmente, pois em lugar de permitir que a 

oferta industrial cresça mais rpidamente do que a renda dipon- 
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vêl, desempenhando, dessa forma, um papel dinâmico no desenvolvimen 

to industrial, ela passard a depender da ampiiaçao e integraçao do 

mercado nacional, que propicie economias de escala indispensáveis 

para a continuaçao daquele processo. 

Essa insuficincia do papel dinâmico deve-se nao s6 b. dirnen-

so relativa das substituiç6es adicionais possíveis, muito inferior 

que prevaleceu no período de maior dinamismo, como, e principal-

mente, . estrutura dessas substituiçes adicionais, que limitam mui 

to os efeitos de "encadeamento" em reiaçao a novas atividades co-

laterais. 

Isso torna-se evidente quando ater.tamos para o fato de que 

as substituiçes de importaçes previsíveis se restringem h área 

dos bens intermediários, especialmente química e metais nEo-ferro-

sos, e de bens de capital, isto é, bens de uso difundido, cuja ex-

pansao depende do comportamento dos setores insuniidores e, portan-

to, b.sicamente da evoluç5o do setor industrial e de sua infra-es-

trutura de suporte. 

Pode-se afirmar que õ futuro processo de substituiçao de im-

portaç6es ainda devera preencher dois importantes papis, ainda que 

nEo diretamente dinmicos. 

Assim, ainda que resultante da evoiuçEo da atividade inter-

na, a substituiçEo de importaçes deverá auxiliar supletiva eperi 

dicamente a manutenção dos níveis de etividade industrial, atuando 

como elemento oompensatdrio. 

De outro lado, exercerá uni importante papel, coadjuvando a 

expansEo de exportaç6es, como mecanismo de adequaçEo da capacidade 



38. 

para importar aos requisitos do futuro processo de desenvolvimen- 

t . 

Um papel em tudo andiogo devera ser preenchido pela expansao 

de exportaçes industriais, que adicionalmente permitira conferir 

maior flexibilidade pauta de exportaçes e obrigara o setor indus 

trial a buscar maiores níveis de eficiência de operaçao. 

O fato de que as oportunidades de investimento relacionadas 

com a aço dstes elementos dinâmicos inerentes ao sistema ou auto 

mticos" (investimentos de reposiçao, invers6es em melhoria tecno16 

gica, aumento das exportaç6es industriais, etc.), de fácil mobiliza 

ço, provtvelmento sejam insuficientes para afiançar um desenvolvi-

mento rtpido e de composiçao mais adequada, leva-nos a dirigir a a-

tenço para os elementos mais globais que influenciam o processo de 

industrializaço brasileiro. 

Assim, a djmenso continental do Brasil indica que o elemen-

to-chave dessa redinamizaço devera ser o comportamento do mercado 

interno, sendo a substituiço de importaç6es e a expansao das expor 

taçes industriais elementos supletivos, com preponderância do pa-

pel de captadores das divisas necessó.rias para a sustentaço daque-

le processo. 

Entretanto, o comportamento passado do consumo final no au-

toriza qua1ific-lo, sem a aço concomitante de elementos aut8no-

mos, como elemento motor bsico do desenvolvimento industrial; a e-

voluço esperada de seus principais determinantes parece justifiõar 

essa assertiva também para o prazo médio. 

As previs6es de absorço de mao-de--obra pelos setores 	de 
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maior nível de produtividade, cujo comportamento depende estreita-

mente do mostrado pelo setor industrial, no so muito otimistas, 

pois se admite que as tendências tecno16gicas do período 1950-60 

se mantenham no fundamental, ao que se adicionam os efeitos do me-

nor crescimento esperado do setor industrial. 

Entretanto, a êsses elementos se adiciona' n, com sentido con 

trário, as possibilidades de modernização de setores como agricul-

tura, coiruço, ind1strias tradicionais e serviços básicos, o que 

torna extremamente difícil, com a informação existente e com a fal 

ta de definição de uma estratégia explícita e clara, qualquer pre-

visão fundada a êsse respeito. 

Nessas condiç6es, ressalvadas as conseqüências que podem re 

sultar da adoção de um nôvo modêlo de interiorização de atividade 

econômica, parece lícito admitir que no momento em que o sistema 

econômico, como um todo, e seus setores "modernos" em especial (i 

ddstrias, sistema financeiro, agricultura moderna e govêrno), se 

tornam mais aptos potencialmente para gerar crescentes poupanças, 

através da obtenço de maiores níveis de eficiência, resultantes 

da maior integraçio global, da crescente concentração industrial e 

do fortalecimento do mercado de capitais, a escassez de suficien-

tes oportunidades de investimento impede a realizaQo dessa poten-

cialidade, que é assim parcialmente desperdiçada, resultando na di 

minuiçLo da rentabilidade de alguns dêstes setores modernos. 

Isso é tanto mais grave quando se considera que a atual es-

trutura industrial, bastante integrada, possibilita crescentemente 

a transforinaço de poupança financeira em investimento real, defo 
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ma cada vez mais independente do comércio exterior. 

Logo, ainda que os elementos dinãmicos "automáticost, desde 

que enquadrados em um marco de política financeira, morietdria e or-

çamentria adequada, sejam capazes de garantir um crescimento razo 

vel e compatível com um nível de preços estLvel, tudo indica que a 

retomada de altas taxas de desenvolvimento industrial e econ8mico 

repousa na capacidade de suscitar um volume de oportunidades de in-

vestimento adequado. 

Assim, qualquer estratégia de desenvolvimento, entendida co-

mo uni conjunto de grandes linhas de aço, deve propender a providen 

ciar que o investimento global no s6 se canalize para os setores 

priori -trios facilitando as transformaç6es estruturais concomitan-

tes com o processo de desenvolvimento e diferenciaçao da estrutura 

econ8mica, como também que atinja os montantes necessários para roxn 

per a incrcia imperante. 
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11.3 - Principais Alternativas Estatgioas 

11.3.1 - Comentrios gerais 

A analise industrial realizada permite, dentro das 

reStriçes jd salientadas, prognosticar o comportamento norma1 da 

industria e seus principais elementos dinâmicos, e, A raiz da tra-

jt6ria resultante e de suas caracterfstioas, estabelecer açes do 

poirtica econmioa destinadas a melhorar as perspectivas, pela 4 
teraço das tendências consideradas indesejveis. 

O d.agn5stico enfatizou os elementos 	UautÔnOMOS I,  

(substituiço de tiiportaç3es, investimentos e incentivos 	pb1tcos 

etc.) como os principais responsveis pelo dinamismo industrial do 

passado. 

As Concluses Gerais cont&i um progn6stico e aler-

tani para as conseqfincias que certa tendência ao progressivo fecha-

mento do mercado industrial pode trazer à din&mica econ&aica de 

longo prazo. 

Entretanto, conv4m lembrar que qualquer prognóstico 

implica em que as tend&ncias das variaveis analisadas, atuantes no 

período coberto pela analise, mantenham seu comportamento no futu-

ro, e que as variaveis no consideradas obedeçam no futuro s oon-

cli96es da clusula ceteris paribus. 

Essas limitaçes, atribuíveis em maior ou 	 iae  

dida a qualquer progn6stico, justificam grande cuidado no tratane 

to das concluses relacionadas com essas previses, pois a descQn-

sideraço de variaveis importantes por deficiência analítica ou dJq  
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culdade de sua incorporação e tratamento, afetam-lhes necessria-

mente o cuidado e apuro. 

Por essas razes, 4 importante considerar que 	um 

dado processo e a estrutura dêle resultante no possuem caracterís-

ticas decididamente determinfsticas, admitindo um certo nmero de 

curso alternativos. 

Como 4 evidente, essas opç6es no s.o infinitas, a-

chando-se o campo de variaço permissfvel determinado pela l6gioa 

intrrnseca do processo e pelo conjunto de caracterfsttcas da estru-

tura, que lhe fiam as coinbinaç6ea trei.s. 

No caso brasileiro 4 possfvel imaginar duas estra-. 

tgiae de desenvolvimento industrial puras, ambas extremas em 

suas características e que podem ser combinadas dentro de certos l, 

riltes, e com variaveis ênfases relativas. 

Essas estratégias, definidas como as linhas gerais 

que deverg.o presidir a futura evo1uço da indstr1a, sup6em uma ce 

ta constância dos principais elementos que determinam a traje6ria 

da economia, como posiço no comercio exterior, grandes linhas do 

perfil ocupacional, taxa de investimento e poupança privada. 

Salientaram-se as alinhas gerais porquanto no ca-

be a essa fase, especialmente com a informaço hoje disponvel,pr 

ocupaço com ajustes menores, essencialmente tticos, e que devem 

refletir a adaptaço da economia a modifica96es do comportamento e 

perado do co'mrcio exterior, do sistema de preços relativos e da e 

trutura de demanda. 

Entretanto., antes de fixar as alinhas gerais 	de 
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ao 4 necess4rio difinir os objetivos, o que implica, al4m do juf-

zo sabre a evolução normal do agregado que se programa, em esta-

belecer as características que se deseja obter. 

As oondiçes e etapas que deverão ser seguidas cons 

tituem, então, a estrat4gia prpriamente dita. 

A fixação dos objetivos, ao determinar t6d.a a aço 

destinada a realiz4-1os, 4, assim o ponto focal da elaboraço da 

estrat4gia, devendo &sses ser recprocamente compatveis ou permi-

tir sua conciligo atrav4s de inequívoca hierarquização, que vin-

cule o atingimento dos objetivos seoundrios à no interfernciacan 

a consecuçLo dos objetisos 

Com relação ao desenvolvimento industrial 4 indis-

cutve1 que seu objetivo mestre 4 o de aumentar o bem-estar da po 

pulaço, atrav4s da gradual modificação do perfil ocupacional, de 

forma a permitir a incorporação de crescentes parGelas da popu1aÇo 

aos processos de produço e consumo modernos. 

Daclas as caracterfsticas da estrutura econ6mica e 

do processo industrial brasileiro, analisados no corpo disse traba 

11w e especialmente em seu oaptulo IV, para atingir asse objetivo 

mestre 4 necess4rio cumprir certas etapas, cuja definiço 4 o. 

pr6prio carne da estrat4gia de desenvolvimento industrial. 

Por sua vez, asse mesmo objetivo poda ser alcançado 

atrav4s de verias seqncias, envolvendo diferentes horizontes de 

tempo, diferentes quotas de sacriffcio social ê diversa distribui-

ço dsse anus entre os v4rios grupos sociais. 
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Evidentemente, trata-se de escolher a estratégia que 

permita atingir o objetivo rnestre" em menor tempo e com a distri.bui 

ço mais eqnime possfvel do anus do processo de seu financiamen-

to. 

Nesse sentido é tti1, embora insuficiente, consultar 

as diversas experinoias hist6ricas e examinar as principais dife-

ranças que nos separam das economias desenvolvidas, cujas caracte-

rsttcas materiais desejamos alcançar atrav's do processo de desen-

volvimento econ&nico, ou seja, b.sicaraente através da industrializa-

ço. 

Isso no significa, entretanto, que devamos õopiar 

as etapas seguidas pelos parses desenvolvidos, pois as condiçes s-

cio-econmicas que presidem ósses processos so diferentes, justifi-

cando para o Brasil a criaço de seqtt8ncias prcprias e adequadas à s 

suas peculiaridades. 

O fato de que exi.stam margens definidas para o esta-

belecimento dessas seqtLncias estratgicas, significa que a estrat-

gia industria], a ser adotada devera sê-lo no marco da programação 

geral, onde fiquem explicitadas as rela96es tcn.co-econ&nicas ge-

rais que, em dltiina analise, determinam os suportes de demanda e ti 

nanciamento necessrios A efetivaço das modificaç6es da estrutura 

industrial desejadas, 

Apenas duas raz3es justificam a consideração indepe 

dente, ainda que sumiria, das alternativas de estrat4gia de d.esen-

volvimento industrial. 

A primeira esta ligada As características 4ixiicas 
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40 :ocip.ortainento do setor industrial, que fornece os principais iZ 

1 - :lsos para a modificaço dos setores agrícola e de serviços, e 

flexibilidade caracterrstica, que o tornam o principal tnetrrit 

<lé. superaço das restriç6es originadas nos demais setores. 

A segunda razão refere-se às caracterfstioas W e-

lasticidade e interdependência do setor industrial, que fazem com 

que, dados unia certa capacidade para importar e um sistema de pre-

ços relativos rzo?ivelniente estvel, diferentes estrat4gias de de-

senvolvimento global afetem predominanteniente o setor tndustra 

Qonduzindo a estrutura industriais distintas e com diferentes poteli  

ciais de crescimento. 

Como corolrio, diferentes estrUtura-metas coMi-

cionani diferentes estrat4gias globais, determinando suas principais 

csractersticas. 

Dessa forma, as estratgi9s industriais apresenta-

das devem ser vistas fundamentalmente como um subsfdio para a estr 

tgia global, a qual, por sua vez, fornecerd o critério para a se-

leço final da estratgia industrial, atravs de um processo de a-

proxiinaçes sucessivas. 

11.3.2 - Principais perspectivas estratégicas 

priieira estratégia pura que se apresenta esta 

relacionada com o padro de desenvolvimento industrial vigente no 

prodo de maior dinam1smo econômico, o qual sugere que a retomada 

de ritmos semelhantes de crescimento dependera da incorporaço QO 

processo econmico de elementos autônomos e parcialinente ind.epen- 
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dentes do comportamento induzido pelas alteraç6es da renda pessoal 

disporivel. 

Siiuplil.oando-se extremamente, para esclarecer, p0-

de-se dizer que nesse modlo de crescimento aoferta antecipa a de-. 

manda atravs de investimentos autnorios, e assim a modifica, ense-

jando um n6vo processo de ajuste através dos investimentos induzi--

dos. 

Assim, o reconhecimento cLa insuficiência dias opor-

tunidades de investimentos relacionadas com o setor externo (subs-

tituiço de importaes e ezpanso de exporta96es industriais) e 

com inova96es tecnol6gics e invers6es de reposiço para aueteitar 

um crescimento rpido, desloca a tnioa dinmtoa para os elementos 

decisionais 9 , influenQtveis pelo setor publico, como investimento 

piblico e incentivos publicos especiais para o investimento priva-

do, 

sae mod.lo' , de certa forma, o prolongamento na--

tural do modelo de substituiço de importa93es,. relegando o consumo 

privado a um papel reflexo, oonseqünota e no motor do desenvol~ 

vimento industrial. 

Êsses elementos decisionais, destinados a susci-. 

tar oportunidades de investimento, industrial compatíveis com as ta-

xas dIe crescimento desejadas, dinamizariam a industria através de: 

1) efeitos d encadeamento das inverses publicas 

sabre as atividades industriais tcnioa e econmicariente relaoioua-

das com os projetos integrantes daquele bloco; 

2) realocaço de recursos financeiros atrav4s dos 
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Stenas fiscal, cionetrio e de preços, e da orientaço do mercado 

de capitais, através da taxa de juros, transferindo-os dos setores 

tienos pr1oritrios para aqules definidos como tal; 

3) aumento da efioincia cidia do sistema, através 

da maior e melhor oferta da infra-estrutura em sentido amplo (iri-

cluiMo aducaç rw, pesquisa, insumos bsicos •..), resultantes dos 

investimentos e incentivos piblioos; 

LiS) modtficaç.o dos parâmetros de dooiso epresarl-

ai, de forma a dirigir seus investimentos para os setors priorit-

rioE, atravs do aumento de sua rentabilidade pelo uso "dlrecional' 

dos instrumentos de poUtica econ6nica; 

5) refrço dos elementos dtnmicos "automtieos a-

traves de pol~ticas de depreciaço especial para certos setores e 

tipos de lnvestil4ento (p. ex., pesquisa tecnolgica comprovada). 

Êsse tipo "ativo u  de polftica econtmica se justifi-

carta no s$ pelas conslderaç6es estruturais do .1agn6st1co, o.omo 

taiibm pela constataço de que o investimento privado industrial, 

alni de requerer recursos livres", mobilizveis a um custo que 

permita lucratividade, 4 particularraente influido pelo nlvel da ati 

vidade econ&aica recente e pelo ritmo e direço de sua modifica- 

os principais elementos que informam as expectativas empresarial 

ais e respondem pelo volume e estrutura de sus gastos. 

Isso significa, simplesmente, que as alteraç6es im 

diatas da situaço econm1oa terflo fundamental importricla para a 

orientaçLo do futuro desenvolvi,mentos industrial. 

Dessa forma, dada a escassez de recuraos financei- 



ros nacionais, em urna primeira etapa caberia à poltioa QOoflmiOa 

a redinaL1izaco da atividade interna, com 8nfase nos ramos defini-

dos corno estratégicos, e a oriaço de Um clima de confiança na esta 

bilidade dessa aceloraço. 

Êsses ramos prioritrios derivana quer da observaço 

de um mod.lo anormal" de desenvolvimento industrial, quer da pr6-

pria lógica da operação de um niod8lo como o aqui concebido. 

Eles seriam, bsicauente, os ramos produtores de 

bens de capital e internedirios, cujo desenvolvimento contribuir 

para a maior integraço industrial, Q que por suas oaraoteretioas 

melhor absorvem investimentos de tipo aut.nomo; e os ramos produto 

res de bers de uso popular, cujo aumento de eficiência irap6e_se \  

no só por consideraçes de ordem social, como representa urna con-

d.iço indispensve1 para um crescimento equilibrado e que combine 

alta rentabilidade empresarial e salrios reais crescentes. 

Assim, os objetivos metas" dessa estratégia 	se- 

riam: 

aumento da integraço industrial, buscando obter 

melhores condiç6es para o desenvolvimento a longo prazo, através do 

desenvolvimento dos ramos prioritrios'; 

fortalecimento tecnológico da indistri.a,. atrav4s 

do estfmulo i inplantaço, dentro dessas categorias prioritrias, 

dos segmentos que atravessam um perfodo de maior VermentagAC teo-

nolc5gica, obedecendo-se, para sua defin1ço, ao exame de suas rela-

ç6es com o atual e com o projetado parque industrial (seqfinc1a te2 

nolcgica ti.naa); 
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3) dentro das restrições acima, mxinia aoelera;ão do em-

prêgo industrial 9  visand.o a progressiva mod.ernizaço d.a estrutura o-

cupacional; 

Lij) incentivo à substituição de importaões e aumento das 

exportações industriais, visand.o auxiliar o levantamento das restri-

çes d.e capacidade para importar que eventualmente venham a 000rrer. 

A diferença fundamen tal entre ôsse modêlo e o modêlo d.e 

substituição de impertaç6es liga-se ao papel mos d.inmico que d.ev 

ra ter a expansão dos ramos produtores de bens de consumo durvel,os 

quais atravessam unia fase de progressiva maturidade, o que conduz 

uma diminuição d.e sua elasticidade d.e crescimento. 

Seu papel d1nmico d.o passado seria substitud.o pela ex-

pansão dos ramos prioritrios, que apresentaw melhores condições d.e 

absorção de recursos de investimento e de expansão d.e demanda. 

A criação das bases de demanda para a operação d.êste mo-

dêlo, ou seja, o financiamento dessa estratégia, depender4 b.sicame 

te da 11poupança compulsria" do Govêrno, que, ou a investirá direta-

mente ou a transferirá ao setor privado para investimento nos ramos 

prioritrios, 

necessrio cuidar, neste sentido, que a carga fiscal"1 

do setor industrial, a qual se quer estimular, seja d.iminu-

da, através ou da redução da carga fiscal que incide sôbre êle,ou d.o 

aumento das transferências de capital e crd.ito a êsse setor. 

A ação sôbre o sistema d.e preços relativos, a fim de,que 

as realocaç5es da poupança voluntária se dêem de forma compatvelcom 

as metas da estratégia, secundand.o a poupança compuls6ria, 	um dos 



50. 

aspectos mais importantes dessa estratgia, requerendo, para ser e-

fi.ciente, um marco dinâmico e mais amplo do que aquele fornecido pe 

lo setor industrial. 

Pari passu, os esquemas de financiamento externo dem 

ser equacionados de forma a maximizar os efeitos de encadeamento de 

irweatimento abre os setores Industriais nacionais, evitando umafil 

tragem de efeitos dInmicos superior 'a filtragem aconselh&vel por 

razes tecnol6glcas e ecorimicas. 

O dinamismo dos ramos excluidos dos setores estratgicos 

ficaria, assim, dependente do crescimento e estrutura da renda pes-

soai disponivel, de iniciativas de melhorias tecriolSgicas por parte 

destes ramos e de oportunidades relacionadas com o setor externo 1  

Êsse modelo implica em um desenvolvimento com "aprofunda 

mento" de capital e com forte absorço tecnolgIca, o que minimiza-

ra os efeitos diretos da expanso Industrial sabre o emprego cio se-

tor urbano "moderno", apresentando, assim, uma tendêncIa ao auxnen-

to das diferenciais setoriais de produtividade e Um conseqtlente fe-

chamento "relativo" do mercado Industrial. 

Essas caracteristicas farto com que, ceteris paribus, o 

futuro desenvolvimento dependa crescentemente de fatores tt ._ 

mos", tornando progressivamente naIs dificil o financiamento de um 

tal modêlo. 

Isso nos leva a considerar a outra alternativa estratgi 

ca "pura" 

A segunda estratgica "pura", por antlnomla,repousa com 

maior pêso na dinâmica do consumo privado, requerendo uma ampliaqo 
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gradual do mercado interno e implicando em diferentes padres 	de 

distribuiço de reuda, no s4 entre os setores pCb1icos e privado, 
como entre os faterc-s e setores econ3micos. 

D1e erifatiza mais as condiçes fav'or&veis ao irivestimen-

to do que o aumento da integraço e da produtividade da indistria. 

Embora mais justo e socialmente ace1t.ve1 e com maior au 

tosustentaço dinrnica, cumpre observar que a operação dêste modêlo 

depend grande parte do pr6prlo processo de desenvolvimento que êle 

quer realizar. 

Torna-se, assim b.sico para sua operaço a obtenço de 

certo ttmomentumn  que permita romper a inrc1a herdada do períodolan 

tenor, inrcia referida capacidade para crescimento autosustenta 

do. 

Neste modêlo, a participaço do Estado dever& permanecer 

mais ou menos constante, ao mesmo tempo que deverão ser dim1nudas 

as diferenciais setoriais de produtividade, buscando uma ampliaço 

e d1vers1ficaço do mercado consumidor. 

ste Citimo objetivo significa, essenclalmente, aumentar 

a produtividade relativa dos trabalhadores agrco1as e do setor ter 

ci.rio, que constituem 90% da populaço ativa brasileira e a princi 

pai base potencial para a formaço de um IlmercadQ de massascompati 
vel com um desenvolvimento de tipo tradicional. 

Neste sentido, os setores que mais mereceriam atença se 

riam a agricultura para o mercado interno, a construção civll,o se-

tor de serviços e o de Govêrno, que renem cêrca de 75% da força de 

trabalho e se caracterizam por uma produtividade,definida como par- 
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ticipaça de seus trabalhadores na renda gerada, inferior à mdiada 

economia. 

O fato de que no período 1950-1960 a produtividade das-

tes setores tenha evoluido a taxas muito baixas au negativas mdi-

ca a dificuldade que uma politica deste tipo enfrentara. 

Efetivamente, para que este objetivo seja alcançado, mes 

mo a prazo longo,é necess6.rio que os setores mais produtivos (Ind.s 

tria, Energia e Transporte)absorvam o fator trabalho a taxas bem 

elevadas,isto é,com caracteristicas tecno1gicas bem diferentes das 

prevalccentcs no passado. 

Isso no s6 & conflitante com outros objetivos normalmen 

te aceitos, como de viabilidade tcnica e econmica discutivel. 

Embora seja possivei conceber unia evoluço gradual nesse 

sentido, fica evidente que o padro de desenvolvimento resultante 

deste modelo diferir& substancialmente daquele que prevaleceria no 

mod10 "decisional tt , que é aseqtnc1a natural cIo mod10 desubsti-

tu1ço de 1mporta9es e o que deverá resultar da simples aço da 1-

nrcia do desenvolvimento passado. 

Isso força a adoço de uma estratgia de transiça, 	de 

cunho "misto", que permita superar os obst&culoe oriundos da atual 

estrutura de produço e consumo,quo age como inibidora do funciona-

mento de um modalo de crescimento induzido, 

A estrat&gla de transiço deverá consistir numa combina-

ço das duas estratgias IpUrs(, var1vel no tempo e iniciando-se 

com alguma predominância da estratgia"decisionai",que seria relaxa 

da a medida que a economia crias melhores condiçes de crescimento 

autosustentado. 
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Corno qualquer soluçEo  eclótica, essa .eStrtógia.,tada: 

que tebricarnente mais eficiente, perde a nitidez de contornos eacla 

reza de conteúdo, tornando-se bastante difícil sua definiço preci - 

sct, 

Inicialmente, a aio.caç.ao  de recursos deveria visar a cria 

ço dos elementos infra-estruturais indispensdveis para a posteriore 

progressiva nivelaço das prod.utividades setoriais, abrangendo •inves 

timentos em energia, transporte, estocagem, educação e pesquisa etc 

stes investimentos, desde que adequadamente progrcznedos, 

isto é, orientados para os setores industriais nacionais e financia-

dos sem expensas ao cr.éditp privado, preencheriam tambóm a importan-

te funço transitória de reconduzir o setor industrial a umnível dje 

atividade ascendente, rompendo a recesso atual. 

Essa preparação da infra-estrutura necessria operação 

do nevo rnodlo de desenvolvimento, deverá coexistir com uma política 

de incentivos e investimentos em 1reas e setores atrados, facili - 

tando e/ou forçando a v.irtualizaço das condiçes necessárias h nivo 

laço relativa das produtividades intersetoriais 

Por sua vez, a pesquisa e o progresso tecnológico deve-

riam ser orientados diferencialmente, no sentido do circunscrever 

tecnologia mais moderna aos setores e atividades dinmicas, que, por 

produzirem bens de uso difundido e/ou destinados tt exportaço, sonsÍ 

veis s economias de escala e aos problemas de qualidade, no só ad-

mitem pequenas margens de opçao tecnológica, corno tambóm conprometem 

e afetam a eficiência glohi da economia e a capacidade de criação de 
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know-how, indispensó.vel para a diminuiço relativa da brocha tecno16 

gica existente entre o Brasil e os países desenvolvidos. 

Emoldurando essas políticas parciais, teríamos uma políti 

ca de financiamento das invers6es que gradualmente diminuísse o peso 

relativo do Setor público sôbre a economia, secundada por políticas 

fiscais e salariais que permitissem um aumento adequado dos sa1trios 

reais, reforçando o potencial de consumo do País. 

O gradual relaxamento do modelo MecisioncV se daria , 

assim, pçri-passu com os efeitos de mercado do aumento da renda per 

capita e da modificaçao da estrutura de emprego e das produtividades 

setoriais, que em conjunto resultariam na progressiva ampliaço e di-

versificaço do mercado interno. 

O simples enunciado de alguns requesitos de política eco 

nômica, distribuídos seqttencialmente de forma complexa, permite qua-

lificar a execuço dessa estratégia como uma tarefa ambiciosa,que re 

quer um contrôle e adaptaço permanentes e implica no uso de um ins-

trumental bastante elaborado. 

Sem ôste instrumental, isto é, sem um modlo formal e de-

talhado, é difícil antecipar se os requisitos e limitaç6es da econo-

mia permitiro, no plano económico, a operaço de tal estratégia, M. 

vendo indicaçes de que a obtenço do equilíbrio financeiro e de ba-

lanço de pagamentos seria de difícil realizaço. 

O que é evidente é que a estrutura final da economia re-

sultante dessa estratégia diferir& substancilmonte da que res1ta 

ria da aço do modôlo decisional purou,  significando uma mudança do 

padrao de desenvolvimento até hoje seguido, mudança que seria neces-

sria para conferir maiorautonomia e estabilidade ao processo. 
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'X.Li. Sugestões e Apreotaçes Finais 

As apreoiaçes anteriores referem-se preponderantemente 

ao comportamento dos elementos estruturais e mais permanentes que 

influem no processo de desenvolvimento industrial, tendo sido emitI, 

dos com as ressalvas pertinentes ao tipo de analise empreendido. 

Entretanto, a aço dêstes elementos, embora tundamefltal 

pa a demaroaço d.o quadro em que se realiza o processo de indus-

trtalizaço, no esgota a dtndmtca industrial, sendo a percepo de 

seu papel prejudicada pela aço simultânea e oumulativa de outros 

fatôres, de cunho conjuntural e transtt6rio, e que, por isso mesmo, 

sà mais fot1mente captveis e merecedores de atenço prioritria 

dos responsveis pela elaboraço da pol{tioa econômica. 

esses elementos sgo, no caso brasileiro, bsioamente sub 

produtos da política econômica antiinflaoionrta e se acham .ritima-

mente vinculados aos fatóres estruturais referidos. 

Efetivamente, o desenvolvimento industrial brasileiro te 

ve dois elementos dinmtcos e de cunho transit6rio, representados 

pela substttutço de tmportaçes, que facilitou a maciça inoorpor, 

ço de elementos autônomos, e pela inflaço, que ajudou a orientar 

para a industria os recursos necess.rios para as ampliaçes de sua 

capacidade e de sua iifta-estrutura de suporte, ajudou a adiar os 

problemas estruturais de demand.a e permitiu diluir o efeito da grau 

de heterogeneidade do setor industrial brasileiro e do acúmulo di-

fundido de capacidade industrial excedente. 

A aço conjunta dôstes dois elementos conduziu e favor, 

oeu o superinvestimento industrial, importante componente da dtnmI, 
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industrial dos anos 50. 

Com o enfraquecimento da substituiçao de importaç6es 	e 

rn a exacerbação da inflaç.o, já ento descontrolada e sem 	conse- 

qLênias dinâmicas, colocou-se um quadro sui generis: depressao in-

tu.stial e aceieraçao do processo inflacion&rio, sirnultneamente. 

Neste contexto, o combate inflação gan1iou foros deopço 

exclusiva, pois ela era, eiatao, o principal. elemento perturbador do 

equiLCbrio do sistema, se bem que nao o iInico, pois os elementos de-

pressivos já se achavam operando, como resultante do anterior modelo 

de desenvolvimento. 

Nesse quadro, mesmo um programa antiinflacionrio de con-

cepço e execuçao gradualistas, em que as medidas de restrïço soma-

vam-se medidas de estmuio especficas, tem conseqttências inevitve1 

mente depressivas, pois agrava, ou pelo menos no minora os elem-entcB  

depressivos já atuantes. 

Assim, refletindo sse complexo de fatores, o comortamen 

to recente da iiddstria brasileira apresenta duas caraeerfeticas 

predoinntes e distintivas. 

A primeira p  mais diretamente relacionada com fat6res es-

truturais, 4 a sibita desacele.raço do ritmo  de crescimento do produ 
to industrial. 

sse debilitamento do ritmo de expanso da produço indus 

trial, ainda que nao seja o primeiro ocorrido na hist5ria brasileira, 

seguramente o mais violento e demorado, sugerindo a gravidade dos 

fat8res estruturais pr 1e responvêis. 

A eegunda caracterstica, refletindo de forma imediata as 
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influências da poltica econêmica antiinflacionria, 4 o oarter 1n, 
tvel de que se reveste o crescimento industrial dos htimos anos. 

Efetivamente, perfod.os de rpida e acentuada 	recupera;.o 

se alternam com perfodos de queda d.o nível d.a atividade 	industrial 

igualmente rpid.a e acentuada, o que resulta em um crescimento 	fi- 

nal liquido muito baixo, mal compensando os incrementos demoicos. 

Esse comportamento cc1ico, com intervalos 	extremamente 

curtos (6/7 meses), 	pois a resultante conjunta d.a ação de amplos 

fatôres estruturais, analisados d.e forma preferencial nesse docume 

to, e da ação oso1latria da política econêmica, em seus 	esforços 

alternados para ad.equarse a situações ex ante imprev&sveis. 

Ambas caracterstj.cas não atingiram homogêneamente os 

rios ramos industriais, pois os fatres dinâmicos responsveis pela 

demand.a das diversas categorias de produtos id.ustriais foram afeta 

dos d.itintarnente pela política economica, eo qie se adiciona a he-

terogeneidad.e tcxica e financeira Imperante no setor 	ftdU6trikl, 

que influi na capacidad.e de adaptação e resistência dos seus vr1os 

segmentos a situaçes externas adversas. 

Assim, o contrêle da expansão dos meios d.e pagamento,prin 

cipal elemento da política antIinflacionria, implicava na redução 

do deficit orçamentrIo e do cr4d.ito ao setor privado, êsse tflti.. 

mo exacerbado pela demanda de cr4dito destinada a facultar a utili-

zaço da capaold.ad.e instalada, atingida diretamente pelo enfraqueo 

me4to da demanda por produtos industriais. 

Essas medidas afetaram mais àrduamente os setores mais d. 

beis financeiramente, com menos comando sôbre os recursos d.o mercado 
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de capitais e com menor acesso as fontesexternas de financiamento, 

e mais vinculadOs aos gastos governamentais mais atingidos, isto , 

bsicamente, os gastos de custeio, 

Reforçando essas medidas, o Governo aumentou a carga fie 

cal, o que, superposto a uma situaço de demanda insuficiente, obri-

gou a que as empresas industriais recorressem crescentemerite ao mer 

caclo de capitais, especialmente aquelas que por suas característi-

•cas (p.ex, indcstrias estacionais) mais dependem de capitais de ter 

ceiros. 

Essa presso- por crditos de terceiros, somada à coloca 

ço de títulos góvernamentais com correço monet.ria, resultaram em 

acentuada alta da taxa de juros real,agravando a situaço de liqui-

dez das empresas industriais, j& debilitacla pelos altos níveis de 

capacidade ociosa existente. 

Por sua vez, a política de contenço salar1a]., ao 	que 

tudo indica feita a níveis de sal.rio real inferiores aos das m6- 
dias dos periodos anteriores e com a fixaço de ttresíduosll  inflacio 

n.rios inferiores aos observados, agravou a situaço da demanda 

cadente, afetanto especialmente as indstr1as de bens-de-consumo no 

durável. 	
Complementando esses instrumentos de poiitica,e visando 

diminuir, as presse altl.stas advindas do setor industrial,atravs 

cio aguçamento de sua cor U.tvdade e do alívio das presetes s8bre o 

orçamento cIa Unio,tomaram-se duas medidas que agravaram a situaço 

conjuntural da ind(stria brasileira. 

Ambas modificaram adversamente os "termos de intercnd' 

da indC'..stria com os setores infra-estruturais e comercio exterior, 

que anteriormente lhe haviam sido permanentemente favor.veis. 
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A primeira aiteraçao deveu-se t tinflaçao corretiva", que 

aumentou os preços de energia, transportes e combustveis,traflSferi 

do o financiamento da operação e expanso dste setores do fundo or-

çamentrio geral para seus usurios. 

Ao mesmo tempo, observando-se que a proteçao tarifaria e 

cambial t industria nacional era bastante alta, desestimulando o pro 

gresso tecnológico, foi concebida uma polftica de gradual liberaliza 

çao do comórcio exterior. 

Embora essas medidas, quando vistas isoladamente, fossem 

corretas, pois visavam a corrigir anomalias no sistema de preços re-

lativos, sua inserçao em um quadro de recessao impediu que a ind'ls-

tria ou transferisse parte dsses aumentos a seus compradores ou os 

absorvesse atravós de aumentos de produtividade, servindo apenas p-

ra agravar os problemas de demanda e liquidez industriais. 

Concomitantemente, e refletindo aiteraç6es econ6micas nos 

países desenvolvidos, as condiç6es dos financiamentos condicionados 

(tied-aid) e dos financiamentos dos produtores (supplier's credit) 

sofreram modificaçes, tornando-os mais atraentes aos investidorespl 

blicos e privados, nacionais. 

sses fatos afetaram o setor nacional de bens de capital, 

que, pari passu, enfrentava uma demanda global de investimentos en-

fraquecida. 

Embora se constate que o setor industrial mais atingidope 

la recess.o foi o produtor de bens de consumo no durveis, de uso 

predominantemente popular, 6 difícil precisar as relaç6es causais en 

tre a recessao e as varias medidas colocadas em prática. 
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Como j foi dito, as diversas medidas antiinflacionrias, 

portadoras de características depressivas, afetaram diversamente as 

variveis responsáveis pela dinflmica dos vLrios setores, ao que se 

adicionam os efeitos das medidas estimuladoras postas em prtiea(fun 

dos juros, preferenciais para alguns setores, isenç6os fiscais, in-

vestimento publico 9  fortalecimento de mercado de capitais ...),que 

dinamizaram diferencialmente os diversos segmentos industriais. 

Em sntose, a resultante da aço do fatores estruturais, 

smente sanvois a um prazo longo, e do dificuldades de feiçao con-

juntural, refletiu-se no comportamento instvol do produto indus-

trial. 

Os esforços no sentido de dinamizar os setores priorit-

rios s deverao dar frutos em um período mais longo, quando a induis-

tria se adaptar Ns novas condiç6es. 

Parece que uma polftica antiinflacionria, mesmo de con-

cepço gradualista, afeta a Iversamente a dinâmica industrial, espe-

cialmente no contexto de um país subdesenvolvido, onde as descomple-

mentaridades setoriais e as irnperfei96es dos mercados de produtos,fa 

teres e capitais 2  impedem a plena mobilidade do recursos, rigidifi  

cando a estrutura de oferta o dificultando as adaptaç6es do sistema 

a situaç6es novas. 
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Adicione-se a isso a razovel oonoentraço da tndtstria 

d.o abastecimento prtmrto e o aumento da carga tributrta, necess 

rio para o financiamento no inf1acionrio do gasto piblico ooznpe 

sat6io, e vê-se que a reduço da demanda global através de oontr 

le de crdtto e sa1rios pode conduzir, atravs da rigidez de pre-

ços e da diminutço da liquidez das emprêsas, à queda da produço 

e dos níveis de emprêgo, e s6 subsidirtamente à maior competitivj 

dade do sistema e ao afrouxamento das presses intlaoionrias. 

Os efeitos dessa situaço conjuntural sabre o oomport 

mento do investimento privado 5g0  duplamente depresstvos, ao dese, 
tímular, pelo acimu10 de capacidade ociosa, novos investimentos e 

ao dimtflutr, como oonseqIêncta, a capacidade de investimentos das 
emprêsas. 

Estes efeitos somam-se e confundem-se com os atribuí-

veis à aço dos elementos estruturais, dificultando a correta def 

ntço do âmbito e ponderaço de ambos. 

Isso leva a que o natural primado da política de curto 

prazo sôbre o de longo prazo, tanto mais sensível quanto mais crí-

tica e demorada a situaço conjuntural, se exerça plenamente,visan 

do à rptda modtftcaço do quadro recessivo esboçado. 

Como já foi salientado, essa situaço afeta duplamente 

a tarefa de elaboraço de uma estratgia de longo prazo. 

De um lado, a diferença de 6tica oonduz a interpreta-

çes diferentes de um mesmo fenômeno, que, em serem exoludentes, 

traduzem sua peroepço em distintos momentos. 

Assixn,o que para a anlise estrutural aparece como tns 

fiotência de oportunidade de tnvestimento,que impede a p1ena i'ealt 
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Zaço do potencial de poupança do sistema, assume para a arilise cori 

juntural o car.ter de insuficiência de capacidade de financiamento, 

seu eontr.rio aparente, pois a longo prazo e dentro das restrições 

de equilíbrio global os investimentos de certa forma se autõfinan-

ciam. 

De outro lado, a implementação da estratgia de longo pra 

zo se inicia em um momento dado, sendo necess&rio que as medidas de 

política econômica que a compem no sejam imcompatÍveis com as que 

formam o corpo da política econômica de curto prazo. 

A política econômica imediata deve visar preelpuamente 

restauração da liquidez do setor industrial, afetada pela recente p0 

lÍtica antiinflacion.ria, que transferiu parte dos ganhos de produ-

tividade da indústria aos setores agrícola, financeiro e de energia, 

menos sujeitos aos contrôles daquela poiítica. 

Ao mesmo tempo, e de forma compatível com a ampliação do 

crdito ao setor industrial, deverão ser mantidos os investimentos em 

infra-estrutura econômica e social (Transportes, Energia, Educação, 

Pesquisa Tcnol6gica etc.), visando no só a garantir um fluxo mmi 

mo de demanda ao setor nacional de bens de capital, como ampliar a 

oferta de economias externas, necessrias para a maior eficiôncia in 

dustrial. 

resultado esperado da atual política de mdio prazo, is 

ao é, o fortalecimento do setor industrial e o surgimento de novas 

oportunidades de investimento, derivadas da pr6pria recessão recen• 

te, deverá no apenas revelar as novas tendôncias estruturais da in-

dstria, permitindo definir com mais precisão os novos setores din- 
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micos, como tambm formar condi96es mais favoráveis para a execução 

e formulação mais concreta da estratgia de desenvolvimento de lon-

go curso. 

Entrementes, é possível arrolar um conjunto de medidas 

de política econ6mica que, além dos investimentos em infra-estrutu-

ra, preparem o terreno para a adoção de uma explícita estratgia. de 

longo prazo. 

Entre essas, é possível destacar: 

i) estabelecimentõ de mecanismos de incentivo e captação 

de poupança nacional, volunt&ria e compulsria, que a par de permi-

tir a diminuição da carga fiscal liquida, que incide sabre a indis-

tria, permita tambm que sua oferta cresça, aumentando a integração 

Industrial e sua capacidade de transformar poupança financeira em 

real, limitada apenas pelas vantagens comparativas dinâmicas e pe-

los limites tecnol6gicos; 

institucionalização e disciplinamento dos mecanismos 

df incentivo e revelação de oportunidades de investimento indus-

trial ( fundos,bancoe de desenvolvimento, agentes financeiros..,),que 

permitam aumentar a eficïncia do investimento industrial e permi-

tir uma maior velocidade de repasse ao setor industrial dos fundos 

cia poupança pi'iblica; 

em consonância com os objetivos de aumentar a partici 

pação da oferta industrial nacional na oferta global, acima Implci 

tamente referidos, estabelecer uma política de comércio exterior que 

permita o maior saldo líquido, econ6micamente justificvel, expan-

dindo, para tal fim, as exportações industriais e selecionando as 
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importaçes industriais com crit&rios de eficiência din.mica; 

k) como decorrência do Item acima, elaboração de linhasge 

rais de política tarif&ria e cambial que a par de fornecer uma mar-

gern de proteção à indústria nacional adequada, compensadora das insu 

ficincias de escalas e de capital social básico, incentive a compe-

titividade latente do sistema e propicie as condições para que o in-

vestimento privado dirija-se para as indstr1as que constituem os 

elos necess&rios t oomplementaço e integraçao do parque industrial 

brasileiro, conforme indicado pelos diagnósticos e programas setr1-

ais; 

estímulo ao estabelecimento, aparelhamento e ampliaão 

de centros de pesquisa tecnolgica, orientados primordialmente para 

a superaçe dos principais "estrangulamentos tecnol6gicos" da indis-

tria nacional e para a implantaç.o e ampliação de indiistrias com al-

to efeito de modernização e difusão de know-how dinamico; 

estudos sistem&ticos das tendências do comrcio mun-

dial, informando uma política agressiva de incremento de exportaçes 

industriais, atravs da instituição de subsídios proporcionais 	ao 

componente tecnolgico das exportações, criação de fundos de fincia 

mento de mdio e longo prazo para exportações industriais,incentivos 

ao contrêie de qualidade dos produtos exportados e à formação de Con 

sircios de Exportadores etc. 

Essas medidas nO constituem, todavia, uma 	estratégia, 

pois, adicionalmente caberia definir as indstrias que 	merecerão 

tratamento diferencial, levando-se em conta fatêres vrios, como pre 

visão da evolução da demanda interna, potencial de linkages 	das 
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diversas indústrias, tendências da nova divisao internacional de tra 

balho, perspectivas do comportamento de criação e partição mundial do 

cnow-how .  etc. 

Neste sentido, mesmo 'sabendo que as indi.strias dinâmicas 

continuar.o a acrescentar sua participação no produto e no emprego 

ïndustriais, e que o setor produtor de bens de capital ser& O ponto 

etratgico dessa evolução, resta definir quais ramos, sub-ramos e 

indi'istrias específicas dever,o ser estimulados, e qual o papel do Es 

tado neste sentido. 

Um crittrio parcial para isso seria o de tte ncadeenton ou  

Urqnovaç ot, ou seja, a conveniência de èstimular aquelas indistrias 

em fase de ttfermentaçoH  t.ecnolgica, líderes da produção de know-

how, e que exercerão, portanto, o maior efeito de indução e coaço 

modificação da estrutura industrial, colaborando, outrossim, para 

o fechamento ou manutenção dc-hiat.o tecnolgico existente entre paí-

ses desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

A seleção concreta dessas indstr1as no é simples 	nem 

passível de ser feita, pela concreço que implica, atravs de estu-

dos de padr..o internacional. 

Para este fim, seria necessrio recorrer a procedimentos 

mais pedestres, consistindo no exame das recentes evoluç3es da estru 

tura de pesquisa tecnol6gica e da produção industrial nos países i!.-

deres, adaptando-se posteriormente estes resultados ao que se sabe 

estar oc.orrendo nos ramos industriais brasileiros respectivos. 

Conhecidas em grandes linhas as .necessrias adaptaçes da 

estrutura industrial, para que essa no perca seu dinamismo potencial 
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nem se marginalize ainda mais da dos países desenvolvidos, torna-se 

indispens&vel examinar os requisites de demanda que sustentem aque-

las transformações. 

Êste estudo de demanda global para produtos industriais 

transcende, de muito, o ambito de planejamento industrial em sentido 

restrito, necessitando quadros de relações intersetoriais, que permi 

tam prever os efeitos alternativos de diferentes taxas de expansão 

para os diversos componentes da demanda final, e abrangendo tBdas as 

etapas de planejamento global, iterativas e trabalhosas, até o nível 

da unidade final, isto &, dos diversos projetos de investimento. 

O fato  de que a estratgia industrial requeira êstes ele-

mentos n.o pode obscurecer o fato de que ela deve anteceder, 	ainda 

xe de forma e"lementar, essas diversas etapas, servindo como marco 

de referência para êste conjunto de polÍticas parciais. 

À necessidade de estabelecer grandes prioridades, adicio-

na-se a do Estado capacitar--se instrumentalmente e reunir um quantum 

de consenso social que referende a implementao das metas perseguir 

das. 
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O PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇO NO PS-GUEflBA 
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CAPTUL0 III 

O IMPULSO À INDUSTRIALIZAQO:ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

111.1 - Introdupo 

O presente capítulo busca tao s?mente examinar,sUc1ittUnote 

s causas econ6micas que explicaram a r.pida e súbita transiço de 

um país exportador agrícola como era o Brasil antes de 1930,  para 

um país industrialmente integrado e possuidor de problemas cara.ct 

rísticos, a um só vez, de estruturas desenvolvidas e subdesenvolv 

das. 

Embora a expiicaçao dSsse processo transcenda o simples ex 

me do comportamento de categorias econmicas, pasto que êle exige e 

acarreta profundas modificaçes aociais, institucionais e políti-

cas, essas ri.o sero exp1citamente consideradas aqui, por n.o cab 

rem no marco de um estudo como o aqui proposto. 

Assim, sero examinadas as principais pr6-condiç6es para o 

processo do industrializaçao do pós-guerra, e salientadas algumas 

características desse último, de forma sum.ria, visto que seu est 

do 6 o objeto do presente documento. 

111.2 - Resenha Histórica 

Ém meados do sóculo XIX o Brasil possuia uma indústria tec-

noiógica e estruturalmente próxima ?ts dos países ento mais desen-

volvidos, apresentando um razo&vel desenvolvimento das indústrias 

t&cteis, siderúrgica, naval e outras. 
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I: dcurzo dL século se:uinbee especfcarnente at o trmi 

rto da II Guerra Mundial, a indtístria brasileira se marginalizou, 

no acompanhando o ritmo de expanso e transforrnaçao das estrutu'a 

ndustriais dos países desenvolvidos. 

As razes para asse fenmeno so v6.ri,s e formam um todo i, 

terligado e complexo,.mas o principal motivo parece ter sido o apa-

recmento de oporunidades muito atrativas para a exportação de pv 
dutos prim.rios, bàsicamente café, que no requeriam grandes dcss 

de investimento e de talento empresarial., o que tornava extremamen' 

te reit&vel tal tipo de apiicaçaô de capital, 

ssa sivao a1m de desviar recursos financeiros e o øs-

caso talento empresarial para as atividades exportadoras,crjou, n 

cessriamo.nte, grupos de interesse que orientaram a política  qs-

calp cambial, educacional e trabalhista para seus fins preofpuos, 

em geral incompatíveis com os irxterssês da 1ndustriaizaço. 

A expanso do setor exportador, que enfrentava em geral do 

içes favor.veis no mercado mundial, cotduziu a um aumento da re 

da real Interna e à conseqüente dIversificaço da demanda nacional. 

se modelo de desenvolvtmentQ tinha sua expans.,o condlci2 

nada à evo1uço dos mercados importadores, tendo sido a 1 Guerra 

Mundial e a crise de 1929  seus principais elementos perturbadores. 

De um modo gera;L, contudo, a expanso do setor exportadtr , 

ivou signlficativamente o processo de concentraço dernogr.fIca nos 

centros urbanos, ensejan4o o estabelecimento de atividades econ6mi- 

as voltadas para o Incipiente mercado interno, que produziam bens 

O serviços cujas oarter{stIcas n.o permitiam sua importaçao. 
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Assim, configurou-se lentamente uma economia em que coexi-

tiam, harm6nicamente, setores voltados para a exportaço, com alta 

produtividade, setores dirigidos para a sat1sfaço do mercado inter 

no,grandemente heterogneos, e setores de economia de subsistn-

cia, que reuniam a maioria da populaço e apresentavam baixos índi-

ces de produtividade. 

A extenso continental do Brasil veio conferir certas pecu-

liaridades e certa complexidade a essa estrutura econ6mlca típica. 

Efetivamente, ao longo da evoluço hlst6rica da economia 

brasileira existiram diversos rnicieos exportadores autnomos, dis-

tintos no apenas regionalmente, como também em relaço ao produto 

exportado e à magnitude dos estímulos provenientes do exterior. 

Cada um desses rnícieos, escassamente interligados em raz.o 

da orientaço do sistema de transporte e comunicaçes, fundamental-

mqnte voltados para o exterior, ensejou uma determinada forma de uj 

banizaçao, cujo ritmo acompanhava a expanso do setor exportador nu 

clear. 

Êsse crescente processo de urbanizaço, reforçedo pelo cre 

cimento de uma classe m6dla burocr&tica, relativamente redundante 

em trmos ecorimicos, expressou-se em uma marcada eoneentraço re-

gional e social da renda, da qual se originava uma estrutura de de-

manda sem contrapartida na estrutura, de produço interna, funcionafl, 

do o coznrcio exterior como mecanismo de ajuste entre ambas. 

A industr1alizaço brasileira se processot, gradativamente, 

atravs de surtos descontínuos, sempre que, existindo recur 

sos, que o setor exportador no podia absor'zex', 000ia uma irter-

rupç.o parcial nos fluxos de comércio exterior. 
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Em outros. termos, sempre que o mecanismo de ajuste entre as 

estruturas de oferta e demanda nacionais sofria uma interrupço,as 

atividades industriais internas recebiam um impulso proporcional 

dirnenso daquela interrupço. 

Êstes estímulos às atividades internas se materializavam, 

principalmente, através de dois instrumentos de política econ&iica, 

cuja operaçao ocasional - sempre em defesa da economia exportadora-

resultava indiretamente em protecionismo ao desaivolvimento daque-

las atividades: a política cambial e a política fiscal do Governo. 

Com efeito, a desvalorizaç..o cambial, utilizada quando da 

exist&cia de problemas no balanço do pagamentos, se bem que fundo 

nasse como mecanismo de defesa do nível de renda do setor exporta-

dor, resultava numa elevaço dos preços relativos das importaç6es, 

estimulando a produço dorn6stica. 

Por outro lado, as constantes necessidades de incrementar 

a receita tribut.ria do Governo, ouja principal fonte de recursos 

residia rios encargos alfandeg&rios s6bre as importaçes, resultavam 

em tarifas protecionistas ao crescimento das atividades internas. 

Desta forma, de acrdo com o Censo Industrial de 1920,se o 

Brasil possuía, em 1850, apenas 35 estabelecimentos industriais e, 

em 1880, no mais de 240, este nimero elevou-se de 636 para 1 088 

entre os anos de 1889 e 1895. 

A participaç.o da produço destes estabelecimentos no con-

junto da produço interna ainda ora insignificante, visto que as 1a 

verses eram canalizadas em quase sua totalidade para o setor ca 

feeiro que apresentava maior rentabilidade. 
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Com efeito, a política de "va1orizaço' t  do  café, posta em 

pr.tica desde o início do s6cuio XX, e que consistia na manutenço 

dos preços do produto artificialmente elevados, atrav6s do contrle 

quantitativo da oferta (*), tornava os neg6cios cafeeiros sumamente 

atrativos, Gerando um problema grave que era, contudo, cont.nuame-

te transferido para ô futuro. 

Na realidade,, a única forma de solucionar a questo seria a 

apresentaço de alternativas,pe1 motos i.gualmeflte rent.veis, de 

piicaço dos recursos que af1uani ts mios dos cafeicultores sob for 

ma de lucros. 

Se bem que a esta 6poca já se tornassem cada vez mais ex-

pressivos, numérica e monet?riamente (sob a forma do montante de re n.  

dimentos auferidos), os contingentes populacionais concentrados nos 

grandes centros urbanos, as incipientes indístrias brasileiras no 

se constituíam em alternativas interessantes do ponto de vista de 

sua rentabilidade a curto e m 8dio prazo. 

Foi a Primeira Grande Guerra que veio conferir consider.vel 

Impulso a estas indústrias, ao interromper o fluxo de Importàçes de 

origem industrial. Com  efeito, quase 6 000 novos estabelecimentos 

industriais foram criados entre os anos da Primeira Grande Guerra, 

enquanto o valor da produço industrial crescia em termos reais de 

150 naquele  período(1914/1919). 

(i ) -Uma operação smente possível tendo-se em conta que o Brasil, 
?. época, controlava mais de 2/3 da oferta mundial de cafe. 
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Assim, ao terminar a guerra, segundo dados do Censo In- 

dustrial de 1920,  o Brasil possuía 13 336 estabelecimentos indus. 

triais, empregando mais de 300 000 pessoas, O exame da estrutura 

da prouço industrial, contudo, indicava que as ind&strias txti1 

e alimentícia representavam mais de 50 do valor total da produço. 

A dcada de 20 foi marcada por 	desestimulantes 

impactos sabre as ind(str1as nacionais estabelecidas durante 	os 

ano da guerra, pois os produtos provenientes cIa Europa e dos 

Estados Unidos - temporriamente afastados do mercado Interno - vot 

tam a competir com aqu1es produzidos internamente a custos maisaflrs. 

Alm do mais, a demanda externa de café permaneceu sus-

tentada ao longo da dcada, estimulando de tal modo a concentraço 

das inverses no setor, que este, entre 1925 e 1929,  pr.ticarnentedu 

pliocu sua produço. Entre os anos de 1927  e  1929  apenas 2/3 da 

produço total tiveram oportunidade de co1ocaço no mercado exter- 

no. 
Neste quadro, no era de estranhar que as Incipientes Iri 

dctstrias brasileiras fssem consideradas artificiais e ineficientes, 

sendo combatidas medidas proteclonistas sob a a1egaço que poderiam 

criar dificuldade quanto a co1ocaço do caf nos mercadDK consumido 

res externos. 

Efetivamente, a produço Industrial prt1camente estag. 

nou durante a dcada, ao mesmo tempo em que se verificava um subs 

tancial aumento das importaçes. 

A depresso da dcada dos 30 constituiu-se, como hoje se 

abe,na grande oportunidade hist6rica apresentada indústria nado 
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nal. A magnitude da crise experimentada pelo setor externo 	pode 

ser avaliada pela queda das exportaçes brasileiras, de uS.$ 446 mi-

lh6es em 1929 para us$ 181 milhes em 1932 ( *). Evidenciada a in-

suficincia do mecanismo, já c1.ssiao, de desva1orizaço da moeda, 

dada a gravidade da crise, o meio encontrado para manter o equilí-

brio entre a oferta e a procura a um nível elevado de preços, foi, 

no s6 a retirada do mercado da parte da produçao cafeelra para po 

tenor destruiç.o, corno tamb6m a expanso do cr6dito aos produto-

res. Ao proceder dest.a forma, o Governo protegia, ainda que artif 

cial e inf1acionniamente, o nível de renda do setor exportadõr dos 

efeitos depressivos da crise externa. Por outro lado, os contrSies 

exercidos s6bre as importaç6es causaram sua queda de US$ 417 mi-

1h6es em 1929 para US$ 108 mi1hes em 1932. 

O que Importa assinalar é que a manutençao do nível de re 

da em condi96es de declínio da capacidade para Importar permitiu 

que parcela considervo1 da demanda ihterna, at6 ento atendida a-

trav6s do importaçes, passasse a exercer podet'oso Incentivo à s at 

vidades substltutivas Internas. • Com efeito, uma procura interna 

mantida mais firmo que a externa, aliada aos elevados pregos re1at 

vos de artigos importados, configurou melhores oportunidades para 

invers6es voltadas para o mercado interno, que passou a se consti-

tuir em fator dinamico de import&icia no crescimento da economia. 

As exportaçes de caf6 representavam cerca de 70% do total. 
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A produço industrial interna,bsendø-se prtnoipalmente na 

superutt1izaço da capacidade instalada, cresceu de cerca de 60% 
1 	 1 	 A 

ao longo da decada. As industrias textil e alimenticia,contudo,con 

tinuavam representando quase 50% do valor total da produç.o. 

A Segunda Grande Guerra tvo efeitos marcantes em trmos de 

incentivos ao progressivo processo de industrializaçao e ao lança-

mento das bases que Iriam permitir a crescente diversificaçEo do 

parque industrial brasileiro. Comprovando isso, observa-se que en-

tre 1939  e 1946  a indistria aumenta seu produto em 60%, o doAbro  do 

crescimento do produto global, enquanto as importaçes e exporta-

ç6es decrescem at4 1945. 
Efetivamente, asse r&pido crescimento industrial do período 

da II Guerra Mundial conduziu à urna aiteraçao 8lgntftoattva da e 

trutura econmica brasileira, enfraquecendo progressivamente a con-

cepço de que o Brasil s6 poderia atingir elevadas taxas de cresci-

mento atrav6s da exportaçao de suas tradicionais mat6rias-primas. 

Se o antigo mod&o requeria uma aço do Estado basicamente 
A 	 A ordcnadora, o novo modelo que se formava atribuia ao Estado um pa-

pel muito mais din&nico e inovador. 

O ponto de inf1exo entre ambos modelos pode ser caracteri-

zado pela instaiaçao da Usina de Volta Redonda, a primeira Indis-

tria moderna brasileira operando em escala adequada, e  cuja opera-

ç.o da conaider6.vel impulso indústria nacional, acelerando o pro-

cesso de sua progressiva integraço e dIversificação. 

Refletindo a conscincia da nova situaçao e a constataçocb 

desequilíbrio que se instalara pelo r&pido crescimento do setor I. 
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dustrial e a vegetativa amp1iaço de sua infra-estrutura de supor-

te, a participaço do setor pib1ico no Produto Nacional Bruto aume 

ta de 17$ em 1947 para 23,5$ em 1953. 
Paralelamente, a compos1ço dos Gastos Pb1icos se altera, 

aumentando a participaço dos gastos de capital (20 -25%) e manten-

do-se esttve1 a participaçao dos gastos de transterncia. 

Ao mesmo tempo, e refletindo outra faceta do processo,as e 

portaçes diminuem sua participaçao no PIB de 19,7$  em  1939 para 

7,1% em 1954, indicando a rápida interioriEaço dos elémentos din-

micos do desenvolvimento brasileiro e a crescente integraço e au-

tonomia de sua economia. 

esse aumento da participaço do setor pib1ico na renda, ao 

fazer-se sem detrimento da participaço do setor industria].., foi fa-

cilitado, ou mesmo permitido, pela inflaço e pela melhoria dos t êr  

mos de intercâmbio ocorrida entre 1949-54. 

evidente que nessas condiçes gerais, o processo de in-

dustrializaç3o brasileiro no poderia scguir o padro consagrado p 

los paCses desenvolvidos. 

Assim, ? diferença dos processos de industria1izaço tra-

dicionais, a industria1izaço brasileira no foi o resultado de ui 

difundida e gradual diferenciaço da estrutura econmica )  tna 6±121 O 

resultado da adiço de unidades tecnol6gieas modernas, que se Su- 

erpunham &s existentes e se destinavam a satisfazer uma demanda 

pra-existente, que se achava insatisfeita pela interrupo ou dimi-

nuiço dos fluxos dos bens de origem externa, - devidas ao proessi-

vo enfraquecimento re1tivo da capacidade pax'a importar. 
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No caso "c1ssico °  de industria1izaç.o, a indistria consti-

tuiu-se a partir da substituiço de formas artesanais e pouco efici 

entes de produzir, e nesse processo foi difundindo tecnologia e 

maioi' produtividade para o resto do sistema eeon6mico, diferencian-

do-o e especializando-o e assim provendo seu pr6prio mercado. 

A seq(lSncia da industrializaço "cl.ssica" partiu da produ-

ço de bens de consumo de uso difundido e popular, como vestu.rios 

e txtil, e dirigiu-se à produçao de matrias%primas industriais e 

de bens de capital, que pouco a pouco predominavam, atingindo, como 

etapa culminante, a produç.o de bens de consumo dur.veis e de bens 

de capital mais refinados tecnolgicamente (aeronáutica, elotr6ni-

ca, veículos etc.). 

Essa etapa final exigia uma estrutura produtiva altamente 

diferericiada, que, pelo alto nível de renda que propiciava, f02'flO 

cesse o mercado que as escalas dessas indústrias exige. 

O pr6prio processo anterior, em que as primeiras etapas t .  

veram uma longa maturaço e que se caracterizou por uma permanente 

daptao da tecnologia a modificaçes pa dotaço relativa de fat-

res, havia se encarregado de progrossivamente preparar o perfil do 

"mercado de massas" que hoje caracteriza esses países, permitindo, 

assim, que as diversas etapas Induotriais Be ajustaøaem com razo-

vel harmonia. 

No caso brasileiro, a primeira etapa, de predomínio da pro-

duço de bens de consumo de uso popular o difundid, durou excessi- 
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vamente, pois o modelo de exportaçao primaria adotado, a1m de des-

viar recursos do investimento industrial, trazia como contrapartida 

importaç6es industriais que por seu volume, preço e diversidade con 

titufam um poderoso desestCmulo ao prosseguimento do processo de i .  

tegraço industrial. 

Desse processo desestimulante escaparam apenas 	as indiís- 

trias tecnolgicamente mais simples, por produzirem bens de baixo 

valor unit.rio, destinados ao consumo popular, e que por isso apr 

sentavam vantagens comparativas com seus similares estrangeiros. 

Foi s?mente a deterioraço do modlo exportador, em passa-

do recente, que favoreceu os estímulos de que o Pais necessitava a 

fim de passar a escalas mais elevadas do processo de industrializa-

çao. 

Essa industria1izaço, reprimida e adiada por um tempo to 

longo, tinha que necessriarnento conformar urna nova seqüencia, pois 

a estrutura de demanda preparada pelo funcionamento do anterior mo 

dlo exportador, e refletindo o perfil da dis.tribuiçao de renda e a 

estrutura ocupacional do pais, fazia com que o Pais entrasse "prom 

turamente" na faixa de consumo de bens característicos de países de 

alta renda er capita. 

esse curso de desenvolvimento trouxe varias implicaç6es pa-

ra o futuro dinamismo industrial, bastando referir aqui os efeitos 

negativos sabre a poupança pessoal privada, oompenado parcialmen-

te pela poupança empresarial do setor produtor de bens de conaumo 

1 	 A 

duravel, a qual, entretanto, pelo carater oligopolista desse setor, 

tende a ser reinvestida na ampliaço e financiatuotto da. po&ç.o dQ 
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mesmo, rearavando a tend6ncia inicial. 

Ao mesmo tempo, esses setores propiciam efeitos promocio-

nais importantes e difundem tocnoloa moderna, o que torna difí-

cil, com a 1nformaço existente, omitir um juízo definitivo sabre a 

eficincia da seqflnoia de industrializao brasileira. 

Com o desenvolvimento acelerado do setor produtor de bens 

de consumo durveis, com os investimentos em infra-estrutura e com 

a crise recorrente da capacidade para importar, ocorreu, tamb4m, o 

desenvolvimento da produço do bens de capital e intermedi.rios,que 

b?sicamente se seguiram àquele desenvolvimento. - 

Essa etapa, que deveria antecipar e preparar o terreno pa-

ra a fase da produço em m.sa do bens de consumo dur.veis, foi ba 

tante breve e intensa, residindo no seu aprofundamento a principal 

perspectiva de desenvolvimento industrial. 

Entretanto, a aiteraçao de seqüencia e a atual situaçao de 

de financiamento externo em trmos altamente vantajosos, torna exti 

mamente difícil o ingresso da industria brasileira na fase seguin-

te, pois os recursos em moeda local necess.rios ao seu financja-

mento so hoje disputados aos outros setores, cuja expans.o 6 tam-

b6m vital para a manutençao do nível de atividade industrial. 

Dessa forma, como veremos nos capítulos seguintes, o Bra-

sil criou um parque industrial cujo perfil 6 muito semelhante ao 

dos países desenvolvidos, embora com nível tecnoi6gico inferior, e 

que 6 capaz de, à plena capacidade, ofertar um volume e estrutura de 

benG que, ao mesmo nível de preços relativos, talvez requeresse um 

maior nível de consumo pessoal e do governo, assim como de investi-

mentos global, ou seja, um maior nível de renda global. 



CAPITULO IV 

PARTICIPAQO DA INDÚSTRIA MANUFATUREIRA NO PRODUTO INTERNO 

BRUTO E NO EMPRÉGO. COMPARAÇOES 

INTERNACIONAIS E PRODUTIVIDADE SETORIAL 

DA MO-DE-OBRA, 

IV.1 - Caraceter.stjcas Estruturais da Indtstr1a Brasileira 

A 1ndstria brasileira, abrangendo todos os ramos o extratos 

da atividade de transformaço industrial, produzia em 1964 4rea de 
30% do Produto Interno Bruto. Em 1949  ess participaço era de a-

penas 19%,  o que por si sS revela o alto dinaidsmo do setor indus-

trial brasileiro, que realizou no ps-guerra urna das mais r&pidas 

o radicais modificaçes de estrutura econ8niica iá observadas em 

pascs subdesenvolvidos 0  

O Quadro 1 retrata a evo1uço desta participaço no periodo 

1947/1 966.. 
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QUADRO 1 

EVOLUÇO DO PRODUTO INDUSTRIAL MANUFATUREIRO Z DO P13 

(VIILHOES DE NCr$ DE 1955) 

A N O S PROD I  IND. ( *) p 1 B % PI/PIB 

1947 77,4 434,4 17,8 
1948 86,7 475,1+ 18,2 
1949 95,9 502,6 19,1 1950 107,6 527,6 20,1+ 
1951 114,3 554,7 20,6 
1952 119,6 585,3 20,4 
1953 131,3 604,0 21,7 
1954 11+3,2 650,6 22,0 
1955 159,0 695,1 22,9. 1956 169,5 708,3 23,9 
1957 178,7 757,0 23,6 
1958 208,9 807,0 25,9 
1959 235,2 866,1 27,2 1960 	. 260,1 923,8 28,2 
1961 289,1 991,2 29,2 1962 312,7 1 044,7 29,9 
1963 311,3 1 061,4 29,3 
1961+ 327,2 1 094,1 29,9 
1965 312,3 1 145,5 27,3 1966 349,2 1 196,1 29,2 

PONTE; Contas Nacionais (F.G.V,) 

O Prodto Industrial foi obtido a partir dos .ndices d.e vq- 
- 	lun'ie fisico daproduço publicados pelo Centro de Contas Na 

cionais (F.a 1 v.) 	O valor (em mi1hes de cruzeiros novos ffi 
1955), foi ectra

,
do do Registro Industrial (I.B.G.E.) 	com 

correçes para inc1uso das etnprsas com meuas de 5..pe.scaa. 
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Essa participaço de 30%,  que traduz o grau de industriail-

zaçof de um país, e compar.ve1 s encontradas em países de renda 

per capita multo superiQr, sendo unia das características distin-

tivas deste grupo. 

O quadrc seguinte permite visualizar claramente a posiço do 

Brasil em re1aço a uni grupo de países americanos e europeua,no que 

diz respeito particlpaço do setor Industrial no Produto Interno 

Bruto e no Emprego Total. 

QUADRO 2 

PA ± S E S 
PRODUTO 

INtUSTRIA L 

BRASIL (1964) 29,9 8,26 (2) 
ARGENTINA (1964) 34,O 25 (2) 
M.XICO (1964) 25,2 16 (2) 
JAPO (1960) 30,0 - 

ITÁLIA (Mdla 1949-5) 30,5 24,5 
HOLANDA (Mdia 194959) 30,3 29,5 
CANADÁ (MdIa 1949-59) 28,2 25,3 
ESTADOS UNIDOS (M&dla 1949-59).. 30,3 25,6 
INAMARCA (MdIa 1949-59) 27,1 29,6 

NORUEGA (Mdia 1949-59) 28,4 23,4 
GBÊCIA (Mdia 191+9-59) 17,7 15,9 (2) 
ESPANHA (M6dia 191+9-59) 23,2 18,2 (2) 
IRLANDA (!6dia 1949_59) 19,3 15,5 
PORTUGAL (Mdia 1949-9) 34,7 	(1) 197 (2) 
FONTES; Quadro 1 e "Some Fctors in Eonomic GrÕw h 

the 195018,"  ONU, 	Saies ri'? 64.II,E.1. 
in EuropeLg 

- 	Inclui Construço Civil. 
- 	Emprgo réferido h popuiaço ecorinicamente ativa. 
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A participaço de 8,26% do emprego industrial na popu1aço e-

conm±camente ativa, definida essa como a que se declara ocupada du-

rante o pertodo coberto pelo Censo Demográfico, parece anormalmente 

baixa, especialmente quando comparada com a participaço do Produto 

Industrial no PIB, da ordem do (* ) 
Antes de tirarmos conc1uaes mais definidas das comparaçes 

Internacionais, conv&m expilcitar algumas restriçes. 

Em primeiro lugar, considerando o «grau de IndttrIaltzaçoR, 

cumpre notar que as vari&veis populaçes, recursos naturais, distri-

buiço de renda e poiltica econrnica podem Influir decididamente na 

partIcipaço do produto Industrial no PIB, e que no caso brasileiro 

todas essas vari5veis atuam rio sentido de conferir-lhe um desvio as-

cendente, 

Efetivamente, dada uma certa renda per capita 41  
 e evidente que 

quanto maior a populaço, maior será o mercado industrial, 

(* ) 	Realmente, se tomarmos os dados do Censo DemográfIco, encon- 
traremos para a mesma reaço a cifra de 9,1% par9 1960,o que 
rios parece urna medida teoricamente menos satisfatoria, pois a 
repartço setorlal do emprego no Censo Demografico responde 
a criterIs eminentemente subjetivos, o que afeta menos 
total dapopulaço econrnicamente ativa, aqui assimilado a 
oferta de mo-de-obra, e desconsidera as margens de desempr-
go aberto e disfarçado. 

De qua1quer maneira, admitindo que a cifra de 8,26% possa es-
tar subvalorizada por defeitos estat.sticos, e imposs.ve1 sua 
correço pr desconhecimento da margem de erro, o que no %s for 
ça a aceita-la como a mais plausivei, pelo menos quanto a or' 
dom de grandeza, 
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Por sua vez, em certas faixas do desenvolvimento econinico, . 

concQntraço da renda, alm de afetar a estrutura da demanda indtia-

trial, favorece a industrializaço, no só ao fornecer recursos para 

, inverso, como tambm ao permitir o desenvolvimeno de cértas in-

dGstrias com alto efeito dinmico. Superada essa fase de implanta- 

o, a concentraço da renda passa a atuar qomo freio à expanso do 

mercado, emperrando o mecanismo expansivo. 

A diversificada dotaç de recursos naturais brasileira, c3n- 

ugacia 'a dificuldade do balanço de pagamentos e a uma polt1c eco-

nm1•ca n.t1.damente industrialista, faz com que o PaSs tenda para a 
autarquizaço industrial, reforçando os afoitos cm favor da in.ustr 

lizaço. 

A essas circunstncjas adiciona-se o fato de que a industria-

lizaço substitutiva f8z-se,como ora de esperar, a um nivel de pre-

ços relativos superior ao qie prevalece nos pa.sos industrializados, 

o que superdimensicnarla, em termos do comparaçes internacionais, 

grau de industrializaço brasileiró. 

'ambm o fato de que alguns pequenos gastos com serviços 	e 

impostos indiretos se achem includo no "valor de transformaço in 

dustrial", assimilado aqui ao valor agregado industrial, tenderia a 

incorporar um desvio ascendente ao grau de 1ndustrializaço brasi-

eiro. 

Êssos elementos, como veremos, sero contrabalançados por ou-

tros, presentes nos países indust'ializadoe, especialmente os inte-

grantes do Mercado Comum Europeu. 
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Cm relaço ao emprego industrial, afora as rcstriçes da p-

gina anterior, cumpro observar que & inevitvel que um processo de 

industrializaço extremamente rpido e caracterizado pela adiço de 

unidades modernas, portadoras de funçe8 tecnolgicas em que predonil 

na o uso do fator capital, no possa alterar substancialmente o per-

fil ocupacional do Pais. 

No se trata, pois, de um defeito especifico e imput.vel à irx 

dustrial1zaço brasileira ou de um fenmeno surprc-ondente, mas sim-

plesmente a constataço de que a estrutura econmica criada,composta 

de segmentos grandeinente diferenciados em termos de produtividade, 

era, ainda, a resultante do melhor curso de desenvolvimento vivc-i 

nas cond1çes existentes. 

Essas restriçes, entretanto, se nos resguardam contra coTnpa- 
* raçoes internacionais teinera1 rias, nao invalidam as concluses s esobre 

a dinxnica econm1ca derivadas das caracteristicas do processo e es-

trutura industriais brasileiro. 

Efetivamente, como evidencia o Quadro 2, o fato mais marcan-

te- com relaço h estrutura Industrial brasileira & o contraste entre 

a participaço do produto industrial rio PIB o a partIcipaço do Em-

prego Industrial na Populaço EconomIcamente Ativa, salientado atra-

v&s das comparaçes internacionais escolhidas. 

Embora a baixa participaço do emprego industrial no emprego 

total apenas indique a aço dos elementos anteriormente relaciona-

dos, e traduza a situaço cIo subcmprgo que aflige os setores agri-

cola c de serviços brasileiros, suas implIcaços sabre o mercado ±n-

dustrlal brasileiro mantem-se. 
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Como o Quadro 3, abaixo, demonstra, enquanto a Popu1aço Eco 

nmicamcnte Ativa crescia a uma taxa dc 2,85 a.a. entre 1949  e  1959, 
o c-mprgo Industrial o fazia a 2,95 a.a., Iss 	, apenas 	superanda 

. oferta dc mo-dc-obra, fato compensado parclalmente no 	perid3. 

1959-64, quando ambos cresceram, respectivamente-, a 3,1% a.a. 	e 

3,87%a.a., o que permitiu atingir a limitada participaço do emprg 

industrial na popu1aço econmicamcntc ativa de 8,26%. 
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QUADRO 3 

PARTICIPAQO DO EMPRGO INDUSTRIAL NA OFERTA DE TRABALHO 

( Mii pessoas e % ) 	( * ) 

1949 1959 1964 

opuiaçao Econniicariente 
Ativa Total 16 638 22 017 25 648 	(i) 

Emprego Industrial Total 1 309 1 752 2 120 	(2) 

2/1 7,86 7,96 8,26 

FONTES: Censos Deriogrficos e Censos Econ6niicos de 1950 e 1960 	e 
Registro Industrial de 1964, adaptados para 	cornparaçoe 
com os Censos. 

(i) - 	Estimativa, à base de projeç.o Com taxa calculada. pelo Se- 
tor Demografico do I.PEA. 

(2) - 	Estimativa, com inc1us.o do emprego estimado para empx'sas 
de menos de 5 pessoas ocupadas. 

(*) 	Dados sujeitos a reviso 

Ainda que no existam padi6es definidos que permitam re 

lacionar emprego industrial e renda per capita, é interessante o 

exame do Quadro 2, onde fica manifesto o contraste antes referido. 

O fato do que, à falta de um Censo de Emprego, o enipr-

go industrial seja relacionado a Popu1aço Econ6micamente Ativa e 

nao, como nos países desenvolvidos, à Fopu1aço Empregada, n.ao pare 

cc alterar fundamentalmente as concius6es daquele exame, pois nos 

pa.ses desenvolvidos a diferença en.tre Popu1aço Eeon6micamente Ati 

va e Popu1aço Empregada, margem que medi o desemprego aberto, é ge 

a1mente pouco significativa. 
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Da conjugação de urna alta participado da indústria bx'a 

sueira no PIB e de uma baixa participação no ernprgo, resulta que 

a produtividade relativa de mão-de-obra industrial brasileira 6 

maior do que a dos países desenvolvidos, o que traz importantes coi 

seqün.cias para as perspectivas de desenvolvimento industrial, e 6 

evidenciada pelas cifras do Quadro k, abaixo. 

QUADRO k 

PRODUTIVIDADES SETORIAIS RELATIVAS (PRoDuTo POR HOMEM ATIVO) 

(INDtISTRIA DE TRANSFOR.MAÇO = 100) 

PA±SES AGRICULTURA (i) INDÚSTRIA (2) SERVIÇOS 	3) 

Brasil 	(1950') 	.... 20 100 
Brasil 	l96O) 	.... 13,6 100 

90 
k2,8  M 

Alemanha ......... 42 100 84 
austria •......... 22 100 6 
It.lia 	...... 100 68 ...... 
Iugosl&via 	........ 15 100 34 
Holanda 	•........ 91 100 7 
Franç9. 32 100 69 
Canada 	........... 53 100 73 
Portugal 	......... 37 100 80 
Noruega 	........ 43 100 74 
Dinamarca 	•....... 95 100 95 
Estados Unidos 	... 55 100. 58 

FONTES: Censos Demogr.ficos e Econ6micos (1950-1960) IBGE e citado 
trabalho da ONIJ. 

- 	Agricultura, extrativa vegetal e pecu.ria 

- 	Indistria de Transformação 

- 	Govrno, Serviços, Corn6rclo 

(k) - 	Inclui, tambéiz Transporte e Comunicaç6es. 
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Essa alta produtividade relativa da mio-de-obra indus-

trial brasileira é plenamente conatvel com uma baixa produtivida 

de da mesma emrelaQo a dosyases desenvolvidos, pois ela resul-

ta da znuitç mais baixa produtividade dos setores agric9la e de ser 

viços brasileiros, em contraste com as que predominam rios mesmos 

setores dos países industrializados. 

O fato de, nessas condiç6es, o grau de industrializa-

ço brasileiro cómparar-se favor.velmente ao dos países europeus 

de maior renda per capita, os quais,adlcionalmerite, se acham inte-

grados em mercados supranacionais e possuem intensa participaçãom 

mercado internacional de produtos industriais (o que elimina par- 

ialnente os desvios populacionais), apenas salienta mais o alto 

grau de industrializaç.o brasileiro, e indica as dificuldades que 

o Brasil erifrentará para contornar os problemas oriundos de sua es 

pecial estrutura ocupacional. 

Efetivamente, à exceção da Iugos1.via e Áustria, todos 

os demais países apresentam "diferenciais" de produtividade seto-

rial muito menos acentuadas dos que as observadas no Brasil, o que 

traz duas importantes conseqüncis para o desenvolvimento da eco-

riornia. 

Em primeiro lugar, isso significa que os países 	com 

maiores "diferenciais" setoriais, economias em geral menos maduras 

terão possibilidades de obter um maior ganho liquido de aumento de 

produtividade global, atrav&s da transferricia de mão-de-obra dos 

setores menos eficientes para os mais produtivos, o que os coloca 

em posição vantajosa dentro de um processo rápido de industrializa 
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o, desde que as transferncias de mão-de-obra se façam a um r.t-

mo superior ao do crescimento da oferta de trabalho. 

Como j vimos, e teremos ocasião de examinar com maior 

detalhe ao tratar do efeito do desenvolvimento industrial s6bre a 

estrutura ocupaciorial, o Brasil aproveitou escassamente essa compo 

nente estrutural de aumento de produtividade, poi$ ainda que o em-

prgo industrialre ten}w çitxdif1cado na mesma direço do produto in 

dustrial, isto é, para uma maior participação no agregado corres-

ponderite, como demonstra o Quadro 3, f-lo a ritmos muito mais len 

tos, caracterizando um processo industrial com "aprofundamento t& 

nol6gico e com um ritmo muito alto de crescimento da produtividade 

da mão-de-obra industrial. 

A segunda implicação das "difereneiais de produtivida 

de setorial diz respeito importância das frças de demanda de 

consumo final, como motor e sustent&culo de um processo de desen-

volvimento industrial continuado e voltado para o mercado interno. 

Em unia primeira etapa, em que a acumulação de capital 

a restrição fundamental para o crescimento do sistema, e a subs-

tituição de importaç6es e a absorção de atividades artesanais me-

nos eficientes fornecem os principais estímulos de demanda, o au-

mento das difeenciais é positivo para a din.mica do sistema, pois 

fornece as fontes de acumulação. 

Posteriormente, em est.gios de maior diferenciação 	e 

integração da estrutura industrial, à exceção dos est.mulos rela-

cionados com o setor externo, os estímulos do crescimento devem 

partir da evolução da demanda final, passando as restriç6es de de- 
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manda, relacionadas com as tt diferenciais" e com a estrutura de em-

prgo, a ocupar uma posição mais estratgica, especialmente se vi-

sualizarmos um crescimento b'asicamente fundado no investimento pri 

vado. 

Realmente, a exceção da Iugosl&via, que, por tratar-se 

de urna economia centralmente planificada, independe do crescimento 

da demanda de consumo como mvel do desenvolvimento, e da )ustria, 

cuja produç.o é bsicamente export&vel, os demais países, ao conta 

rem com menores "diferenciais" de produtividade setoriais, contam 

tambm com um maior potencial de demanda de consump interno, de 

cujo crescimento passa a depender o desenvolvimento da economia, 

que, realizado com um alto crescimento da produtividae, facilita 

o pleno uso dos recursos de forma contjnuada. 

Êste fato adquire maior relev.ncia quando 	lembramos 

que o setor industrial e o setor de serviços, os mais produtivos, 

absorvem nestes países de 60% a 80% de sua f6rQa de trabalho, 	o 

que, juntamente com a menor "diferencial t' em relaç.o 	agricultura, 

que em alguns casos absorve mais de 20% do emprego, constitui uma 

base extremamente favor&vel para um mercado de massas, face 'a alta 

eficincia mdia é igualit&ria distribuição de renda implícitas 

em tal estrutura. 

No caso brasileiro (afora a consideraç.o de uma renda 

per capita bastante menor ainda, que consideremos apenas o mercado 

potencial do Centro-Sul) a situaç.o t diferente, pois os setores 

menos produtivos, neste caso Agricultura e ServiQos, abrangem mais 

de 86% da f6rça de trabalho, o que restringe necessariamente o mer 



cado interno e, principalmente, a importancia das f6ras de deman-

da de consumo como instrumento de desenvolvimento. 

Isso sugere que, no atual estagio, a expansão 	indus- 

trial depende substancialmente de elementos aut6nomos, an&logos em 

sua operao à substituição de importa96es, que reconhecidamente jo 

gou um papel altamente ainamico no processo industrial brasileiro 

dos anos 50. 

IV.2 - Caracteristicas Tecno16gicas do Desenvolvimento Industrial 

e Suas Implicaç6es Principais. 

As modificaç6es nas produtividades setoriais da mão-

-de-obra, entre 1950 e 1960, para o conjunto da economia brasilei-

ra, e a variaQão na estrutura do emprgo total entre aqules anos, 

podem ser vistas atravs do Quadro 5. 
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QUADRO 

PRODUTIVIDADES INTERSETORIAIS RELATIVAS - ESTRUTURA DO ENPRGO 

PRODUTIVIDADE TAXA DE CRESC, 
SETORES RELATIVA(IND100) ANUAL DA PARTICIPAÇAO NO 

DA MAO-DE-OBRA PRODUTIVIDADE EMPREGO (%) 	() 
195 011960 195 0  1960 1950 1960 

Agricultura 20,6 13,6 2,49 62,4 55,1 
Ind. de Transf. 100 100 6,83 9,8 9,1 
Extrativa M1.neral 24,8 3395 10,05 0,7 05 
Construço, 19,0 13,8 3,48 3,6 3,6 
Enegia Eletrica 184 9 1 116,3 2,04 0,2 0,3 
Comercio 123,2 75,6 1,74 5,8 6,9 
Transp. e Comun. 96,2 64,7 2,69 4,2 4, 
Serviços 62,2 26,6 - 1,59 10 9 2 12, 
Govêrno 113,3 24,1 - 8,50 3,1 7,2 

TOTAL 45,0 31,0 2,92  

FOTS: Censos Demogrftcos (1950. e 1960) para dados sabre Emprêo. 

Revista Brasileira de Economia e Censos Industriais do IBGE 
pra dados sôbre Produto. 

(*) - 	Os censos cemogrftcos (necessrta em,razo da falta de da- 
dos comparaveis) revelaram para a Industria uma participa-
QO no Emprego, alem de mais elevada que a obtida no 	Qua- 

3 declinante entre os anos de 1950  e  1960. 

Os Índices de produtividade do trabalho refletem no ap 

nas a variaç.o do produto por operrio ocupado em cada setor, mas 

tarn1n os efoitos de uma mais rptda expanso de alguns setores, ou 

seja, modiftcaçes na estrutura da economia. 

Buscando avaliar a parcela do incremento da produtivida-

de do trabalho que deve ser creditada a c1teraçes na distributQo 

do emprego, utilizou-se um trabalho do Secretariado da Comisso Eco 

nômica para a Europa da Organtzaço das Naçes Unidas (*), no qual 

(*) - Some Factors in Economic Growth in Europe During the 1950", 
pg. 34 e seguintes. 
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se desmembra em dois componentes o índice global, de produtividade 

do trabalho. (*) 

O primeiro é um ntSmero índice resultante da ponderao 

das produtividades de cada setor no ano t, pelas suas paticipa-

'jes no emprego total do ano base. Em outras palavras, trata-se de 

um índice que exprime o aumento de produtividade do trabalho no pft  

rfodo, admitida P. mesma estrutura de emprego que prevalecia no ano 

base, índice asse que chamaremos de 'oomponente teono16gic0, pois 

ref:Lete os aumentos de produtividade atribuíveis aos avanvos tecn2 

16gicos e organiveis. 

O segundo componente, denominado 'estruturaV', repre-

sentado por um niniero índice obtido atravgs da ponderaço das pa 

tioipaes de cada setor no emprêgo total, pelas respectivas prod 

tiviades no ano t. 

Êste 'componente estruturaV' reflete as alteraes na 

produtividade média do fator trabalho na economia, devidas a mcdi 

ficaes na estrutura do emprego que resultam da transferência Illí 
quIdall de mo-de-obra dos setores de mais baixa produtividade para 

aquêles de maior efioinoia relativa. 

(*) Vide nota metodo16Sica ao fim do Capítulo. 
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A determinação dste componente para a economia brasilei-

ra, que pode ser vista no Quadro 6 (anexo), mostrou que 12 do acrs 

cimo da produtividade do fator trabalho entre 1950 e 1960 deve ser 

imputado a alterações na distribuiço do empr6go. 

O Quadro 7, extraído do estudo citado, permite situar o 

Brasil em relação a alguns países industrializados para os quais se 

determinaram estas componentes da produtividade global do fator tra--

balho. 

QUADRO 7 

CONTRIBUIQO DO COMPONENTE ESTRUTURAL 

PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DO TRABALHO 

ÍNDICE DA 
PRODUTIVI ' t STANDARDIZED CONTRIBUIÇÍ0 
DADE 	DO INDE)C' COMPONENTE PERCENTUAL 

P A ± S TRABíLHO (COMPONENTE ESTRUTURAL DE (3) em (i) 
EM 1959  TECNOLÓGICO) 
(1949=100) 

(1) (2) (I) (4) 

Brasil(1960,1950=100) 133,6 128,4 104,1 12 
4lemanha Ocidental 154.2 146,5 105,5 10 
Ãu9tria 142,8 136,5 104,5 Ïl 
Italia 160,0 154,7 103,5 6 
Iuos1via 153,4 126,6 121,1 40 
Países Baixos 138,7 139,3 99,5 - 1 
FÏanç9 152,4 148,4 102,6 5 
Canada 127,8 123,7 103,2 11 
Portugal 130,5 129,6 100,9 3 
Norüega 137,2 130,9 105,1 14 
Estados Unidos 126,4 127,9 99,0 - 4 
Dinamarca 125,6 124,4 100,9 - 
Belgica 128,9 128,9 100 - 
Rcinp Unido 119,8 119,9 100 

A observação do quadro acima mostra que o componente es- 

trutural é geralmente mais importante em economias pouco maduras e,ku 



9travessando rp1das transforiaçes de estrutura 	produti.- 

va (ver caso Iugoslávia), ou seja, aquelas onde setores de produtivi 

d.ade superior . m6dia da economia incrementam suas participaç6os no 

emprego ou setores de produtividade inferior . rndia liberam relati-

vamente mao-de-obra. O exame mais detalhado do Quadro 6 mostra que o 

significativo "componente estrutural" brasileiro deve ser imputado 

gricultura (produtividade inferior mdia mas liberando mao-dobi 

Comércio, Energia e Transporte e Comunicaçes (produtividade superior 

m6dia e absorvendo mao-de-obra). 

Quanto ao outro componente da produtividade global do tra 

balho, pode-se apenas dizer que traduz os efeitos do aumento 01pr6_ 

prio" das diversas produtividades setoriais. Disto resulta que todos 

os sctores colaboraram positivamente para este componente, h oxceço 

dos setores "serviços" o IlGovnrno 11  que apresentam - especialmente ns 
te ultimo - sensíveis quedas do produtividade ao longo da década dos 

50 (ver Quadro 6 e 8) (*)• 

Deve-se notar que o "componente tccnoi6gico", se bem que 

seja um índice que reflete a aço de toda a complexa gama do fat-

res que colaboraram para o aumento da produtividade.mdia (exceçao 

feita das alteraç6es na estrutura ocupacional), está fortemente asso 

ciado Ns inovaç6es de ordem técnica, dando, pois, uma idéia do forta 

lecimento tecnol6gico dos diversos setores. O fato do que no Brasil 

(*) - No caso da Agricultura, 	preciso notar que a interpretaç.o dõ 
"componente tocno16gico" devo ser feito com cuidado, pois 	a 
existência de um "fator adicional",,  a torra, pode 	introduzir 
uma distorçao. Assim, a incorporaçao de terras novas pode 	se 
encontrar por trás do relativamente alto "componente tecnolgi 
co" da Agricultura, nao irnputvol, pois, apenas ao invostirnen-
to e melhorias organizacionais ali realizadas. 
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ste componente tenha assumido magnitudes semelhantes às de países 

mais desenvolvidos (ver Quadro 7), indica um forte efeito de incorpo 

ração tecnoltgica, principalmente devido à Indstria (ver Quadro 8), 

o que permite, potencialmente, a passagem para etapas mais elevadas 

de desenvolvimento. 

As considera96es acima podem ser observadas através 	do 

Quadro 8, onde s.o apresentados os componentes da produtividade da 

mão-de-obra ao nível de setóres. 

QUADRO 8 

COMPONENTES SE'I'ORIAIS DA PRODUTIVIDADE 

GLOBAL DA MAO-DE-OBRA (1950/1960) 

S E T O R E S "COMPONENTE "COMPONENTE 
TECNOLÓGICO" ESTRUTURAL" 

Ag,4cultura 	..................... 8,02 3,96 
Industria de Transformaçao 20,29 
ExtrativaMineral 	................. 0,62 -0,03 

0,62 construço, ....... 	. 	. 	, • • . 	. 	, . 	. 
0,18 

- 
0,29 EnegiaEletrica.................. 

Comercio 	............ 	, 
Transporte e Comunicações 

3,02 
2,70 

1,69 
0 1 82 

Serviços 	. • • • . • • . . . . . . ....... • . . . .  2,4O - 0,23 
Govrno 	........................... - 4,61 - 0,79 

TOTAL 28,35 4,07 

Restaria dizer que a importância do "componente estrutu-

ral" no crescimento da produtividade mdia da economia resulta da 

possibilidade de increment&-la sem aumento absoluto do montante de 

investimentos, atuando apenas sBbre sua alocação setorial e s6bre as 

possibilidades e a1ternativims de combinação dos fat6res de produção. 
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As implicações dos diversos componentes estruturais no 

se restringem apenas a estes efeitos sabre a potencialidade tecnol&-

gica, mas afetam, tambm, a estrutura da demanda de forma complexa e 

Interrelacionada, dificultando, sobremodo, afirmações apriorísticas 

s6bre alternativas mais interessantes do ponto-de-vista macroecon8-

mico. 

A despeito de t6das as observaç6es acima, deve-se notar 

que a separaço do {ndice de produtividade global do trabalho nos 

dois componentes (tecnoi6gico e estrutural) tem como suposto implíci 

to a possibilidade de encarar as proclutividades setoriais e as alte-

rações na estrutura do emprego como relativamente independentes, O 

ue não corresponde exatamente à realidade, uma vez que a mobilidade 

da mio-de-obra pode induzir ou ser o efeito de investimentos reali-

zados em determinados setores (de maior rentabilidade moment.nea). 

Alrn disso, os setores que contribuíram positivamente pa-

ra o "componente estrutural" (Agricultura, Energia, Transporte e 

Comunicaçes e Comrcio), ou dependem cio comportamento da Indiístria 

ou de decises aut6nomas do Govrno visando solucionar deficiências 

de capital básico, o que reflui sôbre a produtividade setorial da in 
dstria. 

Consideradas essas relações, e lembrando que o que inte-

ressa em trmos de desenvolvimento é o resultado da combinação de 

ambos os fat8res, capital e trabalho, e difícil afirmar aprior'stica 

mente que a maior predominância do componente "estrutural", mais cal 

cado na utilizaç.o do fator trabalho, conduza a melhores resultados 

globais. 
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Trata-se, nesse caso, de um problema an1ogo ao da esco-

lha de tcnicas, de forma que o melhor resultado seria obtido por 

aquela combinação que conduza à uma estrutura de demanda que maximi-

se o "excedente para Investimento" efetivaniente incorporado ao pro-

cesso produtivo, permitindo a mais eficiente utilização possível dos 

fatores complementares ao longo do período considerado. 

O que de mais perempt6rio se pode afirmar é que uma menor 

predominância do componente "tecnolgico", favorecendo o "estrutu 

ral", pareceria mais adequado, pois permitiria sub stttuir o fator e 

casso, capital, pelo fator abundante, trabalho. 

Entretanto, •a incorporação explícita e independente do fa 

tor tecnologia torna tal afirmação discutível, e de solução incerta 

com a informação existente. 

Nota Metodolgica 

Se o produto e o trabalho no ano t são denominados 	de 

0(t) e L(t) respectivamente, a produtividade do trabalho é dada por: 
H(t) = 0(t) 

L(t) 

Para os ± setores da economia: 

H(t) = 	Oj(t) 	Lj(t) = 	Hj(t) 	Li(t) 

	

1 Lj(t) 	L (t) 	L (t) 

Lj(t) 	
representa a participação de cada setor no emprgo total,que 

L(t) 
será denominada Mj(t). 
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Se a produtividade do trabalho no ano base 	no ano t pode ser 

escrita sob a forma de um nmero Índice (fazendo H(0) = 1) 

H(t) 	= ¶Hi(t) Mj(t) 
H(0) 	¶ Hj(0) Mi( 0 ) 

Êste Índice pode ser partido em dois componentes: um é a mdiapon-

derada das produtividades setoriais e o outro um índice pondero das 

participaçes setoriais no emprego global ou seja: 

H(i) 	Hjt) Mj(0) 	¶H1(t) M1(t) 
H(0) 	Hj(0) Mj(0) 	¶Hj(t) Mi(0) 

O primeiro fator do lado direito da equação é denominado- (no estudo 

da ONU) ' t tandardized index Qf labour productivity". Ser..denomina-

do aqui de componente tecnol6gico". O segundo fator & o !1 compo-

nente estrutural" j. referido. 
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CAPÍTULO V 

PRINCIPAIS ETAPAS DE EVOLUÇO DA 

INDUSTRIALIZAÇAO BRASILEIRA NO PÓS-GUERRA 

O aumento de parttctpaço do Produto Industrial no Prod 

to Interno Bruto, antes descrito, é o resultado da aço de um con-

junto de fatóres, entre os quais a matar elasticidade-renda da de- 

manda de produtos industriais, a concentraç.o de renda 	resultante 

de um processo como o descrito e a aço da política do Govêrno 	em 

favor do setor industrial. 

A existência de relaQÔes tecnolgicas e de comportamento 

entre a indtstria e a economia permitiu estabelecer certas propor-

çes e ritmos típicos para os agregados industriais e globais, com 

um campo de vartaço definido pela necessidade de equilíbrio estru-

tural da economia, campo êste que se restringe em certos períodos 

pela dificuldade de prolongados ajustes via comroto exterior. 

Essas relaçÕes, funço da interdependência estrutural e 

dinâmica da economia, permitiram a deftniço de valôres típicos ou 

normais para o comportamento recíproco dêstes agregados, calcula-

dos atravs de estudos economtrioos internacionais, que, embora 

desconsiderando a aço de vrios fatôres ponderveis e específicos 

a cada país, constituem-se em um primeiro padro para a avaltaço 

do processo de i.ndustrialtza.ço. 

A primeira dessas medidas, 	qual jÉ foi feita referên- 

aia, é o grau de 1ndustria11zaço, definido como a 	partictpaço 

do Produto Industrial no Produto Interno Bruto, e permite em primei 
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ra aproximaço ver se a indC.stria se encontra em níveis de desenvol 

virneito "normal", segundo os padr6es oriundos de comparaçes inter-

nacionais. 

A modificaço ascendente de grau de industrialização, a 

médio prazo concomitante com o desenvolvimento econ&iiico,constitui 

o "processo de 1ndustria1izaço 11 , medido pela razo das taxas de 

crescimento do Produto Industrial e do Produto Interno Bruto, para 

qual tambm foi possível definir valres padro para os diversos 

níveis de renda per capita. 

Para evitar distor96es que diferentes crescimentos demo-

gr.ficos introduziriam, definiu-se a "elasticidade de crescimento 

industrial", como a razo, medida de forma aproximada, entre as t 

xas de crescimento do produto industrial e do PIB, ambas em termos 

per capita, e para a qual foi possível calcular valres mais esta-

veis e homogneamente compar&veis. 

O exame do comportamento dessas relaçes e dos ritmos de 

modificaço estrutural concomitantes indicam, pela sua irregularid 

de, a existncia de certas fases no desenvolvimento industrial bra-

sileiro, refletindo, entre outros fatres, as osci1a9es da capac 

dade para importar e os descompassos cronol6gicos do processo de s 

bstituiço de importaçes, atribuíveis aos descompassos de execuço 

dos projetos, %á menor ou maior regularidade das importa96es de v.-

rios produtos e à espera da ocorrncia de margens de substituiço 

compat,veis com as escalas mínimas de produço. 

A1m dstes elementos, seria necess.rio considerar, para 

a definio das fases, as modifica96es dos mecanismos de política 
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econômica, que por vazes antecedem e por vôzes seguem as a1teraçe.s 

das variaveis econômicas, e nem sempre de forma homogênea e coere 

te, por no refletirem a aço de uma política industrial definida 

como o uso de um conjunto de medidas coordenadas em funço de obje-

tivos claramente definidos e hierarquizados. 

Como é possível ver, a ausência de um mntco orttrio v 

lido para a defintço das fases de desenvolvimento industrial, e o 
- 

fato de que os multiplos oritertos aceitaveis no tem um comporta-

mento cronolbgicamente homogêneo, leva a que a divtso proposta se-

ja necessrtamente aproximativa e formulada em linhas gerats,busoan 

do compatibilizar os diversos critrios atravs da predominnoia e 

tmportncia de seus diversos elementos. 

Finalmente , a ausnoia de informaço comparvel torna 

sobremodo dl.f{ctl, quando no impossível, a anlise do comportamen-

to das variaveis importantes nas vrtas fases. 

Com essas restrtçes em mente, passemos à tentativa 	de 

oraotertzaço dos períodos mais marcantes do desenvolvimento ind.0 

tria]. brasileiro. 
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lA Fase,.j1.947 - 1955) 

A primeira fase se estende de 1.947, ano em que O desen 

volvimento industrial brasileiro sofreu uma aoelerao, até o ano 

de :1955, quando o processo adquire um oomportamento mais regular e 

o setor uma estrutura mais integrada, embora ainda desequilibrada. 

Rea:Lmente, o grau de industrialiaio (relavo entre o 

produto industrial e o PIn), que em 1947 era de apenas 17, 4%,muito 

inferior ?s características de economias de US* 200-300 per capitp 

atinge, em 1955,  22,6%, va1r considerado normal" para pafses den 

tro do referido, intervalo de renda. 

Esaa modifjcao no "grau de industria1iato"consubs-

tanciou-se em um processo de industria1i7ajo de 1,54 e em urna 

elastioi.ade de industriali?afjo de 2,06 (ver quadro), ambos valô-

res muito superiores aos considerados normais" pelos estudos de 

regresstto e oomparaes internacionais. 

Isso significa que o Produto Industrial cresceu a uma 

taxa cumulativa anual de 9,4%, enquanto o Produto Interno Bruto 

creacia a 6,1, sugerindo essas altas taxas que a inddstria agiu, 

efetivamente, como .o motor dintmico da economia neste período. 

Tanto o processo como a elasticidade de crescimento 

industrial deste paríodo acham-se um pouco acima dos valôres para 

o período 1947-65,  respeotívamente de 1,45, e 1,92, refletindo jus 

tamente a fase de ace1ercto do processo da industrialiao no 

pos-guer]?a. 

Ao mesmo tempo em que a inddstria modificava sua parta 

ciprto na economia,sua estrutura interna sofria transfo rmaqt~es, qu  
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mntando gradativamente o peso dos ramos mais diri.micos, essencial-

tnente produtores de bens-de-consumo durve1, intermediários e do ca-

pital, embora, como veremos, a um ritmo mais lento que o que iria 

prevalecer no período 1956-61. 

Outra característica geral dessa fase diz respeito 	ao 

comportamento da capacidade para importar., que embora declinante em 

trmos per capita durante o período completo, apresentou f1utuaços 

ascendentes, especialmente nos anos de 1950 e 1951, trazendo amplas 

conseqttncias para o processo de substituiço de importaçes. 

Assim, mesmo considerando uma elasticidade para importar 

uriitrj.a, a tendência N baixa da capacidade para importar significou 

umpoderoso estimulo para o processo de substituiçao de importaç6es, 

gra.ndemonte facilitado nas fases alternativas ascendentes da mesma, 

que tornav3m viaveis as importaç6es de bens-de-capital e intermedi-

rios necessários para alimentar aquele processo. 

A1m disso, embora a capacidade para importar no período 

no tivesse um comportamento animador, sua comparaço com as demais 

fases subseqUentes 6 favorve1, no s6 porque sua taxa de crescimen- 

to foi superior, como tambm porque a froqUncia e amplitude 	das 

flutuaçes nos perfodos seguintes foi menor, fazendo com que 	entao 

predominassem os efeitos de coaçao sobre os efeitos de estfmulo para 

a substituiço de importaç6es, isso ', em trmos de crescimento esta 

tornou-se mais uma imposiçao do que uma opço. 

Em palavras mais simples, a substituiçao de importa96es 

durante essa fase passa de relativamente espont.nea (característica 

dos anos anteriores) 	estimulada, som que isso envolvesse qualquer 
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juío premeditado, j. que as condies econômicas, internas e exte 

nas, foram as que conformaram essas duas formas de realiatjtto dó p 

cesso. 

O exame da instrumentao da política eoonômica durante 

o período permitiria dividir essa fase em subperíodos, que traduii-

riam as adaptaes instrumentais ths modiftcaes do ambiente eoonô-

mioo e as oscilajes entre objetivos conflitantes. 

Assim, o período 1947_50  caracteriou-se pela 	predo- 

mtntncia dos esforVos de equilibrar o balanjo de pagnmentos,ameaja-

do dc deficit crônicos após o esgotamento das. reservas de divisas 

aoumuladaa durante a guerra, resultado da política cambial dos anos 

1945_47, montada na perspectiva de exporta'es em rpid.a oxpanstto e 

refletindo, pois, as perspectivas do Brasil pró-guerra. 

Essa política libexai visava, tambóm, a diminuir 	sa 
presses inflacionrias atrtbuídas h baixa concorrência nos merca-
dos industriais, o que no foi atixgido, porquanto os Rltos pregos 

industriais ref:Letiam, b?sicaniente, as clesoomplementrzidades da e 

trutura industrial, que nSo possul.a suficiente integrao para ben2 

ficiar-se do urna concorrência crescente. 

Dessa forma o período 1947_50 assistiu a urna utiliafjto 

convencional dos instrumentos de política econômica, centrad& em 

tôrno do instrumento de política cambial, o nico que visava a obj 

tivos definidos. 

A manuteno da paridade cambial e a necessidade de re- 

correr a contrôles quantitativos das importaes, discriminando as 

enoo essenoiais e ao mesmo tempo garantindo urna reserva de mer- 
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cado para a produo interna, oferecia condies vantajosas 	para 

a importao dos bens-de-capital e i.ntermediÇrios necessrios, es-

timulando um processo de substituitjo de importaes extremamente di 

versií'ioado e intenso. 

Essa pottica resultou em um aumento da lucratividade 

real dos Investimentos industriais, pois a virtual proibijo da 

importao dos produtos finais que vieram a ser produzidos inter-

namente, somada à taxa de cmbio fixa o diferencial para os equipa 

mentos e bens intermediários, e à inflao interna, resultaram, na 

prtca, em subsídio aos bens-de-capital, cujo custo em relao ao 

dos béns produidos ficou substancialmente reduzido. Ao mesmo tem-

p0, a manuteno de um tal esquema cambial enfraquecia fL,  receita 

fiscal da Unio, nto permitindo que os investimentos públicos 

em infra-estrutura atingissem níveis compatívets de equilíbrio 

com a expanso industrial. 

A operao de Volta Redonda, a partir de 1946, a primei 

ra indústria 'modern&' funcionando em níveis aequados,garantiu no 

a viabilidade da expanso iiidustriai dôste período, como revelou 

a inadequaç.!tô da dotaio de capital social bsico ?s necIdd.es da 

neva indústria, o que seria a tônica das preocupaes de política 

econômica no reatante dessa fase. Assim, os estudos da Comisso Mi 

ta Brasil-Estados Unidos e a criao do BNDE, orientado inicialmen 
te para o financiamento das obras de infra-estrutura, indicam a pr 

ocupao de superar os principais empecilhos da inadequao de ca-

pital social básico, objetivada na criao de uma s6rie de fundos 

vinculados à realiao de obras infra-estruturais, espeo.a1mente 
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os setores de energia e transporte. 

Fina].niente, a Instruçto 70 da SUMOC, ao mesmo tempo que 

visava a acelerar e orientar mais sistemticrnente a substituio 

importaçes, buscava também refortar a receita fiscal da Unio, h 

bilitando-a a urna ajo efetiva de adequa!to da estrutura econômica. 

Essa tnstruo, ao discriminar mais gradativrnente os 

produtos "no essenciai& 2  ipso facto delimitava mais o ompo da sui 

tituio de trnportaes, ainda que sua inteno n.o fôsse a de esti 

mular sua produo interna 9  mas sim a de :Liberar divisas para as i 

portaes indispensvei.s A oontinuao do processo de industriali- 

. Estas erru' subsidiadas, ao passo que os no essenc.is!s 

riam substituídos. 

O resultado final, entretinto, o 	os dois objeti- 

vos: aquele visdo, de e imular a nporta'.o de heris-de-cpttct1 e 

intermedirios, auinentnndo o nível da atividade iiciustral interna, 

e o conseqUente do incentivo 	cdwj,o 'o bens dtsoriminados,isto 

, mais protegidos e considerados nM,o.eicais0 

O final, dessa fase caraot;oria-se por um aodnrnento do 

prooesso inftLacionrio . latente, alimentado, entre outros fatô-

res, pelo aumento dos custos industriais e gerais, devido t falta 

de urna infra-estrutura adequada e pela política oramentAria da Un 

o que recolocou no primeiro plano seu contrôle prioritrio. 

A inflao refletiu-se nos objetivos da política econ 

mica, pretertnd.o o desenvolvimento industrial em favor do contrôle 

da inflaVo e originando a crise do ano de 195 6 , resultado das po-

:Lítioas depressivas de 1955, paroial.mente anu1das pelas inverses 
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piblicas em transporte e energia, de que a PETROBRÁS é um marco im-

portonte, e que traduziam os reclamos do setor industrial brasilei-

ro. 

Essas in'verses eram duplamente tnflactonrias, e,naque-

la conjuntura, estimuladoras do desenvo].vimento industrial, seja 

pelo seu longo período de maturaço, o que farta com qs a demanda 

aumentasse antes de que os efeitos sabre a capacidade de produço 

f5esem sentidos, seja pela forma de financiamento adotada, isto é# 

expanses d.o deftctt de Caixa da Unto. 

Essa conjunço d.e objetivos antagôntoo, de estímulos e 

desestímulos stmultneos tndustrtalizaço, facilitando e dificul-

tando conoomttctntemente sua efettvaço, preparou o perfil eoon8intco 

da fase seguinte, redundando na opço pelo desenvolvimento indus-

trial, com exoluso de outros objetivos, que, dentro das restriçøes 

do momento, fôssem com êle colidentes. 

Finalmente, essa fase resultou na crtaço de um embrto 

de estrutura industrial mais integrada, modificaçio da existente em 

1947 e já razovelmente diversificada, que prttcamente determinou 

o modêlo de desenvolvimento industrial subseqtente, urna vez que a 

opço bsioa pela tndustrtalizaço já estava garantida. 
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2a. Fase -(1956-6) 

Êste período foi 1ndubitvalmente o mais Importante para 

a industria1izaço do ps-guerra, pois ao mesmo tempo que deu ori-

gem aos problemas que atualmente afetam o processo industrial brasi 

leiro, forneceu tambm os meios necess&rios para sua superaço, re 

prcsentados pela estrutura Integrada e diversificada que hoje ca-

racteriza a IndústrIa brasileira. 

Caracterizou-se o perlodo por uma aceleraço do j inten 

so processo de industria1Izaço dos anos 1947-55,  tendo o coeficien 

te correspondente atingido a cifra de 1,61, com uma elasticidade de 

crescimento Industrial da ordem dc 2,16 (Ver Quadro 9), no só os 

mais altos da hIstria brasileira, como muito acima dos va1res ti-

picos para paises rio intervalo de ronda por capita do Brasil. 

Isso significa que o PIB cresceu a uma taxa cumulativa 

nual de 7,0%,  enquanto o produto industrial o fazia a 11,3%,va1rez 

que atestam o extremo dinamismo do setor Industrial nesse periodo,o 

qua1,atravs das mltIp1as re1aços dc comportamento e tecno1gI-

cas que o ligam ao resto da economia, atuou como o pSlo 	dinamico 

principal da economia, aumentando a taxa de crescimento do PIB e a 

produtividade mdia da economia. 

Ê bem verdade que, como vimos, estes efeitos positiVos 

do crescimento Industrial sbre a produtividade in&dla da economiafo 

ram mais o resultado do alto crescimento cio produtividade Industril 

do que efeitos de "encadeamento" por modificaçes estruturais da 

ocupaço; entretanto, uma resultante positiva inegvelmente tevQ 
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lugar, embora menor do que a normalmente associada com as expectati-

vas cIo desenvolvimento industrial. 

A fase caracterizou-se por rpids modificaçes na estru-

tura da indústria, que favoreceram o aumento do crescimento do Produ 

to industrial, completando e apoiando-se no processo de ace1eraço e 

•2ntcgraço 1xdustrial iniciado em 1947. 

Foi, pois, uma fase de cliversificaço e integraço cIa es-

trutura industrial, montada de forma improvisada e assistemtica nos 

pordos anteriores, diversif1caço essa, no plano abstrato,po8sivei 

mente excessiva, ao deixar de considerar alternativas de expanso de 

exportaçes industriais ou a maior especializaço na substituiço de 

importaçes, o que resultou na criaço dc uma estrutura industrial 

granclemente diversificada, concomitante com urna pauta de importaçes 

cada vez mais rigida e incomprimivei. 

Essa substituiço de importaçes "horizontal t1 , altamente 
diversificada, foi o resultado da apl1caço de proteçes tarif.rias 

e cambiais pouco seletivas, que deixavam ao empresrio a escolha do 

produto especifico a ser substituido, o que naturalmente era feito 

com base na rentabilidade esperada cm prazo mdio, que incorporava 

os nivc-is cio protço e subsidios ento vigorantes. 

Dissemos, antes, "no plano abstrato", pQrque, efetivamen-

te, nas condiçes de estrutura de demanda, escalaS de produç.o  e cam 

po de açao das incentivos, a diversificaço do processo de substitui 

ço de importaçes era a so1uço mais racional e conveniente para o 

eiiprcsrio, diminuindo o grau de competitividade e permitindo urna 

diviso de mercados altamente benfica no prazo m&Iio, e que upera- 
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va largamente os altos custos implicitos em um tal modelo, associa-

dos ao inevit&vel sabre-investimento em muitos ramos industriais no 

vos. 

Adiclonalmente, a d1vers1ficaço teve dimenses positi-

vas, entre as quais cumpre destacar a maior difuso de know-how e o 

aumento dos efeitos de encadeamento do processo de substituiça de 

importaçes, que permitiram ampliar as naturais limitaçes do moda-

lo referido. 

Como resultado dúste processo, o "grau de industrializa- 

- 	 1 
çao ascendeu de 23,6% para 28,8%, isto e, superando os valores nor- 

mais para o intervalo de renda em que se encontrava o Brasil,consoli 

dando e complementando as transfarmaçes dessa fase com uma composi- 

o do produto Industrial, semelhante, em seu perfil geral, à de paí 

ses mais desenvolvidos, o que encontra sua exp1icaço no s6 no fato 

de ter sido um desenvolvimento de certa forma dirigido e portanto di 

feronte do que decorreria do livre jogo das forças de mercado, como 

tambm no tipo de desenvolvimento "dual" realizado, com forte conceri 

traço setorial e regional de seus efeitos econmicos. 

Outra caracterst1ca importante dessa fase, que explica 

algumas das medidas de po1.tica econ8mica adotadas, foi o comporta-

mento da capacidade para importar, gerada pelas c-xportaçes,com taxas 

de crescimento negativas e com pequenas flutuaçes de ano para ano, 

o que tornava Imperativa a aceleraço do processo de substItuiço de 

importaçcs, ao mesma tempo que aumentava o custa social de sua r 

11zaço. 

A transformaço da estrutura industrial ocorrida e as 
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modificaçcs co contexto econ3mic3 geral em que essa se reallzou,do-

ram origem a adaptaçes do instrumental de po1.tica econmica e de 

sua filosofia, resultando em um conjunto que, no obstante a c1efi 

ciência devida . falta de critrios dinâmicos de alocaço de recur-

sos, foi o mais integrado, racional e ambicioso até ento pasto em 

pr.tica. 

O Plano de Metas, embora sua duraço no coincida exata - 

mente com o perlodo 1956-61, foi o arcabouço dentro do qual se inse 

rirn os diversos instrumentos de politica econemica, arcobouço que 

se no permitiu uma perfeita coinpatibilizaço e coordenaço dos di-

versos instrumentos, pelo menos evitou as mais gritantes contracli-

ç3os. 

O Plano de Metas tinha dois objetivos principais, em rola 

ço aos quais o cqui1.brio do sistema foi relegado a um plano secun-

d6.rio: o primeiro dizia respeito 'a so1uço das maiores inadequaçes 

entre a infra-estrutura econmica, especialmente Energia e Transpor-

te, e o grau de desenvolvimento econmico, e o segundo complemen-

taço e integraço vertical da estrutura industrial brasileira. 

Ambos objetivos eram herdados do mod10 dc deserivolvimen-

to anterior, que permitiu, por sua intensidade, a co1ocaço a ' tvista 

grossa" doo principais estrangulamentos e desequilibrios, o que no 

sfacilitou a elaboraço do Plano de Motas, como permitiu a obten-

ço do apoio maciça para sua execuço. 

O primeiro objetivo, de adequaço da Infra-estrutura 

necessiclac'c- do desenvolvimento econmico, consistiu b'asicamente 	cm 

investimentos piblIcos, responsveis pelo grande aumento de partici- 
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pao d.o Govêrno na formao bruta d.e capital ocorrido no perodo, 

que. de 25% no qIinqênio anterior subiu at& perto de 37%. 

O financiamento d.êstes investimentos 9  sem uma contrapar-

tida no aumento da carga fiscal direta, aliado i sua longa matura- 

o, foram importantes fatres da acelerao do processo inflacio-

nrio ocorrido nessa fase. 

A execuo dêste programa de investimentos pb1ioos, que 

englobava a expansão da capacidade d.e refino da PETROBR.S, consti- 

tuiu-se em um poderoso aliciante para a insta1ao e amp1iao 	d.e 

determinados sub-ramos industriais ligados tec.no1gicamente à 	sua 

inip1ementao, entre os quais o de Cimento, Material E1tri.co Pesa-

do e Mecânica. 

Por sua vez, o segurid.o objetivo do Plano visava i aup1i 

e insta1ao d.e certos ramos cnslderados prioritrios para o 

desenvolvimento econômico d.o PAs e para os quais se previa inaten-

dimento da demanda por dificuldades do balan?o de pagamentos. 

ste objetivo foi atingido bâsicamente pela ooncess.o de 

fortes incentivos ao capital estrangeiro e nacional e, alguns ca 

sos especiais, em que o vulto do investimento inicial e sua baixa 

rentabilidade d.esestimulava a iniciativa privada,atravs d.o inver-

sões piblicas diretas. 

A seleo das indistr1as prioritrias, tdas pertencen-

tes aos ramos dinâmicos, produtores de bens-de-capital, d.e consumo 

durvel ou intermed.irios, foi feita, seja pela previs.o d.e d.eficit 

oriundos do funcionamento da estrutura industrial anterior, face 

is 	restr1es de capacidade para importar, seja pela previsão 
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de dc-ficit resultantes da exc-cuço das prprias metas da Plano, de-

que é exemplo a relaço entre a implantaço de indústria autamabi-

listica e o plana de expanso rodovl6.ria programada. 

Critrios secundrios foram os efeitos dinamizadares das 

diversas indstrias e o de poupança de divisas, de que é exemp1o,m 

bm, a indCistria autamobilistica. 

Na realidade, as diversas metas do Plano formavam um to-

do razohveimente homog6neo, pelo menos dentro do horizonte de tempo 

coberto pelas prajeçes, o a ataque simultne' 'a infra-estrutura e 

expanso das incstrias intermec11rias, cama SiderGrgica,Cimcnto, 

Âicaiis, Papel e Papelo, Borracha e- Fertilizantes, a maioria das 

quais atingiu as metas previstas, fornecia estimulas c-xpanso do 

complexo Mocnico, que, por sua vez, demandava, circularrnentc,bens 

1ntermedi.rios e serviços infra-estruturais. 

Êste ataque difundido o s1inultneo a diversos ramos in-

dustriais, feito em grande dependência da aço de elementos autno-

mas, cama substituiço de importaqes, investimentos pb1icoe e 

investimentos estrangeiros, ao mesma tempo que garantiu a demanda 

para essas cxpanses e possibilitou altas taxas de crescimento do 

produto industrial, levou, inevit'avelmente, ao superdimensionamento 

dc- uma srie de indústrias, em geral as mais dependentes destes e-

lomentos autnomas e de medidas de subsidio governamental, e que 

foram aquelas que apresentaram as mais altas taxas de crescimento. 

Dessa forma, o enfraquecimento destes fatores exgenos, 

ocorrida na fim dessa fase, encontra-se na raiz da crise industrial 

posterior, agravada pela aceleraço do processo inflacionria, fru- 
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to tambm dêste surto industrial, e que obrigou a lançar nico de meda 

das restritivas que, oumulativamente, enfraqueceram a aço daqueles 

elementos autônomos. 

Para a imp1ementaço de um conjunto de metas to ambioi2 

so, e em um ambiente econômico desfavorve1, face ao agravamento das 

presses inf.lacionrias internas e a crescente diminuiço da capaci-

dade para importar, o Govêrno foi obrigado a lançar mo de um conjun 

to de medidas de política econômica e administrativa, as primeiras 

visando 	canalizaço dos esforços no sentido adequado e as 	segun- 

das, o contôrno das dificuldades impostas por uma estrutura adminis-

trativa, sem as oondiçes de flexibilidade e coordenaço indispens-

veis à execuço das metas. 

A primeira medida de poiítica econômica, destinada a mino 

rar as dificuldades do Balanço de Pagamento, consistiu em um trata-

mento favorvel ao capital estrangeiro que se dest.nasse aos setores 

definidos como prioritr1.os. 

Assim, as remessas de lucros e ainortizaçes poderiam ser 

feitos a cêmbio de custo, inferior ao vigorante no mercado livre, ao 

mesmo tempo em que as reinverses eram assimiladas ? entrada de ca 

pitais, o que aumentava substancialmente a rentabilidade dêses in-

vestimentos. 

Igualmente, os financiamentos estrangeiros gozavam, dentro 

de certan condtçes, de um tratamento cambial prtoritrio, que al&n 

de conferir maior garantia ao prestadot', aumentava o juro real do e 

préstimo, o que explica a alta percentagem de emprstimos em re1aço 

s entradas de capital do exterior, 
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Mesmo uni sistema t.o eficiente de captaço de pouparas 

externas mostrou-s.e insuficientes no final do periodo para o atendi-

mento das necessidades de financiamento externo, o que obrigou o Go-

vrno a recorrer crescentementc ao expediente das operaçes de 

swps, que representava, como as demais medidas anterlores,uma trans 

fernc1a para os anos subseqUentes do alto custo social dessas opera 

çes. 

Pode-se argumentar que essas medidas justificaram-se corno 

as únicas fornas do contornar o estrangulamento externo para a reall 

zaço do Plano de Motas, o que, enquanto verdade, rio exclui o alto 

custo que significaram paro. o Pais nos periodos seguintes. 

No plano interno, reforçando os mecanismos acima descri-

tos, as invers3e8 eram canalizadas para os objotive do Plano, atra-

v6s cio um conjunto de 1tcc-ntivos "direcionai&', englobando a garan-
tia, atravs do avais públicos, de obtenço de cr6ditos estrangeiros  

em condiçes ravoraveis, a concesso cio financiamentos nacionais com 

grandes prazos de carncia e juros negativos e a garantia de reserva 

de mercado, feita pela  manipulaço dc- tarifas, contreies quantitati-

vos de cambiais e aplicaço cia lei das similares. 

Com respeito t protoço aduaneira global, isto é, levando 

cm conta s1multneamente os efeitos das modidas cambiais e tarif&-

rias, é interessante notar que neste panado as ramos mais protegi-

dos foram os produtores dc- bens-deonsumo rio dur&veis, cuja substl 

tuiço de importaç&s ia se havia completado, com unia proteço mdia 
de 167%, sc-guidos pelos ramos produtores de bc-ns-de-consuino dur&vei.s, 

com urna proteço mdia do 113%,  de bens-de-capital, com cerca de 

100% e de bons intermedirjos com 65%. 
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Isso parece indicar, de um lado, um subsidio impilcito 

produço de bens-de-consumo durvcis e bens-de-capital, e de outro, 

que Úste instrumento foi mais eficaz como racionador de divisas e 

captador de recursos fiscais, do que como orientador "relativo" das 

inVerse8, que neste sentido de-vem ter sido mais influenciadas pelos 

mecanismos de credito e contr61es quantitativos. 

De qualquer forma, o alto nivel protecionista deve ter de 

sempenhado um papel importante no sentido de aumentar a lucrativida-

de dos diversos investimentos e com isso criar um clima geral favorá 

vel às inverses Industriais. 

Finalmente, a expanso das inversUP governamentais cm iri 

fra-estrutura, a par de criar uma demanda pondcr&vel por produtos de 

certos ramos industriais, ao fazc-r-sc sem uni adequado aumento de car 

ga fiscal, obrigou a crescentes deflclts de Caixa, acelerando, pela 

expanso dos meios de pagamento, a taxa de inf1aço. 

- Ao mesmo tempo, a poiltica salarial aplicada dentro 	dc 

um contexto inflacionário resultou em que os salrios 	induatriais 

reais decrescessem constantemente cm relaço 'a produtividade, aumen-

tando a rentabilidade das empresas industriais, especialmente daque-

las integrantes dos ramos dinmIcos, favorecidas como prioritrias 

pelo Plano de Metas, e fornecendo, destarte, os meios para o autofi-

nanciamento das expanscs dc capacidade industrial (* ) 

(* ) - Veja-se o exame do m6dulo Sa1rio-Real/Produtivic1ade. 
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Ji sinto20, t8clas as medidas de politica ecoriemica postas 

trn pr&tioa, inclusive a crediticia, que facilitou grandemente recur-

sos dc capitalde-giro hs emprOsas, ag1rm no sentido de aumentaror 

tificialmente a rentabilidade do setor industrial em geral, e dos r 

mQs dinm1cos cm particular, atravs de transfc-rCncia dos Cnus dCs-

tc- aos demais setores da economia, especialmente aos grupos assala-

riado. 

A possibilidade de cxecuço dc um tal modelo, necesshria. 

mc'rito restrita no tempo, deveu-se ao alto ritmo do crescimento do 

produto o da produtividade, possibilitando aumentos de 

i'oals inferiores aos acr6scimos de produtividade, mas substanciais, 

ampliados artificialmente por um sistema do credito ao consumidor em 

expanso, criando um ambiente dc euforia para todos os grupos urba-

nõs. 

Com a dim1nuiço do ritmo de crescimento do produto,pelas 

razos já esboçadas, a inviabilidade latente dCste modelo torhou-se 

Sbvia, dosembocando na crise industrial e politica de 1962-63. 
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3 2  Fase -(1962-63) 

O período 1962-63 marca o i.nício da desaceleraço do de-

senvolvimento industrial brasileiro, conseqüência do znod10 de de-

senvolvimento seguido em períodos anteriores e da faltd de poder de 

deotso e de peroepço por parte dos responsvets pela política eco 

nômtoa da profundidade e natureza qualitativa da crise em gosta-

çÇo. 

Com efeito, o ano de 1961 assina1' o fim de uma época ca  
raotertza.da por rpida indu.stria1iza9o, neg1tg6cia para com set2, 

res no industriais, tais como Agricultura, Educaço, etc. )  e al1as 

taxas de inf1aço, que parotalmente se prQstaram à redistrtbutçode 

renda em favor das classes produtoras. No período seguinte, contu- 

o (62-63), os graves desequilíbrios setoitais e o clima 	poiíttco 

propício às crescentes extgnotas das classes assalariadas afeta 

das pela tnf1aço, tornaram claro que o desenvolvimento econmtco 

só poderia ter lugar sob condições que no aquelas até ento preva- 

leoentes. Na verdade, se em 1961 o Brasil alcançou uma de 	suas 

maiores taxas de crescimento (7,3% para o PIB e 11,1% para o Produ-

to Industria'), os dois anos seguintes (particularmente 1963)  foram 

marcados por substanciais -declínios nestas taxas. Assim, em 1962 o 

PIB cresceu de 5,14%  e o produto Industrial de 8,2% em relaço 

1961. Em 1963.o  PIB cresceu apenas 1,6%, o que significa um decrs 

cimo na renda per capita, visto que a taxa de crescimento demogr-

fioo no Brasil é da ordem de 3% ao ano, O Produto Industrial, por 
sua vez, declinou de 0,146%, evidenciando no só os efeitos desace- 

leradores do setor industrial, como também a autonomia parcial do 
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devtd.a ao comportamento ro.attvamente estve1 e, a curto pra- 

, independente do comportamento da Indijstrta, dos setores de Agri 

cultura e Serviços. (*) 

Essa sibtta desaoe1eroço da tndstrta brasileira parece 

sugerir um rompimento total com o modôlo de desenvolvimento nntes 

sugerido, o que, entretanto, no 000rreu. 

Embora se observe,000 resultado dos desequilfbrtos 30-

otais-eoon6m1oos e regionais gerados pela execuço do Plano de Me-

tas, uma grande diverstfioaço dos obetivos de desenvolvimento oco 

n1nioo, que oontrsta com a oonoentraço mntca do p.er{odQ anterior 

em t8rno da tndustrialtzaço e medidas oorrelatas, o processo de 

substituiço de import39es, ainda que enfraquecido, prosseguiu oon 

oentrad.o atravs dos investimentos ptíbltcos nos setores de Siderur-

gia e Petr&eo e dos investimentos privados, de forma mata diversi-

ftoada, nos setores de bensde-apital e intermedtrtos. 

Ao mesmo tempo, a inÍlaço alcançava uma taxa superior a 

50 em 1962 e superior a W9 em 1963, esgotando seus efeitos esti-

mulantes s8bre a economia à medida que perdia prticamente qualquer 

possibilidade de realizar o processo de redtstribuiço de renda em 

favor dos grupos investidores. 

A aceleraço da inflaço observada neste perfodo reflete 

a aço retardada de um conjunto de medidas e processos d.o período 

anterior, entre os quais basta mencionar a aço da Instruço 204, 

(*) Para o per{odo, o processo de tndustria1tza90 foi de -0,29 	e 
a elasticidade industrial 2,56, sendo positiva apenas por ser 
o qUQcteflte de duas taxas  negativas (vide quadro). 
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que vinculou os preços externos ao n{vel de preços internos, os res 

gates dos swaps e cambiais e a presso para expanso de ordtto pe-

los setores superdimensionados durante a fase do Plano de Metas, 

e que encontravam crescentes dificuldades de mercado. 

A ôsses fatôres somaram-se as restriçes do balanço de 

pagamentos e os aumentos dos gastos de consumo da Unio, seja para 

custeio dos gastos de pessoal, seja para subsidiar certos setoreso 

mo Transporte e Comunioaçes, determinando um complexo de fat6res 

propagadores e aceleradores da inf1aço, cuja e1tmtnaço se viu d.i, 

ftoultada pelas perturbaçes s6oio-poi{tioas que traria,tornando e 

tremamente invtvel a manutenço de uma poiítica antttnf1aoionrta 

coerente o estvel. 

Neste quadro, desvaneceu-se o singular otimismo formado 

no per{odo do Plano de Mêtas, baseado na confiança ingênua nas pos-

sibilidades de manutençó das recentes taxas htst6ricas de desenvol 

vimento, e o combate ao processo inflacionrio, já ento estri1 e 

descontrolado, passa a se constituir num dos objetivos prtoritrios 

de pol{tioa econômica. 

Entretanto, o fator decisivo para o reconhectmento da t 

flaço como o problema principal da economia no se baseou apenas 

na veriftcaço de que, pela sua intensidade, ela já no cumpria o 

papel d.e canalizar recursos para os investimentos, mas na oonjunço 

dêste fato com a dtminuiço do ritmo do crescimento da economia, o 

que no mais permitia acettr a transferôncia dos ônus para o fu-

turo. 
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Dndns es pecultaridades da sttuaço pol{tioa vtgente,bu 

cou-se conciliar um conjunto diversificado de objetivos tais como 

desenvolvimento econômico, combate à tnflaço, aumento de salrtos 

reais, reforma agrcrta, autõnomia financeira, etc., resultando na 

formulaço de objetivos de politioa econômica contraditrtos e al-

ternantes, buscando uma oompattbt11zaço tnvtvel no quadro tnstit 

cional brasileiro da época. 

Com efeito, no momento em que o prooesso de substttutço 

de importaçes, o principal elemento autônomo sustentador do proceE 

o de tndustrtctltzaço,se debtlttava grandemento, qualquer pol{tica 

econômica que desse ênfase a aspectos dtstrtbutivtstas (consideran-

do a estrutura industrial brasileira cujo importante Complexo Mecd-

nico depende, bstcamente, de elementos autônomos como o tnvestime 

to pblioo) estava fadada a acelerar a crise que se esboçava. 

Dessa forma, ao ceder presso dos assalariados por 

maiores salrtos, originada pela queda do ritmo de crescimento da 

economia e pela aoeleraço d.a tnflaço, e a outras presses com or 

em semelhante, tais como subsídios a setores deftoitrios e aumen-

to d.o volume de ordttos, o Govêrno enfraquecia sua capacidade de 

investimento. 

Assim é que a tormaço bruta de capital ftxo, que havia 

evoluido taxa mdta de 9,2% ao ano entre 1956 e 1961, estagnou 

em 1962 e 1963,  mantendo-se, prttccunente, no mesmo nível alcançado 

pm 1961.  O investimento privado, contudo, caiu de 11,4% de 1961 p 

ra 1962, obrigando o Govêrno a incrementar seus investimentos de 

proxtma&unente 22,8% em 1962, para compensar a queda. Em 1963,00 
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tudo, os investimentos governamentais voitcam ao nível de 1961. 

Por sua vez, o fluxo de capitais de risco do exterior,e 

cluindo-se os reinvestimentos, declinou de US 108 mtlhes em 1961 

para US 69 mt1hes em 1962 e US' 30 mi].hes em 1963. 

No plano formal, refletindo a maior integraço e mobl.li-

d.ad.e social do Po{s, e a premoniço da crise que se aproximava, o 

debate amplo de alternativos de desenvolvimento fêz-se extremamente 

frtil, engajando segmentos da sociedad.e antes alheios a essa pro-

b1ernttca. 

Entretanto, s oolocoçes da prob1exnttca faltaram os e-

lementos d.e an1tse que permitissem examinar, quer sua viabilidade, 

quer sua adequao a sttuaço concreta. 

Em contraste com o período anterior, em que a base poií-

tica permitiu a execuço de um programa coerente, as tndefiniçes e 

contramarchas da política econômica apenas refletiam o vcuo poif-

tt0o existente e a procura, por parte do Govêrno, de uma base p0-

l{ttca s1td.a, o que o tornava grandeniente propenso a assimilar as 

presses, ainda embrtonrias e contradtt6rias, acima referidas. 

stes fatos e, bsicamente, a tncompreenso da real di-

menso dos problemas herdados da fase anterior, que colocava no pl 

no do apreensível um conjunto diversificado de objetivos formalmen-

te conci1ivois, resultaram na política econômica seguida, sintet 

zada na queda do investimento publico no justo momento em que êste 

deveria aumentar para compensar o enfraquecimento do processo 	de 

substituiço de tmportaçes, .desembocando na crise industrial 	do 

ano de 1963.. 
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Os ramos mais atingidos foram os produtores de bensd 

-capibal,altamente dependentes, como jn observamos,do investimento 
pb1ioo, e de bens-de-consumo durveis de forma mais intensa os pr 

metros, cuja produço quase caiu aos níveis d.,e 1961, ambos repon 

dendo por 25 do Produto Industrial e caracterizados por um Clto e-

feito de encadeamento, o que propagou de forma ampliada a crise ao 

setor industrial em seu conjunto. 

O fracasso adiciona], na política de estabiltzaço e 

cqnseqttente crise política selaram o fina], dessa fase, a primeira 

no pés-guerra que termina com um saldo eoonmtoo ilquidamente ne 

gativo, embora deva ser reconhecido que parte deste saldo seja o 

bito transferido de fases anteriores. 
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ka, Fase - 1964/1966 

As condiçc-s econ8micas que presidiram esta fase so fun-

damontalmcnto as mesmas da fase anterior, 'a medida em que resultam 

tamb6m das modificaçes estruturais ocorridas no período 56-61. Jus-

tifica-se considerar Cste período como uma fase 'a parte pelas signi-

ficativas a1teraços na operaço cl.os instrumentos de política econ-

mica, possibilitadas pela s1ida base política cio que dispas o Govr 

no instaurado cm abril de 1964. 

sto período inicia-se com um crescimento, em rc1aço ao 

ano de 1963,  de 5,1% para o Produto Industrial e de 3,2% para o PIB, 

reduzindo-se, no ano seguinte, a taxa do produto industrial para 

- 4,8% e elevando-se a do PIB para 4,7%  (devido principalmente ao se 

tor agrícola). Essas cifras indicam para o período um processo de 

industria1izaço cio - 0,97 o uma elasticidade Industrial de - 4,03, 

o que traduz, cio ponto-de-vista cIa dinm1ca industrial, um retroces-

so em relaço ao período anterior (vide Quadro 9). 

Isto devo-se no só ao efeito cumulativo da dc-sace1erao 

Industrial dos anos antc-riores como 'a decidida opço de combater a 

inflaço, considerada o principal obsticu10 ao crescimento futuro, 

Assim, foram mobilizados e operados v.rios 	instrumnentos 

de política econ6mlca centrados eia terno cia contenço da 	expanso 

dos meios de pagamento, tais como 1imita9cs ' expanso de crdIt9, 

medidas para aumento da arrccadaço fiscal, política de contenço sa 

larial e uma política orçament&ria de reduço de deflcit ,atras da 

diminuiço das despesas de consumo e disip1iiato 4s gata 

capital. 
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O resultado deste conjunto de politicas e medidas, embo. 

inferior ao programado, foi animador, no só interrompendo (em 19611): 

t tendência exponencial que caracterizava a inflaço, como roduzind 

seu ritmo de 80% para 50% em 1965. 

Visando a minorar os efeitos inibitrios e prcvidveia da 

po]itica do desinflaço a curto prazo, tomou-se um conjunto de dcci-

ses dc estimulo ao nivei dc atividade interna. 

Com re1aço ao capital estrangeiro, procedeu-se h 
ço das principais rostrtçes ±'eforentes a remc-saas por conta 	dQ 

rja1t1es e ass1stncia tcnica e administrativa, regulando-se erï 

tretanto o quantum das remessas livros para 5% do valor da prpduç 

c1.a einprsa 

As rciessas dc lucros foram liberadas at6 o iimite dc- 12% 

(cai-culados sabre capital mais reinvestimentos registrados), passan-

do dai em diante a serem taxadas progressivamento. 

Por sua voz, os avais de entidades pbl1c 	a empresas 

com maioria de açes com dire1t a voto de propriedade de pessoas es 

trangeiras, passaram a ser regidos por autorizaço epecial,conferi-

da quando provada a prioridade setorial ou regional cio inyestiment, 

o mesmo aplicando-se ao financiamento cio entidades pb1icas. 

V-so, pois, que as vantagens e subsc1ios ao capital es-

trangeiro foram reduzidos em relaço aos utilizados nQ perl.odo do 

Plano de Mc-tas, quando as oportunidades dc invdstimonto oram maira 

e mais f.cilmcnte reconhecíveis. 

Confiava-se,, pois, que a eoncesso do estabilidade e ga 

rantia consistiria o principal incentivo para os investimentos e- 
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trangoirs. stos contudo, como jA nos referimos, evoluiram de 

US$ 108 m11hcs em 1961 para US$ 69 m1lhes cm 1962, US$ 30 mi1hos 

cm 1963 e mantiveram-se em US$ 28 m11hcs cm 1964 e uS$ 42 mi1hcs 

(estimativa) em 1965. 

No tocante aos investimentos nacionais, buscou-se ativar 

o parque Industrial, atravs cia uti1izao de um conjunto de Fundos 

destinados, simu1tnoamcnte, a aumentar a eficIncIa das empresas 

e oferecer novas oportunidades do Investimento que se traduzissern 

demanda por equipamento nacional, diminuindo as coneeqüncIas que a 

desace1oraço tivera sobro o Complexo Mecânico que, como vimos, de-

pende granclomente do Investimento e medidas do Setor Pcb1Ico. 

Assim, foram criados o FIPEME, destinado ao financiamen-

to de capital fixo e assessoria para as pequenas e m&Ias empresas, 

com prazo de 5 a 6 anos; o FINAME, destinado ao finaneiamonto, ao 

comprador ou ao vendedor, das transaçes com equipamentos, e o 

FUNDECE, para financiamento de capital de giro, condicionado a aber 

tura da propriedade, melhoria tecno1gica e/ou esforços de expanso 

dc exportaçcs industriais. A par destas medidas, mantiveram-se de 

forma mais restrita os in.entivos de Importaçes sem cobertura cam-

bial e isençcs fiscais para os empreendimentos definidos como prio 

rlt&rios. 

Adicionalmonte, estabeleceram-se mecanismos de Inoenti-

vos as exportaçes industriais, visando, alxn do objetivo de diver-

sificar a pauta do cxportaqes a mdio prazo, ao aumento da ativida 

cio Industrial Interna. Para isso, foram utilizados varios Instru - 

mentes, tais como financiamento para as exportaçes,exportaço em 
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consianaço, reteno de cambiais pelo exportador, para utilização 

na importação de máquinas e/ou intermediários para amp1iao e/ou 

operação da ernprsa, seguro de crdito das exportaQes draw-back 

etc. 

T6das estas medidas, visando 	dinamização, aumento,e- 

ficincia e diversificaço do parque industrial brasileiro, indicam 

a busca de um n6vo mod10 de desenvolvimento, sinificando o meco-

nhecirnerito iriiplicito de que a substituiQo de importaçes já no de 

sempenhará o papel do passado. 

Entre ês2es esforços de adequação institucional se des-

tacam a estruturaço do merca io de capitais, visando permitir uma 

eficiente e r.pida captação e realocaço• de recursos financeiros, e 

a Reforma Administrativa, que permite conferir maior coerência e 

raciora1idade à aço do setor pblico, em grande parte operando ro-

tineira e mediatamente, o que n5o s6 lhe tira a eficiência como im-

possjbilita uma ação coordenada de longo prazo. 

Os resultados a que essas medidas 1evaro, pela reorde-

nação de estrutura industrial e reformu1aQo do comportamento empre 

sarial que exigem e a que conduzem, s6 podero ser julgados a rndio 

e longo prazo. 

Um exame mais detalhadc.. da ipteraço entre os elementos 

estruturais e conjunturais, que juntamente respondem pela atual si-

tuaçao de baixa ainamica indu.strial,encontra-se no Capitulo II, Ti-

tulo iii, Sup:estes e Apreciaçes Finais. 
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O que parece evidente é que da capacidade para analisar 

adequadamente a s1tuaço atual e elaborar uma estratgia eficiente, 

instrumental e desenhada para redinaniizar a inacstria, permitindo 

que essa reassuma seu papel dinm1co, depender& a desejada ompati-

bilizaço entre estabilidade e desenvolvimento r&pido. 
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QUADRO 9 

TAXAS DE CRESCIMENTO - PRODUTO 

INDUSTRIAL E PRODUTO INTERNO BRUTO 

Fases iPI iPIB 
i PI 

i Vi13 

i P1 

)/capit 

i PIB 

)/cat 

iPI/ca.1t 

iPIBp/capita 

lQ Fase  (1947/55) 9,4 6 1 1 1,54 6,4 3,1 2 1 06 

2 	Fase (1956/61) 11,3 7,0 1 9 61 8,0 3,7 2 1 16 

3 	Fase  (1962/63) - 0,5 1,6 -0 9 29 -3,.3 -1,3 2,56 

4L1  Fase (1964/65) - 4,6 4,7 -0,97 -.7,3 118 - 4,03 

Total 	(1947/65) 8 9 1 5,5 1,45 5,0 2 1 6 1,92 

- Definido no texto como processo de industria1izaço. 

- Definido no texto como elasticidade' industrial.. 
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CAPITULO VI 

MODIFICAÇÕES NA ESTRUTURA INDUSTRIAL 

VI.1 - Introdução - CompctraQao com Padres Internacionais 

O crescimento industrial brasileiro foi, como d sabido, 

rápido e diversificado, tendo o nível global da atividade indus-

trial crescido h taxa de 7,2 ao ano no período 1939/1949,  a 8,5; 

ao ano entre 1949/59  e a 9,7 ao ano de 1959 a 1964. A taxa média 

de crescimento para os 25 anos considerados foi de 8,3,`1 ao ano. 

A estrutura industrial anterior estava concentrada prin 

cipalmente em produtos alimentícios e têxteis. Estas atividades 

so ainda hoje importantes, mas a estrutura apresenta-se bastante di 

versificada com o recente aparecimento e crescente participaçao de 

setores corno o Químico, o MetaLirgico, o de Máquinas e Equipamento 

e outros como os de produtos de Papel e de Borracha. Em termos ge 

rais, a evoiçao tem obedecido aos padres característicos, coman 

fase deslocando-se de bens de consumo para bens de produçao e de in 

distrias tradicionais para indtístrias modernas. 

Se agregarmos os ramos ao nível de bens de 'consump e 

bens de produço, veremos mais claramente esta modificaçao da estru 

tura industrial brasileira, especialmente na década dos 50, quQpd.b 

ocorre um aumento marcante na importância dos bens de produçao. Is 

to mostrado no Quadro 10. 



1340 
QUADRO 10 

EVOLUÇÃO POR TIPOS DE PRODUTO 

5 E T O R 	DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL 

IS Ia 
	

1939 	1949 	1959 	1964 

Bens de consumo (20-26,28-29) 

Bens de produço (27,30-3 8 ) 

687; 

3 2 7; 
6 37; 

377; 

447; 

567 

437; 

577; 

TOTAL 1007; 1007; 1007; 100% 

O estudo comparativo da evôiuçao da estrutura 	indus- 

trial brasileira em reiaçao t experincia histórica de outrosíses 

foi realizado tomando por base um estudo publicado pelasNaç6esUni 

das (A study of Industrial Growth:, 1963. Saies NQ 63.II.B.2),que 

mostra existir unia forte re1aço entre a estrutura industrial de um 

dado país e suas respectivas populaçao e renda per capita. Em ou-

tras palavras, se forem conhecidos apenas os níveis de renda per ca 

pita e popuiaçao, pode-se estimar o nível de valor agregado em cada 

ramo da indústria. 

A existência desta relaç..o n6o implica em que os níveis 

de renda e popuiaçao levem os níveis de produçao industrial a ser 

o que so. Nem significa tambóm que, para um determinado país, o 

padrao de atividade industrial deva ser como o previsto. 

A d.otctço de recursos naturais, a estrutura da demanda, 
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as relaç6es comerciais internacionais e outros fatôres podem levar 

e levam a estrutura atual do País a diferir da tendnca média ob - 

servctd.a. 

Afora as peculiaridades do próprio País, a evoluço nor 

mal do padro da Produçao Industrial ao longo do tempo pode nb se-

guir a linha prevista pelo estudo de cross-sections, pois variaç6es 

entre séries temporais e comportamentos de cross-sctions •so 

freqjtentes em economia (as funç6es poupança so um exemplo comum) 

O conjunto de dados do estudo das Naçes Unidas é compatível com a 

possibilidade de que a cross-sction padrao se desloque ao longo da 

teiipo (vide estudo citado, pdgs. 43-52). Assim, mesmo a evõiuçao 

Hnorma1? do valor agregado em um setor pode no ser aquela prevista 

pela utiIizaço de séries temporais das varidveis renda e popuiaçao 

e obtençao de séries temporais do valor agregado industrital atra-

vés das equaç6es derivadas da cross-section. 

Um outro problema que ocorre quando se compaa o compor 

tamento de séries temporais Oom cross-sections refere-se Ns altera-

ç6es de preços relativos. No caso brasileiro eles se modificaram 

significativamente nas iUtimas duas décadas, e os padres de cresci 

mento sao bastante diferentes quando se intenta manter cattazites os 

preços relativos.Dado que a maneira correta de tratar êsse problema 

no está. perfeitamente clara, optou-se po.r deixar os preços relati-

vos variarem. A maior razão para tal é que ilenhunia corrçaofoifei 

ta para diferentes preços relativos no estudo original das Naç6es 

Unidas. 

stes problemas de possíveis desloc'amentos com o tempo 
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na cross-section padrao e nos preços relativos implica em que as mu-

danças ao longo do tempo, isto 6, as taxas de crescimento aparente-

mente previstas pelos resultados do estudo da ONU, podem nao repre-

sentar realmente a tendncio. média observada entre os países. As 

magnitudes absolutas previstas para qualquer ano esta0 tambóm sujei 

tas a alguns problemas. 

O mais sério d1es é, possïvelmente, a escolha da taxa 

do câmbio para transformar cruzeiros em dólares. Outros seriamdi 

ferençcts nas definiçes de 'valor agregad.o, olassificaçes indu9-

triais distintas, etc. 

Tentou-se minimizar as distorçes introduzidas por s-

tes problemas, mas deve ser observado que uma margem considerdvel de 

incerteza permanece, e que a estimativa mais apropriada para unia va 

riel pode diferir bastante da utilizada na analise seguinte. 

Por outro lado, procurou-se reduzir êrros de interpreta 

çao, através da an1ise simult.nea tanto da posiçao absoluta e u-

danças ao longo do tempo, corno também . luz de outras informaçes 

nao dependentes de comparaçao através de cross-sections. 

O Quadro 11 apresenta a comparaçao entre as taxasde cres 

cimento efetivas e as previstas pelo estudo da ONU. 
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QUADRO 11 

CRESCIMENTO SETORIAL EFETIVO E PREVISTO, 1949-64 

5 E T O R 
TAXA 

DE 
MEDIA 	AIVIUAL 
CRESCIMENTO 

DIFERENÇA 
PERCENTUAL 

ISIC Efetiva 	Prevista 

Alimento,bebidas e fumo (20-22) 7,7% 6,9% 12% 

Têxteis 
( 	 23) 4,9 9,2 -47 

Vestuário e calçados 
( 	 24) 6,9 8,1 -15 

Madeira e produtos (25-26) 5,2 9,6 -46 

Papel e papelão 
( 	

27) 9,5 12,3 -23 

Editorial e Grficct 
( 	 2) 4,2 9,5 -56 

Couros e produtos ( 	 29) 5,5 7,3 -25 

Borracha e produtos ( 	 30) 9,4 7,8 20 

Química (31-32) 12,8 8,8 45 

Minerais no metlicos ( 	 33) 5,2 8 9 2 -37 

Metais 
( 	 34) 12,4 14,1 -12 

Produtos de metal (35-38) 15,2 12,1 26 

Sao cipresontada.s a seguir algumas observaç6es quanto ao 

comportamento do setor, em re1aço aos padr6es internacionais consi 

derados. 

O nível de agregação ó muito alto para permitir urna n-

lise muito significativa , e grande parte do que se dirá serao mais 

hipóteses do que conc1uses comprovadas. 
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a. Indústria de transformaçao(total) 

O crescimento forte e sustentado do setor industrial bra 

sileiro é um fen6meno bem conhecido e numerosas vêzes descrito. Co-

mc observado anteriormente, uma taxa de crescimento médio anual su-

perior a 8;.::, e com uint certa tendência crescente ao longo de um perío 

do de 25 anos (39-64),  constitui uma experiência que poucos dos paí-

ses presentemente menos desenvolvidos conseguiram alcançar. 

Se compararmos esta atuaçao com o. prevista pelo estudo da 

ONU (Grófico a anexo (3)),  veremos que a taxa de creecimentoefetiva.6 

na realidade menor do que a esperada para um país com a renda e popu 

1aço do Brasil durante os anos 40 e quase igual taxa esperada des 

de 1950 até cerca de 1955-57. 

Sbmente a partir de meados da década dos 50 a indústria 

brasileira cresceu mais r&pidaente que o norma1". 	E, a acreditar 

e na, taxa de câmbio adotada, sbmente cêrca de 1960 o nível da ativi 

dade industrial alcançou o normal, tend.o sido inferior a êle em a-

proximadamente. 20, desde 1949 até meados dos anos 50. 

A industrictlizaço brasileira, vista sob êsse ngu1o,no 

parece, em absoluto, excessiva. Uma avaiiaçao mais refinada dosin.s 

trumentos de política econ6mica que afetaram a industria1izaço ( e 

dos investimentos mais relevantes) mostraria, sem dúvida, algumas de 

cisfles acertadas e outras nao tao corretas. Mas a evidência que se 

tem aqui indica que o nível global da atividade industrial alcançado 

nestes anos da década dos 60 foi bastante apropriado para uni país com 

as dir4epsõE>s do Brasil. 

(*) Os grficos apresentazioe desvios dos vaiares previstos, em per-
.centagens dastes va16ree. 
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b. Bens de consumo e bens de produção 

A evoluço relativa aos bens orientados para o consumo e 

tque1es orientados para a produço aparece como bastante semelhante, 

como se vê no Gráfico b anexo (). Ambos seguiram a tendência do 

total; bens de consumo aproximadamente ao nível do padrao nter•r.-

cional, crescendo rtpidamente, desde meados dos 50, até crcade 25 

acima do nível "normal em 1963-64. Os bens de produçao estiveram 

bem abaixo do nível normal até o início da década de 60, e ultra-

passando-o de apenas 10 em 1963-64. 

O exame anterior incorpora uma série de limitaç6es, muitas 

das quais salientadas no texto, que qualificam apenas como uma a-

proximaço preliminar, ainda que útil, ao problema das transforma-

ç6es estruturais de indústria, 

O problema já referido, da escolha de uma taxa de cLmbio a-

dequada, que elimine as principais distorç6es de preços relativosen 

tre os países de amostra e o país estudado, é prticainente tnsolt-

vel, e deve explicar, conjurltQmente com os maiores preços relativos 

dos bens substituídos durante a fase de aceleração do processo de in 

dustrializaço, as diferenças quanto ao julgamento da "normalidade 

do grau de desenvolvimento industrial brasileiro, observado entre o 

estudo anterior e a analise que se segue, realizada a preços cons-

tantes de 1955. 

Além disso, a desconsideraçao de alguns dos chamados fat 

res 	como posição no comércio internacional, distribui 

qao de renda e política econ6mica de governo, devida ts dificul.da- 

( _ ) Vide nota.' anterior 
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des de quantificaço, introduz um elemento tendencioso, especialmen 

te significativo a prazo módio, que torna pouco aconselhd.vel a assi 

milaç.o do padrEo oriundo da cross-section a um processo de desen-

volvimento histórico, cuja característica fundamental é a especifi-

cidade de comportamento dentro de diferentes contextos históricos. 

Por essas razes, a aniise, que tebricamente visaria def i-

nir os padres de modificaçao da estrutura industrial, possibilitan 

do, assim, a antecipaço da alocaço setorial de recursos que faci-

lite essas modificaçes e aumentando a fluidez das adaptaçes do se 

tor, deve ser entendida em seus justos termos, aliás salientados tan 

to no trabalho da ONU como no trabalho original de H.B. Chenery (). 

Assim, sua validade é a de uma primeira aproximaçLo 4 anóJ.i 

se do setor industrial, de apiicaçao rápida e Éimples q  fornecendo 

certos Hpadr6és contra os quais a estrutura da indústria brasilei-

ra, e sua evoluço, pode ser comparada. 

stes padr6es, implícitos na an1ise que se segue,cu.mpriram 

a funçao de chamar a atenço para certos ramos, cujos desvios em re 

1aço ao padrao normal, positivos ou negativos, os qualificam co-

mo merecedores de mais estudo. 

Assim, a analise que se segue, mesmo nao sendo uma continua 

ço do estudo anterior, foi por Ale facilitada.. 

Estudos futuros, realizados a um maior nível de concreço, 

permitirao, eventualmente, eliminar as principais distorçes mMeas  

duas anó1ises, enriquecendo o poder explicativo de ambas. 

(*) Hoilis B. Chenery, 'Patterns of IndustriaL rowth", American 
Economic Review, setembro de 1960. 
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VI.2 - Modificaçes na Estrutura do Produto Industrial pelos Ramos 

e Grupos 

- A evoiuçao da estrutura do Produto Industrial retratada 

no Quadro 12, mesmo considerando que as modificaç6es de preços rela-

tivos entre 1949 e 1959 introduzam certa margem de êrro, revela a 

progressiva perda de importLncia de alguns ramos, que denominaremos 

tradicionais' 9 , em reiaçao h ponderaçao ascendente. de outros ramos, 

que definiremos como "dinâmicos". 

Esta c1assificaç5o devo ser entendida como umrecursom 

todológico que visa a facilitar a captação das modificaçes mais re 

levantes entre os diversos ramos industriais, e no como uma divi-

so claramente definida. 

Além disso, como ocorre com qualquer categoria agrega-

da, a simplificaçao buscada tira riqueza de detalhe e especificida-

de; assim, por trds de categorias como "dinmicas e 

se encontram universos heterogêneos, que apenas podem ser agrupados 

em função de determinados critérios coriceituais. 

Por exemplo, ramos "dinâmicos" como Minerais no-Metá1i 

cos, Química e Mecânica, possuem razoável participaçao dos extratos 

artesanal e semi-artesanal, que tm como características baixa pro-

dutividade e incipiente tecnologia, enquanto um ramo tradicibnal 11  

como Madeira abriga extratos e empr8sas altamente eficientes e com 

tecnologia avançada. 



QUADRO 12 
ESTRUTURA DO PRODUTO INDtJSTRIPL 
GRUPOS E RAMOS - PREÇOS CORRENTES 

GRUPOS RMIOS 1949 (%) 1959 () 1966(%) 	(*) 

1 - TRADICIONAIS 1 - Madeira 4,2 3,3 2,2 
2 - Mobi1irio 2,0 2,2 1,7 
3 - Couros e Peles 1,3 1,1. 0,9 
4 - T&!til 	1 20,0 12,0 11,0 
5 - Vestu&io 4,3 3,6 3,2 
6 - PrÕd.utos àlirientfoios 20,5 16,6 13,0 
7 - Bebidas .4,4 2,9 2,3 
8 - Fumo 1,3 .. 	1,3 . 	 1,2 
9 - Editorial e Gr4fica 4,0 3,0 2 9 4 

10 - Diversas 15 1,6 1,6 

63,5 47,6 39,5 
11-A 11 - Minerais no-Met11cos 7,2 6,7 5,6 

12 - Papel e Ppe10 2,2 3,1 2,6 
13 - Borracha 1,9 2,3 .. 	2,6 
14 - Química 	. 9,9 .  13,5 17,4 
15 - Metaiírgioa 9.4 11,9 	. 13.2 

30,6 37,5 41,4 
II-B 16 - Mecnica 2,1 3,.5 4,0 

17 - M. E1trjco e Com, 1,6 3,9 6,8 
18. - Material de Transporte 2,2 75 8,2 

5,9 14 9 9 19,0 

FONTE: Censos Industriais de 1950  e 1960 - GE 
(*) - Inquéritos Econômicos 1966 - GETEI - Estimativas com base na part1cipaão do 

V.T.I no V.P. 
1-' 

- 



O exame do quadro anterior indica que os ramos do Gru-

po 1 tendem a perder ou no mxtmo manter sua participaço no pro-

duto industrial, enquanto os ramos do Grupo II, com uma intca ex-

oeço (Minerais no-metltoos), tm sua partioipao aumentada. 

ste fato indica que a 0 elastictdade de oresoimeuto" 

dos ramos do Grupo 1, com respeito ao crescimento do produto indu 

trial inferior ou igual unidade,, enquanto a "e1astiotdade °dos 

ramos d,o Grupo II é, em geral, bastante superior à unidade. 

Antes de considerar as caracter{sttoas dos grupos acima 

referidos, convm examinar a evoluço da estrutura do produto in-

dustrial a preços constantes de 1955,  que permittrS determinar as 

taxas de crescimento dos diversos ramos e grupos. 

o 
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QUADRO 13 

ESTRUTURA DO PRODUTO INDUSTRIAL - CRUZEIROS 1955 - 

GRUPOS RAMOS 1955 1964 
TAXA DE CRES 
CIMENTO ANU 

1955-64' 

1,Madeira .399 293 295 
2.Mobi1irio 2,6 1,5 2,7 
3.Couros e Peles 1,2 0,7 2,1 

1 - (TRADICIO- k.Têxtil 
5.Vestunto e 

16,8 11,7 4',7 
NAIS Calçados 4,3 2,9 4,6 

6.Produtos Ali- 
ment{oios 17,8 12,8 5,1 

7.Bebidas 3,7 1,9 1,1 
8,Fumo 1,4' 1,0 5,2 
9,Edttontal e 

Grafica 3,2 1,9 2,8 
10.Dtveraos 2.2 	57.1 1,3 	38,0 2.8 4,1 
11.Mlnerais n/me- 

tal. 5,9 4,2 4,9 
11-A 12.Papel e Pape- 

3,0 2,7 7,6 
13.Borracha 2,3 2,3 8,9 
1LI..Qu{mica 12,3 19,0 1LI.,1I, 
15.Meta1irgica 10,4 33.9 10,1 	38,3 8,5 	1045 
16.Mecânioa 2,6 2,7 9,3 

II-B 17,Mat. E1t. e 
de Comun. 3,6 9,0 21,0 

18.Mat,de Transp. 2,8 	9,0 12,0 	23,7 28,3 	21,3 

TOTAL 100,0 100,0 

FONTE: Registros Industriais (IBGE) 

NOTAS: 1) A estrutura apresentada refere-se ao produto das emprê-
sas com mais de cinco pessoas ocupadas. 
O produto dos ramos Madeira, Mobt1irio, Vesturio e Di-
versos foi obtido atraves de est4tivas dos indices de 
volume fisico dêstes ramos, atraves de suas 	participa- 
çes no produto a preços correntes. 
A srie do ramo Mecni.ca foi obid.a por correlaço com o 
produto e emprêgo do ramo Metalurgico, seu principal fo 
necedor de insumos. 
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A observaço do quadro anterior permite concluir que as 

indstrtas tladioionais crescem a taxas inferiores às do produto 

industrial sendo tanto maior a diferença quanto maior fôr o ritmo 

de expanso industrial. É onreoterfatica dêste grupo um perfil 

teonol6gioo e organizactonal relativamente siniples, o que faz com 

que predomine nos primeiros estgtos da tndustrializaço, perdendo 

parttotpaço constantemente, à medida que se efetiva o processa de 

desenvolvtnento industrial. 

Seu crescimento é, pois, vegetativo e muito 	influen- 

otado pelas alterações de preços relativos e pela distTibutço dos 

tncrements de renda, sendo bastante indicativo o comportamento dos 

ramos produtpres de bens de consumo no d.urveis, de uso mais di-

fundido, e que constituem a maior parcela dêste grupo. 

Contrario sensu, as indistrtas dtnmtcas apresentam ta-

xas de crescimento do produto e da produtividade superiores às do 

produto industr.l, caractedsttcamente nos perfodos de expanso 

industrial n'normal". Distinguem-se, também, das indstrtas tradi-

cionais por apresentarem uma estrutura teonol6gica e organizaotorl 

bastante complexa, compreendendo êste grupo as indtistrias que, tn 

cta], e geralmente se expandem via processo de substitutço de im-

portações. 

Essas indi.ístrias, as que mais tntersse apresentam com 

relaço s opções de desenvolvimento industrial, compreendem, 

strioto sensu, os ramos de Meoânica, Material de Transporte, Ma•-

tertal Elétrico e de Comunicações, Qu{mioa e Metalrgioa, mas, p8-

ra evitar a crtaço de um grupo restdual, é poss{vel acrescentar 
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os ramos de Papel e Papelo, Minerais no-Metltcos e 	Borracha, 

que, alm de estarem vinculados tecne].gicamente aos rasos dinâmi-

cos puros, apresentam segmentos importantes comas característi-

cas que individualizam aquele grupo. 

Essas características das industrias dinâmicas resultam 

no s6 em sua maior participaço no agregado tndustria]., como tam-
bm no aumento da taxa de crescimento do produto e da produtivida-

de do setor. 

As mais altas taxas de crescimento da produtividade da 

mo-de-obra que caracterizam as tndístr&as dinm1cas refletem, en-

tre outros fatôres, a maior densidade média de oaital por opera-

rio, a maior flexibilidade e adaptabilidad.e s condiçôes de merca-

do, a maior taxa de renovaço tecnolgica e, finalmente, o maior 

domínio sôbre os mercados de fatôres e produtos, já que essas iri-

dstrtas operam geralmente em regime de oonoorrnci.a oligopolista. 

Por sua vez, as maiores taxas de crescimento do produ-

to explicam-se por alguns dstes fatóres e, adicionalmente, pela 

maior elasticidade-renda da demanda de seus produtos, devida, seja 

ao carter 9 moderno" dos bens produzidos, sej4 , ã interveno d.e e-

lementos de política econômica que influenciam e determinam a ex-

panso de sua produço. 

Efetivamente, a demanda das industrias din4mioas, espe-

cl.almente do Grupo II-B, é igualmente muito influenciada e depen-

dente de medidas governamentais, inoluind.o aqui tanto os investi-

mentos publicos como as medidas de incentivo geral, que in.iøialme 

te e por motivos estratgtcos, fvoreoem sua 1.mplantaço,para pos- 
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teriormente garantir seu funcionamento a n{veis e oondtçes satis- 

fatórtes. 

Isso significa que seu orescitento é razovelmente in-

dependente das flutuaçes conjunturais da demanda, O que faz com 

que seus planos de expanso sejam formulados segundo uma perspec-

tiva de prazo mdto e com maior estabilidade, contando no s6 com 
ua maior capacidade de adaptar-se ao mercado, como, tam, com 

seu maior poder de tnfluônota na formulaço de poltioas econômi-

cas, frutos da posiço estratgica que ocupam no complexó indus-

trial. 

Essa importnoia é atri'bu{vel no s 	partictpaço no 

produto industrial e a seu crescimento, como aos efeitos de enca-

deamento que caracterizam o funcionamento dos ramos dtnmioos(mr 

mente do Grupo II-B) o que operam no s6 dentro das industrias dl.-

nmicas, como entre essas e as tradicionais, exercendo-se através 

de integraçes vertioaiB e horizontais, que permitem ou obrigam os 

ramos ligados econômiosmente aos que inovam produtos ou .prooessos 

a se adaptarem, influindo positivamente sóbre o ritmo da expanso 

industrial, embora custa de um qerto desperd{cio do pontode-vl. 

ta eooial. 

Finalmente, seus produtos so em geral de uso .muitipio 

e difundido, entrando em vrios processos industriais, o que con-
tribui para ampliar os efeitos, expansivos ou depressivos, das mo-

dif.icaçes ocorridas dentro dessa categoria. 

Este conjunto de peculiarida6es econômicas e teonológi- 

cas que definem as indistrias din4micas e tradicionais 	stgnifto 
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que os diferentes ritmos de crescimento relativo dêstes grupos tr 

ro conseqfênotas diversas para o ritmo e estrutura do crescimento 

do produto industrial. 

Dessa forma, um ritmo de crescimento relativo mais alto 

para as indstr1a dtnmicas acelera o desenvolvimento industrial e 

a transformaço estrutural da industria, conduzindo a uma maior i 

corporaço de lçnow-how e facilitando as posteriores adaptaç'es, a 

pliaçes e tntrod.uçes de novos ramos dinâmicos, que no momento s 

jam os °ortadores de tecnologia moderna, como é o caso atual das 

inW5strias eietrana,petroqu1:mica e atêmica. 

Ao mesmo tempo, este m6d.ulo de desenvolvimento tende a 

absorver relativamente menos mo-de-obra, devido s característi-

cas tecnol6gicas dos ramos dinâmicos, que exigem normalmente um i 

vestimento fixo muito maior para a criaço de um emprêgo adicio-

nal, isto é, possuem uma relaço capital/emprego mais elevada, o 

que é parcialmente compensado, ôoxno veremos, pelo maior cresoimen-

to do produto dêste ramo, que reduz a relaço produto/emprêgo. 

Ao contrario, um desenvolvimento em que as diferenças 

dos ritmos de crescimento das industrias dinâmicas e tradiconais si 

ja menor, trará conseqtênotas inversas, isto é, um ritmõ de crescI 

ménto global mais lento, uma menor incorporaço de know-how e um 

menor ritmo d.e modif1caço estrutural, ao mesmo tempo em que a ab-

sorço de mo-d.e-obra far-se-á a um ritmo relativo mais elevado, 

caracterizando um desenvolvimento màis equilibrado, por isso mais 

lento, e maj.s dependente do comportamento induzido d.a demanda d.e 

consumo final. 
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este segundo mdulo resu1tar, em um mesmo horizonte de 

tempo, na oriaço de uma estrutura industrial menos integrada e me 

nos capaz de permitir e suscitar a criaço de ramos tecno1gicame. 

te inovadores, com a iintoa vantagem de indopender da aço de ele-

mentos autônomos pondervets. 

Condiçes econômicas peculiares, especialmente a barrei 

ra de capacidade para importar, levaram à adoço do processo de 

substitutQo de tmportaes como matriz de desenvolvtmento,fazendo 

com que o Brasil se adaptasse ao primeiro dos m6dulos referidos e 

criasse uma estrutura industrial diversificada e razovelmento in 

tegrada, em que o crescimento de seu setor dinâmico depende oea 

centemente de sua pr6pria evoluço, como se depreende do exame dos 

quadros seguintes: 
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QUADRO 14 

ESTRUTURA DO PRODUTO INDUSTRIAL (Cruzeiros Correntes) 

1949 	1 1955 	J 1959 	1 	1964 

Grupo 1 63,5 57,1 47,6 43,3 
Grupo II 36,5 42,9 52,4 56,7 
Grupo 11-A 30,6 33,9 37,5 37,3 
Grupo 11-E 5,9 9,0 14,9 9,4 

T O T A L 100 100 100 100 

FONTE: Censos e registros industriais (.IBG) 

Conhecidas as taxas de crescimento real,do produtoindus-
.çrial e,as. moificaçs d ecrutura iridusia1 1  e pQsa11e1 ca1çt-.Lar as caxas ue cre Qclmenco cios rrupos oi cermo reais, ciesoonsie rando ponos as variaçoes de preços relacivos. - 

QUADRO 15 

TAXAS DE•CSCII€NTO DO PRODJTQ 1NWSTRIAL OR GRUS 
(Taxas Anuais Acumulativas) 

1949/1955 1955/1959 1959/1964 1949/1964 

Grupo 1 6,9 5,5 4,8 5,8 
Grupo II 11,8 15,9 8,5 11,8 
Grupo 11-A 10,7 13,1 6,8 10,0 

Grupo II-B 16,7 25,0 12,6 17,5 

T O T A L 8,8 101 3 6,8 8,5 

QNTE: Censos e registros industriais (IEGE) 
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A rapidez da transformaço estrutural, refletida nas al-

tas taxas  de crescimento do Grupo II e de seus componentes, sugere 

que o processo foi alimentado por elementos exgenos ao comportamen-

to "normal" da renda pessoal disponlvel, elementos esses que dinami-

zaram os diversos itens da demanda industrial, explicando a intensi-

dade do ci'escimento observado. 

Bssa observaço é reforçada pelo exame das "elasticide&' 

de crescimento dos diversos grupos em relaço ao agregado indus-. 

trial, evidenciado no quadro que segue. 

QUADRO 16 

"ELASTICIDADE" DE ORESCIJVIENTO DOS GRUPOS EM RELAQO AO 

PRODUTO INDUSTRIAL 

mUPOS 194/1955 1955/1959 1959/1964 1949/19611. 

Grupo 	1 0,78 0,53 0,70 0,68 

Grupo 	11 1,34 1,54 1,25 i,ko 

Grupo 	11-A 1,23 1,27 1,00 1,17 

Grupo 	11-E 1,89 2,43 1,85 2,00 

O 	constância das "elasticidades" do Grupo 1 suge- 

re que seu crescimento foi vegetativo e induzido pelo desenvolvimen- 

to da ecoxiomia, espelha: -ido o crescimento reflexo do consumo 	final, 

o que equivale a dizer que seu crescimento dependeu em grande parte 

do crescimento da economia. 

0 exame das a1tera9es na estrutura do produto indus 
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trial ao longo do tempo mostra que o perlodo de modificaç6es mais 

violentas foi o compreendido entre os anos de 1955 e 1959. Pas-

sou-se, nessa época, de unia estrutura em que as indCstrias tradi-

cionais participavam com 57,1  do Produto Industrial para outra em 

que as 1ndstrias dinâmicas representav-am52,l1$, o que se traduzna 

alta taxa nidia do Grupo II-B de 25% a.a., e na aitlssima elastici 

dade de crescimento de 2,43% em relação ao produto industria].. 

Deve-se notar tambm que, no periodo 1955/1964, a par-

ticipaço dos dois grandes grupos, "tradicionais e dinztiicas", no 

Produto Industrial se inverteu, tendo sido duplicada a participa-

ço do Grupo II- (quadro 14 anterior). 

Nota A, ao titulo VI,2: C2mparaç6es Internacionais selecionadas 

A an.l1se anterior indicou que a estrutura industrial 

brasileira encontra-se bastante desenvolvida e integrada, acima do 

que seria de esperar, face à renda per capita do Pais, o que torna 

ria aconselh.vel o exame das relaç6es interin.dustriais, a fim de 
1 evidenciar os encadeamentos dinamicos, e a analise Industrial pe-

las regi6es, que pode revelar adequaçes de estrutura de produco 

e consumo insuspeitadas a nivel global. 
1 	/ 	 1 	 - 	1 

Jste tipo de &nalise e iinpraticavel no momento, nao 80 

pela ausncia de tabelas de insumo-produto, como pelas dificulda-

des da an.lise pelas regi6es, devidas ao problema de separar as es 

truturas de produo e consumõ por &rea geogrfica. 

Essas dificuldades permitem apenas que se limite o es-

tudo compalaço da éstrutura brasileira com estruturas indus-

triais de paises mais desenvolvidos, de forma a realçar mais nti- 
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dainente certas caracteristicas relevantes da indistria brasileira. 

Neste sentido, é interessante a comparação da estrutu-

ra do Produto Industrial brasileiro com a italiana, pois, 	ainda 

que aIt.].ia se ache integrada em Wn Mercado Comum de alto din 

mismo, apresenta oaracteristica8 econ6micas semelhantes, espec.al-

mente no que se refere 'a "dualidade" de sua estrutura econ6mica, 
que se manifesta tanto em tnnos geøgr&ficos como setoriais. 

O quadro seguinte apr.senta as dua estruturas de Iro-

cktto dustrial, a braailira referente ao ano de 1964 e a ita]i.a-

ra 'a India do perlodo 1949-59. 

UA])RO 17 

ESTRUTURA DO PRODUTO INDUSTRIPJJ 

ITÁLIA BRASIL (*) 

- Alimentos, bebidas e fumo 19,7 21,0 
2 - Vesturio, calçados e txti1 15,3 14,0 
3 -. Madeira e mobi],i&rio 4,6 k,o 

- Papel e pape10 1,7 2,4 
5 - Borracha 0,5 2,0 

6 	. Couros e peles 1,5 0,8 
7 -. 	ulinica 13,8 16 0 6 
a -. Minerais rião-metálieofl 1,5 5,2 
9 -Produtores de metal 

10 - Usu&rios de metal 
8,2, 

26,9)35s 1  
11,2 
194 )3O 

11 - Diversos e editorial 3,4 3,4 
GRUP0 1 44, 1  43,2 
GRUPO II 55.,.6 568 
GRUPO 11-A 28,7 37 
GRUPO II-B 26,9 19,4 

(*) - Iflcluindo estimativa do produto das emprsas de menos 	de 5 
pessoas. 



155. 

Ressalta de inicio a grande semelhança dos dois perfis 

Industriais, em que pese as diferenças de renda per capita dos dois 

países e a diferente posiçao de ambos em relação ao comrcIo inter 

nacional. 

Assim, ao considerarmos os agregados de indstrias tra 

dicionais e dInâmicas, indicativos gerais do grau de desenvolvimen 

to de unia estrutura industrial, v-se que a semelhança das duas es 

truturas é quase total, com uma ligeira vantagem para a brasileira. 

A grande semelhança do desenvolvimento relativo dos ra 

mos Alimentos e Vesturio em ambos os países sugere os efeitos da 

especializaço da Itlia dentro do Mercado Comum Europeu e a me-

lhor distribuição de sua renda interna, ao que se deve adicionar a 

maior eficincIa de seus ramos tradicionais, atribuível ao mais al 

to nível tecnol6gico do Pais e ao fate de pertencerem a unia estru 

tura industrial com menor velocidade de transformação estrutural, 

o que permite unia melhor alocaço de recursos dentro do setor in.-

dustrial. 

Entretanto,a.diferençamais saliente e de maior reieva 

cia 'eside na composição interna do grupo dinamico, onde se nota a 

maior prepoiderancia do complexo mecanico, Isto é, o Grupo II-B 

italiano, em coritraposIço ao maior desenvolvimento relativo das 

din&nicas intermedI&rias brasileiras, 

ftzte maior desenvolvimento relativo dos ramos interme-

dIrios brasileiros deve refletir o efeito de preços relativos mais 

elevados, especialmente para o ramo QuímIco, e a malõr autarquiza- 

ço do Brasil nestes bens, devido à sua base de recursos naturais 
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mais diversificada e sua pequena integraço no comrcio interriaci 

nal de bens industriais. 

No caso especifico do ramo Químico, é razo&vel supor 

tambm os efeitos da substituição de produtos met.licos por produ-

tos de origem química, mais intensos no Brasil, por tratar-se de 

uma estrutura industrial mais jovem e mais apta, portanto, a assi-

milar novas tendncias tecnolgicas. 

No tocante às diferenças entre os ramos Produtores e 

TJsu.rios de Metal, as mais intensas observadas, a menor participa-

ço relativa do primeiro, na It.lia, deve refletir a influrioia de 

maior ponderço do grupo Usu.rio de Metal, devida nao s6 a maior 

renda per cita ii,a1ana, como tamtm Étos efeitos da integração 

no Mercado Comum Europeu, cujas características de mercado de mas-

sas conduzem a um amplo dinamismo de expanso da demanda de bens 

de consumo dur.veis e, conseqüentemente, de bens de capital. 

Constituem, pois, as diferenças de participação do gru 

P0 Usu&rioz de Metal (IS1C 35-38) as mais relevantes dentre as ob-

servadas na comparaço das duas eslruturas, pois indicam, de m l 

do e mais fielmente, a8 inf1uncias da renda per capita e, de ou-

tro, retratam a maior in.tegraço italiana, por $er o setor que Con 

diciona no s6 a expans.o autnoma da indcstria, como a capacida,e 

de criação e definição de tecnologia. 

De qualquer forma, al&n da indiscutível aemehança dos 

dois perfis industriais, a an.lise da evolução do crescimento do 

Grupo II-B brasileiro parece indicar uma cresõente convergncia 

das duas estruturas, acima do que seria de esperar do exame dos i 
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dicadores gerais de desenvolvimento dos dois países. 

A comparação da estrutura brasileira com a argentina, 

ambas referidas ao ano de 1964, confirma a tmpresso inicialde unia 

integrado industrial brasileira acima das expectativas decorren. 

tee do exame de sua renda per capita. 

QUADRO 18 

ESTRUTURA INDUSTRIAL, 196k 

BRASIL ARGENTINA 

1 - Alimentos e bebidas 19,6 19,2 

2 - Txti1 10 09 8,5 

3 - Borracha 2,0 1,9 

4 - Pae1 e pape10 2,4 2,0 

- Minerais no-met&1icos 5,2 3,0 

6 - Metal(irgica 11,2 13,7 

7 - Material de transporte 10 0 1 14,7 

8 - Material Elt. e de Comun. 6 0 1 3,7 

9 - Química 16,6 147 

10 - Resíduo 15,9 1901 

GUPC 1 	Mecanica 46,4 46,8 

GRUPO 11-A 37,4 35,3 

GRUPO II-B 	- Mecanica 16,2 1717 

FONTES: Registro,Industrial Brasileiro 1-964 eInforine da Argentina 
ao Seminario Industrial da ONU - 1965. 
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A semelhança ds duas estruturas é ainda mais excep.' 

cional que a examinada anteriormente, pois a coincidncia esten-

de-se tambm i estrutura do emprego industrial, salientando ainaa 

mais as diferenças da renda (a brasileira aproximan.-

do-se da metade da argentina), do grau de induatr1alizaço de 34% 
para a Argentina e 30% para o Brasil, e da partieipaço do emprgo 

industrial na popuiaçao eoon6micamente ativa, que atinge 25% na Ar 

gentina e smente 8,3% no Brasil. 

Essas comparaçes reforaxn a convenincia de um estudo 

da estrutura de produção e consumo industrial brasileiro pelas re-

gi6es, pois tudo indica que a aparente incompatibilidade entrb a 

estrutura de produção industrial e alguns indicadores globais de 

desenvolvimento, revelada pelas an.1ises comparativas, deixe de e-

xistir ao considerarmos o mercado da região Sudeste e Centro-Sul, 

cujo tamanho absoluto e caracterlstics devem explicar as evolu-

çes observadas. 
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VI.3 - NodificaQ6es na Estrutura Produtiva por Usos 

Essa an1ise da estrutura produtiva baseou-se no agrupanlen-

to dos diversos ramos industriais em categorias de uso, ou seja, 

segundo a utilização dos bens produzidos, conforme a elassiflcaçffo  

seguinte: 

- Indstrjas produtoras de bens de consumo no durveis: 

Txtil, Vesturio e Calçados, Produtos Alimentares, B 

bidas, Fumo, Ed.itorial e Grfioa, e parcela da Qufmioa 

(Farmcia e Perfumaria). 

- Industrias produtoras de bens de consumo durve1: par-

cela de Material de Transporte (autom6veis para par-

ticulares), parcela de Material ËUtrico (eletro e el 

trnioo-dor4stico), Mobilirio e Diversos. 

- Industrias produtoras de bens intermedirios: Minerais 

no-metlicos, Metaliírgioa, Borracha, Couros e Peles, 

Papel e Papelão, Madeira, o restante de Qufmtoa e par 

cela de Material Eltrioo (fios, etc.). 

- Indstr1as produtoras de bens de capital: Meo&nloa, o 

restante de Material de Transporteio restante de Na-

terial Elétrico. 

Embora reconhecendo as simplifioaç6es implícitas na classi-

ficaço adotada e a dificuldade na partiço de certos ramos indus-

triais em duas ou mais categorias, consideram-se irrelevantes tais 

limita96es, face às cono1uses gerais a que permitiu chegar. 
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Os coeficientes utilizados para a a1ocaço da produço dos 

ramos que integram duas ou mais categorias so variÁvels, e encon-

tram-se no Anexo Estatístico, (i) 

O exame do Quadro 19 0  que retrata a evoluo da estrutura do 

Produto Industrial por usos (mesmo considerando que as modificaçes 

de preços relativos entre 1949  e  1959  possam introduzir certa mar-

gem de erro), evidencia a crescente importncia dos bens de capi-

tal, de consumo dur&vejs o lntermedi&rios, ústee últimos ligados 

tecno1gica o bsicamente a produço das duas primeiras categorias 
de bens. 

(1) - Queremos registrar nosso agradecimento ao centro CEPAL/BNDE 
pela oportunidade que nos ofereceu de discutir e comparar os 
ooeficientes de aloccço setoriaD. referidos. 



161. 

Loi 

ESTRUTURA DO PRODUTO INDUSTRIAL POR USOS 

Cr$ DE 1955 ( COM BASE NOS INDICES DE VOLUME FISICQJ 

U S O S 1949(%) 1955(s) 1959(s) 1966(%) 

Bens cio Capital 5,2 5,7 12,0 11,7 

Bens Intermedi.rios 32,0 34,2 34,7 40,1 

Bens de Consumo Du- 
r.ve1 7,2 9,5 9,4 13,3 

Bons de Consumo 
no-Dur.ve1 55,6 50,6 43,9 35,1 

T O T A L 100,0 100,0 100 0 0 100,0 

A rapidez da transformaço da estrutura do produto indu$ 

trial por usos, especialmente aguda em re1aço aos bens de consumo 

dur$.veis e de capital, vem reforçar a conc1ueo antes feita, quando 

do exame das trailsformaçes da estrutura por grupos, sabre a impor-

tLncia dos elementos autnomos em re1aço ao comportamento "autom-

tico" da renda pessoal disponível. 

No que diz respeito 'a produço, o exame do Quadro 20(pa-

ra o qual so mantidas as mesmas restri96es já feita8 ao Quadro 19) 

evidencia a progressiva perda de importância da produção dos bens 

cio consumo no dur.veis em re1aço à ponderaço ascendente da prod 

ço de bens de capital, intermedi.rios e de consumo durveis. 
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QUADRO 20 

ESTRUTURA DA PRODUÇJVO POR USOS 

(Em NCr$ mu1hes de 1955) 

1949 1955 1959 1966 
USOS 

Valor % Valor % Valor % Valor 

Bens de Capital 8,4 1,1 18,0 	5,3 59,5 11,4 88,5 11,3 

Bens Intermdi. 
rios 	- 54,2 26,2 10,0 	30,4 159,6  30,7 287,2 36,8 

Bens de Consumo 
Durável 9,3 4,5 19,0 	5,6 43,1  8,3 97,8  12,5 

Bens de Consumo 
no-Durve1 134,7 65,2 200,9 	58,7 258,0 49,6 308,1 39» 

T O T A L 206,6 100 31,9 100 520,2 1 781 11 6 100 

A estrutura emergente em 1966,  com unia participação dos 

bens de consumo da ordem de 52%, é comparável neste sentido com as 

encontradas em países corri mais alto grau de desenvolvimento, sendo 

estranhvel apenas a alta part.icipaço de bens intermedi&rios, que 

pode ser devida aos altos preços relativos dos produtos dessa cate 

goria em reiaçao aos padres daqueles países e à relativamente bai 

xa integração do Brasil no comrcio internacional, que o faz ten-

der para unia •rescente autarquizaço especialmente observ6ve1 na-

queles sotores em que apresenta,em razao de sua diversidade de re-

cursos naturais, nítidas vantagens comparativas. 
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Para tornar mais clara a percepço da evo1uço de estru-

tura, convm repartir os bens intermedirios entre as grandes cate-

gorias de uso, utilizando para isso o crit&rio cIo procIominncia de 

destino, e que resulta em que os produtos dos ramos Minerais no-

Met&licos, Motaicrgica, Borracha, Qu.mica o Material E1trico inter 

mecIi.rio sejam agregados a produço do bons de capital e os dos de-

mais ramos interinedi.rioe . produço de bens de consumo, como eviclen 

ciado no quadro seguinte. 

QUADRO— 21 

ESTRUTtJP114 DA PR0DUQ1O INDUSTRIAL 

1939 19 49 1955 1959 1964 
(Cr$1939) (Cr$1949) (Cr$1955) (Cr$1955) (Cr$1955) 

Bens cIo Consumo 80,1 75,4 71,6 64,1 60,5 

BÓns de Produço 19,9 24,6 28,4 35,9 39,5 

T O T A L 100 100 100 100 100 

O quadro, anterior revela, de forma ainda mais clara, as 

grandes linhas da evoluço da estrutura industrial brasileira, cuja 

tenc1.ncia manifesta o preclominio crescente da participaço dos bens 

de proc1uço. 

Fsse outra a c1assificaço utilizada para a diviso da 

produço segundo usos, como a adotada em muitos trabalhos da 0Nu(* 

e mais altas seriam as participaçcs dos bens de produço,atingindo 

(*) - Bens de Capital = Papel, Qulmica, I4eta1rgica,Minerais neo-Me 
talicos e Complexo Mecnico(Motal Products-ISIC 35-38). 
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as cifras de 35,8%, 46,4% e 54%, respectivamerite para os anos de 

1955, 1959 e 1964, cifra essa Ctitima muito prxima dos 55% e 56% en 

centrados para a It&lia e para a França. 

Quer adotemos a c1assif1caço mais rigorosa, quer et 

Gitima, é possível afirmar que o Brasil já possuia em 1949 urna es 

trutura industrial característica de países em etapas lntermecli&-

ria.s de desenvolvimento industrial, estrutura essa que serviu de ba 

se tecno1g1ca para a r&pida transiço dos anos 50. Esta última re 

dundaria na composigff de produço do ano 1964, em que a participa-

ço dos bens de capital e de consumo tornase equilibrada, o que 

tndica urna economia industriairnente integrada ou no. 

O exame do Quadro 22 permite ver as taxaa de crescimento 

do produto e da produço indtstriai por uso, Observa-e, inicial-

mente, que os bens de cosunio no durveis o os intermed1rios fo-

ram os grupos ue representaram um crescimento mais est.ve1 e li-

near nos diversos subperiocos. Isto se justifica, no primeiro ca-

so, polo comportamento vegetativo que caracteriza a evo1uço de seu 

produto e produço; no segundo caso, pela forte dependência tecno-

l6gica que vincula a produço de bens interrnedi.rios ao nível da a-

t1idade industrial, Por sua vez, a pequena diforenqa entre as ta- 

zas de crescimento do produto e da procluço destes grupos 	parece 

indicar, a par de uma razotvel estabilidade dos preços 	relativos 

dos insumos, que as integraçes vertical o hor.zonta1 ocorridas se 

anularam recïprocamento. Isto porque, como se sabe, a integraço vr 

tical tende a aumentar o crespimento da produço em re1aço ao pr 

duto, sendo- o jnvers verdadeiro quanto h integraço hor1onta1. 
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Quanto 'as taxas de crescimento para os bens de consumo 

dur.veis, observa-se que no subperiodo 1955/59 foram bem mais eleva 

das retratando b.sicamente, a fase em que foi mais intensa a substl 

tuiço de importa93es nossa &rea. Nota-se tambm nesta fase uma dl 

ferença maior entre as taxas do produto e da produço,favorve1 a 

esta ii1tima. Isto sugere um aumento nos custos dc matarias-primas 

e serviços. 

No caso dos bens de capital, refletindo a anp1iaço in-

dustrial dos demais grupos conjugada com a dificuldade para impor-

tar, nota-se uma brusca acc1craço do ritmo de crescimento, indican 

do a fase de imp1antaçc' d8ste setor, que parte de niveis extremanien 

te baixos. 

Essa ace1eraço sofre, a partir de 1962, uma interrupço 

abrupta, traduzindo, como se ver& adiante, os efeitos da desacele-

raça-o ecorimica do Pais e o e1fraquecimento-.da substituiço de im-

portaçes nessa área. 

QUADRO 22 
TAXI4S 4D14 DE CRESCIMENTO ANLI. DO PRODUTO E 

PRODUZO INDUSTRIAL 8EGUNDO USOS 

/ 	1955 1955 / 	1959 1956119 1959 / 	1% ,, 1  1949 / 	1964 

p,duto pfodu90 t produto 1 produ90 1 produo Tprodute1produ9e t produtQ  tprodu5o 

SONO 
800 
BI 
5K 

184 
10,5 
107 8 
- 

6,7  
17,1

7  
118 
11,0 

200 
10,5 
33,0 

6,5 
230 
11,3 
35,0 

- 

,5 
162 
9,7 

21,9 
- 

3,8 
14,7 
9,9 

43 
49 
10,4 

6,0 

5,6 
15,7 
1093 
14,7 

5,4 
189 3 
10,7 
1009 

1 O 1 A 1.. 88 88 110 11,1 909 7,4 7,7 8,9 85 

FONTE: Registros industriais (corrigidos) e censos Industriais 

- IBGE. 
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O exame da estrutura da oferta industrial total, obtida 

pela soma das importaçes Industriais a preços constantes de 195, 

e da produ.ço industrial nacional, que se diferencia da estrutüra 

de demanda Industrial interna apenas pela exc1uso dos itens de 

transporte, comcrcia1izaço e tarifas que incidem sabre as importa 

çes, reforça o sugerido. 

Ao lembrarmos que estes itens de custos Incidem 	mais 

sabre os bens-de-consumo, conclui-se que a participação d-êstes luis 

deve ter sido superestimada,o que introduz um elemento tendendo-

so ao tomarmos a estrutura da oferta como representativa da estru-

tura de demanda Interna; deve-se ainda acrescentar autaçc dé es 

toques, excluida por falta de infortnaçes, e o item exportaçes, 

desconsiderado pela pouca representatividade. 
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QUADRO 23 

ESTRUTURA DE OFERTA INDUSTRIAL TOTAL (PRODUÇO + IMPORTAQ) 

TJ S O S 1955 
(Cr$ 1955)  

1959 
(Cr$  1955) 

1964  
(Cr$ 1955) 

Bens de Consumo 58,9 53,2 53 
No Durveis 53,4 45,3 k]. 
Dur&veis 5,5 7,9 12 

Iritermedirios 32,9 31,4 35,8 
Capital 8,2 15,4 11,2 

T O T A L 100,0 100,0 100,0 

FONTES: Idem Supra e Laborat6rjo Estatistico do IBGE. 

Dessa forma, o perfil da estrutura de demanda indus-

trial, aqui assimilado ao de oferta industria]., evidencia una r&pi 

da modificaao em favor dos bens de consumo dura
•0
vel,intermediax'ios 

e de capital. Essa r.pida modificaçao na composiço da demanda e 

da oferta industriais, que nos países hoje desenvolvidos foi o re-

sultado de um processo secular, tornou-se possível no Brasil pela 

importação de tecnologia moderna e dentro de um ativo processo de 

stbatituio de importaçe, que permitiu aumentar rpidamente a 

oferta de bens industriais, acima do crescimento da renda pessoal 

disponível, 
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O Quadro 24 mostra as taxas de crescimento da oferta 

indutria1 total nos períodos 1955/1959, 1959/1964 e  1955/1964,per 

mitindo algumas observaç6es. 

QUADRO 24 

TAXAS MEDIAS DE CRESCIMENTO ANUAL DA OFERTA INDUSTRIAL TOTAL, 

SEGUNDO USOS 

1955/1959 195911966 1955/1966 

Bens de Capital 29,3 2,1 11,3 

Bens Intermedirios 9,3 7,9 8,4 

Bens de Consumo Dur.ve1 21,5 11,5 15,1 

Bes de Consumo no Du-. 
ravel 6,2 2,7 3,9 

TOTAL 10,6 3,5 7,2 

A an&lise destas taxas no afeta as conclus6es b.sicas 

antes alcançadas, esclarecendo apenas, como já se disse, os efei-

tos da intensa s.ubstituiço de importaes de bens de capital con-

cretizada a partir de 1959, e evidenciada pela compaxaqo entre as 

taas de crescimento da produção e da oferta de bens de capital p 

ra o subperíodo 1959/1964. As imp1ica6es mais importantes dste 

crescimento do produto e da produção por usos s6bre a dinmica do 

processo industrial serão examinadas quando da an.1ise do processo 

..e substituição de importaç6es industriais. 
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vi.1i - 

O contraste existente entre a estrutura de produço indus-

trial e a estrutura de emprego, agravado pelas grandes "diferen 

c1aist de produtividade setorial, no constituiu maior empecilho 

operaço do niodSlo de desenvolvimento industrial brasileiro. Isto 

porque a reserva de mercado da regl.o Centro-Sul oferecia condi-

96es de absorção de produtos industriais que o perfil global 	do 

país parecia no permitir, condi96es que foram ainda ampliadas por 

um conjunto de medidas de política econ&1ica que resultaram em au-

mento da lucratividade industrial. 

A isso devem ser adiciónados os efeitos da r&pida urbaniza-

ço dos anos 50, a qual, ainda que redundasse em um crescimento do 

emprego nos setores "urbanos" de menor produtividade, implicou em 

um aumento absoluto e relativo de mercado, já que a produtividade 

destes setores era superior à da agricultura, de onde provinham os 

contingentes de popu1aço urbana incremental. 

Adicionalmente, corno os padres de consumo urbano so bas- 

tante diferentes dos correspondentes 

ZQna rural, com uma necess.ria maior 

industrial, isso condiciona um compo: 

çao de press6ez sabre o Govrno para 

pulaço urbana poder de compra que a 

de produtos industrias, 

aos mesmos níveis de renda na 

ponderaço de bens do origetfl 

tamento que resultou na gera-

que oferecesse à crescente p 

habilitasse como consumidora. 

Isso foi feito,. seja através da política de emprego, que re 

sultou em um maior volume de emprgo e uma menor remuneraço per 

ajita, seja através da 1egislaço social, criando elementos que 

estabilizaram o consumo tradicional em níveis mais ou menos adequa 
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dos, considerando o que terlá ocorrido com a ação elementar 	das 

frças de oferta e procura no mercado defat6res. 

Nao tivessem atuado estes mecanismos e, seguramente, os re-

cursos financeiros assim absorvidos teriam sido investidos tora do 

setor industrial ou consumidos de forma mais "concentrad&'. 

Entretanto, este expediente esgotou-se rpidamente, no s6 
porque colide com outros objetivos oriundos das necessidades de 

uma estrutura industrial graridemente dependente de investimentos 

governamentais, como, tainbm, porque se constitui m importante 

elemento inflaoionrio. 

A1&n disso, a hipertrofia do setor tercirio brasileiro, 11 

gada a baixa absorção de emprgo pela indG.ztria, parece estar pr&- 

xima dos limites do econ6micamente justificve].. Efetivamente, a 

razão entre emprego terci.rio e emprego em indG.stria e construção, 

que nos palses desenvolvidos oscila entre 1 e 1,2, é no Brasil 3 
ou mais, o que explica a baixa produtividade dos serviços e a difi 

culdade em aumentar sua produtividade "monetria', sem perda reais 

para os demais setores. 

Com efeito, a evolução do emprego industrial, cujo cresci- 

mento a taxas muito inferiores as da popu1aço urbana (eapecialmea 

te ts de aglomerados de 10.000 ou mais habitantes, que cresceramen  

tre 1950 e 1960 a 6,4% ao ano), redundou em tn acentuado decx4sci- 

mo da produtividade dos serviços e uma maior concentração darenc.. 

A evo1uço do emprgo industrial por grupos, vista nos qua. 

dros 25 • 6 26, indica a intensidade e a direção deste processo, evi 

denciando sua insuficincia para modificar o perfil ocupaciona]. do 
Pais. 
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QUADRO 25 
ESTRUTURA DE EMPRÊGO POR GRUPOS 

U S O S 1949 1959 1964 

Grupo 1 69,2 58,5 511,6 
Grupo II 30,8 41, 

Grupo 11-A 26,0 30,2 31,2 

Grupo II-B 4,8 11,3 14,2 

QUADRO 26 

TAXAS DE CRESCINTO DO EMPRÊGO INDUSTRIAL POR GRUPOS 

U 30 3 19 119/59 1959/64 1949/64 

Grupo 1 1,3 2,4 1,7 
Grupo II 6,1 5,8 6,0 

Grupo 11-A 11,5 11,6 11,5 

Grupo II-B 12,1 8,8 11,0 

TOTAL 3,0 3,9 3,3 

possível ver que a estrutura do emprego modificou-se na 

mesma direçao da estrutura do produto industrial, conduzind9 a pro 
1 	 1 

gressiva predominancia das industrias dinamicas, mas a ritmos mais 

lentos que os observados para as modificaç6es do produto (vide Qua 

dro 8 do item B), o que reflete o maior aumento da produtividade 
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da mo-de-obra empregada naquelas indCatrias. 

As taxas aproximadas de aumento da produtividade da mo-de-

-obra por grupos, caleuladas pelo confronto da evolução da estrut 

ra do produto a preços correntes e do ernprgo e, portanto, descon-

sideranclo as modificaçes de preços relativos,permi.tem examinar 

te processo. 

QUADRO 27 

TAXAS DE CRESCflvIENTO DE PRODUTIVIDADE DA M7O-DE.OBRA INDUSTRIAL 

G R U P O 3 1949/59 1959/64 1949/64 

Grupo 1 5 2,4 4 0 1 

Grupo II 7,3 2,7 5,8 

ripo 11-A 7,1 2,2 5,5 

Grupo IIB 7,9 3,8 6, 

OTAL 6,4 2,9 5,2 

Observa-se, inicialmente, pela cornparaço dos vtrios qua-

dros, que os grupos que apresentaram a maior taxa de crescinnto 

dõ produto foram aqules em queo emprgo e o aumento da produtiví 

dade cresceram mais rpidamente, o que & valido no só para za 

comparaç6es entre os grupos como para o exame dos períodos. 

Êste fato parece indicar uma estreita reiaçao entre cresci-

mento da frça de traba1io e eficincia dos investimentos (que nao 

pode Ber testada por falta de informa96es sabre as vatiaçes do 

pa,tal industrial), retratando a aço combinada da complementarida.. 
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de dos 	fatô.ree 	cápita 	e trabalho e das modificaç.es estru-. 

turais do emprgo industrial, grandemente facilitados pela abundaü 

te oferta de mio-de-obra e pelo r.pido crescimento do produto in-

dustrial. 

O Quadro 28 permite examinar, para o período 1955-6,a aço 

do aumento das px'odutividades dos disrersos ramos no aumehto da pro 

dutividade da mao-de-obra industrial e o resíduo atribuível a ao 

do"componente estrutural" já referido no Capítulo IV. 

Como vimos, o "componente estrutural" toL definido como o 

efeito s6bx'o a produtividade do trabalho atribuível transfern-

cia relativa da mio-de-obra dos ramos menos eficientes para os mais 

produtivos. 

O exame do Quadro 28 e a ut1lizaço do mesmo processo 	de 

calculo j& descrito no Capítulo I, permite constatar que a produ-

tividade da mão-de-obra industrial aumentou no período 1955/6 eia 

72,16%, sendo 19,8% deste aumento atribuíveis à componente estru-

turale o restante ao aumento das diversas produtividades seto-

riais 1  ou seja, bsicainente a capitalizao e a absorção tecnologÁ  

ca. 

Observa-se, tambm, que, excluidos os ramos Transporte eQu 

znioa,o crescimento da produtividade da mão-de-obra reduz-se para 

39,6%, passando o componente eotruturai aser negativo (com peque 

nas aiter6es no "componente tecno1gico 11 ), o que indica a impor-
tancia do investimento nos demais ramos eseu pequeno efeito estr 

t'ural, face ao reduzido aumento de emprego relativo que registra-

rni as demais indústrias din&nicas. 
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O OSCtMEUT0. D. PROD1JTIIIDDE DO TSAIHO 

96 - .ANO 	t 

- PES8O~ L PRODUTIVDÀDE PARTIC1I9O 
• OCU00 

EM 31/3.2 - 

MDA 	01/U 
Cr 	1.000fPES  

% ÓE CADA ú 
TOR NO TQTAt 131(0)M$(0) Ht(t)tt!(t) H1(t)4(0) 

.1L 	PESSOAS 0CUDA 00 EMFíGO 

'ii 	(t) Ht(t) ml 	(t) 

• 167 86 scg 799 554 440 683 835 761. 87 

249 139 331 117 1 007 227 1 430 243 1 170 431. 

76 122 276 3,6 248 035 440 194 505 60 

84 370 786 4,0 330 943 1 483 144 178  651. 
141 233 121 6,6 262 681 1 334 863 615 554 

• 98 80 306 4,6 374. 676 363 408 481 836 

55 95 400 2,6 247 381 248 040 343 440 

49 186 939 21,3 282 134 429 960 411 266  
• 

24 325 042 1 v 1 212 412 557 546 325 046 

26 .32 462 1,2 115 303 110 954 123 447 

171 384 421 8,1 1 150 824 3 113 810 2 306 526 

343 13.7 380 16,2 1 589 707 1 313. 276 2 666 340 

104 97750 43 406 476 478 375 566 350 

370 119 .765 17 9 5 1 681 338 2 035 888 2 155 770 

43 131 837 23 347 585 303 225 382 327 

17 139 053 0,8 134 750 159 247 193 059 

Go 103 300 28 303 347 306 040 . 	 343 760 

38 120 816 1,8 204 878 

8 041 258 

217 463 

11 225 504 

283 358 

11 317 786 

3 2 3.21 162 696 100,0 3 454 763 16 274 177 14 239 866 

14,  
7.2,16 - 

• 33,6 
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A maior relevncja do "componente tecnológico" no crescimeri  

to da produtividade do trabalho indica que, embora as transforma - 

.ç6es na estrutura ocupacional tenham desempenhado um papel importan 

te no aumento da produtividade do setor, a ação conjunta de uni bai'-

xo crescimento relativo do emprego de várias indústrias commaiorp'o 

dutividade e de um aumento generalizado na produtividade de todos o 

ramos, ainda que desigualmente distribuído, foi o que definiu a re-

sultante final indicativa de uma generalizada capitalização e incor 

poraço tecnológica dentro do setor indutrial. 

A decomposiçao dos efeitos "tecnológi,co" e "estrutural" no 

aumento da produtividade da mio-de-obra industrial entre 1955  e  ]964, 
motrada no Quadro 28A, permite que as observaçe acima sejam vi-

sualizadas ao nível de ramos. 

O Quadro 27, por sua vez, mostra que no período 1949/59,qj.ai 

do foi mais elevado o crescimento industrial e maior a transforma-

çao estrutural do produto e a conseqflente absorço de tecnologia mo 

derna, registram-se as maiores taxas de aumento de produtividade pa 

ra todos os grupos e para o total da indústria, e as maiores taxas 

de crescimento do emprêgo para o Grupo II-, ent.o em fase de inila.ri 

taço e com um contingente inicial de empro re1ativameite pequeno. 

O exame das relaç6es entre as taxas de cresc±mento do empr 

go e do produto dos diversos grupos, assimiJ4veie às elastioidades 

emprgo-produto, esclarece melhor êste processo. 
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QUADRO 28.A 

COMPONENTES DO INCREMENTO DA PRODUTIVIDADE GLOBAL DA 

MIO-DE-OBRA POR RPNOS 

(195 5/1964) 

R A M O 5 COMPONENTE TECNOLÕGICO COMPONENTE ESTRUTURAl 

Minerais no metálicos 2,19 0,35 
Metalurgia 1983 - 0,07 

Mecânica 0,61 - 0,16 

Materia1E1 -trico e Com. 4,48 3,05 
Material de Transporte 3,73 4,76 

Madeira 1,13 0,61 

Mobiliário 1 1 02 0,33 

Papel e Rtpelo 1,36 0 9 03 

Borracha 1,19 0913 

CourQPe1e5e Similares 0914 09 07 

Química e Farmacutica 32,22 39 57 

Txti1 1438  1,1 

Vesturio, Calçados etc. 197 0,28 

Produtos Alimentícios 5,OZ 0,08 

Bebidas 0,37 0705 

Fumo 01 68 - 0,08 

Editorial e Grfica 0,49 0 9 09 
Diversos 0,9 0 2 09 

T A L 50, Í4115 iLi, a 
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QUADRO 

ELASTIC IDADE EMP100- PRODUTO 

G R U P O 8 1949/59 1959/614 1949/64 

Grupo 1 0,2 095 0,35 
Grupo II 0,145 0,68 0 9 5 
Grupo 11-A 0,39 0,67 0,145 
Grupo II-B 0 9 6 0,7 0,63 

TOTAL 0,32 O57 0,39 

Como já vimos a ocorrncia de altas taxas de crescimento 

da produtividade para as ind&strias dinmioas é compatCvei com a 

alta relação capita1-emprgo que lhes é característica s  pois as e-

levadas taxas de crescimento de seu produto no per:(odo 19149-59 in-
dicam uma forte acumuiaçao de capital neste setor, resultando essa 

conjunço en um forte crescimento absoluto e relativo de einprgo, 

evidenciado pelas altas elasticidades observadas. 

Releva notar a situação das indústrias tradicionais no pe- 

rfodo 19149/59,  onde assistimos a uni aumento relativamente grande 

da produtividade associado a um baixo crescimento do produto e do 

emprego, o que parece sugerir uma forte renovaço tecno1gica e o 

ganizacional ou seja, um forte investimento s  restrito a algumas 

indistrias dste grupo s  justamente aqule qua absorve a maior pa 

cela do emprgo e admite a maior heterogeneidade tecnoicSgica 	em 
seu universo. 
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Êste rato parece indicar um ace].arado processo de absoro 

do artesanato e semi-artesanato, que estaria perdendo participao 

no produto do Grupo 1, para o que, entretanto, no h& maior evidn 

cia empírica. 

Observa-se, tambm, que as elasti.,cidades emprgo-produto au 

mentaram no período 1959-64, resultando em maiore.s taxas de aumen-

to do emprgo total, coincidindo com menores taxas de crescimento 

do produto e da produtividade, o que sugere menor incorporação de 

tecnologia e menor efeito das transformaç6es estruturais, especiai 

mente nas indCstris tradicionais, de vez que o perfil bs1co da 

indústria já se acha mais estvel e estruturado, passando a depen.-

der o crescimento mais fortemente de modificaç6es quantitativas, 

mais regular e homogneamerte distribuídas. 

Êste aumento de absorço- de emprgo deve-se fundamentalinen 

te 'as indústrias tradicionais, cuja elasticidade empxago-produto 

mais do que duplicou, compensando a diminuiçao do crescimento do 

produto. 



QUADRO 30 

SALARIOS MDIOS REAIS 

(Cruzeiros Novos de 1955) 

GRUPOS 

ANOS 1955 
VALOR * 
ÏNDICE 

1956 
VALOR 
ÍNDICE 

1957 
VALOR 
ÍNDICE 

1958 
VALOR 
ÍNDICE 

1962 
VALOR 
ÍNDICE 

1963 
VALOR 
ÍNDICE 

1964 
VALOR 
ÍNDICE 

1 ( PESSOAL 28 85 30 	88 31 89 29 85 32 84 35 	76 38 78 
(OPERARI0S 25 86 28 	93 28 90 26 87 27 84 31 	79 34 81 

11-A ( PESSOAL 38 115 38 	112 39 111 38 112 42 111 52 	113 58 118 
(0PERÁRI0S 33 114 34 	113 33 107  33 110 34 106 44 	113 49 117 

II-B ( PESSOAL 44 133 44 	129 45 129 44 129 52 137  64 	139 62 127 
(OPERÁRI0s 38 131 39 	130 41  132  38 127 41 128 56 	144 57  136 

TOTAL ( PESSOAL 33 100 34 	100 35 100 34 100 38 100 46 	100 49 100 
(OPERÁRIOS 29 100 30 	100 31 100 30 100 32 100 39 	100 42 100 

* - Índice relativo à ind.ia ou seja TOTAL = 100 

'o 
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Essas conc1uses parciais ficam melhor esclarecidas ao ex 

minarmos a evo1uço dos m6dulos sa1rios reais mdios/produtivida-

-de m6dia durante o período 1955/1966, tanto para os oper6.rios como 

para o total dos empregados industriais (vide Quadro 31).(*) 

stes m6dulos, que representam a participaço marginal re-

lativa dos oper.rios e empregados nos aumentos de produtividade,i, 

d1ctm a evoluço da distribuiço da renda gerada no setor indus-

trial e a das fontes de financiamento real das expanses indus-

triais. 

Observa-se, inicialmente, que exceço do ano de 1956,ano 

critico para a indústria brasileira, e para o Grupo 1, os sal&-

rios reais evoluiram geralmente abaixo da produtividade mdia,sen-

do essa diferença normalmente maior para os ramos dinmicos e p., 

ra. os períodos de crescimento mais intenso, o que atesta a impor- 

tncja das fontes internas para a expans..o industrial e indica a 
A 

maior retençao dos acrescimos de produtividade pelos ramos dinami-

cos, em razo de sua posiç.o dominante no mercado e de seu mais e-

levado nve1 tecnoicSgico. 

A primeira concluso dessa constataço é que, com relaço 

. inflaço, naquilo que tange ao setor industrial, os sa1rios no 

se teriam constituído em fator altista autnomo durante todo o pe-

rodo considerado. 

A evid&ncia aqui apresentada, no tocante a evoluço compara 
tiva de sai6.rios e produtividade, é parcial e deve ser com-
plementada. As conclusoes, pois, sao apenas sugeridas, su-
jeitas a reviso. 



1.81. 

A segunda concluso 6 que, seja pela pouca importancia dos 

sal6.rios industriais como elemento de consumo industrial, seja pe-

las expectativas empresariais que eles Informam, parece existir uma 

relaco inversa entre o ritmo de crescimento Industrial e o compor-

tamento do mcdulo. 

Essa concluso deve ser entendida apenas como explIcitaço 

de um fato, requerendo uma an&lise mais detalbadc. par sua .conirm. 

ço ou rejeiço. 

Com relaço à dlstribuiçao dos benetcios entre os assala-

nados Industriais, apenas hip6teses podem ser formuladas, pois a 

separaço da produtividade dos oper.rios e do pessoal total n.o po-

de ser feita com o rigor necess&rio, ri..o s6 porque os oprnios e o 

pessoal administrativo representam fatres complementares,como por-

que ocorreram modIficaçes nas formas de gesto empresarial. 
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Pos 

62 1963 1964 1965 

5 11.8,5 116,0 3.102 U0,6 

2 116,0 151,7 1426 142,1 

784 0,807 0,765 0,772 01,778 

o 116,7 114,9 UO3 93,7 

2 146,2 152,1 14710 145,2 

722 0,790 0,755 0,755 0,686 

o 134,7 134,4 127,1 112,6 

6 148,7 154,2 151,1. 151,4 

808 0,905 0,879 0,838 0,743 

.7 1301, 7 130,5 123,7 109,1 

7 151,7 157,9 157 1,8 156,7 

703 0,861 0,827 0,778 0,698 

.3 1447 132,5 126,3 127,8 

1 23.63,5 208,1 203,9 228,5 

0,654 0,637 0,61 0,559 

5 141,8 131,5 121,9 106,1 

4 216,1 207,5 206,3 2314 

,50 3 0,656 0,636 0,605 0,458 

6 13417 132,0 12419 121,0 

.8 168,7 172,1 166,5 172,4 

p736 0,758 0,70 0,750 0,702 

13 131,4 128,7 122,7 113, 4  

.8 170,1 1741 7 172,5 178,1 

650 0,771 
-- 

0 1,737 0,710 0,670 

'ga s, 
o fndloo do pro3ut!vtdado. 
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V-se tambm, pelo exame do quadro 51, que os salriop 

reais do Grupo 1, aquele que apresenta os maiores m6dulos sa1rio 

real/produtividade e que reine a maior parcela dos empregados in-

dustriais, so os mais baixos do setor industrial e sua evoluço 

no sentido de perder progi'essivamente sua posiço relativa, mdi-

cendo a fraqueza financeira das empresas deste grupo, a menor pre 

paraço de sua mo-de-obra e a maior competiço que a. reina. 

As concluses mais interessantes, seriam as relaciona-

das com as transf.erncias de ganhos de produtividade entre setdres 

e com a repartiço do anus do financiamento real do desenvolvimen-

to econ6mico, o quê requereria adicionolmente informaçe3 sebre 

preços relativos e carga fiscal setorial. 

Embora no existam informaçes que permitam calcular 

os m6uios sa1rio rel/produtividado para os demeis setores da 

economia, nada impede, entretanto, de inferir, pelo comportometito 

da produtividade,( .qadr 6) que os setores que apresentaram me-

lhor desempenho neste sentido(Indstr1a de Transformaço,Extrotiva 

Mineral e Construço)e aqulos em que o ft salriot é bastante inde-

pendente da produtividade real pela ausnoia de presses organiza-

das de classe (bsicamonte Agricultura), tenham no só finsnciado 

suas expanses atravs de retenço de parte de seus ganhos de pro 

dutividade, como financiado parcela das inverses dos demais soto-

res pela transferncia de parte de seus ganhos de produtividade. 

O estudo desses aspectos seria crucial para deslindar 

os mecanismos "reais't  do financiamento do processo de desenvolvi 

menbo brasileiro e para determinar os elementos que explicam o com 

UM 
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portamento da demanda por produtoa industriais. 

Com estes indicadores indiretos é , apenas plausível ad 

mitir que o desenvolvimento do p6-guerra Ílz-se, por razes teeno 

16giccis e econmicaa, com grande concentraço de seus ganhos de 

produtividade, beneficiando predominantemente certos segmentos de 

populaço urbana. 

discutível se existiu alguma relaço intimo 	entx 

percepo dos ganhos monetrios do processo e contribuiço real ao 

mesmo. 

Em síntese, ossos características 2O ao mesmo 	tempo 

conseqüência do padro de desenvolvimento econmico seguido e con-

diço para a manutenço sem ruptura deste processo. 

No nicleo deste processo, o desenvolvimento industrial 

ao realizar-se com fraca absorço de empr8go, colaborou para o hi 

per-desenvolvimento do setor tercirio e a manutenço de um perfil 

ocupacional e de rendimentos pessoais pouco favorvel ao crescfmen 

to por induço do consumo final. 
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Nota E ao Cap.,VI; Modifíca26es nos Extratos e Formas de Constitui-

po Jurídica das Empresas Industriais 

Juntamente com a crescente participaço das indistriasd 

nmicas no produto e emprgo industriais, observa-se uma concentra-

ço de produto, emprego e demais agregados nas emprsas de maior 

porte, o que se acha Intimamente ligado ao desenvolvimento dos ra-

mos dinmicos, cujas características tecnol&gicas e organizacionais 

os situam nestes segmentos. 

O Quadro 25 mostra a evoluço da estrutura industrial por 

tamanhos e formas de propriedade, entre 199  e  1959,evidenciando  a 

concentraço do valor de transformao, pessoal ocupado, potncia 

instalada e salários nas Sociedades An&1mas e empresas dO mais de 

250 pessoas ocupadas, categorias que na prática quase se superpem. 

V-se, assim, que as Sociedades Annimas, forma que cor-

responde preponderantemente às m6dias e grandes emprsas,aumentaram 

ponder.velmente sua participaço no emprego, valor de transforma-

ço, pot8ncia instalada e salários pagos, sem que isso implicasse 

em uma maior eficincia relativa deste grupo, pois o aumento no uso 

dos fat6res trabalho e capital (x) faz-se a um ritmo mais elevado 

do que o aumento na participaço do valor de transformaço. 

Constata-se, tarnb6m que ao aumento da participaço dasS 

ciedades Annimas correspondeu uma dinhinuiço na participaço das 

(x) - A falta de dados sabre capital utilizou-se a Eotnc 1a insta-
lada como indicador (grosseiroj de capitalizaçao. 
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Sociedades de Pessoas de Entidades Píblicas, mantendo-se prticarne 

te constante a posiço das Sociedades de Responsabilidade Limitada. 

Essas modificaçes, com contrapartida nas altera96es das 

participa96es por tamanhos de empresas, so a conseqüncia esperada 

da maior integrao, tecnificaço e instituciona1izaÇo da 1nds-

tria brasileira e, ao mesmo tempo que colocam problemas de competi 

ç.o e exigem adaptaçes no instrumental institucional, significam 

tamb6m, como tendncia, majores possibilidades de transferncia dos 

recursos de empresas, facilitando as adapta96es da indístria a, si-

tuaç6es cambiantesao custo de uma crescente concentraço. 

O exame da evo1uço dos diversos extratos de tamanho na 

participaço no valor de transformaço, potnc1a insta1ada,emprgoe 

sa1.rios, traz eoncius6es semelhantes. 



UADR0 32 

EVOLUQO DA ESTRUTUTr. INDITRIAL 

POR TAMA2IHOS E FORtt(S DE PROPRIEDkDES 

(1949 e 1959) 

% DE PESSOA.L % 	HP % VALOR Ok TF(NSF0R SAlÁRIOS TO2T1S 
OCUPADO Ç0 INDUTRlAL 

1949 1959 1949 1959 1949 1959 1949 1959 
CONSTITUIgO 	UR1DI ___________  

8ócedades de gessoas. 	. 289 19,7 218 12,9 205 118 18,1 105 
Soocledades Anon1ns 485 570 8 593 69,7 587 5 583 67,2 
Soc1edado 	e Reapons. Ltd&. 193p7 208 151 171 18 18,7 19,3 20, 
Entidades Públicas 2,5 1,0 31 o,G 119 05 3,8 1, 
0Ut,.3 074 07 0,7 07 05 05 05 05 

T O T A L 100,0 100,0 1000 1000 100,0 1000 1000 1000 

GRUPOS DE PESSOAS OCUPADAS 

Do 	1 a 	5 12,2 85 12,2 71 0 50 4,4 3,8 3, 
a 	10 27,2 	C7 23,5 	79 4 243 	54 18,5 	SI  G 184 	6 .,7 LG,3 	54 14,4 	43 14,8 	583 

11 a 	20 813 7, ,7 5,9 ,7 6,5 6,3 
21 e. 	50 12,3 110 10,0 88 11,4 9,9 142 104 
51 a 	100 3G72 	95 34,3 	9r9  335 	80 303 	8,2 354 	10,2 33,5 	89 381,1 	106 34,9 	3,9 

101 a 	250 14,4 13,7 155 13,9 130 14,7 158 14,C 
251 a 	500 11,3 13,1 12,4 14,1 13,2 13,9 14, 
5Õ1 e. 	1000 36 	10,1 422 	11,7 4272 	12,2 50p9 	150 4G,2 	12,0 500 	.1279 4715 	12j4 50,2 	13,1 

1001 a 	m ia 1g 17,4 17 215 210 23,2 205 22,5 
SEM DECLAFe\QO - - - - - 	1 0,2 - 0,1 

T O T A L 1000 1000 	10o0 1O0O 	1000 	1000 	1000 	1000 

FONTEs Censos Industriais - ISGE (1950 e 19 0 ) 

1-' 
CD 
911 
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Note-se, pelo exame do quadro, que as cmprsas de 250  e 

mais pessoas ocupadas aumentaram sens.ve1mente sua participação em 

todos os agregados, contando em 1959  com perto de 50$ do valor de 

transformação, salrios e potência instalada e com 42% do emprego 

industrial, vai8res bastante superiores aos observados em 1949. 

ste awnento de participação concentrou-se predominan-

temente nas empresas de 1 000 e mais pessoas ocupadas e cm detri-

mento do extrato de 20 e menos pessoas, permanécendo o extrato in-

termedi.rio, que inclui ernprsas de 20 a 250 pessoas, quase lna].te 

rado. 

É interessante observar que a este nivel agregado de a-

n&llse no é possivel detectar grandes diferenças de produtividade 

entre os diversos extratos, terdo suas posiçes relativas a este 

respeito mantido-se no período, 'a exceção dõ extrato de 100 - 250 

pessoas, o qual teve a sua participação no valor de transformação 

aumentada, ao mesmo tempo em que decrescia sua participação no uso 

de fatores. 

Tanto a uniformidade relativa aparente de 	 dcs  

diversos extratos, maior do que a existente entre os ramos, como a 

melhoria da produtividade do estrato de 100 - 250 pessoas, devem 

refletir uma situação transit6ria, sendo imputável ao inicio de o-

pc-raço de grande parcela das empresas maiores, que se realiza sem 

pre a custos crescentes. 

Isto sugere que atualmente as "diferenciais" devem ser 

mais acentuadas e favor.veis aos grupos maiores, especialmente se 

considerarmos que a queda do ritmo de expansão industrial aguça a 

a competiço entre os diversos extratos. 
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Examinando-se o mesmo processo sob o ângulo dos extra-

tos stricto sen, isto é, as empresas industriais cassificadas, 

no em termos de pessoal ocupado mas, sim, de oper&rios emprega-

dos, obtni-se o Quadro 26 que mostra a perda da importância do ex-

trato artesanal ( 5 ou menos operários) e semi-artesanal (6-19 

operários), tanto em re1aço à participaço no produto como no 

emprego. 

Essa perda de participaço é atribuível no só ao menor 

crescimento destes extratos por suas características intrínsecas, 

mas tambm ao fato de que os ramos que apresentam as maiores taxas 

de crescimento serem aqu1es em que os extratos artesanal e semi-

artesanal possuem menor ponderaço, em razo da maior iWportncia 

das economias de escala e insumo de know-how. 

Adiclonalmente, essas pequenas empresas enfrentam difi-

culdades administrativas e de acesso às fontes de financiamento, o 

que implica em sua relativa marginal1zaço. 

Pari-passu com a diminuiço de participação dos extra-

tos artesanal e semi-artesanal, e explicando a manutenção de suare 

lativa efici6ncia, deve ocorrer urna se1eço interna nestes segmen 

tos, quer em t6rmos de especializaç•o em produtos específicos de 

alto valor unit.rio, quer em termos de formaço de urna elite arte 

sanal e semi-artesanal eficiente, dedicada a produção de artigos can 

alto insunio.de mo-de-obra e habilidade manual. 

A principal conseq(Sncia da diminuição progressiva das- 

te extrato diz respeito ao exnprgo industrial, pois ao mesmo tem- 

po que este extrato pode suprir a demanda por mão-de-obra semiqua- 
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lificada, qualificada e empresarial, atuando como uma espcie dc 

"escola-industrial", a mão-de-obra expelida ou no absorvida pelo 

artesanato se soma as necessidades de oferta de emprêgo fabril,pres 

sionando a baixa dos sal&rios reais e aumentando a demanda de em-

prgo urbano no industrial. 

As iitimas observaçcs compar.ve1e sêbre a partic1paço 

do artesanato e semi-artesanato no produto e no emprêgo itidustrial 

datam de 1949  e  1958, havendo razes para supor que o alto cresci-

mento das ind(istrlas dinmioas no per.odo recente tenha acelerado 

a perda de participação clêste segmento (especialmente quanto aopro 

duto), com imp1icaçes negativas sêbre sua produtividade relativa. 

QUADRO 33 
PARTICIPAQ1O DOS EXTRATOS NO PRODUTO E EMPPLÉGO INDUSTRLAIS 

PRODUTO EMPRÊGO 
N9 	DE 

OPERÂRIOS 
SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO. 

19 1+9 1958 191+9 1 	1958. 191+9 1 	1958 191+9 1958 

Até 5 

	

6 	a 	9 

	

10 	a 	19 

	

20 	a 	49 

	

50 	a 	99 

	

100 	a 21+9 

	

250 	a 1+99 

	

500 	a 999 

	

1 000 	a mais 

9,5 
5,5 
7,3 

11,7 
9,8 

15,6 
14,0 
10,5 
16,1 

8,0 
3,1+ 
6,2 

10,7 
9,7 

18,9 
13,2 
15,5 
14,4 

- 

15,0 
22,3 
34,0 
43,8 
59,9  
73,4 
83,9 

100,0 

- 

11,4 
17,6 
28,3 
38,0 
56,9  
70,1 
85,6 

100,0 

13,1 
6,9 
8,2 

11,9 
9,2 

13,9 
11,8 
10,1+ 
14,6 

12,9 
4,2 
6,9 

11,5 
9,9 ~ 15,9 

. 

38,7 

- 

20,0 
28,2 
40,1 
49,3 
63,2 
75,0 
85,1+ 

100,0 

- 

17,1 
24,0 
35,5 
45,1+ 
61,3 

100,0 
- 
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O exame do quadro anterior evidencia a perda de partici-

paço, no só do artesanato, como tambrn das cmpr8sas mdias, que 

empregam até 1.9 oper&rios, pois enquanto o artesanato tinha sua par 

t1c1paço no produto diminuída de 9,5% para 8%, o extrato de menos 

de 49 oper.rios reduzia sua participação no produto de 34% para 28% 

e no emprego, de kO% para 35%. 

As perdas de participaço no produto dos extratos mdios 

foram repartidas entre extratos de 50-499 operrios e de 500 e mais 

oper.r1os na razo de 40 e 60% respectivamentQ, o que indica certa 

concentrao no ápice da pirâmide de extratos. 

Com re1aço 'a produtividade por operário é interessante 

notar a pequena diferença existente entre os diversos extratos, em 

contraste com o observado em vários países da Amrica Latina, onde 

o artesanato é de 7 a 8 vazes menos eficiente do que a mdia do se-

tor industrial. 

O Quadro 27,  relacionando a produtividade e a potência 

instaladas nos diversos extratos, em re1aço 'a md1a da ind6atria, 

permite uma viso concreta do acima afirmado, 

QUADRO -3k 

PRODUTIVIDADE E POTÊNCIA INSTALADA POR OPERÁRI0(INDSTRIA = 100) 

N9 	DE 	OPERfRIOS 
PRODUTIVIDADE HP/OPERI4RIO 

1949 1958 1949 1959(x) 
Até 	5 72,7 62 112 87 

6 	a 	9 80,1 80,6 90 78 
10 	a 	19 88,4 89,0 80 76 
20 	a 	49 97,4 92,6 80 80 
50 	a 	99 98,9 98,1 80 90 

100 	a 	249 111,6 119,2 91 109 
250 	a 	499 118 106 111 
500 	a 	999 100,9 111,7 112 130 

1000 	a 	iais 	- 112 120 111 
x) 0 extrato inferior ëdê 
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Inicialmerite, observa-se a pequena re1aço existente en-

tre produtividade e HP por oper.rio nas comparaçes entre extratos, 

o que é explicado em parte polo fato de ser o n'unero de HPs apenas 

parcialmente representativo dc ef1cincia do equipamento, e em par-

te pcla ausncia de 1nformaço s8bre a potncia realmente ut11izac.. 

Por sua vez, a maior intensidade de capital nos extratos 

inferiores durante o ano de 1949 deve refletir, de um lado, a mcli-

visibilidade tcnica do equipamento o, de outro, seu uso Irracional 

pr falta dos fatores complementares, como,por exemplo, de capital 

de giro. 

Assim, a menor clotaço relativa de HP/operrIo nos extra 

tos de 6-20 oper&rlos, no ano de 1959, deve indicar a aço combina-

da da melhor utilIzao do equipamento, evidenciada pela manuten-

ço de sua produtividade relativa, e a falta de recursos para  oxpan 
dá 

suo, como e flagrante no caso de artesanato, refletindo, como cau-

sa e efeito, a queda de sua produtividade e rentabilidade. 

Essas caracteristicas, validas para o setor Industrialco 

mo um todo, apresentam-se com poculiariclades nos diversas ramos 

Inclus triais. 

Assim, a produtividade relativa do extrato artesanal eia 

1958, que foi de 62/ cm re1aço 'a m&lia do setor, varia amplamente 

de rana para ramo, sem que seja possivel, a este nivel de an..1ise, 

encontrar uma cxpllcaç•o ace1t.vel para as disparidades observadas, 

O Quadro 28 relaciona algumas dessas produtividades rela 

tivas para o ano de 1958 que, com o desenvolvimento industrial dos 

axos recentes (implicando em uma crescente tecnificaço das extra-

tos no artesanais), devem ter sofrido um sensível decrsc•jjno. 
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QUADRO —35 

PRODUTIVIDADES RELATIVAS DO EXTRATO ARTESANAL - 1958 (namo = 100) 

PRODUTIVIDPtDES BAIXAS PRODUTIVIDADES M- 
DIAS  

PRODUTIVIDADES 	ALTAS 

Trarisportc 	33,2 Minerais n/metal Necnica 	83,0 
. . . . . 	 . . . . . . . . .52, k 

Bebidas 	46,3 Meta1ugica 	57,4 Borracha 	84,o 
Fumo 	23,2 Mat.Elctrico 	e 

Comunica9e3 	59,0 Txti1 	118,5 
Química 	64,o 
Alimentos 	71,0 
Vostuarlo 	73,0 

A expectativa do que o extrato artesanal tivesse urna pro 

dutividaclo relativa mais alta nos ramos tradicionais o mais baixa 

nos dinâmicos, no encontra confirmaço nos dados acima, no exis-

tindo nenhuma eorrospondnc1a uniforme entre essas categorias. 

Assim, ramos altamente mecanizados, como Borracha e Qui-

mica, apresentam produtividados bastante elevadas para o artesanat 

enquanto que em ramos tecnol'ogicamentc mais simples, corno Bebidas, 

ocorre o c.ontrrio. 



QUADRO 36 

PARTIC IPAÇO DOS ESTRATOS ARTESANAL E SEMI-ARTESANAL NO PRODUTO E EMPREGOS DOS RAMOS 

MINERAIS 	1 
NO-MELICOS QU!MICA ALIIV1ENTOS TXTIL 

1949 1958 1949 1958 1949 1958 1949 1958 

P E P E P E P E P E P E P E P E 

Artesanal 12,5 23,1 11,4 21,8 4,1 6,8 3,2 4,9 21,2 28,1 24,0 33,7 0,8 0,8 1,6 1,3 

Semi-artesanal 7,9 11,6 4,4 7,1 4,6 5,4 2,3 3,3 8,0 9,9 5,3 3,7 5,1 3,7 8,1 4,1 

Acumulado 20,4 34,7 15,8  •28,9 8,7 12,8 5,5 8,2 29,2 38,0 29,3 37,4 5,9 4,5  9,7 5,4 

1 'o 
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A explicação dessa ocorrência requer estudos d.etalha-

dos e demorados 9  ipso facto exolufdos d.o âmbito dêste trabalho 9  

restand.o oomo hip6tese a especialização dQ artesanato mais avant 

jada na produção de bens de alto valor unitrio e/ou a alta mecazi 

zação dèstes extratos, 

De outro lado, como demonstra o Quadro 35, a importân-

eia dos extratos artesanais varia sensivelmente, tanto no que se 

refere a ramos, quanto a períodos. 

Asim, dois ramos tradicionais e dois ramos dinâmicos 

apresentam participaçes dos extratos artesanal e semi- artesanal 

bem pouco regulares; os ramos Minerais não Metálicos e Alimentos 

com alta participação dos dois extratos e os ramos Química e Têx-

til com participação bastante baixa, cada uni dos ramos dos pares 

acima pertencente ao grupo tradicional e dinâmico respectivamente. 

Ad.icionalmente, vê-se que, à exceção do ramo Têxtil, 

os extratos têm uma maior participação no emprêgo do que no produ-

to, traduzindo a sua menor produtivid.ad .e relativa. 

Um traço comum, entretanto, liga os dois grupos de i, 

dtstrias, isto é, no grupo dinâmico os extratos artesanal e semi-

-artesanal tendem a perder participação no produto e no emprégo, 

ocorrendo o contrrio nas indístrias tradicionais. 

O exame da informação anterior leva à donclusao que a 

transformação estrutural da indístria brasileira e a criação d.e um 

clima d.e maior competivldad.e, devido ao enfraquecimento da expan-

são industrial e às medidas d.e política adotadas, agem no sentid" 

da paulatina redução d.a participação do setor artesanal e semi-ar- 
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tesanal no emprgo e jio. produto industrials, sendo a redução 	no 

produto poss'ïvelmente multo mais rápida ( * 

Nota C ao Cap. VI: Modi.ficação na Distribuição Geográfica do Produ 

to e do Emo Industriais 

As modificaçes estruturais anteriormente examinadas,es 

pecialmente as referentes ao crescimento das indústrias dlnmicas 

e tradicionais, nAo poderiam deixar de trazer 1mplicaçes s8bre a,. 

distribuição regional do produto e emprego industrlait$. 

A composição setorlal dQs investimentos foi inicialmeri-

te dada pela exlstncia de uma demanda prvia e de sua localização, 

partindo os est.mu1os iniciais do setor externo da economia, sen-

do natural que a localização stes lnvestimentos,progressivamente 

diversificados, coincidisse com a área em que se concentravam a 

demanda os recursos reais e financeiros para sua realização. 

(* ) 	Disso decorrem importantes conseqncias, pois criam-se 
problemas adicionais de emprego, ao ser o setor fabril forçado a 
absorver a mão-de-obra expelida dses xtr.atos, alem de se defrori 
tar Qom os problemas derivados da ja elastida oferta de empr6go ur 
bano. 

A4m disso, o mercado Industrial de mão-de-obra não qua 
lificada sera reduzido relativamente, e o papel de preparação 	e 
qualificação dessa mão-de-obra parcialmente transferido as empr-
sas medias e ao Go4rno. 

T5das essas implicaç3es sugerem a vantagem de uma po1.- 
ticade "promoção" dos artes.natos e semi-aresanatos mais eficien 
tes a, categoria de emprsa media, seja atraves do fj.nanciamento d 
auislço de equipamento de segunda mão, seja atraves dos incenti-
vos a fusão de empresas deste extrato e da difusão de praticas ad-
ministrativas modernas. 

Essa poittica de atenuação de unia excessiva consolida-
ção de unia estrutura industrial "dual" é tanto mais reoomezidável 
quanto menores as oportunidades de uso alternativo dos fatre li-
berados, particularmente pequenas no caso brasileiro, como ia foi 
visto. 
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Posteriormente, essas tendências de concentração re- 

gional dos investimentos industriais foram reforçadas pela 	ação 

das economias externas e de complementaridade, fortalecida 	pela 

ação dos intrumentos de política econêmica do Estado, formando um 

mecanismo acumiilativo e concentrat6rio, com claras repercussões na 

localização dos aumentos de rer da, progresso tecziolgico e possi-

bilidades de desenvolvimento industrial. 

Finalmente, a maior expansão d.e alguns ramos 	indus- 

triais, como Mecânica, Metalfrgica, Transporte, Qu ~mica e Material 

Eltrioo e de Comunicaçêes, conduz a uma pr-loca1ização dos 	au- 

mentos do produto industrial, pela ação de um conjunto de 	fêrças 

locactonais, tais como a concentração das economias externas e de 

complementaridad.e tecnol6gica e eoonêmica, especialmente fortes p 

ra êstes complexos industriais. 

O quad.ro  seguinte fornece um retrato dessas modifica-

çes no per~odo 1955-6  onde se observa a crescente concentração 

na zona Sudeste, 
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QUADRO 

DISTRIBUIÇAO REGIONAL DO PRODUTO INDUSTRIAL 

R E G 1 O E S 1955 1956 1957 1958 1962 196 3 1964 

Norte 0,69 0,68 0,814 0,75 0,614  0,55 0,55 
Nordeste 6,58 7,23 6,67 6,13 5,83 14,83 5,26 

Sudeste 79,5 79,07 80,05 80,44 81,28 83,87 83,23 

Extremo-Sul 12,87 12,65 12,01 12,22 11,80 10,141 10,62 

Centro-Oeste 0,36 0,37  0,43 0,46 0,45 0,34 0,34 

Norte: Amazonas, Para, Acre, Rox)drnia, Amap, R. Branco. 

Nordeste: Naranho, Piauí, Cear, R.G. do Norte, Pernambuco, Para,í 

ba, Alagoas, Sergipe, Bahia, 

Sude'ste: So Paulo, Minas, Guanabara, Rio d.e Janeiro, Espírito Sa 

to. 

Extremo-Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran. 

Centro-0este: Gois, Mato Grosso. 

O exame da d.istribui,o do produto industrial a nível 

de ramos revela que a crescente concentração do produto indus-

trial, especialmente na zona Sudeste, 4 devida aos ramos din&miooa 

especialmente Mecânica, Material de Transporte, Material E1trico 

e d.e Comunica?6es,  Meta1irgica, Borracha, Química e Minerais não-

Met.1i coa. 

Êsse processo concentrado, especialmente intenso para 



199. 

as indistrias dinâmicas, 4 um fenômeno perfeitamente explicvel e 

previsível, porquanto as economias d.e escala que caracterizam ês-

ses ramos no permitem, face ao tamanho do mercado brasileiro,, um 

grande nimero de unidades, forçando as poucas que se instalaram a 

buscar no s6 a proximidad.e da maior 'massa" de mercado, como as 

economias externas originadas da infra-estrutura econômica e 	as 

economias d.e 	representadas por um sistema an- 

crio e financeiro desenvolvido, pela concentraç5..o de serviços de 

engineering e manuteno, isto 4, pelas economias de aglomeração. 

Fizeram exceo a essa regra os ramos de Química e Mi-

nerais no-Metlicos, em que a proximidad.e das matr1as-pr1mas e, 

no primeiro caso, a produção de artigos de alto valor unitrio, ou 

obrigam à proximidade d.e matérias-primas ou fazem com que outros 

fatêres que rio o mercado sejam os locacionalmente decisivos, 

Assim, êsses ramos apresentam uma certa tendência à 

desconcentrao om favor do Nordeste, indicand.o a ao das fôras 

locaoionais acima referidas. 

Dos ramos estudados, apenas três, pertencentes à cat&-

goria de indístrias tradicionais (Alimentos, Têxtil, CourOS e Pe-

les) acham-se razoàvelmente distribuídos georàficamente, com coe-

ficientes de ooneentrao na região Sudeste inferiores à md1a do 

setor, os dois primeiros produzindo certos tipos d.e artigos d.iri-

gidos aos mercados locais, por no admitirem altos custos de trans 

porte dado seu custo unitrio, e o íltimo sendo um ramo nitidamen-

te orientado para as matérias-primas. 

Se considerarmos as regiões Sudeste e Extremo-Sul agr 
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adas, a concentração geogrfic do produto para os ramos dinuni-

cos aumenta substancialmente, com Papel e Papelão, Metalifrgica e 

Mecica, atingindo quase 100% e Minerais :no-Metlicos e Qumca, 

90% e 93% respectivamente. 

A menor ooncentraão nos dois uitimos ramos é atribui-

vel à existência de recursos naturais abundantes no Nordeste, que, 

especialmente no tocante à Química, apresenta a tendência de supe-

rar o Extremo? Sul, possivelmente reforçada pela polftica de estf-

mulos fiscais ao investimento naquela reg1.o. 

O exame da distribuiço do emprêgo industrial 	conduz 

a oonclus6es semelhantes,varlando o grau da ooncentra.o devido à 

maior produtividade md1a d.a mão-de-obra da regi.o Sudeste. 

QUADRO ;_• 

ISTRIBUIÇA0 GE0GR.FICA DO EMPRËGO INDUSTRIAL 

(1ercentagem) 

R E G 1 O E 3 1955 - 1958 1959 1964 

Norte 1,2 0,9 1,0 099 	0,8 

Nordeste. 12,6 10,0 11,9 9,7 	8,8 

Sudeste 70,8 74,1 71,4 74,7 	75,4 
Extremo-Sul 14,o 14,4 14,9 14,0 	14,5 

Centro-Oeste 0,6 0,6 0,8 0,7 	0,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,Oj 100,0 

A semelhança da distribu10 geogrfica do 	produto, 

vê-se que a maioria dos ramos dinâmicos, como Borracha, 	Química, 
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Minerais no-Met6.1icos, Metaliirgica, Mecnica, Material de Trans-

porte e Material El6trico de Comunica96es, possuem uma concentra-

ço na regio Sudeste superior . m6dia do setor, apresentando, com 

exceço de Minerais no-Met.licos, cujo comportamento 6 regular, 

uma tendncia clara para maior concentraço. 

O ramo dinâmico Papel e PaPelo, devido ?s suas carac-

terísticas de iocaiizaçao pr6xima &s mat6rias-primas, possui uma 

concentraço m6dia de 96 as regi6es Sudeste e Sul, com leve ten-

d&icia para uma maior concentraço, o que 6 valido também para os 

ramos Meta11rgica .. Material de Transporte, Material Elétrico, Me-

cnica e Química, indicando para este íltimo, face . tendncia a 

desconcentrar sua produço em favor do Nordeste, que a produtivi-

dade da mio-de-obra nordestina é superior ?. média brasileira. 

Os ramos tradicionais, Alimentos, Bebidas, Fumo, Ves-

turio, Couros e Peles, Madeira e Mobili6rio tm um coeficiente de 

concentraço no Sudeste inferior à média de setor, e seu comporta-

mento, embora altamente irregular de ano para ano, refletindo sua 

maicr afetaçao pelo comportamento da demanda, indica a manutenço 

das proporçes de distribuiço geogr.fica do ano base. 

O exame anterior indica que a continuaçao do modelo de 

desenvolvimento conformado no período anterior, que conduz a uma 

crescente ainda que assint6tica participaço das indCstrias din&nj 

cas no produto e no emprego industrial, tenderia a cristalizar a 

distribuição geográfica do produto e do emprego industriais, pelo 

menos em um prazo médio. 

Entretanto, com o fim do processo de intensa substitu.t 
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o de importaes, ao passar o desenvolvimento industrial a depe 

der d.o crescimento da renda interna, dever.o comear a atuar algu-

mas tendências de desconcentração industrial, refletindo a corres-

pouiderite diversificação da demanda, o que condu ~ir4 a uma gradual, 

iuida que lenta, superação das mais agudas disparidades regionais. 

No mesmo sentido, a ação da polftica econômica do Go-. 

vêrno, criando incentivos indiretos e melhor distribuindo a dota-

ção de capital social bsico, associada a estudos mais sistemti-

cos de prospecção d.e Recursos Naturais, que permitam a ampliação 

d.o campo de opções locacionais dos investimentos setoriais progra-

md.os, deve alterar as tendências at4 agora vigentes. 

Ad.icionalmente, a possibilidade d.e que diminua a in-

tensidad.e d.e transformação estrutural da indstria, Ïsto 4, que a 

elastjcidad.e d.e crescimento das indistrias dinâmicas no futuro se-

ja menor que a observada histr1came.nte, pode conduzir a uma rela- 

tiva desconoentração do produto industrial, embora tudo 	indique 

que o emprêgo industrial tenda a uma maior concentração na 	Prea 

desenvolvida, pela necessidade d.e eliminaço das mais gritantes dl 

ferenciais l'eglonals da produtividade do trabalho, pois 4 nas 

reas menos desenvolvidas que a margem para essa melhoria de pro-

dutivldad.e 4 maior. 

Nota D ao Cap. VI: Evoluão das Fontes e Usos de Recursos 	p. 
alguns Ramos Industriais 

A evolução da estrutura industrial e as alteraçes que 

vão tendo lugar nas medidas d.e política econômica, acarretam rio- 
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ifioaes na estrutura '1nstiucionaI." da &nd.stria, que 	afetam 

desde o sistema de propr1dade e dire;o das emprsas, nt4 	suas 

formas de financiamento e de orge.nizao. 

Dada a amplitude do tema, e J4 tendo sido 	fettas 

referências sbre as modificages nas formas de propried'd.e das e 

prêsas industriais, serão feitos apenas breves oomentri.os 	sôbre 

a evoluç das fontes e usos de reservas das Sociedades Anônimas 

d.e alguns ramos industrats4  

Os dados obtjdos referem-se aos balanços 	financetros 

consolidados das Sociedades Ju,rntmts, e isoladamente no permitem 

qualquer coxmlusg.o defintti, mas apenas um conjunto de hipte-

ses e juízos parciais, 

Uma das hip6teses que se afigura possível 6 que as Fo 

tes Internas ganham crescente importância, especialmente o Lucro 

No Distribud.o, e que as Novas Imobilizaes perdem importância, 

o que 4 explicvel, em parte, pelo decrsotmo de ritmo de cresci-

meno industrial e em parte pe10 aumento, legalmente regulado, das 

reavalia6es de ativQs, o que também aumentou a ponderao dos Lu-

cros No Distribud.os. 

Essa maior ponderação das Fontes Internas, caracters-

tica das estruturas industriais mais avançadas, seria um indica-

dor da crscente concentração da mdi.a e grande ind1st'ia brasi-

leira, que, ao não transferir grande parce14t dos ganhos de produt 

vidad.e aos sa1rtos (ver referências M6dulos Salrio Real! Produti 

vidade, pag.180) ou aõ&. preços.1, aumenta o..ons&derveimente sua capa-

cidade de autofinanolamento,. 
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Deve-se notar que as fontes classificadas- corno Capita], 

e, portanto, corno Fontes Externas, pod.em,Í'ace .t3 pecUliaridad.es do 

mercado financeiro brasileiro, ocultar a capitalizao pr6pria das 

ernprsas, através da subscrição interna de aes, o que resulta-

fla ra superestirnaço das fontes externas de financiamento. 

Ad.icionalrnente, outro fator que poderia influir nessa 

od.ificaãb seria a diminuição dos créditos bancrios em relação 

ao Produto Industrial, que no per ~odo 1953-1964  se reduziram de 

47% para 23%,  e o crescimento insuficiente e o alto custo dos In.-

teruedirios Financeiros. 

A prevalecer a primeira hlp6tese (crescente importân-

cia das fontes internas), os ramos dinâmicos e mais oligopoliza-

dos, que no período regIstraram os menores rn6dulos salrio real! 

/produtividad.e, e que portanto, teriam a maior capacldad.e de áuto 

financiamento, deveriam ter a maior ponderação de Fontes Internas. 

Tal, entretanto, não ocorreu, fato que pode ser credi 

tado a maiores traneferncias de capital do exterior ( classifi-

cados como Fontes Externas, quer sob o item Capital, quer sob Le-

tras de Câmbio e Outros). 

Essa hiptesç é tanto mais plaus ~vel, no Brasil, quan-

do se sabe que o processo de substituição de importaç6es, ao ser 

feito de forma extensiva, permitiu a um conjunto de industriais a 

acuisição de posiçes uonopolfsticas ou oligopolfsticas, ainda que 

temporrias, devido à sua operação inicial sem competição ou à es-

treiteza do mercado que conduzia a um monopólio ou o11goplio tec-

nol6gico. 
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A acentuada variação dos diversos itens das Fontes de 

Recursos, cujo comportamento reflete a a;o de fatôres çonjuntu-

rais e estruturais muito variados, bem como a ao dos instrumen-

tos de política econômica, faz supor que o item crucial seja Lucro 

No Dlstribudo. Este no s6 esconde a aortizaão e as 	reava- 

lia6es de ativo (à falta de urna poitica expressa de 	deprecia- 

çes, dificultada pelas grandes variae.s no valor do capital devi 

das à inflao), como tamb&m dimensiona relativamente as demais 

fontes segundo o seu valor absoluto, que tudo indica ter crescido 

muito ràpidarnente. 

A confirmao dessa hip6tese requerirla o estabeleci-

mento dos ritmos de crescimento real dos diversos itens, eu rela- 

a um agregado industrial, o que no 4 feito devido à falta de 

deflatores setoriais merecedores de conflana. 

Seria necessrio, tarnb&u, para melhor julgar a evolu- 

ão das fontes, relacionar os Lucros No Distribufdás com os lu-

cros totais, examinando a polftica de dividendos das emprêsas e o 

custo relativo do capital das diversas fontes externas. 

Com a inforuaço dlsponvel no se pode fazer mais do 

que apresentar algumas poucas concluses; a primeira delas diz re, 

peito à relação existente entre os créditos de curto e rn4dio pra-

zos recebidos pelas industrias e os crdltos outorgados por essas 

a terceiros, relao que varia multo, no só no tempo corno entre 

os diversos ramos, conforme demonstra o exame do quadro seguinte: 
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QUADRO 39 

CRDITOS A CURTO E MÉDIO PRAZOS RECEBIDOS E OUTORGADOS 

PELA INDuSTRIA 

1956 1957 195 8  1959 1960 1962 1963 1964 

i) Setor Industrial 
A) Cditos Recebidos 31 41 58 11.0 25 50 43 35 
B) (ir3dttos Concedidos 49 31 11.7 32 41 37 28 28 
A/E 63 132  123  131  61  135 1511. 125 

2) Química 
A) Crditos Recebidos
E) C:reditos Concedidos 

7 
30 

39 
40 

54 
47 

45 
3 7 

65 
63 

68 
53 

47 
42 

36 
47 

A/E 90 97,5 115 122 103 128 112 77 

3) Ato:it,.ca 
A) C'&tos Rcbt1os 41 67 60 40 55 45 14.2 27 
B) Oroibos Concedidos 31 40 54 28 311. 53 38 25 
A/E 132 167 111 143 162 85 110 108 

4) Têxtil 
A) Créditos Recebl.d.os 31 39 63 11.3 48 58 43 28 
B) Crdttos Concedidos 51 28 44 38 50 50 31 30 
A/B 61 139  143 113 96 116 139 93 

Vê-se que, embora os orditos concedidos (pela indistria 

como uni todo) tham diminuído sua participaço nos Usos çiurante O 

período, o que pode indicar a crescente dificuldade de obtenção de 

finanoiamento de curto e mdio prazos, as indistrias em geral so 

obrtgaclas a manter uma proporço superior de créditos recebidos aos 

concedidoe, e a exceço a êste comportamento só pode ser mantida 

por pe.o1os c'irtos. 

Isso fica claro ao lembrarmos que uma re1aço menor que 

a unidade entre cr&litos recebidos e concedidos significa um desvio 
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l{qul.ao de recursos de outros fins para financiamento de comprado-

res. 

É de supor, assim, que, quando essa relaço é superior 

unidade, o v9dtsponvel  e, especialmente, os testoque5 sero 

maiores relativamente, para o que há uma certa evidencia ao nível 

dos ramos industriais examinados acima. 

O comportamento dessa relaço ressalta a importncia,es-

pecialmente em situaçees de retraço de demanda, do comportamentodo 

sistema bancrio e do mercado de capitais, o que pode condicionar o 

nível de utiltzaço da capacidade instalada. 

O Quadro 39 mostra, também, as grandes diferenças de par 

ttoipaço dos crditos recebidos e concedidos entre os diversos ra-

mos, no sendo possível, entretanto, qualquer ooncluso valida por 

falta de certos elementos de informaço, entre os quais as relações 

entre crédito e volume de produço, a rentabilidade de cada ramo 

(que permite pressupor determinados juros vigentes) e o volume real 

das demais Fontes e Usos, cujo padro tambni varivel de ativi-

dade para atividade. 

Finalizando, é possível afirmar que em todos os ramos, 

as Fontes Internes ganharam mais importâncias como fontes de recur-

sos para expanso hdustrial, e embora a tendência seja antiga, ad-

quiriu ritmo mais intenso nos anos de 1963 e 1964, sendo imposs-

vel, entretanto, com os elementos dispon{vets, saber se Isso indica 

uma maior maturidade da indistria brasileira ou um simples indi-

cador de uma crise conjuntural de crdito, fruto da reorganizaçaoffi  

economia em novas bases. 
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Parece seguro, apenas, afirmar que a baixa da participa 

o das Novas Imobiiizeçes parece indicar a reaço dos 	empresa- 

rios à desaceleraço da industria brasileira. 

Considerando que as modiftcaçes de Fontes e Usõs exam 

nadas traduzem a aço de elementos conjunturais, estruturais e de 

pol{ttoa econômica, mediatizados atrav&s das 11 funç5es de comporta-

mento do empresartado industrial (diferente paraémprêsas naoio-

nais e estrangeiras), torna-se extremamente importante estudar es-

sas equaçes de comportamento, a fim de melhor orientar o setor t 

dustrial para os objetivos de pol{tica econômica, tarefa que, 

ela, cetistituirta uma meta à parte do planejamento eoonmtco. 
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CAPITULO Vil 

Á IMPORTAÇZO COMO COMPONENTE DA OFERLINDU5TRIÁL FINAL 

 - 

 

OPROCQ_DE StJBSTITUICAO DE IMPORTACOES 

VII.l - Izitroduço 

O processa de desenvolvimento industrial seguido pelo 

Brasil nos p6s-guorra 4 comumente explioad.o pelo que se convenoi 
nou chamar de "modelo de substituição de importa;3e& 1 . Este quali-

fioat.vo engloba, indistintamente, duas importantes d.iniens6es da-

quele processo, como sejamt o incremento de participao da produ-

ço interna na oferta total de bens industriais e o conjunto dos 

eeeitos, diretos e indiretos, que estimulam o aumento e a d.iversl-

fioao d.a prod.uço industrial interna, em boa parte derivados de 

atividades substituttvas anteriores, 

O fato de que od.esenvo].vimento industrial brasileiro, 

no fundinental, tenha resultad.o d.o esfôrço d.e adaptao ao insufi-

ciente cr6scimento d.a capacidade para importar, n-o deve obscure-

cer a. 1rnport&c1a de distinguir explcitamente estas duas d.imen-

ses que conferem ao processo, respeotivamente, seu carter 1n-

terno' e seu carter derivado*. 

Na verdade, as primeiras manifestaçes aparentes do pr 

cesso de substitu±ço de importaçes, se bem que no necess&rla-

mente as mais importantes, consistem em dois tipos de modifica-

çes: uma de caráter quantitativo, representada por variações nas 

relaçes entre as importações e os agregados econômicos mais sign 

ficativos, e outra de cunho qualitativo, ligad.o às altera;6es que 

têm lugar tanto na oomposj;ão  interna da pauta de importações qua 
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to da estrutura d.a oferta final. 

O quadro a seguir permite observar a partioipao d.ecll 

irnnte daeimportaes era relação ao Produto Interno Bruto, eviden-. 

dando para a economia brasileira uma evo1uço no sentido de uma 

progressiva independência relativamente ao exterior. 
QADRO4 

EV0LUQO DO COEFICIENTE DE IMP0R1A2ES 
(BT1hos do Cruzeiros d  

ANOS 
LMPORTAÕES 

TOTAIS 
•(1) 

PRODUTO IUTERO 
BRUTO 
(2) (2) 

1953 - 	 57,2 604,0 9, 
1954 82,8 650,6 12,7 
1955 60,2 695,1 8,7 
1956 60,4 708,3 8,5 
1957 74,2 757,0 9 9 8 
1958 74,5 8O,O 992 
1959 79,1 866,1 9,1 
1360 75,1 923,8 81 
1961 74,2 991 1 2 7,5 

'1962 73,3 J 	17 7'1 
2u.iI: FUfldaao GetuJ.Io Vargac e IUGE. 

preciso deixar bem claro que a diminuição d.o coefici-. 
ente de importaçes por si s(5 no basta para caracterizar uma rel 
Uva independência do exterior. Na verdade, o que esta reduço si 
nifica é a perda d,e importância quantitativa do setor externo,corno 
mecanismo d.e ajuste entre as estruturas da demanda e a de produção 
interna. A dependência pod.e ser, e 6, na realidade muito maia d.e 
cunho qualitativo, à medida que a pauta se torna rígida e inoomprj 
mívei, constituíd.a praticamente por produtos estratgicos,tanto p 
ra manutenção d.o nível de atividade interna, quanto para as neces-
sidades de expansão da economia. 

Assim, entendld.o o processo de substituição, era sentido 
lato, como aquêle através d.o qual um país se torna quantitativame 
te menos dependente d.o exterior, ao mesmo tempo que altera qualita 
tivamente a natureza desta dependência, caberia observar as a1ter 
ções que têm lugar na estrutura da pauta d.e importaçes, o que 
mostrad.o no quadro seguinte e para alguns anos escolhidos. 
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QUADRO 41 

PARTICIPAÇAO DAS IMPORTÇES INDUSTRIAIS NAS 

jORTACDES TOTAISEGUNDO USOS 

(NCr$ de 1955) 

U S O 3_- 	- 1953 1955_-  1960 -_1963_-  1965 1966 

CONS TiNO 

No-d.urveis 5,4 5,6 4,1 5,2 6,3 
Durveis 2,8 2,6 2,3 2,6 1,7 1,5 

C0NBUSTrVEIS 	E 	LUBRIFICANTES 20,8 14,6 9,5 5,1 4,7 

INSUNOS 21,5 23,6 21,8 30,1 27,2 

Met1ioos 8,1 7,4 8,2 14,6 11,0 12,0 

Não-met1icos 13,4 16,2 13,6 15,5 16,2 - 

CAPITAL 36,1 317 37,8 24,7 18,2 21,8 

Naterial p/Cox,stru;ão 4,6 3,5 2,2 4,6 2,0 2,1 
Capital 	p/Agrioultura 3,3 3,2 5,2 2,0 2,4 3,1 
Capital p/Indistria 20,3 15,6 15,8 14,7 11,6 14,6 
Capital p/Traxsporte 7,9_ 9,4 - 14 9 6 3,4 __2,2_-  2,0 

T O T A L 

- 

86,6 78,1 75,5 .  67,7 T 58,1 63,5 

FONTE: Amostra d.o Laborat6rio de Estatística d.o I.B.G.E. 1-a 
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Extraindo da estrutura geral da pauta as importaçes de 

origem no industrial, pode-se apresentar a participaço percen-

tual de importaçes industriais no conjunto das importaçes, o que 

permite melhor observar o processo de substituiço. 

Com efeito, o Quadro 41 indica estarem em 	progrossivo 

descenso as importaçes industriais em re1aço ao total,demonstran 

do que o processo de substituição cnduziu a urna liberaço dediv 

sas para importaçes de origem no industrial, quer destinadas ao 

consumo final, quer requeridas pelo prprio setor industrial em e 

panso. 

No ano de 1966, refletindo a liberalizaço do oom6rcio 

exterior e a recuperaço do nível de atividade, as impõrtaçes in-

dustriais aumentaram, especialmente as de bons-de-capital. 

Examinadas em preços correntes, as ixnportaçes indus-

triais apresentam maior ponderação, pois o subsídio cambial às im-

portaçes de bens-de-capital foram gradualmente reduzidos, fazendo 

com que seus preços relativos em cruzeiros aumentassem sens.velme 

te nos últimos 4-5 anos. 

De qualquer maneira, a tendência geral 6 para a diminui-

ço assint6tica de sua participaço rias importaçes totais e para 

a mod1.fica.ço de sua estrutura. 

Assim, as importaçes de bens de consumo de origem indus 

trial, que declinaram entre 1955 e 1960, quando as divisas foram 

a1ooadspreferencialmente para importaç..o de equipamentos e mat6-

rias-primas, reassumiram em 63 sua participaço usual, em tôrno de. 

8 da pauta total, refletindo, seja a incompressibilidade da maio- 
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a dos seus itens, seja a queda do nível absoluto das 	impot* 

Com relaço à tmportaço de coibustíveis refinados,obse 

va-se um acentuado decréscimo que atesta bem a forte substituiço 

orrida neste grupo, pois enquanto as iportaçes de combustíveis 

cresceram, a parttctpaçojoe refinados em relaço àquele total d 

minulu de 62% em 1955  para 22% em 1963. 

Quanto à importaço de 2.nsum.s de or.igem industrial,con 

-tata-se .um incremento em sua participaQo, de 21,5%  em  1953 para 

em 1963, refletindo o acrseimo das tmptaQes de insumos me-

t11cos de origem industrial no período. 

Ao importaçes de bens de capital, como já foi visto,ele 

vam-se entre 1956/1960, indicando a intensificaço dos investimen-

tss no período. A queda posterior das importaçes é reflexo da 

operao do setor produtor dêste tipo de bens, hoje capaz de aten-

der a parcela significativa da demanda interna por máquinas e equi 

pamentos. 

Nota-se, da observaço do quadro anterior, que os bezs-

de-consumo representaram no período (195311965) cerca de 10% das 

importaçes totais, se bem que se deva atentar para o acentuado de 

créscimo desta participaço entre os anos de 1957-1960(esp9cia1me 

te para os bens no durveis), em favor de maiores importaçes de 

bens-de-capital, coincidindo, como vimes, com a fase de maior ace-

leraço do desenvolvimento industrial brasileiro. 

Tudo indica que o processo de substituiço de importa-

es na faixa dos. bens-de .onsumo encontra-se virtualmente esgota- 
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do, j& que as iniportaçes consitem hoje de produtos que no 	so 

produzidos internamente, seja porque as escalas mínimas de produ-

ço no o justifiquem, seja devido a razes ecológicas ou ligadas 

a características muito específicas do produto.. 

A itnportaço de insuuios, por sua vez, reflete significa-

tivamente a diversificao do parque industrial brasileiro. Muito 

embora seu guantum tenha declinado, sua participaço na pauta aumen  

ta de 30% em 1953  para côrca de 34% no período 55160, vindo a su-

perar os 40% em 63 e 65. Esta elevada parttcipaQo 6 explicada pe 

la grande influência das economias de escala na produço dêste t 

po de bens, o que permite menores pregos relativos aos produtos i 

portados e pelo fato de serem bens estreitamente vinculados à manu 

tençâo do nível de atividade econômica interna. 

Contudo, as alterações mais significativas tiveram lugar 

nas ixnporta92es de bes...d_capita1, que apresentaram sensível 

aumento no período 195511960, quando elevaram sua partioipaço na 

pauta de 32% para 34%. 

Em 1963, contudo, representavam apenas 1/4 do total,ates 

tando os efeitos da substituiço de importações, particularmente a 

centuados no item Capital para Transporte. 

Efetivamente, da observaço do quadro K 16 , vê-se que 

quanto ao item Capital para Transporte, o nível de atividade das 

indistrias instaladas no Brasil permite que a produço interna res 

ponda, hoje, por cêrca de 97% da oferta total do ramo. 

Os demais componentes, Capital para Agricultura,Constru-

ço e Indústria, apresentam uma tendência a baixa, mais clara n 

caso dos dois primeiros. Esta, contudo, Mo 6 de molde a permitir 
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•øoic1usos definitivas, pois a reduço reflete, de forma conjunta, 

a aço da susbtituiço de iportaçes e as variaç5es de nível é 

composiço, tanto do investimento nacional (governamental e priva-

do), quanto do fluxo de capitais provenientes do exterior. 

O exame conjunto de proauço e importaço pelos ramos e 

categorias de uso, feito a seguir, pexmite situar mais clarainonte 

Q processo de substttuiço de imnportaços, que só pode ser devid.a-

mente analisado em relaço à estrutura da oferta total. 

VII.2 - Nodificaoes na Estrutura da Oferta Industrial pci 

O exame dos dados de produço e tmportaço por ramos i 

dustriais (1) a preços constantes de 1955 e para aqules anos o ra 

mos para os quais existem informaaçflo com paráve (vide Anexo Esta-

tísticos), permite analisar a evoluço da participaço da prod1iço 

nacional na oferta total para os diversos ramos e grupos da produ-

ço industrial. 

A - Indústrias_Tradicionais 

Em 1953 a participaço da produço interna na oferta to-

tal dos ramos tradicionais Têxtil, Alimentos, Vestuário, Bebidas, 

Fumo, Couros e Peles e Editorial Gráfica variava entre 96% e 100%, 

indicando que o processo de substituiço de tmnportaçes 	nessa 

(1) - Os dados referentes às importaçes industriais polos 	ramos 
foram fornecidos pelo Laboratório de Estatística do IBGE, e 
constituem uma amostra, a preços constantes de 1955 e com 
classificaço por usos e origens, cuja cobertura globalvria 
entre 85%  e 90%.  Tal cobertura no ó uniforme para os dtver 
sos ramos, sendo que em alguis, como Combustíveis e Bens de 
Consumo no Duráveis, a amostra se confunde pràticamente com 
o universo. Isto introduz uma margem de erro inevitável pa-
ra os fins da análise proposta, elevando um pouco as parti-
cipaçes da produço nacional na oferta total. 
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área, acelerado no pr6-guerra, encontrava-se jÁ praticamente con-

cluHo. 

Durante o período 1953 ,65 a importaço, com exceço do 
ramo Bebidas entre os anos 1956-61, evoluiu a taxas negativas, ao 

mesmo tempo que sua Produço interna crescia a taxas de aproximada 

mente 5% a.a. Isto reflete preponderantemente os efeitos da alta 
proteç&o tarifaria e cambial e os contrôls quantitativos, que vi.-

savam a racionar as divisas para este tipo de importaçes,liberan-

do-as para utilizaço na importaço de equipamentos e matérias-

primas indispensvis para o fin.neiamento e ampliaço programada 

do parque industrial, 

estes ramos atingiram, no decônio 1955-65, participaçes 

da produço interna na oferta total da ord.om de 98%-100%,  pois as 

taxas negativwn de suas importaçes pouco influíram nos coeficien-

tes, devido b. sua pequena ponderaço na oferta total. 

B - Industrias Dinámicas de Uso Final 

Dos ramos dinámicos de ut&lizaç 	final, o que possuía 

maior participaQo no ano de 1955 era o de Material Elétrico e de 
Comunicaçes, com uma percentagem e produço interna sabre a ofer 

ta total de 80%,  refletindo a substituiço de importaçes de ele-

trodomsticos iniciada no período 1914753.  Os ranos de Mecánica e 

Material de Transporte tinham em 1955  participaçes respectivas de 

50% e 64%, atribuíveis, em grande parte, à prod.uço de empresas m 

dias e com um xiível têcno16gico pouco desenvolvido. 

O comportamento das importaçes destes ramos divergiu do 

observado para as importaçes dos ramos tradicionais, crescendo na 
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maior parte do período a taxas positivas, ainda que inferiores & s 

da 'prÕduço interna, 

Mateia1 de Transporte 

Assim, as importaçes do ramo Material de Transporte cres 

ceram até 1959,  e a partir daí cafram abruptamente traduzindo os 

efeitos da operaço das indistr3.as autotiobilística e naval, o que 

êz com que a participaço da produço interna na oferta total 

aumentasse de 64% em 1955 para 7% em 1960 e 98% em 196,prtica-
mente esgotando o campo de substituio de importaçes adicional, 

restrito hje ao material ferrovirio de traço e dependente, por-

tanto, de metas governamentats na área de transporte, que justifi-

quem eacalas de produço econômicamente viaveis. 

Mecnica e Matria1 Elétrico p de ComunicaQes 

Já as 1mportaçes dos ramos Mecânica e Material Elétrico 

e de Comunicações apresentam um comportamento mais irregular, pois 

enquanto as de Mecânica cresceram até 1962, para depois cair de 

forma rápida, as 1.mportaçes de Material Elétrico e de Comuniç-

çes, mantidas em níveis baixos entre 1955  e 1960, apresentapmuma 

tendência ràpidamente ascendente entre 1961-63, para depois caírem 

abruptamente. 

O comportamento das importaçêes do ramo Meonica parece 

indicttr a açâo da Intensa substituiço de 1mportaçês ocorrida 

p6s 1959-60,  tendo a participaço da pro.duço interna na 	oferta 

global aumentado de perto de 55% nestes anos para 71% em 1964,e os 

efeitos da queda de atividade industrial dos ultimos quatro anos,o 

que resultou na dim1nuiço das importaçes e da oferta total deste 

rao nos anos de 1964-65, 
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Dste ramo, os itens que apresentaram o maior decrsci-

mo de jmportaço foram os de mqui.nas operatrizes para metal m-

quinas para metal, mquinas para metalirgica e mquinaspara indis-

tria de cou..ros, refletindo a aço conjunta da subst1tuiço de im-

portaç6es 2  especialmente no primeiro item, e a queda na expansão 

das atividades insumidoras destes equipamwntos, devida, seja ao 

término da instalaço das grandes sideriírgicas (USIIIINAS e COSIPA), 

seja & menor expansão das indstrias de Cou.ros e Peles já superd, 

mensionada a partir de 1964. 

Por sua vez o comportamento da produço e c3.a importa-

ço do ramo Material Elétrico e de Comunlcaç6es reflete 	fatôres 

mais variados, pois sua oferta destina-.se, em proporç6es 	vari- 

veis, à satisfaço da demanda de bens-de-consumo, intermediários e 

de capital. 

Assim o sbito aumento da oferta e da importação deste 

ramo nos anos 1961-63 parece indicar os efeitos do plano de expan-

so da infra-estrutura de energia elétrica, que obrigou a importa-

ço de equipamento elétrico pesado s  importaço esta drstioaniente 

reduzida nos anos de 1964-65. Tal redução se deveu ?& sustituiço 

de importaçes de parte dstes bens e à queda dos investimentos go 

vernamentais em energia s  devida ?. complementaço dos principais 

projetos iniciados e ao descompasso no início dçs novos projetos 

programados. 

De qualquer forma s  o coeficiente de participação da pr, 

duço nacional, na oferta total dste ramo s  e1va-se de 80 m1955 

para 97% em  19649  indicando o intenso e permanente processo de 
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substituição aí realizado. 

C - IndCstrias Dinâmicas Intermedirias 

Neste grupo é possível distinguir claramente o compor-

tamento do ramo 1uímico, dos ramos Metaliírgica, Minerais no-.•íet-

licos, Papel e Papelo e Borracha, estes bastan.te menos dinâmicos 

que aquêle. 

As imporcaçes do ramo Qu.mico, que em 1953 representa-

vam 50% da oferta total, já em 1955  tiveram sua participaço redu-

zida para 25%,  reflebindo a entrada em funcionamento das refina-

rias de Cubato, Caj.ivava e Manguinhos. 

A partir desse ano as lmportaç6es evoluíram a taxas ne-

gativas, enquanto a produço nacional triplicava entre 1953-63,al-

terando radicalmënte o coeficiente da produço interna sabre a o-

ferta total y  que Unientou de 50% em 1-953  para 93% em  1965. 

Os demais ramos dste grupo partindo de coeficientes 

produço interna/oferta total, que variavam entre 82% e 87%,  apre-

sentam comportamento menos regular e dinâmico s  especialmente o ra-

mc de Minerais no-MettLicos, que, como já foi dito s  apresenta uma 

grande heterogeneidade tecnol6gica. 

Me taliirica 

O ramo Metalirgica embora com os estímulos derivados 

da implantação e expansão das indistrias irisumidoras de seus pro-

dutos, apresentou unia importaço crescente em todo o período, au-

mentando sua participaç5io na pauta de importaç6es industriais de 

15% em 1955  para 18% em 1961, 26% em 1963  e 23,4% em 1965- 
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Embora as importaç6es dste ramo tenham crescido a ta-

xas inferiores às da produgo interna, que aumentou sua participa-

ço na oferta total de 82% em 1955 para 86% em 1960  e 90% em 1964 

-63 1  sua irregularidade reflete as peculiaridades do croscimonto 
do setor. Assim do lado da produção nacional, figuram os efeitos 

de descompassos cronol6gicos das ampliaç&s sideri3xgicas 2  devido ? 

necessidade de aguardar níveis mínimos de procura que justificas-

sem a instalaço de novas unidades econrnicamente vióveis e as de-

moras de instalaço e operaço que caracterizam éstes investimen-

tos, a1m do baixo crescimento das unidades metali5rgicas "margi-

nais' 1 , que respondem por pondervel parcela da produção dtste ra-

mo. 

Isso conjugado com a crescente demanda do produtos me-

taliSrgicos derivada do crescimento dos demais ramos insumidores, e 

com o fato de que o ramo Metalirgico produz também bens-de-capital 

mais simples explica o comportamento algo errtico das importa-

96es dste ramo em relaço à oferta total, que se reflete nas osc 

1açes do coeficiente de produço sabre oferta total. Finalmente 

o crescimento e posterior reduço da oferta metalirgica observa-

dos entre 1960 e 1965,  refletem como nos casos anteriores, a def 

sagem de sua substituiço de importaç6es e os efeitos da desacele-

ração industrial dos ,1timos anos, 

Nlnerais no-Metlicos 

evoluço dos componentes da oferta industrial do ramo 

Minerais n50-Metlicos, su,mamente heterogêneo, em 411S o 	dinamismo 

dos sub-ramos Cimento e Vidro contrasta com o estado vegetativo 
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dos demais, mostra uxnaimportaço com tendência decrescente, à ex-

ceço dos anos 1961-63. Nesses anos a mmportaço de materiais re-

fratrjos elevou-se substancialmente, para cair em 1964-65,.  a ní-

veis inferiores aos 3bservados anteriormente, indicando os efeitos 

da crise de construço civil. 

Contudo, essas alteraç6es nas importaç6es, devido à sua 

pequena ponderaço, no foram de molde a alterar significativamen 

te o coeficiente da prod.ço nacional na oferta total, que se man-

tm em todo o período 1956-65  em trno de 96-97%. Assim tudo in-

dica que o processo de substituiço de importaç6es econmicamente 

justificve1 encontra-se esgotado, existindo autonomia completa,em 

Cimento e Vidro, principais componentes dêste ramo, 

Pa 

O ramo de Papel e Papelo apresentou, a semelhança da. 

Química, mas em ritmo mais lento, uma expanso de produço inter-

na concomitnte com uma reduço absoluta das importaç6es,especiai 

mente sensível a partir de 1959- 

ste comportamento resultou no aumçnto do coeficiente 

Produo Nacional Oferta Total de 80% em 1954 para 97% em 1965,ao 

mesmm tempo em que a participação das importaçes do papel e pa-

pelo na pauta de importaç6es industriais caía de 4,3% em  1955  pa-

ra 2,1% em 1965. 

Êste aumento da participaç5o da produço interna na o-

ferta total foi desiguolmente distribuído, pois a substituiço de 

importaç6es foi mais intensa no papel I(raft e na celulose,oxistin-

do ainda amplas margons do substituiço de papel d2 imprensa, que 
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representa atualmente crca de 10% da oferto total do ramo (*) 

Borracha 

Com ro1a90 ao ramo da Borracha, cuo 	er 1953  aprcson- 

tava um alto coeficiente Produço Interna/Oferta tal observa-se 

um decrscirno absoluto e lntenno das ptaç6es 2  exceço ao ano do 

1961. Nesse ano as importaç6os supercie todos os níveis anteriores, 

refletindo a mudança na composiço física da produço, isto é, a 

subtituiço da borracha natural polo sinttica, e a demanda acres-

cida originada pela industria automobilística, que absorve quase 80% 

de sua produço, sem contrapartida momcntnea da produç5o nacional 

em razo de descompassos internos do processo de substituiço de i m.  

portaç6es. 

Observa-se que, entro 1955-579  ocorreu uma diminuiço 

na oferta total dste ramo, devida ostagnaço do produço nacio-

nal, que reagiu a partir dsse ano s  dupiicar.o seus níveis de prod 

ço no período 19571-62 9  em resposta aos incentivos da demanda da 

industria automobilística. 

D - Conclus6es Parciais 

Como se observou acima todos os ramos industriais tive-

ram aumentada aporticipaço da produço interna na oferta total re 

pectiva, se.:..do que em alguns casos com maior intensidade (Química e 

Material de Transporte). 

Êste processo resultou na reduço do coeficiente Importa 

çes Industriais/PIB, que passou de 11,5%  em  1954 para  4,9% em 1962. 

No mesmo período a re1aço entre Importaç6os Industriais e Importa-

ç6es Totais caía de 90% para 70%, caracterizando, assim um aspecto 
(*) ssa  cifra foi obtida pel-fi auplJA<,,ão da amostia do iQta6a, 

utilizada s  que possuía uma obertura de perto de 90%. 
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global do processo de substituição de importaç6es industriais. 

Nota A. ao Tit, VII.a: Restricoes Metodologicas 

Convêm agora reforçar, uma vez mais, as restriç6es implj 

citas na utilizaço de uma amostra de Importaç6os Industriais para 

comparaç6es com o total da Produço Industrial. 

Êste recurso deveu-se ao fato de ser a amostra de Impor-

taç6es Industriais do Laborat6rio de 2statística do I.B.G.. a 

ca que, além de cobrir perto de 90% do universo s  admitia sua classi-

ficaço de forma comptível com a classificaço da produço inter-

na. Além disso apresenta os va16ros tanto em d6lares e cruzeiros 

correntes como em cruzeiros constontes de 1955. 

Optou-se pelo utilizaço da amostra em cruzeiros constan 

tes de 1955, evitando assim as grandes distorç6es de preços relati-

vos entre bens importados e produzidos internamento, que alterariam 

de forma imp:ecisa os coeficientes de importação. 

Por outro lado no que se refere Produço Industrial, 

tilizou-se o R0 gistro Industrial de 1955,  corrigido para a cobertu-

ra do total da Produço Industrial, e os índices do volume físico 

da Produço Industrial. Desta forma, foi possível a e1aboraço. das 

tabelas do Anexo 2statístico g  que relacionam Produçao, Importço 

e Oferta Industriais pelos ramos q  servindo de base para a anlise 

anterior. 

Assim, dois tipos de desvios tendenciosos devem ocorrer: 

o primeiro, oiginado de um eventual erro na corroço do Registro 

Industrial de 1955,  maior em a1uns ramos que em outros; o segundo s  

devido ao fato de ser ignorada a cobertura efetiva da amostra indu 
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trial ao n{vel de ramos, sabendo-se que em alguns casos(Combustvel 

e Lubrificante) é total e em outros(Alimentos e Têxtil) quase to-

tal. 

Desta forma, a maioria do coeficientes Produço Inter- 

na/Oferta Total encontra-se afetada por desvios que os tornam supe- 

riores aos reats,embora suas magnitudes n10 possam ser determinadas. 

No caso doo ramos Papel e Papelõ e Borracha, onde h o 

possibilidade de conferir aproximadamente os coeficientes de impõr-

taQo, êstes desvios parecem ser maiores. - 

	

Isto significa que, ao nvel de ramos,os 	coeficientes 
de importaço no podon ser utilizados para medir precisamente opor-

tuniddes adicionais de substitui9t15 de Importagõee porventura e-

xistentes; permitem apenas o relacionamento recpr000 das diversas 

substitutçes de forma a estimar a l&ica do processo. 

A observaçe acima (relativa aos desvios nos coeficien-

tes de importaço) parece desnecessrta, uma vez que as opórtunida-

des para a substituiç* de importaçes so sempre definidas ao  ní-

vel de produto; no entanto, ela tenta alertar contra interpreta-

çes indevidas. 

Apesar das tmperfeiçes assinaladas, as sries utiliza-

das so amplamente ace1tve1s, pois indicam de forma bastante prec 

sa as principais etapas do processo e suaS interrelações.Resta la-

mentar apenas a inexistência de quadros de relaço interindustriais 

e de balanço de materiais, que permitiriam quantificar os "encadea-

mentos ocorridos durante o processo referido. 

Uma restriço adicional, e cujos efeitos so contrris 

aos anteriores, refere-se ao fato de que as imrtaçes excluem as 

tarifas protectonistas, que variam entre 45% para os bens interrnedij 

rios até quase 20% para os bens—deconsumiodurvets, o que ne- 
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oessrtamente aumentaria o coeficiente de participaço das impor-

taços na oferta total. 

A exc].uso das tarifas deveu-se no s6 	dificuldade 

de sua determinaço, como ao fato de terem constttu{do um impor-

tante elemento de estímulo ao processo de substituiço de importa-

çes, o que implicaria em oonstder-la tanto instrumento como efe 

to do processo. 

De qualquer torma, o ousto °  da tarifa foi 	absorvido 

pelo utilizador final do bem substituído modificando asoendentemefl 

te a participaço das importaçes na oferta total. 

A anlise seguinte, ao nível mais agregado de 	usos, 

permite no só apreciar melhor as fases referidas acima, como tam-

bm minimizar  o problema de cobertura da amostra. 

VII.3 - Modtftoaces na Estrutura da Oferta Industrial por Usos 

Neste item serão analisadas as principais modificaçes 

na estrutura da oferta industrial segundo o destino da produço. 4 

olassificaço por usos empregada segue os mesmos critrios descri-

tos no capítulo IV, item C, e a abordagem seguinte se fará em duas 

etapas: na primeira será estudada a evoluço da pauta de Importa-

çes Industriais, e na segunda a evoluQo da oferta Industrial To-

tal. 

A - EvpluQe da Pauta de Importapes Industrij 

O quadro seguinte, apresenta a pauta de Importaes In-

dustriais segundo usos entre 1953  e 1966. 

que, entre 1953  e '1956, a estrutura evolui 
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em detrimento dos bens de capital e tntermedirios, aumentando a 

participaço dos bens de consumo, tanto durveis, quanto no dur-

veia. Nota-se tanibm que foi mantido o nfvei absoluto das impor-

taç6es de bens intermedirios oompatvel Aom o funcionamento sem 

interrupçes do parque industrial, que mostrava grande sensibili-

dade e dependência das importaçes de insumos e partes complemen-

taros. O ano de 1954, Oxcepcional tanto pelo alto volume de tmpo 

taçes totais, como pela elevada partictpaço das importaçes in.-

dustriata (indicaço da alta elastietdade-r,enda que ae caracteri-

za) assistiu a um aumento de 40% das tmportaçes de bens de capi-

tal em relaç.o ao ano anterior. 

Mesmo assim, as tmportaçes d.e bens ie capital perde-

ram parttctpaço entre 1953 e 1954. 

Os anos de 1955  e  196,  ao experimentarem uma sbtta 

reduço nas importaçes totais e na part.1ciLpaço. das Importaçes 

industriais, caracterizaram-se por manterem as part.icipaçes rela-

ttvas das importaçes de bens de optta1 o. .intermedirios, que ti-

veram seus volumes absolutos drsticamente redutdos, aumentando as 

part1.oipaçes relativas dos bens de consumo durvets e no dura-

veta, atravs de menores reduçes em seus volumes, especialmente 

com re1aço aos no durveis, mais incompress{veis por seus efei-

tos imediatos e favorecidos por um menor preço relativo das impor-

taçes. 

Essa sttuaço, ao mesmo tempo que fêz sentir seus efel 

tos sôbre o setor industrial, atravs da reduço absoluta e relat 

va dos bens necessrtos para sua expanso, forneceu estímuios adt 



oinais a substituiçO-.es de in 1pertaçes na área de bens d.e consumo, 

levando à medíficaçgo mais definida dos instrumentos de política de 

incentivo a este processo, 

Assim, entre 1957 e 196 ,0, a estrutura da pauta de im-

portaçea industriais, refletindo a aço dos instrumentos de pol{-

t.ioa eeimica, altera-se em favor das importaçes de bens de ca-

.pital, ospecialzente para uso industrial, cuja part1cipaçc em 1959 
..supera: os 50%,  em -detrimento das inportaçes de bens de erumo 

no durveis e com o quase cengelamento das importaçes de bens in 

terimedirtos Q de cônsumo  durve1.s. 

Ainda que a classificagÃo aqui adotada no se adapte 

p.1eamente do IBGE, com suas nove categorias de uso, é possível 

concluir que nesse período, em contraste com o anterior, as impor-

taçes de bens de capital foram estimuladas por taxas de cmio e-

fetivo (1) mais baixas do que as aplicadas a outros tipos de bens, 

o que srnente em parte foi anulado pelo aumento nos preços relati-

vos dêstes bens, parcialmente refletindo a maior complexidade teo-

nolcgtca dos equipamentos importados nesse período, 

Essas modificaçes ocsrreram com um volume de importa-

çes totais prticaniente estagnado e com as impertaçes 	indus- 

- trtal.s superando 80% destas, atingindo, em 1959, a percentagem de 

84%, só superada ,nos anos de relativa folga da capacidade para im-

portar, de 1953  "e 1954. 

(1) - Considerando oonugadamente o custo do cêmbio pará o impor-
tador e as tarifas incidentes sê'ore as dtveTsas tuortçes. 
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ste intenso esf8rço de captt.lizaço, correspondente à 

fase de aceleração e verticalizáço do processo de substituição de 

importaçes, rebata um período em que as divisas não comprometi-

das com inportaçes de bens e serviços incomprtmfvei, como Fre-

tes, Matérias-Ptmas indtspensvets, Combustfvel e Trigo, são to-

talmente destinadas à 1mportaço de bens de capital nece.ssrios p 

ra o cumprimento do Plano de Metas. 

Entre 1961 e 1963, refletindo a baixa da capacidade pa-

ra importação de bens, devida, em parte, aos fortes compromissos 

financeiros legados pelo perfodo anterior e à baixa da participa-

ção das importages industriais ,nas importações totais, a estrutu-

ra da pauta de importaçes industriais sofre nova alteração, aumen 

tando a participação dos bens de consumo não duráveis e intermedi 

rios, em detrimento das importaçes de bens de capital e de óonsu-

no duzávels. 

Essa modificação reflete não só a ação da substituição 

de 1mportaçes, mais completa em relação aos bens de consumo dur 

veis e de capital, como também a modificação nas taxas de câmbio 

efetivo, que se tornam nessa época mais favoráveis à importação de 

combustíveis e insumos de origem metálica e não metálica,ouja subs 

tituição fôra mais descuidada no período anterior. 

Essa etapa traduz, fundamentalmente, o inicio da opera 

ção normal das grandes unidades industriais instaladas durante o 

Plano de Metas, com o impacto esperado na importação ae produtos 

complementares e matérias-primas, assopiado à diminuição das opor-

tunidades de investimento mais atraentes na área da substituição 
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de importações e à maior autonomia interna da oferta de bens de c 

pital. 

Finalmente, os anos de 196 14 e 1965 assistem a um aumer-

to relativo da importaço de bens de consumo no duráveis, atribuÍ 

vel à maior sensibilidade da importaço dos demais bens à queda d 

nível de atividade interna, sensibilidade que traduz no s6 sua 

mais intima re1aço com o ritmo de expanso industrial (especial-

mente valida para a importação de bens intermedir1os), como tam-

btm o mai.s amplo esfôrço de substituiço de 1.mporta9es na área de 

bens de capital e de consumo durveis. 

A inf1uncia das taxas de câmbio efetivo neste comporta 

mento parece no ter sido significativa, tendo tido maior signifi-

caço a queda das importaçes industriais, que em 19614 e 1965 fo-

ram respectl.vamente inferiores em 30% e 40% às do ano de 1963. 

O ano de 1966, refletindo a aço de vários fatôres, -en-

tre os quais cumpre destacar a roativaçâo do nível de atividade i 

dustrial e a 1ibera1izaço do comércio exterior, apresenta urna sen 

sível recuperaço das importaçes, especialmente de bens de capi-

tal, que assim incrementam sua participaço na pauta de importa-

çes e na oferta nacional do setor. 

Os gráficos apresentados permitem apreciar, para o perío 

do 1955-66, o processo acima descrito, apresentando de forma coor-

denada as modificaçes de ritmo e estrutura da pauta de iiíporta-

QOes por usos. 

Assim, as inc1inaçes da retas representam o ritmo de 

evo1uço das importações dos diversos usos, e as distâncias pro- 
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porcionais entre as varias linhas pontilhadas e a linha cheia, inos 

trando as tmportaçes totais, a participação varive1 dos diversos 

usos na pauta de importaçes industriais, a preços de 1955. 

Assim, a área marcada "Bens de Capital" indica a evolu-

ção de seu ritmo de iwportaço e a evoluço de sua participação 

nas importaçes industriais, ambos valôres proporcionais & área ra 

surada, sendo o mesmo raciocínio ap1icve1 aos demais usos. 

O exame, feito a seguir, da evolução da oferta indus-

trial por usos, conjugando as modificaçes das Importações e d 

Produção Industrial, permite urna visualização mais integral do pro 

cesso de que estamos tratando. 

B - EvoluQão da Oferta Industrial Por Usos 

O estudo da oferta industrial por usos, ou seja, o estu 

do conjunto da importação e da produção industrial, permitira que 

sejam melhor qualificadas as fases anteriormente esboçadas. 

O quadro seguinte mostra a persistente queda de partci 

pagão das Iinportaç6es Industriais na Oferta Total. Isto se verifi-

ca ro só par6> o total mas tambóni para cada categoria de uso, ser-

vindo como um indicador agregado do processo de substituição de i 

portaçes ocorrido. 

Conforme se viu, na parte C do captu10 IV dêste documen 

to, as tendências mais gerais indicam a crescente perda de partic 

pação dos bens de consumo não duráveis e o aumento correspondente 

na participação dos duráveis, concomitante a uma crescente pondera 

ção dos bens de capital em uma fase e, posteriormente, à sua redu- 
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ço cota um maior peso alternativo dos bens intermediários. 

ste comportamento, de início concomitante e posterior-

mente alternativo, da oferta de bens do capital e tntermedirios, 

permite definir certas etapas no processo de transformaço estrutu 

ral da indústria e, conseqüentemente, no processo de substitu1ço 

de importaçes. 

Assim, entre 1956  e 1960, os decrscinios da participa- 

o dos bens de consumo no durvets na oferta industrial,fruto de 

sua lenta expanso, correspondem a um grande aumento na participa-

ço dos bens de capital e, menor, na de bens de consumo durveis, 

que repartem ntr& si êste ftnanciamento do setor de no dura-

veis, enquanto a participaQo dos bens intermediários sofre um pe-

queno decréscimo no início do período. 

Dada a relativa rigidez da pauta de importações indus-

triais e o baixo volume das importaçes em 1956, a expanso mi-. 

dai do setor de bens de capital deveu-se ao aumento simu1tneo e 

rp1do da produço e importaço, essa última feita a expensas das 

importaçes de bens intermedtrtos, o que possiblitou, nos anos 

1958-60, o aumento acelerado da produço nacional, pari passu com 

altos volumes de importaçes de bens de capital. 

Essa oferta crescente de bens de capital destinou-se 

amp1iaço da infra-estrutura e da capacidade de prcduço dos ramos 

industriais, produtores de bens intermed.irios e principalmente,de 

bens de consumo durdvel e capital, o que explica o rápido cresci-

xnento de sua produço. interna. 
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Assim, a participação da produção nacional na oferta in-

dustr1al de bens de capital elevou-se de 58%Õ,em 1957,para 77% em 

1960 e 86% em 1963,  enquanto a participação dos bens .de consumo du-

r&yel aumentava de 92% em 1956, para 96% em 1960 e 98% em 1964. 

08 Gr&ficos de 1 a IV fornecem uma idia mais n.t1c1a des 

sas etapas, sendo possivei ver, inicialmente, a baixa participação 

das importaçes na oferta de bens de consumo não dur&veis, o que 

indicado pelo eompotamento independente da curva -de oferta em re-

lação as flutuaç6es das importaqes (Gr&fico Iv, bem como aprpciar 

o comportamento est.ve1 da oferta 4stes bens, o qua1juntentec 

o de bens intermedi&rios, apresenta menor ritmo de crecimeto e 

menores f1utua9es durante o perlodo, contrastand com os set.res 

mais novos e dinâmicos de bens de consumo dure1 e de capital. 

A partir de 1959  constata-se uma clara tendência parac 

da das importaçes de bens .de consumo durve1s e, preponderantemen-

te, de capital, cujas ofertas passam a ter o comportamento determi-

nado pela evolução da produção, nacional. 

Vê-se, assim, tue a queda da oferta ce bens de capitalem 

1962/1963, refletindo a crise da produção de caminhcs,espe1hou de 

forma mais intensa a queda da produção interna do que a baixa das 

importaçes dc bens-de capital, que apenas seguiu a ten8ncia mani-

festada a partir de 1959,  indicativa da forte substituição de Impor 

taçes iniciada no peodo anterior. 

Por sua vez, a queda e recuperação da oferta de bons-de-

consumo dur&veis entro 1962 e ].964 refletiu, tamb6m, o comprtamen-

to dominante da produção interna, pois as importaçes evo1uram com 

um padrão aLternadamente compensatrio. 
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Dessa forma 1  o comportamento das diversas ofertas no pc-

nodo que medela entre 1959-1960  e 1964 parece indicar a operaço 

plena das maciças substituiçes de importação preparadas no perlodo 

anterior. Nesta fase os investimentos concomitantes nos setores 

produtores de bens-de.capita1, de consumo dur&veis o intermedi&rios 

conduziram a uma c1ifuso de estímulos que operaram na etapa ante-

nor, dos diversos setores para o setor de bens-de-capital, e na 

atual fase irradiam-se dos diversos setores àqueles nacionais e es-

trangeiros produtores de bens intermedi.rios. 

Essa fase de operaço normal dos investimentos antes rea 

lizados que, como vimos, se inicia em 1959,  caracteriza-.se por uma 

crescente demanda do bens intermedi&rios, refletida na sua maior 

participaço na pauta de importaçes e na aceleração do crescimento 

de sua produço interna a partir de 1960, o que Indica que o proces 

so de substituiço de Importaçes se encontra potenciaImente em 

curso. 

O fato cio que a substituiço de importaçes ainda se a-

che em processo na área de bans intermec1Irios, e a relaço tecnol6 

gica entre a oferta d8stes bens e- os n.veIs de atividade dos setTes 

produtores cio bens-de-consumo no dur&veis, que se caracterizam por 

um comportamento global mais uniforme, explicam a relativa indepen-

dncIa de seu comportamento, face s flutuaç3es de produço nado-

nal de bens-de-capital e de consumo durveIs. 

Refletindo essa situaço, a participaço da produção in-

torna na oferta industrial de bens intermedi&rios elevou-se de 82$ 

em 1957, para 88% em 1960 e 92% em 1964, sendo, logo, a área em que 
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subsistem as maiores oportunidades de substituição de importaçes a 

dicionais, cuja concretizaço dependerá do aumento do n.ve1 de ati-

vidacle dos setores Insunildores. 

VII. - Meenica do Processo de Substituç.o de Importages 

O r.pido exame das modificaçes estruturais que consti-

tuiram o processo de substituição de importaçes industriais, ainda 

que no seja suficiente para quantificar as diversas rela93es inter 

temporais e intersetoriais que tiveram lugar, permite afirmar que o 

processo de substituiço de importaçes entre 1953  e  1965  realizou-

se simultneamente em uni conjunto de ramos interilgados econ8mica e 

tecnicamente, cujo nc1eo d1nmico era constituldo pelos setores de 

finidos como ltprlorit&rlos tI  pelo Plano de Metas. 

possível afirmar tambm que o processo de substitui-

ço de importaçes sofreu um sensível dec1nio entre 1960-1962, re-

presentando as posteriores reduç&s dos coeficientes de importaço 

dos ramos o resultado conjunto: 

- da queda da atividade econmica interna, ela pr6pria a-

tribuivel parcialmente ao enfraquecimento da substitui-

ço de importaçes; 

- da cantinuaço da menor substitu1ço efetiva de importa-

çes, e 

- da maior elasticidade-renda das importaçes, o que faz 

com que essas caiam mais rapidamente do que a proc1uço 

interna em ocasies de desace1eraço industrial,especiai 

mente quando existe capacidade de produç.o nacional ocio 

sa, 
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possível inferir tambm que certas metas "autnomas", 

com um alto componente de investimento importado, que nas concli-

ç6es vigorantes no podia ser Importado, como Energia EltrIca, 

Transporte, Refino de PetrSlco, Âicaiis, Fertilizantes, Papel e Pa 

pelo, Cimento e Borracha, constituíram um ttbl.00OII  cio impactos si-

multneos, que reagiram por encadeamento sbrc si mesmas(feed-ck 

e s6bre os demais setores relacionadas, como Mecnica, Material E-

ltrico e de Comunicaçes, Química e Metalirgica. Reagiram, tarn-

bm, embora de forma mais Indireta e menos precisa, sabre várIos ou 

tros setores "residuais" da economia, criando um mercado Inclus-

trial crescente, cuja expanso dependia circularmente do crescimen 

to daqueles elementos autriomos e indutois i.,nicials. 

Assim, embora o elemento dinâmIca b.sIco residisse nos 

investimentos e metas "autnomos" anuncias cio deciscs do política 

econmica, é ineg6vei que sua efetivaço foi grandemonte facilita-

da por sua inserção em um processo dinâmico de substituiço de im-

portaçes, que no somente facilitava a deÍ'iniço das metas, como 

ampliava seus efeitos, devido 'a reserva de mercado existc-nte,reser 

va essa em ampliaço pelos efeitos do "eflcadeamento' e pela elimi-

naço das restrIçes de oferta, que impunham contençes de demanda 

liberadas quando cIo início cia produço nacional, 

Para melhor avaliar a importância do enfraquecimento do 

processo de subst1tuiço de Importaçes, e de sua restriço a 

reas cada vez menos relacionadas, atravs de "encadeamentos" pos-

teriores com outros setores, s8bre a desaceleraço do desenvolvi-

mento industrial, & interessante distingüir os efeitos dinintcos 
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da tinstalaço de novas unidades dos da "operaço" dessas mesmas 

unidades s6bre o restante do complexo industrial. 

A quantificaço destes efeitos é irnpossvel com a ape_ 
gaço da informaço existente, mas parece claro que, no periodo 

1955-1962, o corjunto de metas de investimento em infra-estrutura, 

cuja inaclequaço ficou revelada pelo desenvolvimento eon8tnico do 

período anterior, e a substituiço de importaçes de bens-de-consu-

mo dur&vejs e de bens intermedi.rjos, estes demanclados crescentemen 

te pelo desenvolvimento das aividades usu&rias, forneceram os im-

pulsos detinstalaçohI necess&rios ao estabelecimento e ampliação 

das 1ndistrias produtoras de bens-de-capital, 

bbviamente, um tal esquema linear puro no ocorreu, pois 

fat'res outros, como preços relativos, decises autnomas de inves 

tidores estrangeiros e escalas de proc1uço, desempenharam um papel 

de relativa importncia na conrmaço cIa seqt8ncia observada, o 

que no Invalida, entretanto, a 1rnportnc1a dos "encadeamentos" re-

feridos, 

Por sua vez, as substituiçes de bens-de-consumo dura-

veis e de capital em processo refluiram sabre as 1ndstrias interme 

diárIas, atravs dos efeitos de "operaço", ampliando o sustentando 

o mod8lo de substItuIço de importaçes até 1962, quando os efeitos 

de "Instalaço" perderam momento. 

Dessa forma, os ramos Mecânica e Material Eltrico e de 

Comunicaç6es, que dependem fortemente dos efeitos de "instalaço t ' 

dos demais ramos e da amplIaço de capital social b.sic, e o de 

Material de Transporte, que possui características especials,formam 
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o Complexo que lanca em aq!o os principais efeitos de U operaohts_ 

bre os ;nos intex'medi&rios como Metalrgica B3rraeha e Química, 

obrigançiobos a amplj.ar Q assim transfcrjr.lhes uni nvo impulso de 
'insta1aco" 

t &iminuiq5o do ritmo vertiginoso de crescimento do Com 

plexo Mecn3.co, supç3?dmens2.onado na fase aguda de substituiço de 

1mportaes, devido necessidade de enfrentar uma demanda especi-

fica e concentrada no tempo e à ocorrncia de dificuldades para im-

portaço, no poderia deixar de trazer efeitos desaceleradores s8-

bre o rosto do setor industrial, no compensados ptlo crescimento 

mais regular, embora lento, das indCstriaa tradicionais. 

O que parece claro que o futuro crescimento dos ramos 

produtores de bensc1e-capital e de consumo durveis dependera, cada 

vez maia, do crescimento induzido pelo comportamento da renda dis-

ponível, pois a margem de substituiço de importaçea e/ou expan-

so de exportaçes 1  em prazo moedío, no e suficiente para animar tal o 

processo, 

O argumento de que a expanso da pr3c1uço interna 	de 

bens..de-consuino dur&v'eis (*) reflete, a partir de 1960, o cresci 

merito único da demanda interna e &  strictu sensu, correto,ainda que 

incompleto, pois é preciso considerar os efeitos da demanda contida 

e do crescimento e concentrao da renda urbana, funço do r.pido 

desenvolvimento realizado dentro do marco da substituiço de impor 

tae. 

( *) . Especialmente auto&vei3. 
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Adicionalmente, a queda da oferta de bens-de-capital em 

1962-1963 e sua falta de recuperao em 1964, quando os demais $eto 

res industriais expandiram sua atividade, indicam, justamente, que 

este setor passa a depender creseentemente para sua ampliaço de 

investimentos aut8nomos ou induzidos por medidas govornamentais,que 

pasaarao a cumprir o papel anteriormente atribuido a substituiçaode 

importaçes, 
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VII.5 - Avliao Geral do Processo de Substituio de importa6es 

A unanimidade quanto ao reconhecimento da importancia do 

processo de substituiço de importaçes como fonte de estimulas ao 

recente desenvolvimento industrial brasileiro, ainda que subsistam 

discordncias quanto ?. sua importncia relativa, parece indIcar a 

existncia de um conceito genricamente aceito de "substituiço de 

importa96os 11 . 

Tal, entretanto, está longe de ocorrer e revela-se clara-

mente quando se Intenta avaliar a importncia da substituiço no 

crescimento e diversifioaço da produqo industrial. 

Na realidade, o conceito de substituio do importaç6es a-

presenta várIos aspectos indefinidos. Mesmo quandõ se o considera 

em seu sentido restrito de •diminuiç.o da participaço das importa-

çes na oferta interna, grande margem de impreciso permanece. 

Assim, por exemplo, a oferta de um ramo industrial qual-

quer pode apresentar, num determinado ano, um elevado componente 

importado. Eii condI6es de expanso da demanda interna, um oonju 

to de atividades substitutivas iniciais pode levar a que nuiri ano t, 

a oferta daquele ramo apresente um baixo ou inexistente coeficien-

te de Importaço. 

Ora, pretender considerar "substituiço de importaçes' t .  

da, esta adçao liquida da produçao interna sobre a oferta do ano-

-base no 6 de modo algum um procedimento convinoente, 
Um conceito alternativo seria o de considerar como substi-

tuiç.o de Importaçes a diferença entre as importaçes realmente 

observadas e aquelas importaçes tlte6rlcasu que ocorreriam, fssea 
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capacidade para importar comportar-se "normalmente". Tal procedi-

mento, se bem que conceitualmente atraente, tem pouco uso operacio-

nal, face dificuldade em definir uma capacidade para importar"nor 

mal", resultante que essa 6 da açao de um conjunto de e1ementos,tis 

como crescimento das exportaçes reais, movimento 1qu1do do capi-

tais de risco e empr4stimos estrangeiros etc, ,elomentos que so de 

difícil defin1ço dentro de um mod10 linear, face às lnterrelaçes 

existentes entre as diversas vari.ve1s do modelo, algumas parcial-

mente excludentes, e pela imprecisão das vari6veis determinantes. 

Por outro lado, o simples exame das s6rios de produço e im 

portaço 6 pouco conclusivo, pois ambas as s6ries j& incorporam, de 

forma inseparável, os efeitos finais do processo de substituiço o.-

corrido, viciando as concluses dessa an..lise. 

Outras alternativas, cada qual com suas deficincias espcc 

ficas, poderiam ser consideradas, Por exemplo a definiço de urna 

"elasticidade" de ïmportaç6es industriais, extrac1a dó observaqes 

e estudos econom6tricos internacionais, permitiria definir um n{vel 

de importa96es te6rico, que, comparado com as importaçes efetivas, 

forneceria a magnitude do efeito de "substituiç.o" ocorrido. 

Deve-se salientar, entretanto, que para a.avaliaço deste 

processo 6 mais importante a caracterização do modelo de desenvolvi 

mento industrial que o engloba, do que um conceito inataovel da 

substituição de importaçes. 

esse modelo de desenvolvimento consiste nos esforços da es-

trutura industrial para adaptar-se ao insuficiette crescimento da 

capacidade para importar e permitir a obten.o de aLtas taxas de 
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crescimento, que seriarr ex ante incompatíveis com aquela restriço. 

Essa insuficincia impede a transformaço,atravs do comércio exterior, 

das "fUflÇ6eS de produço" nacionais necess'rias para obterse uma 

cornpos1ço e volume da oferta industrial condizente com os ritmos de 

crescimento atingidos ex post pela economia. 

Assim, a substituiço de importaç6es seria o processo 	pelo 

qual a economia igualaria os fluxos de oferta e demanda resultantes do 

maior crescimento,em condiç6es de restriç6os na capacidade para impor.. 

tar. 
Neste sentido, a avaliação do processo de subsituiço de im-

portaçes consistiria:a) na comparaço da estrutura industrial existe 

te com aquela que resultaria de um curso alternativo e vivel de cre, 

cimento; b) no estudo dos efeitos que teve o processo sabre o cresci-

mento da economia e c)na anlise da racionalização da seqt1ncia das 

importaç6es realizadas. 

Com relaço ao primeiro aspecto, basta referir que a estrutura 

industrial brasileira ao início da acoleraço do processo de substi 

tuiço,no permitia melhores cursos alternativos,pois o quadro da di-

viso internacional do trabalho,quo em grande parte determinava a co 

posiço da oferta interna,no permitia níveis de exportaço que leva 

sem a admitir a hiptese de que os bens industriais substituídos atr 

vs da produço interna pudessem ser totalmente importados. 

Isso no significa oue uma combinaço tima entre substitui-

ço de importaç6es e expanso de exportaç6cs no fisse vivel no Dia-. 

no te6rico,cabendo lembrar apenas que os processos de rpida transí'o 

maço estrutural se fazem sempre por concentraço em poucos pontos e 

que as soluç6es ecléticas necessitam,para sua implementaço, un míni-

mode diversificaço o integraço, que seguramente no existiam à épo 

ca. 
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No que diz respeito aos efeitos da substituiço de importa-

çoes sobre o desenvolvimento global, ja foram comentadas as dificuj 

dades inerentes a qualquer quantificaço. Parece ineg.ve1 contudo, 

que na ausncia de ponder.veis alternativas de expans.o da capacida 

de para importar, via diversificaço e aumento das exportaç6es, os 

efeitos, tanto diretos como Indiretos, sabre a oferta industrial e 

global, foram altamente positivos, permitindo a obtenço de taxascb  

crescimento do produto de outra maneira inatingíveis no período co 

siderado. 

este crescimento global resultou tanto do aumento da oferta 

de bens por outra forma n.o passíveis de obtençao, como dos efeitos 

dinmicos que as novas unidades instaladas propagaram; ao incremen-

tar o total dos pagamentos efetuados aos fat6res de produço empre-

gados. 

Considerando que as importaç6es mndustriais e o nível e co 

posio da atividade industrial interna no so independentes, exis 

tindo, ai6rn disso, uma corre1aço defasada entre essas grandezas,tor 

na-se extremamente difícil quantificar, ainda que aproximadamente,os 

efeitos finais da substituiç.o de importaç6es. 

Qualquer dos rn6todos implica em incorrer-se em apreci.vel 

margem de arbitrariedade, referente à determinaço das elasticida-

des e à escolha do ano 1tnorma1', que serviria de base ?. construç.o 

das séries hlt e 6ri casu. 

Adicionalmente, como já referido, qualquer dos m6todos su-

pe a indepondncia relativa do comportamento da produço indus-

trial e das importaç6es industriais, quando na realidade ocorre uma 
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reiaçao bi1aterl entre essas grandezas, reiaçao no-1inear, como 

suposta nas projeç6es referidas. 

Essas restriçes explicam porque ao se varIar as elastici-

dades entre 0,8 e 1,3, valres plenamente aeeit6..veis e iustific6.-

veis, os efeitos ttdin&iijcott e de "poupança de divisas" de substittÈ  

ço de irnportaçes variam de forma extremamente ampla. 

Assim, no período 1953-62  o efeito "dlnmico" variaria e 

tre 22% o 44,4,15, enquanto o efeito de "poupança de divisas" osci1 

ria entre 13% e 271%. 

Essas medidas, embora imprecisas, do uma id6la da incontes  

t.vel importncia do processo de substituiço de importaçes como 

motor e instrumento de viabi1izaço do desenvolvimento indastrial 

deste período. 

A primeira me1ida, que busca definir a parcela da produço 

industrial que excedeu o nívoi pormttiúo pel3s inportçes tndustrj 

ais observadas, diz respeito aos efeitos de ' Tencadeamento" da sub 

tituiço de importaçes, que fz com que o desenvolvimento indus-

trial se processasse por ondas; uma substituiço inicial, por um 

lado, propiciava unia expansao crescente da produço industrial re, 

pectiva e, de outro, demandava novas importaç6es, em um processo 

expansivo e difundido, reforçado, como já vimos, peio acr6scimo de 

demanda originada pelos pagamentos dos fat3res empregados tantonas  

atividades substitutivas quanto naquelas a estas relacionadas. 

Em segundo lugar, a substituiç.o das iniportaqes ooioou 

em j6go novos e crescentes interesses industriais que mobilizaram 

para seus fins um conjunto de Instrumentos de po1{ica econmica 
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destinados a virtualiz.-la ao máximo. Assim, o Estado, ao conceder 

subsídios e vantagens preferenciais aos investimentos e financiarne 

tos nacionais e estrangeiros relacionados ao processo, forneceu as 

condiç6es necess.rias para a materiaiizaçao,em grande escala, dss 

elementos aut6nomos, que de outra maneira no se teriam incorporado 

em tal escala ao desenvolvimento industrial brasileiro. 

stes elementos todos permitem afirmar que as pereentageris 

acima referidas, embora inv.1idas para o exame da evoluço ano a 

ano, face ao suposto de linearidade adotada, devem traduzir de fo 

ma muito aproximada o impacto global do processo de substituiço de 

importa96es s6bre o desenvolvimento industrial brasileiro, explica 

do em parte, já que a estrutura industrial atual o bastante diversa 

da inicial, a dcsaceleraçao observada nos anos mais recentes, quan-

do este elemento dinamizador perdeu a importancia relativa que o ca 

racterizou. 

Possuindo as restriçes acima levantadas tanto maior validez 

quanto maior a desagregaçc m que se faça a an1Lso, pela dificul-

dade crescente de definir "elasticidade" para ramos ou grupos indus 

tris, o estudo que se segue se centrará nas modificaç6es da estr 

tura 'ie produqo e impoïtaçes, aceitando a dfiniço mais difundi-

da de subst.ituiço de importaços 2  que a idontifica com a diminui-

ço do coeficiente de importaç6es, isto é, com o aumento da partic 

paç.o da produçao nacional na oferta total. 

ste conceito obscurece importantes aspectos do processo,a 

guns dos quais foram objetos de rofr6ncia acima, mas sua operado-

nalidade justifica no momento a sua uti1izaço, pois uma an.1ise 

mais abrangente requereria instrumentos de analise, tais como 

buas de insumo-produto dinamicos, inexistentes na atualidade, 
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O Quadro F do Anexo Estatístico permite, inicialmente,visu 

lizar uma das hip6teses alternativas sugeridas, observando-se a qu je  

da da participaço das importaç6es industriais em relao ao Produ-

to Industrial e ao PIB, especialmente aguda a partir de 1960,refle-

tindo n.o sS as modificaç6es na estrutura da pauta de importa96esj 

mo a açao dos elementos externos que determinou a capacidade para 

importar. Indica, tamb6m, aparentemente, uma maior autonomia do 

processo de crescimento industrial em reiaçao ?s flutua96es do se-

tor externo. 

A16m disso, observa-se duo as importa6es iridustriai apre-

sentam uma taxa de decr6sciino superior &s das importaçes totais, o 

que mostra, prima facie, ter, sido 6ste setõr o que realizou, o maior 

esf6rço do substituiao de importa6es. 

Isso 6 visto mais claramente ao compararmos as colunas 3 e 

5 e 9 e 10, do Quadro, que mostram, dentro dos supostos aceitos,que 

a Produço Industrial Real foi superior à Te6rica, enquanto a Im-

portaçao No Industrial Real foi superior ? TeSrica correspondente, 

sugerindo unia transferncia de "poder de importaço" da indistria 

para o resto da economia. este "poder" foi utilizado na importaço 

de matrias-primas demandadas polo pr6prio processo de diversifica-

ço indutria1 e na importaçao de bens agrícolas destinados ao con-

sumo da populaço, tendo, pois, este processo uma dimens.o dinamiza 

dora de outros setores de atividade econ6mica nacional. 

Essas rnodificaçes nos coeficientes ç1e importao conduzi-

ram, como veremos, a uma pauta de importaç6es em que predominam as 

mat6rias-primas e em que os produtos de origem n.o industrial ga- 
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nham maior peso progressivamente, isto é, uma pauta de importaçes 

com as caracterCsticas de países em est.gio superior de desenvolvi-

mento, ainda que mais rígida. Essa pauta contrasta violentamebte 

com a de exportaçes, em que a. predominância de alguns poucos prod 

tos agrco1as lhe confere baixo dinamismo e a caracteriza como típj 

ca dos paCses subdesensolvidos. 

	

A16m disso, o baixo e declinante coeficiente de 	importa- 

çes, que, no período 1953-62  atingiu a m6dia de 8,8, traduz a po-

iftica de crescente autarquizaço a que foi forçado o Pais pela qu 

da relativa de sua capacidade para Importar, forçando ?i. adoço do 

tipo de substituiço de importaçes horizontal que caracterizou seu 

desenvolvimento, e que, ao que tudo indica, atingiu, ou aproxi-

mou-se dos seus limites econ6micos. 

Com re1aço ao terceiro aspecto da ava1iaço do processo, a 
A  seqüencia das substitulçoes realizadas, e possivel analisa-la cri-

ticamente em termos do efeito 1quido de poupanças de divisas atin-

gido ao longo das a1teraçes na magnitude relativa e na composiço 

da pauta de importaçes. 

Com efeito, a rigidez relativa da pauta, resultante da sub 

tituiço predominante de bens de consumo final, em detrimento dos 

bens intermedi.rios, tornou, em algumas fases, particu1armene agu-

do o problema da escassez de divisas, medida em que a expanso de 

capacidade produtiva ou mesmo a manutenço do nve1 de atividade da 

economia exigia um elevado componente importado, nem sempre compa-

ttvei com a capacidade para Importar. 

Assim, o aumento de produço interna substitutivo, que te?- 
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ricamente deveria permitir um efeito líquido de poupançade divisas, 

freqentemente obrigou expressiva entrada compensatória de capitais 

estrangeiros, numa solução evidentemente temporária, umaS vez que os 

serviços da dívida externa acabam por comprometer parcela crescente 

das disponibilidades em divisas, contraindo, cm conseqttncia, a pró 

pria capacidade para importar. 

As demais observaç6es críticas quanto ao processo de subs-

tituiço de importaç6es dizem respeito ao tipo de vantagens advin-

das para o setor empresarial da reaiizaçao de tal processo, escon 

seqncias acarretadas pelos seus condicionamentos internos. 

A apreciação genérica só se justifica na medida em que pos 

sa orientar correçes posteriores, pasto que as vantagens so passa 

geiras e boa parte das conseqUências, depois de certo prazo, passam 

a atuar como elementos inibidores da continuidade do desenvolvimen 

to industrial. 

Assim, a mais atraente das vantagens oferecidas ao longo do 

processo ao setor empresarial era certamente a possibilidade de man 

ter os preços de seus produtos relativamente elevados. Isto era 

permitido pela baixa competitividade interna e pela elevada prote - 

ço que desfrutararn as indústrias brasileiras (*) 

Os custos de produçao se bem que ainda propiciassem eleva- 

() Com efeito, dados recentemente calculados pelo setor de Indús-

tria Geral do IPEA evidenciam que nos últimos anos da d6cada"1os50, 
a proteção tarifária, média conferida à indústria brasileira de 
transformação era de ordem de lOO,. Em outros termos, oprodutoes 

trangeiro poderia ser colocado internamente, mas, em média, ao d-
bro de seu preço CIF. 
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das margens de lucro mantinham-se elevados, fato devido, al4mdabai 

xa competitividade, à  relativa deficiôncia de dotação de capital so 

ojal Básico (Transporte, Energia, Comunicaç6es 	etc.). 

stes expressivos estímulos ao setor empresarial da indús 

tria trouxeram duas importantès conseqttôncias. De um lado a exces 

siva diversificação do parque industrial, de outro, a tendência à 

concentração, possibilitada ou pelo monopólio tecnológico oupelapo 

sição privilegiada de algumas emprêsas que ao início do processo ab 

sorveram determinado mercado. 

A apreensão causada por estas conseqtlências deve ser com-

preendida num quadro mais amplo, no qual se identifiquem as condi-

cionantes que conformaram o processo, e que influenciarão certamen-

te qualquer outro modêlo alternativo de desenvolvimento que venha a 

seguir a economia brasileira. 

Assim, 	possível identificar urna condicionante externa,ex 

pressa bàsicamente pela evolução (favorável ou desfavorável) da ca-

pacidade para importar que, evidentemente, reflete as variaçes tan 

to do poder de compra das exportaçes quanto dos ingressos autôno-

mos de capital estrangeiro. 

Quanto a con,icionantes internas, particular importânciade 

ve ser conferida à magnitude e estrutura do mercado nacional e à e-

volução que vem assumindo a incorporação da tecnologia. 

Com efeito, o nível e a distribuição de renda, que determi 

nam a magnitude e a estrutura do mercado, influenciaram decisivamen 

te todo o processo de substituição, tôda a sua seqncia e todQs os 

efeitos que procuramos analisar. 
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Por outro lado, as características da tecnologia empregada 

conduziï'am à adoção de, funç6es de produçao nas quais o capital veio 

a ser elemento prepoiderante. nste fato trouxe profundas repercus 

s6es sôbre o desenvolvimento industrial brasileiro, seu ritMo e ss 

conseqUncias, o que confere à tecnologia, à sua criaço e h sua di 

fusão um papel da mais alta relev.ncia em quaisquer cursos alterna-

tivos futuros de desenvolvimento. 
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A - Coeficientes de alocaço da produço dos ramos industr 

ais que integram duas ou mais categorias de uso (em ) 

B - :tndice do volume físico da produço industrial ( 1955 - 

100) 

O - Produço industrial com base nos índices de volume físi 

co 

D - Valor da transformaço industrial 

E - Valor da importaço industrial .sQgufldo..ramos 

P - Evoluço das estruturas de iznportaço e produço indus-

trial 

G - Importaç6es segundo usos e origem 

H - Estrutura da pauta de importaç6es 

1 - Estrutura da pauta de importaçes das industrias 	de 

transformaço, segundo o uso, em relaç5o ao total de im 

portaç&es 

J - Participaço das importaç6es das industrias de transfo, 

maço no volume total de importaç6es, segundo usos 

K - Produço, importaço, oferta e produço/oferta por ra-

mos da indtÇetria de transformaço 
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: COEFICIENTES DE ALOCAÇO DA PRODUÇO DOS RAMOS INDUSTRIAIS 

QUE INTEGRAM DUAS OU MAIS CATEGORIAS DE USO 

(EM - 

QUICA 	MAT • 	DE 	LYLAT • 

os 	TRANSPORTE 	DE OOMU1ICAÇES 

CNDI 1 1 CD 1 K 	CD 	1 i 	1 	K 

1955 41,0 59 9 0 - 100,0 56 9 2 31,3 12,5 
1956 40,0 60,0 - 100 9 0 57,7 29,7 12,6 
1957 37,0 63,0 2,3 97,7 60 9 2 27 9 6 12,2 
1958 36,0 64,0 4,6 95,4 61,5 25,6 12,9 
1959 33,7 66,3 12,0 88,0 61:9,1 25,4 13,5 
1960 31,6 68,4 24,0 76,0 60,6 2593 14,1 
1961 29,7  70,3 30,0 70,0 58,6 24,4 17,0 
1962 27,9 72,1 31,0 69,0 5.8,2 24,2 17,6 
1963 27,0 73,0 39,0 61,0 56,4 23,5 20,1 
1964 24,3 75,7 40,0 60,0 58,9 24,5 16,6 
1965 22,5 7795 42,0 58,0 45,2 38,2 16,6 
1966 22,5 77,5 45,0 55,0 1 	43,2 38 9 5 18,3 

NOTAS: 1) CND - CONSUMO NXO DURÁVEL 
CD - CONSUMO DURÁVEL 
1-  INTERMEDIÁRIOS 

CAPITAL 

2) Estimativa para 1949: 

- QTJflVtICA 	( CND - 44% 
( 	1 - 56% 

- MAT.ELÊT. ( cp - 20% 
( 

	

	1 - 27% 
K - 53% 



1962 1 1963 1 1964 

INDSTRI.kS DE 21190(X)1207,5  (x)  1 2245 (x) 
Minerais 14,0 146,0 15420 

Metahirgic 19,O 1972 0  209 2 0 

Mecnica 4,0(x) 220,0 (x) 22390 (x) 

Material E.5 	0 50390 550,0 

Material d 022,0 913 7 0 944,0 

Madeira 136,1(x)145,1 (x) 180 94 (x) 

Mob11irio168,1(x) 131,8 (x) 190,2 (x) 

Papel 169,0 182,0 193,0 

Borracha 201,0 203 7 0 216,0 

Couros e P118 90 110 2 0 121 20 

Química 295,0 306 90 336 9 0 

Txt11 149,0 145,0 151 90 

Calçados el6l,2(X) 150,1 (x) 174,5 (x) 

.1imentos 155,0 15420 156 9 0 

Bebidas 120 9 0 123,0 110 2 0 

Fumo 15920 160,0 15720 

Editorial 162,5(x) 160,8 (x) 204,2 (x) 

Diversas 153,8(x) 127,9 (x) 149,8 (x) 

(x) - Estima 

t 
I-4 

1 



(aipraa de =Is de 5 péssoas oupadas) 

(8) (9) (10) 
USOS E 

E 1962 	10103 1963 	IMIOS 1964 	frt)ICE 

BEDE-dAPITAL 	21 92,3 	513 79,7 	4h3 79,7 

Meciba 15,2 15,6 15,8 

I4aterial Transprte 66,7 52,7 53,6 
Material 	Ltric6 10,4 11,4 10,3 

BENS flqTú1DIRI0S 	)3 231,1 	222238,6 229 261,2 	251 

18,5 hevia NtJ-icc 18,4 19,5 
ea1±gica.. 59,4 61,2 649 

Botraeha 15,2 15,3 16,3 
btiros é Peles 5,6 5,3 5,8 

Papel. 16,5 17,8 18,9 
Madeira 14,1 15,1 18,7 
uinica 87,7 92,1 104,9 

Material ElArico 14,2 13,3 12,2 

BELCO&40 DUB1VÉL2 8h.,6 82.0 	/ 93..8 	AU 
Material Transporte 30,0 33,7 35,7 
Material 	Ltrico 34,2 31,9 36,4 
Mobi]iÁri 11,5 9 00 13 91 
Diversos 8,9 7,4  1 	8,6  

BENSD.E-COISUiÜ .N1O-DJ.48 313,8 	156 309,3 	154 319,5 	159 

91,1 88,6 92,3 Tcil 

Vestuzrio e 0a19a68 22,3 20,8 24,1 
imentaç& 34,3 333,5 135,2 

Bebidas 12,2 12,5 11,1 
Fumo 7,0 7,1 6,9 
iitoria1 e Grfjca 12,9 12,7 16,2 

Qu..mica 34,0 34,1 33,7 

T O T Á L 	?2 721,8 	211/709,6 281754p2  220 
 - 

FO1'T$: £ara as cifras de 1955, ampliado e corrigido para cobertu .ra de Genso, e 
1 



e 

1954 	1955 	1956 

INSTFcU3 DE Tii19 143 267 117 159 185 686 170 328 684 

TrnsfÓrmaQO d 184 8 730 297 9 387 416 10 326 158 

1'ieta1rgioa 	561 16 434 604, 16 600 610 19 256 708 

1'jecnÍca 	 4 167 323 4 792 421 

Mterja1 Elétri, 	5 662 981 9 004 139 

Ilaterial de Tr 	4 378 150 4 903 528 

I'iadeira 	 ()6 306 954 

Mobi1irio 	•• 	4 123 266 4 288 197 

Papel e Pape15497  4 508 718 4 746 019 5 457 922 

Borracha 	872 3 539 249 3 611 479 3 430 905 

Gouros e pe1 e 615 2 026 483 1 986 748 2 205 290 

umica 	447 8 412 664 19 564 334 26 216 208 

Txti1 	694 25 459 641 26 799 622 2.6 799 622 

Ca1ados e Vos 7866 2f3 786 6 797 594 7 205 450 

Produ.tos Alime 810 23 860 754 28 405 659 25 281 036 

Bebidas 	893 5 520 168 5 872 519 5 167 817 

imo 	99 1 961 567 2 155 568 2 284 902 

Fditriai e Gi733  4 914 464 5 119 233 5 324 002 

Diversas 	 3 500 211 3 640 219 

(*) - Rsduo 



Contjn,,qq  

IiDST1tIS DE5 

1963 1964 
-_ 

1965 

801 312 003 945 327 922 513 312 003 945 

Transforma ç5 627 13 705 627 14 456 621 

Meta1xgica 
165 32 703 202 34 695 275 

Mo eauica 

Matea1 ElÉ 
391 28 484 794 31 146 395 

Material de 
693 9 972 510 41 39 736 

Madeira . 

£"ici1irio 

Papel e Pape 
772 . 	 8 637 755 9 159 817 

Boha 	
9 073 7 331 302 7 800 795 

Gouros e Pel 
363 2 185 423 2 403 965 

QzjJmoa 
785 59 866 862 65 736 162 

xtil 	
1 437 38 859.452 40 467 430 

0a1ads e. V 

Produtoa 
771 43 744 715 44 312 828 

Bedas 	
• 7023 7 223 198 6 459 771 

FúmO 	
.7 353 3 448 909 3 384 242 

Editorial e ( 

ivera 	- 

.. 

1 - 



N O M3961 	
1962 	196.3 	1964 	1965 

Produtos 	
724 2 335 597 2 349 873 2 367 531 1 966 393 

Bebidas 	279 
478 	183 766 	130 865 	67 521 	54 890 

Txt1eia 

	

102 750 	73 814 	49 963 	33 355 	18 050 

\Testurio 

	

918 	- 	 - 	 - 	 - 

Madeira e I4ckbj1iri 

	

12 193 	20 093 	28 508 	19 492 	17 174 

Papel e Pape10 
5'9 114 1 317 716 1 187 652 767 434 599 150 

1itoria1 e 	fio 
387 237 212 235 897 208 379 

Oouroa, Pelea e 6±1145 
066 56 967 62 354 53 057 32 226 

Borracha 
U4098 16099 21075 11315 9745 

i.mioa 
509936U227329130929271063506010124504 

Minerais N 	-ta].i336 
230 773 157 828 931 485 270 438 902 

taluria 
740 6 829 551 12 389 255 7 414 035 6 679 647 

Mecica 
351774 9771153 8444428 6 407 767 4 988 035 

Material. Eletrioo eL6 237 
3 347 998 4 320 212 1 792 224 1 470 964 

Material do Txfl5Pr4, 
855 2 O7 139 2 M 478 1 42? 287 1 043 137 

Diversos 
45 734 1447 601 1 660 378 1 065 610 955 361 

I1DÚSTR1Â DE 	
88 393 41 701 367 47 074 111 32 782 875 28 606 557 

ara as cifras de Im1955, 
de os 	ndioes 	vo1ui 

de Censo, & ampliado e corrigido para cobertura 



PRODIJCZO IJ\TDUSTRI.L 

UN1DJDE - NCR$ 103 DE 1955 

0 , 85931 (6) 1(8) =(6(7)  
IND. P. I. REL - 	 P. IND. AfRSCIMO6 Dà 

C) TERICi, P. IND, 	REi.L 

5 0  - - 

936 17 50 25 853 - 67 2 8 

315 11 014 36 933 29,8 

497 14 116 22 284 63,3 

984 5 901 23 272 25,4 

29 18 578 81 022 229 

087 21 766 65 946 33O 

852. 38 834 65 833 59,0 

037 51 643 80 994 63,3 

930 65 434  70 664 926 

1497 	 209 726 	 472 801 	44,4 



13) 	= (2) 	: 	(1) 
IND. 	TOTiL 
L IL 	M REiI.L  

(%) 

(14) 
IND. 	• M 	• 

(15) 
IND. 	• • PIB 

(16) 
M TOT.L • RFLL 	PIB  

.87,7 38,2 8,3 9,5 

90,4 52,3 115 121,7 

.79. 30 9 0 	. 6,9 8,7 

78,9 28 2 1 £,7 8 9 5 

82,3 3492 8,1 9 2 8 

80 2 0 28,5 7,4 9 7 2 

84,3 28,3 7,7 9,1 

78,1 22,5 6 3 3 8 9,1 

75 7 4 19,3 5,6 7,5 

69,7 16,5 4,9 71 

8o,6 . 	27,5 71 828 

1,9  

1 

1 

TO 



- 	 G.1: IMPORTAÇXO 1953 

(NCr$ 1955) 

ORIGEM AGRICIJLTU- IND1iSTR INDIYSTRIAS RÃ, RECTJR- EXTRATI T O T A L 505 FLORES VÁ DEPR 
TAIS 	E DEJTOS TEANSFORMA- 

USOS PESCA NERAIS çXo 

CONSUMO 1 500 472 - 4 414 358 5 914 830 
No Durve1 1 500 472 2 891 249 4 391 721 
Diirve1 - - 1 523 109 1 523 109 

Coxnbustve±s e Lubrifi- 
cantes - 571 147 11 213 650 11 784 797 

INSUMOS 4 494 622 363 355 11 583 455 16 441 432 
?4t1icos - - 4 356 163 4 356 163 
Ngét1ico0' 	. 4:494622 363 355 7 227 292 12 085.269 

CAPITAL 181 257 113805477 55 19 772 627 
Material p/Construço 113 805 2 514 989 2 628 794 
Caita1 p/Agricultura 181 257 1 783 193 1 964 450 
Capital p/Indistria 10 933 816 10 933 816 
Capital p/ransporte 4 245 567 4 245 567 

T O T A L 6 176 351 1 048 307 46 689. 028 .. 53 913 686 

•FONTES: Para . cifras de Importaço, a Amostra do Laboratório de Estatsti-
ca do IBGE e para as de Produço, o Registro Industrial de 1955, am- 
1iado e corrigido rara cobertura de Censo, os ndicesie volume - 	 1 

de produçao da Pundaço Getiio Varga. 



G.2: IMPORTAÇXO - 1955 
(NCr$ de 1955) 

ORIGEM 	M.RTrTTTPU- INDt1STRIASi 
EXTRATIVAS IND1STRIAS 	T  

TAIS 	E 	DE PRODU - 	DE 	 O T A L 

uso 	 PESCA 	TOS MINER. TRÂNSFORMAÇ  

CONStJMO 	 1.47.774 	- 	4.54.9O7 	5.972.681 

Nao Durve1 	 1.437.774 	- 	3.094,592 	4.532.366 
Durve1 	 - 	 - 	1.440.315 	1.440.315 

Combustíveis e Lubri 
ficantes 	 - 	- 	4.777.228 	7.983.511 	12.760.739 

INSUMOS 	 5.244.124 	382.349 12.974.122 	18,600.595 

Mcti1icos 	 - 	- 	4.065.410 	4.065.410 
fÇo-M0tu1icos 	5244.124 	382,349 	8.908.712 	14.535.185 

CAPITAL 	 115.335 	4.170 17.397.594 	17.517.099 
Material p/construç 	- 	 4.170 	1.934.881 	1.939.051 
Capital /agr1cu1tura 	1154335 	- 	1.765.774 	1.881.109 
Capital p/indtstria 	- 	 - 	8.550.637 	8.550.637 
Capital p/transportes 	- 	 - 	5.146.302 	5.146.302 

T O T A L 	 6.797.233 1 	5.163.747 42.890.134 	54.851.114 

FONTES: Para as cifras de Importação, a Amostra do Laborat6rio de Esta-
t:Cstica do IBGE e para as de Produço, o Registro Industrial de 
1955, ampliado e corrigido para cobertura de Censo, e os mdi-
ces de volume físico de produço da Fundaçao Getiulio Var;as. 



G.3: IMPORTAÇXO 1960 (NCr$ de 1955) 

- 	

- 	 ORIGEM AGRICULTURA INDtSTRIAS INDTSTRIAS 
ECUBS 	- LORES 	IS CTRATIVAS DE T O T A L DE PRODUTOS TRANSFORMAÇ 

USOS E 	PESCA IvaNEPIS  

CONStIO 1.542.147 - 4.346.982 5.889.129 
No Dtirve1 1.542.147 - 2.795.745 4.337.892 
Durve1 - - 1.551.237 1.551.237 

- 	Combustveis e liubrifican- 
tes 7.184.704 6.402.842 13.587.546 

INSUMOS 7.048.317 666.484 14.700.952 22.415.753 
Mct1icos - - 5.548.640 5.548.640 
No-Metau1icos 7.048.317 666.484 9.152.312 16.867.113 

CAPITAL 30.384 5.040 25.516.083 25.551.507 
Material p/construço 5.040 1.484.844 1.489.844 
Capital p/agricultura 30.384 - 3.500.555 3.530.939 
Capital p/indi.stria - - 10.680.373 10.680.373 
Capital p/transporte - - 9.850.311 9.850.311 

T O T A L 8.620.848 7.856.228 50.966.859 67.443.935 

FONTES: Para as cifras de Importaço, a Amostra do Laboratrio de Estati'stica do 
IBGE e para as de Produço, o Re:istro Industrial de 1955 ampliado e cor-
rigido para cobertura de Censo, e os ]ndioes de volume físico de produço 
da Fundaço Getiilio Vargas. 



G.4: IMPORTAÇXO 1963 (NCr$ de 1955) 

URI GEM AaRIcTftTUR.A IND1JrSRIAS - INDUSTRIAS - 

RECURSOS 	- EXTRATIVAS fl DE T O T A L 
FLORESTAIS PRODUTOS MI- TRMTSFORMA- 

UM  E 	PESCA NERAIS C0  

CONSUMO 1.768.846 - 5.413.035 7.181.881 
Nao Durve1 1.768.846 - 3.618.089 5.386.935 
Durvei - - 1.794,946 1.794.946 

Combustíveis e Lubrifi 
cantes - 12.383.804 3.553.147 15.936.951 

INSTJMOS 7.165.128 908.105 20.952.004 29.025.237 
Met11eos - - 10.200.427 10.200.427 

- 	No-Met1icos 7.165.128 908.105 10.751.577 18.824.810 

CAPITAL 276.508 2.392 17.175.693 17.454.593 
Material p/constniço - 2.392 3.202.988 3.205.380 
Capital p/agricultura 276.508 - 1.405.753 1.682.261 
Capital p/indistria - - 10.209.056 10.209.056 
Capital p/transporte - 2.357.896 2.357.896 

T O T A L 9.210.482 13.294.301 47.093.879 69.598.662 

PONTES: Para as cifras d* Iniportaçoj a 
do IBGE e para as de Produçao, o 

- do e corrigido para cobertura de 
de produçao da Fundaço Getiilio 

Amostra d4 Laboratrio de Estatística 
Registro Industrial de 1955, am1ia- 
Censo, e os índices de volume fisico 

Vargas. t-4 



C.5: flVIIORTAÇXO 1965 (NCr$ de 1955) 

ORICEM AGRICUITUFA INDCSTRIAS IND1STRIAS 
RECURSC S XTRíTIVAS 

DE T O T A L FLOSTAIS DE PRODUTOS 

PESCA MINERAIS tTTSFOL usos 
CONSUMO 1.802.267 - 3.949.122 5,751.389 
Nao Durve1 1.802.267 - 3.120,466 4.922.733 
Durve1 - 

- 828.656 $28.656 

Combustíveis e lubri±'i- 
cantes - 12.392.39 8  2.302.119 14.694.517 

INStJMOS 5.500.660 841.758 13.409.801 19.752.219 
Moti].icos - - 5.431.288 5.431.288 
Mo-MetÇ1icos. 5.500.660 841.758 7.978.513 14.320.931 

CAPITAL 19.365 1.695 8.945.515 8.966.575 
Material p/construço - 1.695 977.968 979.663 
Capital p/agricultura 19.365 - 1.168.807 1.188.172 
Capital p/indtstria - - 5,730.474 5.730.474 
Capital p/transportes - - 1.068.266 1.068.266 

T O T A L 7.322.292 13.235.851 28.606.557 49.164.700 

FONTES: Para as cifras de Importaço, a Amostra do Laborat6rio de Estatística 
do IBGE e para as de Produçao, o Registro Industrial de 1955, amplia-
do e corrigido para cobertura de Censo, e os índices de voluwe físico 
de produçao da Fundaço Getu1io Vargas. 



- XVI - 

H.1: ESTRUTURA DA PAUTA DE IMPRTAÇt5ES 

1953 

U 2 o % NI TTAL DE IMPORTAÇES 

CNSUMO 11,0 
No-Durve1 3,2 
Durve1 2,8 

Combustíveis e Lubificantes 21,3 

INSUMOS 30,5 
Metáli.cos 3,1 
Não-Metálicos 22,4 

CAPITAL 
Material para Construão 49 
Capital para Agricultura 3, 
Capital para Iridstria 20,3 
Capital para Transporte 7,9 

TTAL 100,0 

FONTES: Para as cifras de Importação, 
Estatística do IBGE e para as 
dustrial de 1955, ampliado e 
Censo, e os índices de volume 
dação ,et'1io Vargas. 

a Amostra do Laborat6rio de 
de Produção, o Registro In-
corrigido para cobertura de 
físico de produção cia Fun- 



- XVII - 

ESTRUTURA DA PAUTA DE IMPORTAÇOES 

l55 

-w 

u s o % N0 TOTAL JE IMPORTAÇÕES 

CONSUMO 10,9 
No-turve1 8,3 
Duráve' 2,6 

Combustíveis e Lubrificantes 23,3 

INUMOS 33,9 
Met1icos 7,14 
Não-Metálicos 26,5 

CAPITAT 31,9 

Matêr..ial para Construção 3,5 
Capital para Agricultura 3,14 
Capital para Indí.tria 15,6 
Capital para Transp9rte. 9,11 

TOTAL 100 

FONTES: Para as cifras de Importação, a Amostra do La'brat6rio de 
Estatística do IGE e para as de Produção, o Registrc In-
dustrial de. 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 
Censo e os índices de volume físico de produção da. Fw-
dao Getulio Vargas. 



- XVIII - 

H.3: ESTRUTURA JA PAUTA )E IMT0RTAÇES 

1960 

.U.so 	 7 Ni TITAL DE IMPIRTAÇ5ES 

CQNSÜMb 	 8,7 

No-urve1 	 6,4 
bur.ve1 	 1 	2,3 

Combustíveis e Lubrificarite 
	20.2 

INSUMOS 	 332 
Met1icos 	 8,2 
No-Metlicos 	 25,0 

CAPITAL  
Material pare Construço 2,3 
Capital para Agricultura 5,2 
Capital para Indústria 15,8 
Capita.1 para Transporte 14,6 

TTAL 
	

100,0 

FONTES: Para as cifras de Importaço, a Amostra. do Labora.t6rio de 
Esttística do IBGE e para. a.s de produço, o Registro Indus 
trial de 1955, ampliado e corrigido para. cobertura de Censo, 
e os índices de volume físico de produço da Fundaçao Getú-
lio Vargas. 



-XIX- 

H. 14: ESTRUTURA •A PAUTA tE IMPRTAQES 

1963 

US O NO TOTAL DE IMPORTAÇES 

CNSÚ! 10,3 
Não-)urve]. 7,7 
Durve1 2,6 

Combustíveis .Lrificantes 22,9 

INSUMOS 111,7 
Metálicos 1 11,6 
No-Met1icos 27,1 

CAPITAL . 25,1 
Material pra Construo 11,6 
Capital para Agricultura 2,11 
Capital para•ndistria 114,7 
Capita1 para Transporte 3,11 

TOTAL 100,0 

FONTES: Para as cifras 
Estatística do 
dustrial de 
Censo, e os 
daço Getiiii 

de Importaço, 
IBGE e. para as 

pliado e 
de volume 

a Amostra do Laborat6rio de 
de Produção, o Registro .In-
corrigido para cobertura de 
físico de produção da Fun- 

1955, am 
Cndices 
o Vargas 



11.5: ESTRUTURA DA PAUTA DE IMPORTAÇOES 

1965 

US.O NO TOTAL DE IMPORTAÇES 

CONSUMO 11,7 

No-Durve1 10, ,9 
Durve1 17 

mbustíveis e Lubrificantes 29,9 

INSUMOS 1 02 

Metttco ll•1 
29 

CAPXTAL 18,2 

Material para Contruço 1,9 
Caita1 para Agricultufa 2, 
Caita1 oara Iridstria 117 
Capital para Transportes 22 

TOTAL 100 

FONS: Para as cifras de Importação, a AmStra do Laborat6rio de 
Estatistic do IBGE e para as de Produo, o Registro I-
dustrial de 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 
Censo, e.os índices de volume físico de produço da Fun-
dao Geti1io Vargas. 



- XXI 

I.l ESTRUTURA DA PAUTA DE IMPORTAQOES DAS INDUSTRIAS DE TRANS- 

FORMAQ10, SEGUNDO O USO 1  EM RELAÇO AO TOTAL 

DE IM?ORTAQOES 

1953 

- 

US O NO 1OTAL DE IMPORTAÇOES 

CONBUMO 8,2 
Não-Durável 5,4 
Durável 2,8 

4' Comust(veis e Lubrificantes 20,8 

INSUMOS 21,5 
Metálicos 8,1 
No-Metá1icos 13»4 

CAPITAL 36,1 
Material para Corstrucão 4,6 
Capital para Agricultura 3,3 
Capftal para Indstrta 20,3 
Capital para Trans9orte 7,9 

TOTAL 86,6 

FONTES: Para as oifras de Iwportação, 
Estatística do IBGE e para a 
dustrial de 195,  ampliado e 
Censo, e os índices de volume 
dação Get1io Vargas. 

a Amostra do Laborat6rio de 
de Produção, o Registro In- 

corrigido para cobertura de 
físico de produção da Fun. 



- XXII - 

1.2: ESTRUTURA DA PAUTA DE IMPORTAQOES DAS INDÚSTRIAS DE. TRANS- 

FORMAÇO, SEGU1WO O USO, EM RELAÇÃO AO TOTAL 

IMPORTAQOES 

1955 

U 8 O 1/5 NO TOTAL DE IMPORTAÇÕES 

CONSUMO 
Não-Durável 5,6 
turável 2,6 

Combustíveis e Lubrificantes 14,6 

INSUMOS 23,6 
Metálicos 7»4 
Não-Metálicos 16,2 

CAPITAL 31,7 
Material para Construção 3,5 
Capital para Agricultura 3,2 
Capital para Idstria 15,6 
Capital para Transporte. 9»4  

TOTAL 78,1 

FONTES: Para as cifras de Importação, 
Estatística do IBGE e para as 
dustrial de 1955, ampliado e 
Censo, e os índices de volume 
dação Gett1io Vargas. 

a Amostra do Laborat6rio de 
de Prõdução, o Registro In-
corrigido para coberturade  
físico de produção da Fun- 



XXIII' 

1.3: ESTRUTURA DA PAUTA DE IMPORTAÇES DAS IND(JSTRIAS 

DE TRANSFORMAÇÃOJ  SEGUNDO O USO, EM RELAQO 

AO TOTAL DE IMPORTAÇÕES 

1960 

NO TOTAL DE 
USO 

IMPORTAÇiES 

CONSUMO 6,4 
No-durve1 
Dur.ve1 2, 

Combustíveis e Lubrificantes . 	 . 	 . 	 .9,5 	. 

INS!JMOS 21,8 
Met.1icos 8 1 2 
No-Metlicos 13,6 

CAPITAL 37,8 
Material p/construço 2,2 
Capita 	p/agrieultura 5,2 
Capital p/indistria 15,8 
Capital p/transportos 

TOTAL 75,5 

FONTES: Para as cifras de Importado, a Amostra do Laboratrio de 

Estatistica do IBGE e para as de produçao, o Registro In-

dustrial de 1955, ampliado e corrigido para cobertura de 

Censo, e os indicea de volume físico de produção da Funda-

çao Get(ilio Vargas. 



- XXIV - 

Idi.: ASTRtJTURA DA PAUTA DE IMPORTACES DAS INDI1STRIAS DE 

TBANSFOBNAQO, SEGUNDO O USO, EM BELAQ.O AO TOTPL DE IMP.ORTACE$. 

%No TOTAL 
USO DE 

IMPORTACES 
CONStJl1O 14 8 
No-Durve1 5 9 2 
Duravel 2 9 6 

Combustíveís e Lubrificantes 5 9 1 

INSUNOS 30.1]. 
et..1icos 111,6 
ao.-Met].icoe 1595 

CAPITAL 27 
Material p/Construçao 4 9,6 
Capital p/Agrlcultura 2 9 0 
Capital p/Indistria 111,7 
Capital p/Transporte. 3,11 

TOTAL 67,7 

FONTES: Para as cifras de Importação, a Amostra do Laborattrio de 

Estattstica do IBGE e para as de Produço, o Registro In-

dustrial de 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 

Censo, e os índices de voli»ue físico de produ.o da Funda-

go Geti1io Vargas. 



-xxv- 

1.5: ESTRUTURA DA PAUTA LE IMPORTAÇES DAS. TNDtSTRIAS D 

RANSFQRNA.(O, SEGUNDO O USO, EM RELACO• AO TOTAL DE IMPORTACOES 

Á 

uso %NOTOTALDE 
- IMPORTAQOS 

ÇOSUMO 84 0 
No.*durve1 6 9 3 
Durve1 1,7 

Combustveis'  e lubrificantes 	. 

INSUMOS 27,2 
Metlicos 11,0 
No-met1icos . 	 16,2 

CAPITAL 18,2 
Material para construço 2 7 0 
Capital para agricultura 2 9 14 
Capital para indistria 11,6 
Capital para transportes 2,2 

TOTAL 58,1 

FONTES: Para as cifras de Irnpprtao, a Amostra do Laborat6rio de 

Estatística do IBGE e para as de Pr:.duo., o Registro Iri-

dustrial .de 19559  ampliado e .cõ.Drigido para cobertura de 

Censo, e os índices de volume físico de pro..ço da Fundâ 

ço Get1io Vargas. 



- xxv± - 

3,1: PARTICIPAC0 DAS IMP0RTAQES DAS INDTRIAS DE TRANSF0RNACX•O 
NO VOLUME TOTAL flLIMiç 	BL QUO- 195 

USO NOT0TALDE 
IMPORTAÇES. 

ONSMO 75,9 
No-durve1 68 1 2 
Durvel 100 

Combustíveis e lubrificantes 62 9 6 

INSUMOS 69,7 
MetLicos 100 
No-Met1joos 61,3 

CAPITAL 99 93 
Material para Construção 99,8 
Capital para Agricultura 93,9 
Capital para Industria 100 
Capital para Transportes 100 

TOTAL 78,1 

FONTES: Para as cifras de Importaço, a Amostra do Laborat6rio dó 

Estatfstica do IBGE e para as de Produço, o Registro In - 

dustrial de 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 

Cen.so, e os índices de volume físico de produção da Funda-

ço Getuílio Vargas, 



- XXVII - 

3.2: PARTICIPAÇO DAS IMPORTAES DAS INDÚSTRIAS DE TRANS-

FORMAÇÃO NO VOLUME TOTAL DE IMPORTAÇES,SEGUNDO  O USO 

1960 

U 3 O 7 NO TOTAL DE IMPORTAÇÕES 

CONSUMO 73,8 
Não-Durável 614,14 
Durável 100,0 

Combustíveis e Lubrificantes 47,1 

INSUMOS 65,6 

Metálicos 100,0 
Não-Metálicos 5 14,2 

CAPITAL 99,8 
Material para Construção 99,6 
Capital para Agricultura 99,1 
Capital para Iridstria 100,0 
Capital para Transporte. 100,0 

TOTAL 

FONTES: Para as cifras de Importação, a Amostra do Laborat6rio de 
Estatística do IBGE e para as de produção, o Registro In-
dustrial de 1955, ampliado e corrigido para cobertura de 
Censo, e os índices de volume físico de produção da Fun-
dação Getlio Vargas. 



- XXVILI.- 

3.3: PARTICIPAC.O DAS IMPORTAÇOES INDUSTRIAIS 
NO VOLUME TOTAL DE IMPORTACOES SEGUNDO O USO 

1963 

%NOTOT4LDE 
USO 

/ IMPORTAÇOEu  

coNstMo 75,3 
No-Dur&ve1 67 9 1 
Durve1 100,0 

eobstveis eLubriflcantet 22,2 

NSQM0S 72,0 

Net1ioos 100,0 

o-Met1ica 5770 

CPITkL 99,0 
Material p/Construço 99,0 
Capital p/Agricultura 83,0 
Capital p/Indistria 100 3 0 
Capital p/Transporte 100 90 

•______________________________________________________ 

TOTAL 

F0{TES: Para as cifras de Importago, a Amostra do Laborat6rio de 

Estatística do IBGE e para as de Produço, o Registro I 

dustrial de 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 

Censo, e os índices de volume físico de prodUção da Fund 

ço Geti1io Vargas, 



- XXII. - 

J.Lt.: 	ARTICIPAcO DAS .IMORTACOF.s DAS INDtSTRIAS DE TRANSF0RMA.C.0 

NO VOLUME TOTAL DE IMPORTACES, SEGUNDO O USO - 1965 

% NO TOTAL DE 
U S O IMPORTAÇES 

CONSUMO 684 

No-durve1 63,3 
Durve1 100 

Comhutíveis e lubrificantes 15 9 6 

1 rs uios 67,9 
Mtlicos 100 
No.Metljcos 55 9 7 

CAPITAL 99,7 
Material p/construço 99,8 

Capital p/agricultura 98,3 

Capital p/indstr1a 100 
Capital p/transportes 100 

TOTÀL 58,1 

FONTS: Para as cifras de Importação, a Amostra do LaboratSrio de 

Estat{stica do IBGE e para as de Produço, o Registro In-

dustrial de 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 

Censo, e os índices de volume físico de produçao da Fundà 

ço Geti1io Vargas. 



-xxx- 

K.1i LNDÚTRIA DE TRLNFORMA.00 
RAMO: PRODUTOS ALD4ENI"ÍCIOS 

(NCr dpi95) 

k NO PRODUO IMPORTAÇO OFERT1 PRODUÇ 40 
OFERTA 

1953 73 657 569 1 851 029 75 508 598 0,97 

19514 72 791 010 3 261 080 76 052 090 0 9 96 

1955 86 655 9614 2. 715 231 89 371 195 0 9 97 

1956 77 123 808 2 410 780 79 564 588 0997 

1957 93 588 LL]. 2 7114 831 96 303 272 0 9 97 

1958 103 120 597 1 6114  689 104 735 286 0,98 

1959 113 519 313 1 5314 601 115 053 9114 0,98 

1960 119 585 230 1 860 535 121 415 765 0998 

1961 125 651 1148 1 991  724 127 6142 872 0,98 

1962 1314 316.7)44 2 335 597 136 652 341 0,98 

1963 133 1450 1814 2 349 873 135 800  057 0,98 

1964 135 183 3014 2 367 531 137 550 835 0,98 

1965 1 966 393 

FONTES: Para as cifras de Importação, aÁrnostra do Laborat6rio de 
Estatística do IBGE e para as de Produção, o Registro In-
dustria]. de 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 
Censo, e os índices de volume físico de produção da Funda 
çao Qet,ílio Vargas. 



- XXXt.lt.. 

K,P-: INDÚSTRIA DE TRANSF0RNA.Q0 
RAMO: BEBIDAS 
(NCrn de 195r1) 

A N O PRoDUÇ1 O IMPORTAÇ10 OFERTA PR0DUQ0 
OFERTA 

1953 9 635 772 409 248  10 0145  020 0,96 

19514 9 534 343 )445 7146 9 980 089 0,96 

1955 10 142 918 1914 982 10 337  900 0,98 

1956 8 925 768 300 1437 9 226 205 0,97 

1957 9 534 343 311 1451 9 8145 794 0,97 

1958 10 )447 205 288 871 10 736 076 0,97 

1959 10 954 351 297 638 li 251 989 0,97 

1960 10 650 0614 356 1314 11 oo6 198 0797 

1961 12 3714  360 279 1478 12 653 838 0,98 

1962 12 171 502 183 766 12 355  268 0,98 

1963 12 1475 789 130 865 12 606 6514 0 2 99 

19614 11 157  210 67 521 11 224 731 0,99 

1965 54 890 

'ONT: Para as cifras de Irnportaço, a Amostra do Laborat6rio de 

Estatística do IBGE e para as de Produção, o Registro Ir'-

dustrial de 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 

Censo, e os índices de voiume.ffsico de produço da Fund, 

ço Get110 Vargas. 



xxxIIss. 

1(3: RAMO: FUMO 

(NCp de 1955) 

& N O PR0DUÇO IMPORTAÇO OFERTA 
OFERTA 

1953 3 480 684 - 3 480 684  - 

1954 4 009  395 - 4 009 395 
1955 4 405 929 4 405 929 - 

1956 4 670 285 - 4 670 285 - 

1957 Li. 934 64o - Li. 934 64o - 

1958 5 331 174 - 5 331 174 - 

1959 5 595 530 w 5 595 530 
1960 5 771 767 M 5 771 767 - 

1961 6 652 953 6 652 953 - 

1962 7 005  427 - 7 005 427 ff 

1963 7 049 486 - 7 049 486 - 

1964 6 917 308 - 6 917 308 - 

1965 

FONTES: Para as cifras de Importaço, a Amostra do Laboratr$rio de 

Estatística do IBGE e para as de Produção, o Registro In-

dustrial de 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 
Censo, e os ndies de volume i'fsico de produção da Funda-

ço Getiíljo Vargas. 



- XXXIII - 
iCJi: RAMO - TËXTEIS 

(NCr$ PE 1955) 

N O PRODTJÇXO IHPORAÇ'O 0FEJA 
OFERTA 

1953 49 499 895 687 797 50 187 692 0,986 

1954 58 055 432 948  363 59 003 795 0,983 

1955 61 1 981 377 013 61 487 994 0,993 

1956 61 110 981 472 055 61 583 636 0,992 

1957 53 777 663 483 299 54 260 962 0 7991 

1958 72 110 957 234 486 72 345 Li43 0,996 

1959 75 166 507 .116 209 75 2 716 0 9 998 

1960 81 888 714 69 609 81 958 323 0,999 

1961 87 999  813 12 750 88 ioa 53 09998 

1962 91 055 362 73 814 91 129 176 O,99 

1963 88 610 922 49 963 88 660 885 0,999 

1964 92 277  581 33 355 92 310 936 0,999 

1965 77 1420  890 18 050 77 438  940 0,997 

FONTES: Para as cifras de Importação, a Amostra do Laboratório de 
a'tTstica do IBGE e para as de Produo, o Registro Industrial 

de 1955, ampliado e corrigido ara cobertura de Censo, e os íridi-
ces de volume ±ilstco de. produçao da Fundaço Getulio Vargas. 



- XXXIV - 
K.5: RAMO - EDITORIAL E GRÁFICA 

(NCr$ DE 1 955) 

à N O PR0DUÇ0 IMPORTA ÇSO OFERT.A PR0DTJÇO 

OFERTA 

1953 6 889 158 2Lj4 249 7 133 407 0,965 

1954 7 601 830 304 678 7 906 508 0 9 961 

1955 7 918 573 319 838 8 238 411 0,961 

1956  8 235 316 335 018 8 570 334 0,960 

1957 10 452 516 298 053 10 750 569 0,972 

1958 9 660  659 260 957 9 921 616 0 9 973 

1959 - 237 967 

1960 - 256 016 

1961 - 2144 548 

1962 - 222 387 

.1963 - 237212 

1964 - 235 897 

1965 - 208 379 
FONTES: Para as cifras de Importação, a Amostra do Laboratório de 
Estatistica do IBGE e para as de Produção, o Registro Industrial 
de 1955, ampliado e corrigido sara cobertura de Censo, e os {ndi-
ces de volume físico de produçao da Fundação Getúlio Vargas. 



- xxxv 
K.6: RAMO: VESTTJRI0 

(Nt'$ DE 1955) 

N O PRWUÇSO IMPORTA çAo OnRT.4 PR0DUÇO 
OFEIT 

1953 32 732 6114 2 296 12 7314 910 0,999 

1954 32 732 614 3 214 32 735 & 8  03999 

1955 13 839 798 3 	1L1.t. 13 843 2LIZ 0,99 

1956 14 670 186 229 14 670 415 0 9 999 

1957 1/4. 670 186 688 14 670 874. 0,999 

1958 17 853 339 918 17 854 257 0 9 999 

1959 1 1/48 

1960 /159 

1961 918 

1962 

1963 

196/4 

1965 
FONTES: Para as cifras de Importao, aAmostra do Laborat6rto de 
Estatistica do IBGE e para as de Produo, o Registro Industrial 
de 1955, ampliado e corrigido Eara cobertura de Censo, e os f ndi-
ceq de volume físico de produao da Funda q~o GetúlioVargas. 



- XXXVI - 
K .7: RAMO: COURÕS, PELES E SIMILARES 

(NCr$ DE 1955) 

A N O PR0DUÇO IMPORT. ço OFERTA PR0DUÇO 

OFRT 

1953 4 8 082 88 281 4 916 363 0,98 

1954 4 875 885 119 921 4 995 806 0597 

1955 4 780 279 109 932 L 890 211 0 5 977 

1956 5 306 110 79 149 5 385 529 0,985 

1957 5 449 518 62 010 5 511 528 0,988 

1958 6 023 152 58 453 6 081 605 0 9 990 

1959 5 975 349 38 137 6 013 486 0,993 

1960 5 592 926 48 722 5 6/41  648  0,991 

1961 5 688  532 135 066 5 733 598 0 5 992 

1962 5 640 729 56 967 5 697 696 0,990 

1963 5 258 307 62 354 5 320 661 0 9 988 

1964 5 784 138 53 057 5 837 195 0,990 

1965 7 502 027 32 226 7 534 53 0,996 
FONTES: Para as cifras de Irnoortaco. a Amostra do Laborat6rio de 
Estatistica do IBGE e para asde Pioduqo, o Registro Industrial 
de 1955,  ampliado e corrigido para  cobertura de senso, e os íridi-
ces de volume físico de produçao da Fundaçao Get1io Vargas. 



- XXXVII- 

K.8: RAMO: MADEIRA E MOBILIÁRIO 

(NCr DE 1955) 

A N O PRODUÇO IMPORTA 	O 0FERT PRODUO 
OFERTA 

1953 — 134  632 134 632 

1954 — 156 451 156 451 

955 17 259 070 187 194 17 446 a64 0 9 989 

1956 7 1141 408 112 630 7 254 038 0 9 984 

1957 6 523 14.02 80 111 6 603 513 09987 

195 8  7 622 080 62 914 7 685 021 0,991 

1959 1424 136 

1960 35 979 

1961 32 193 

19 62 20 093 

1963 28 508 

1964 19 492 

1965 1  17 174 
'rTm1. P + T. aboratóríc, ri 

. •i'I,4.A.Jh4 	 !_4 	ÇÁ kJ 	 4. ;_&*J 	•_4_ 	a.LjJ!.JJ. 	 4. LSLlr•FJ '.1* 

Esta.tíjtica. do IBGE e para as de Produço, o Registro 	Industrial 
de 1955, ampliado e corrigido pa.ra. cobertura de Censb, e os íridi-
ces de volume físico de produç.o da Fundação Geti1io Vargas. 



- xxxviii - 

K.9: RAMA: BORRACHA 

(Na2$ tE 1955) 

A N O PRQDUÇO IMPORTAÇ7O OFERTA 
PRODUÇÃO 
OFERTA 

1953 6 490 219 311 1109 6 5211 627 0,99 

1954 O 	7395 831 71 1147 7 1167 278 0,99 

1955 7 546 766 64 675 7 611 441 0,99 

1956 7.169 1128 47 ,494 7 216 922 0,99 

1957 7 471 298 38 976 7 510 274 0,99 

1958 8 452 318 51 647 8 504 025 0,99 

1959 .10 1).2 666 31 937 LO 1114 603 0,996 

1960 12 452 i64 18 798 12 470  962 0,998 

1961 13 055 905 114 098 13 170 003 0,991 

1962 15 168. 999 16 099 15 185 098 0,998 

1963 15 319 935 21 075 15 341 010 0,998 

1964 16 301 015 11 315 16 312 330 0,999 

965 15 339 255 9 745 15 349 000 0,999 

F1'I!E3: P'ats etfrase Imorbaço, 
•Estat.ística do IIGE e para as 
dustriaI de 1955, ampliado e 

e os írdices de volume 
ço Getúlio Vargas. 

a Amostra do Laorat6rio de 
de Produção, o Registro In-
corrigido para cobertura de 
físico de produço da Fund, 
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K.1O: RAMO: PAPEL E PAPELÃO 

(NCr$ DE 1955) 

A 	I'I O PRODUÇ10 IMPORTAÇO OFERTA PR0DUQJ0 
OFERTA 

1953 3 603339  1 4>5 677 10 039  565 3,355 

195 4 9 233 289 2 395  60 11 5(33 919 0,79 4  

1955 9 777 1.6 1 `P4 686 3.1 621 332 0,811 

1955 11 23 73.8 1 925 973 13 169 691 0,853 

1957 10 637 039 2 328 315 12 935 40 0,820 

158 12 221 132  1 329 073 14 072 791 0,868 

159 12 905 333 1 868 481 1L: 771' 33. O',373 

160 3.3 931 319 1 7146 67 15 728 016 0,883 

1961 14 753 490 1 579  lVI 16 32 óo4 0,903 

1962 15 523 377 1 33.7 716 17 841 093 0,926 

1963 17 7914 1406 1 137 652 18 932 053 0,937 

19614 1'3 869 891 767 434 19 637  325 0,960 

1965 13 393 1144 599 150 18 997 29 14  

FONTES: Para as cifras de. Iportaqo, 
Estatf.stica do IBOE e para as 
dustrial de 1955,. ampliado e 
Censo •e os fndtces de volume 
daço GetCilio Vargas. 

a Atnostra cio Jaborat6rto de 
de Proh'ço, o Registro tri-

corrig ido para ob.ertura de 
tísico de produço. da Fun- 
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K. 11: RAMO: MINERAIS N0 METÁLICOS 

(NCr$ DE 1955) 

A N O FR0DUÇO IMPORTAÇ0 OFER?A PRODUÇ2SjO 
OFERTA 

1953 9 860 254 1 	50 11 687 11 364 9241 0,87 

19514 11 756 '57 959 2458 12 715 915 3,92 

1955 12 6241  352 722 023 13 363 375 0,9 

1956 13 90 )87 520 2474 124 2425 961 0,96 

1957 13 779 0711 569 091 14 348 165 0,95 

1958 14 158  314 1475 523 124 633 8 112 0,97 

1959 114 537 5524 1133 3147 15 026 2431 0,97 

1960 13 560 171 430 189 17 0240 360 0,97 

196]. 17 697 392 335 230 13 5324 122 0,95 

1362 13 2456 3724 773 157 13 229 531 0,96 

1963 18 1456 3724. 823 931 19 235 305 0,95 

19614 19 1467 632 4 85 270 19 952 952 0,98 

1965 17 618 252 2438 902 18 057  1514 0,97 

FONTES: Para as cifras de Lwortaço, 
Estatística do IBGE e rara as 
clustrial de 1955,  ampliado e 
Censo, e os índices de volume 
c1aço GetS1io Vargas. 

a Amostra do Laborat6rio Jç 
de Produçao, o Registro In-

corrigido para cobertura Ce 
físico de produço da Fun- 
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K,, 12: RAMO: QUÍMICA 

(NCr$ DE 1955) 

i 	N O PRODUÇ2O IMFoRTAÇ7O OFERTA 
OFERTA 

1953 15 675 715 15 8142 896 31 518 607 0,497 

19514 17 738 309 21 878 099 39 616 1408 

1955 141 251 881 13 611 921 514 863 802 0,751 

1956 55 277 520 13 740 757 69 018 277 0,800 

1957 56 102 558 11 82 14 581 67 927 139 0,825 

1958 65590 1191 12 231 905 77 822 396 0,8142 

1959 70 5140 716 11 263 537 81 8014 253 0,862 

1960 81 266 205 13 1425 393 914 691 598 0,858 

1961 108 1492 14147 12 509 936 121 002 383 0,896 

1962 121 693 0 149 11 227 32 132 920 378 0,915 

1963 126 230 756 13 092 927 139 323 683 0,906 

1964 138 606 320 10 635  060 1149 2141 380 0,928 

1965 133 1477 886 10 12 14 5014 1143 602 390 0,929 

FONTES: Para as cifras de Importação, a Amostra do Laborat6rio de 
Estatística do IBGE e para as de Produo, o Registro In. 
dustrial de 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 
Censo, e os índices de volume físico de prQduço da Furi-
daço Getu1io Vargas. 
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K.13: RAMO: METALURGIA 

(NCrG DE 1955) 

! N O PRODUÇ1T0 IMPORTA Ç.O OFERTA FRODUÇO 

OFERTA 

1953 28 589 528 6 229 900 34 819 1428 0,82 

1954 30 764 818 12 256 837 43 021 655 0,71 

1955 31 075 574 6 588 560 37 664 134 0,82 

1956 36 047 666 6 089 477 142 137 143 0,85 

1957 33 250 864 7 901 760 Lji 152  624 0,81 

1958 39 776 735 5 600 656 45 377 391 0,87 

1959 46 924 117 7 366 994 54 291 111 0,86 

1960 52 '2e6 964 8 182 699 60 389 663 0,86 

1961,. 56 868 300 8 314 740 65 183 040 0,87 

1962 59 354 346 8 829 551 68 183 897 0 1 87 

1963 61 218 881 12 389 255 73 608 136 0,83 

1964 64 947 950 7 1414 055 72 362 005 0 1 90 

1965 62 479  928 6 679 647 69 159 575 0,90 

. ONT3: Para a.s cifras de Imprtaço, a Amo ,~'Lr& do Laboratõrio de 
Estatistica do IBGE e para as de Produç.o, o Registro IDdustria.l 
de 1955, ampliado e corrigido para cobertura de Censo, e )S índl- 

de vo1e f'ic de prodç.o d. indQ.o Geti1io VarRas. 
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K14: RAMO: MATERIAL ELÉTRICO E COMUNICAÇES 

(cr$ DE 1955) 

A N O 	PRODUÇO 	IMPORTA Ç.'O 	OFERTA 	PRODUKO 
OFERTA 

1953 - 2 912 6414 2 912 6414 

19514 - 14 177 267 4 177 267 

1955 11 248 645 2 981 9146  14 230 591 0,79 

1956 17 885 345 2 805 565 20 690 910 0,86 

1957 17 547 886 3 234  311  20 7 197 0,814 

1958 29 358 963 3 203 5146 32 562 509 0,90 

1959 35 208 259 2 598 312 37 806 571 0,93 

1960 43 307 283 2 751  926 46 059 209 0,914 

1961 53 656 037 4 016 237 57 672 2714 099.3 

1962 58 830 413 3 3147998 62 178 411 0,95 

1963 56 580 6814 4 320 212 60 900 896 0993 

19614 61 867 547 1 792 224 63 659 771 0,97 

1965 1 470 9614 

FONTES: Parc as cifras de Importaç.o, a. Amostra. do La.borat6rio de 
Estatística do IBGE e para as de Prod.uç.o, o. Registro Industria.1 

amn1içio e corrigido rarn rbert 11ra de C'no, e o 
ce de volume físico de produ.ço da Fundaço Gettilio Vargas. 
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K.15: RAMO: MCNICA 
(NCr3 DE 1955) 

t 

A N O PRODUÇ0 IMPQRT!ÇO OFERTA 
OFERTA 

3.53 - 9 ].69 603 9 169 603 

1054 - 11 751 271 1]. 751 271 

.1955 7 089 l5Lj. 7 021 0LZ 14 110 196 0,50 

1956 8 152  527 6 035  180 lti. 187 707 0,57 

1957 7 798 069 9 823 813 17 62]. 882 o,LLi, 

1958 8 436 093 9.020 657 17 L.56 750 0,LI.8 

159 lo 63Li.'oOO * 8 705 486 19.339 486 0955 

I60 11 980 670 * 10 517.396 22  Li.98  066 0 5 53 

1961 13 L.69 393 * 11 351 771.i. 24 821 167 0,5Li. 

1962 i 160 790 * 9 771 153 aL 9L13 0,61 

Z63 15 596 139 * 8 LjIJJ4 L28 2L. OL.0 567 0,65 

i64 15 808 813 * 6 Lj.07 767 22 216 580 0971 

1965(- 10%) Li. 988  035 

Oferta 

tHmt,c',. ... 	 . A-. ... 
i1; rLj 	5 ULi$ ue JIlLp)L 	i.'J, 	. 4II1UILt. UU 	 .L...Jij.0 U 

Estatística do IBGE e pa.ra as de ?roduç.o, o Registro Industrial 
de. 1955, ampliado e corrigido para, cobertura. de Censo, e os índi-
ces de volume físico de produç da Funda.ço QetCiio Vargas. 

Cifra.s obtida.s por estimativa., a.tra.v4s de corre1eo com Met! 
1Uri 	 -. 
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K.16: RAMO: MATERIAL DE TRANSPORTE 

(NCr$ de 1955) 

PRODUÇ0 	IMPORTA Ç10 1 	OFERTA 
	PRODUÇ. O 

195 

1954  

1955 

1956 

1957 
1958 

1959 
1960 

1961 

1962 

1963 
19 64 
1965 

9 1463 714 
10 599 360 

23 564 6148 

34 637 193 
50 157 684 

68 233  378 

75 709 712 

96 719 157 

86 403 709 
89 337 460 

5 5/4.7 682 

9 072.231 

• 5 369 488 

6 276 /4.08 
12 369 426 

17 059 895 
20 568 768 

10 282 641 

3 7/4.3 853 
2 078 139 

2 270 478 

1 /427 287 

1 0143 137 

14 833 202 

16 875 768 

35 934 074 
51 697  088 

70 726 452 
78 516 022 

79 453 565 
98 797  296 

88 674 187 

90 764 7147 

o,614 
0,62 

0,65 

0,67 

0,71 
0,87 

0,95 
0,98 

0,97 
0,98 

: Para as cifras de Importaço, a Amostra do Laborat6rio de 

Estatística do IBGE e para as de Produço, o Registro In-

dustrial de 1955,  ampliado e corrigido para cobertura de 

Censo, e os fndices de volume físico de produção da Funda-

ço GetttLio Vargas. 
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