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O Comércio exterior desempenha papel de maior relevância 

no desenvolvimento econamico dos países menos desenvolvidos. Pbr 
essa razo, o conhecimento adequado das condiçes, característi - 
cas e potencialidades do comrcio exterior de cada país é de fun-

dainental iniportncia para unia progranaaço eficiente do seu cresci 
mento econ&nico. 

Lament.velmente, tais fatos nem sempre tm sido compree 
didos, pois no raro se preconizam políticas de desenvolvimento 
com a preocupaço de auto-suficiencia econmica nacional, esqueceu 
do-se de que crescentes exportaçes, importaçes e ingresso líqu 

	

do de capitais do exterior constituem fatres indispensveis 	ao 

desenvolvimento, em decorrncia da maior disponibilidade e produ-
tividade de fatres produtivos que asseguram a economia. 

Nesta palestra procuraremos examinar o papel desempenha-

do pelo comrcio exterior na protnoço do desenvolvimento, exami-
nando os seguintes pontos ou teses: 

i) dada a.disponibildade de recursog produtivos e o c. 
nhecimento técnologico de cada pais, emdado momen-
to, o vo1uie de rercadorias e serviços a disposçao 
de cada pais,sera muito maior no cso de os paises 
manterem comercio entre si, ao inves de permanecerem 
economicamente isolados; 

2Q) oAcomrcio  tende a aumentar a disponibilidae de fa-
tores produtivos e de tecnologia de cada pais; 

3Q) emuma economia subdesenvolvida em fase de expanso, 
o Aconlercio constitui geralmente relevante, e muitas 
vezes dcisivo, elemento propulsor dodesenvolvimen-
to economico; e 

L) mesmo no caso de economias indusriais avançadas pe 
manece importante o apeldo comercio como fator de 
desenvolvimento economico, 

1 - COMÉRCIO INTERNACIONAL E PRODUTIVIDADE DO SISA ECONNICO 

A primeira assertiva, acima mencionada, decorre do que 
1 está enunciado em uni dos mais antigos princípios econ&iicos: o 
"princípio das vantagens comparativas", 

As mercadorias e serviços no so produzidas nas mesmas 
condiçes de eficieAncia e, portanto, cornos mesmos custos em to 
dos os países, Os países diferem entre si quanto a: 

a) as disponibilidades de fatares produtivos ( recursos 
naturais,mao de obra, capital e capacidade empresar, 
ai), do que reultam diferenças internacionais nos 
preços dos,fatores em funçao de sua escassez relativa 
em cada pais; e 
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b) as tcnicas de produço (proporç6es em que so combi-
nados os fatores) que utilizam: uso intensivo de mao 
de obra ou de capital, por exemplo. 

Em resultado disso cada país se encontra s  em dado mome 
to, em situaço bastante diversa comparativamente aos demais no 
que.dizrespeito à sua capacidade de produzir mercadorias e servi 
ços. Será comparativamente mais apto do que os demais países (t 
rã maior vantagem comparativa ) na produço de determinadas merc, 
donas e serviços que produzira no s6 para o mercado interno mas 
também para a exportaço. Será igualmente apto aos demais países 
na produço de outras mercadorias e serviços, que produzira excl 
sivaniente para o mercado interno; e será comparativamente menos 
apto que os demais países (terá menor vantagem comparativa) 	na 
produço de outras mercadorias e serviços que, por essa 	razo, 
tendera a importar para o aproveitamento do prpnio mercado inter 
no. 

Em resultado dos fatos apontados, oqorre um contínuo fl 

xo de comrcio internacional com benefícios -evidentes para todos 
os países que doAle  participam. E isto por que cada país estará 
trocando mercadorias que -produz com maior eficieAncia (custos mais 
baixos) por mercadorias que produz ou produziria com menor efici- 
ncia (custos mais altos), o que significa que: com dado montan..-
te de recursos produtivos enível de conhecimentos tecnolgicos, 

cada país poderá dispor de uni volume maior de mercadorias e sorvj 
ços do que disporia se se mantivesse em estado de isolamento eco-
nomico 

O comércio permite, portanto, que com unia mesma dotaço 
de recursos produtivõs, um pais possa contar com maior disponibi-
lidade de bens de consumo e investimento, vale dizer, com maior 
nível de renda real. Isso significa s  em outras palavras, que o 
comércio permite elevar a produtividade geral do sistema econmi-
coo 

Há que ressaltar que asse ganho ou lucro social decorre 
te do comkcio, embora seja usufruido por todos os países particj 
pantes do comércio internacional, no é o mesmo, em dado momento, 
para todos os países; e por outro lado eAle  tende a variar para 
cada país. ou grupo de países, no decorrer do tempo, em funço das 
cóndiçes do mercado internacional. Assim é que quando se eleva 
a relaço de interc&nbio do país (relaço entre os preços de ex-
portaço e os preços da irnportaço), o mesma passa a obter maior 
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quantidade de importaç6es por unidade de mercadoria que exporta, 
aumentando dessa forma sua participaç& nos benef:Ccios do comr-
cio internacional; diversamente, no caso de urna tendncia decli -, 
nante da relaço de intercmbio tais benefícios tendem a diminuir. 

II - C OMRCI O INTERNACIONAL E DISPONIBILIDADE DE FATRESPRODUTI 

A assertiva de que o cornrcio tende a aumentar a disponj 
bilidade de recursos produtivos de um país & de fácil constatação. 
Com  efeito, e0  possível obter através do comrci.o, considerado em 
sentido amplo: a) mo de obra, através dos movimentos migrat-
rios internacionais; •b) matrias primas, máquinas e equipamentos 
e outros produtos no produzidos no país ou que, em dado momento, 
smente poderiam ser obtidos internamente em condiçes menos eco-. 
n&nicas; c) tecnologia, atrvs da concessão do direito de utilj 
zaço de patentes, assistncia tcnica etc.; e,ainda, de capi-
tais (poupanças estrangeiras), através da irnportaço ou ingresso 
de capitais em suas diversas modalidades, tais cõmo emprstimos - 
bancrios, crditos de fornecedores, investimento de capital de 
risco etc. 

O papel d.o ingresso de capital e' especialmente importan-
te, no só por que vem acompanhado de novos conhecimentos tecnol 

gicos, como também por que o ingresso líouido de capital, em dado 
ano ou período, assegura à economia nacional urna disponibilidade 
de mercadorias e serviços (recursos reais para desonvolvirnento)s.0 
perior ao produto real obtido no ano ou período em questo. 

o bastante conhecido o fato de que um excedente de importaçes s-
bre as exportaç6es de mercadorias e serviços (deflcit no balanço 
de pagamentos em contas correntes) s&nente poderá ocorrer, em 
dado período, na medida em que o excedente de irnportaç6es seja f 
nanciado por um ingresso líquido de capitais do exterior; e que, 
no caso de ocorrer um excedente de importaç6es shre as exporta-
çes de mercadorias e serviços, a disponibilidade interna de bens 
exceder o produto interno, Nesse caso, o ingresso líquido -de c 
pitais, ao propiciar o excedente de importaç6es, permitirá que a 
economia nacional utilize em consumo e investimento uni.volume de 
bens superior aquele correspondente à produço interna. 

III - O COMRC 10 INTERNACI ONAL COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMEN-
TO ECONMICO 1  

Existe nos países em desenvolvimento urna relaço bastan-
te estreita entre o comrcio exterior e o processo de desenvolvi-
mento econ&nico, embora o papel desempenhado pelo comrcio tenda 



a modificar-se e a tornar-s.e menos Importante, na medida em que as 
economias adquiram estrutura industrial. 

Cabedistinguir, contudo neste particular, duas 	itua... 
çes diversas: 

a situaço peculiar a tmia economia subdes9nvolvida ór 
entada para a exportaçao de,produtos primarios, naial 
o comercio constitui r  atraves da exportaçao, o princi 
pai elemento propulsor do desenvolvimento; o 

a situaço de uma economia em via de industrializaço, 
com base no processo de substituiço de iinportaçoes. 

O comrcio apresenta importncia especial para um país 
subdesenvolvido com a economia orientada para a exportaçó, pelas 
seguintes razes principais: 

a produço destinada à exportação cõnstitui parte pe 
pondôrante do produto nacional razao por que as for-
ças que eterminam o Quantum e os preços da exportaçao 
sao tambeni as principais condicionantes da evoluçao do 
produto nacional; 

a realizaço de parcela importante do investimento In-
terno (induzido, em grande parte, pelas var4çoes na 
procura de 9xportaçao) depende, em grau variavel con-
forme os paises, do ingresso de recursos do exterior; 
e por outro lado, baseia-se na importaçao de bens de 
capital que, por sua vez depende da capacidade de im-
portar, cujos compeiontes sao a receita das 	exporta 
çoes o o ingresso liquido dé capital do exterior, 

uma expanso a longo prazo da procura interna- Destarte, 
cional de exportaçes e complementarmonte, do ingresso líquido de 
capitais, contituem condiçes indisponsveis para o desenvolvimen-
to econ&nico, que no referido tipo de economia s  sà processa princ 
palmente atrave's do progressivo alargamento do setor exportador e 
atividades complementares, 

asse foi, alies, o padro de desenvolvimento que caracte 
rizou a expanso dos países novos no sculo XIX, quando o rpido 
crescimento da Inglaterra, transmitia-se aos países subdesenvolvi 
dos atravs de vigorosos aumentos na procura de produtos prim-
rios, O setor exportador constituia, ento, o centro dinmico das 
economias menos desenvolvidas, que puderam expandir-se a ritmo ra-
zovel, relativamente ao seu crescimento demogrfico, 

o caso da economia brasileira que r  acompanhado a tond 
cia geral para a especia1izaço internacional dominante no scculo 
XIX, tornou-se e manteve-se, ate a do'cada de 1930/39,  uma economia 
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tpicamente de êxportaço - orientando-se fortemente para a expor-
taço do .caf e .secundtrianiente, de outros produtos primrios. Ep.  
tinia-se que, no quinqünio de 19a5/29,  crca• de ZO do produto na-
cional correspondiam ao valor da exportaço; adicionando-se a es-
sa cifra a contribuiço da parcela correspondente a atividades co 
plementares, tais como as relacionadas como transporte ea comer-
cializaço de produtos exportveis, e levando-se em conta o efeito 
multiplicador da exportação, pode-se ter uma idéia da inlunciad 
cisiva da exportaço sabre o nível da renda e o desenvolvimento e-
con&nico do pas, ate os anos trinta. No deestrarhar, portall  
to, que a atividade econ&nica e mais ainda o desenvolvimento eon, 
mico do paCs, estivessem to ligados à ovoluço das exportaçes, 
notadarnente de café, e ao ingresso do capital do exterior, 

Com aperdado dinamismo da procura internacional de pro- 
dutos primrios, ocorrida no presente scculo, o Brasil e 	outros 
países subdesenvolvidos •no mais puderam contar com aumentos 	de 
suas rendas reais - induzidos exclusivarnente no exterior - compat 
veis com o crescimento explosivo de suas populaç6es, e buscaram o 
tra soluço para o problema do desenvolvimento econ&iico, procura 
do orientar suas atividades econ&nicas cada vez mais para o merca-
do interno s  atravs da diversificaço da produço primaria e da i 
dustrializaço., 

sse esfrço de reorientação da atividade econ&nica dos 
países subdesenvolvidos tem-se consubstanciado, em grande parte, na 
substituiço do importaços por produçLo nacional, assegurada pela 
reserva do mercado interno, atravs de restriç&s cambiais, adua - 
neiras e de outra ordem, para n&nero crescente de produtos nacion 
is e a conseqüente wnpliaço das oportunidades de investimento, n 
tadamonte nas atividades industriais. E graças à crescente indus-
trializaço tom sido possível reduzir consideravelmonte, em muitos 
casos, o. papel da exportaço como variável exgena do determinaço 
do nível da renda e do ritmo do desenvolvimento econmico, uma vez 
que sua participaço.na formaço do produto interno tende a dccli-
nar progressivamente. 

Haja vista que, já cm 1939, a contribuição da oxportaço 
total para a .formaço da renda nacional do Brasil havia decrescido 
para 14%, enquanto a da exportaço dc café - brutalmente afetada 
pela depresso econmica e suporproduço do produto,, na dcada dos 
trinta - caira para pouco menos de 6%. A situaço modifiõou-se a-
inda mais nos iltimos vinte anos em resultado do rápido dosonvo 
vimonto da produço destinada ao mercado interno, bem como da 



relativa estagnaço das exportaços no aps-guerra, de sorte que 

nos ltimos anos a contribuiço da exportação dô mercadorias para 
a formaço do produto nacional. no foi alm de 7, enquanto a da 
exportaço de café limitou-se a cerca de L. por conto. 

Com o desenvolvimento industrial - largarnente baseado no 
processo de substituiço de iniportaçes - a antiga econQmia de ex-

Dortao transforma-se pouco a pouco, em urna eQonomia de invost-
mento, na medida em que a exportaço perde progrossivamente, em f 
vor do investimento interno, o papel de principal determinante do 
nível da renda e propulsor do desenvolvimento econ&uico, É o que 

vem ocorrendo na economia brasileira e de outros países da Anirica 
Latina, 

O comercio exterior continua desempenhando, contudo, im-

portante papel no desenvolvimento, no ostgio intermedirio entre 

a economia de exportação e a economia de investimento. 

	

Senso vejamos, tomando como exemplo o atual estagio 	da 

economia brasileira: 

graças à industrilizaço o ao dosonvoliimento do mor-
cade intorno o nivel da atividade oconomica passou a 
depender prtcminantemento dos investimentos realiza - 
d9s no setor intorno da economia, de sorte que adepe 
dencia direta do produto nacional relativrnente a ex-
portaçaotornou;se progrossivam.onte menor. Em outras 
palavras: no e mais a oxportaçao, e sim o invest 4me 
to interno, o prircipal elemento determinante do nivel 
da atividade econornica, 

pers,iste, todavia, unia olevda dependencia indireta do 

	

comercio exterior, uma vezque, no atual estagio 	do 
processo de industrializaçao, uma parte apreciavel dos 
investimentos internos continua repousando: 

1) no ingresso liquido de capitais do extorir 
(poupanças estrangeiras), dada a insu.ficie 
eia das poupanças nacionais; e 

ii) na irnport9ço de bens de capital e produtos 
intomediarios, urna vez que, ainda hoje, e 
de cerca de 20% a participaçao dos bens d 
capital iipõrtados no investimento bruto t 
tal do pais, 

Há que ressaltar, ademais, que divorsamonto do que se po-
deria supor o processo de substituição de importaç6cs tende a au-
montar considoravolmente as nocessidados do importaç6cs, pelas so 

guintos raz&s principais: 

1) a industrializaçO determina um rpido au-
mento da renda nacional,com a conseqüento 
panso da procura de bens de consumo e jnat 
riais destinados a sua produçaocbtxUoi, 
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matarias primas e produtos intermedirios), cuja proc 
ra aprsen4 uma elevada elasticidade-ronda; ç as im-
portaçoes desses materiais tendem a crescer rapidamen-
te na medida em que o seu suprimento dependa do exte-
rior, 

ii) a substituiço de bens importados por similares produ-
zidos lnternam9nte, sejain ou nao de consumo, requer i 
vestimentoà provios que, em resultado da indivisibili-
dado dos equipamentos empregados, exigem importaçes 
dicionais, cujo valor tendo ser de maior vulto que õ 
das importaçoes substituidas. 

Em resultado, modifica-se a composiço das importaçes, - 
nas quais passam a predorninar cada vez mais os bons de produço,q 
quanto diminue a importncia relativa dos bons de consumo; mas o 
volume e o valor das importaços, em seu cõnjunto, tendam a aumen-
tar, ao invés de diminuirem. 

Ora, as importaçes dependem da capacidade de importar - 
que, por sua voz, é dotoi'minada pelas receitas das exportaços e 
em menor escala, do ingresso líquido de. capitais do exterior. E 
se a capacidade do imperiar no se expandir satisfatriarnonte ser 
muito difícil assegurar ccntinuidado ao processo de substituiçodo 
importaçes, valo dizer, ao processo de desenvolvimento ccon&nico. 

Destarto, omboi 4e.ondo perdido sou papel de principal ge-
rador de renda o novos copitais, a oxportaço conserva sua pOsiço 
de principal olorento d3tcrminante da capacidade de importar. PoZ 
manoce decisivo, portanto •sua influencia, se bom que indireta s  s 
bre o desenvolvimento econ&iiico do País, pois a possibilidade do 
transformar parcela apreeivol da poupança disponível em investi - 
monto ainda depende do comrcio exterior. No caso de uma contra - 
ço da capacidade de importar, como vem ocorrendo nos iitimos ciii-
co anos, torna-se•- difícil, seno impossível, manter a taxa de in-
vestimento o, portanto, o mesmo ritmo de desonvolvimonto oconmico. 

IV PAPEL DO COMÉRCIO EXTERIOR EL'l UMA ECOIIJNDUSTRIAL 

Há que ressaltar, finalmente, outros aspectos do papel do 
comrcio internacional que se apresentam tanto no caso do uma oco-
nomia do thtimo tipo que acabamos de descrever (tipo intermedirio, 
como no caso de uma economia altamente industrial. 

Por mais socundrio que venha .a ser o papel da exportaço 
como elemento determinante do nível da ronda, o aproveitamento das 
oportunidadés de exportar indispensvel para a oficincia o ex-
panso do setor que produz prodominantemonte para o mercado inter.. 
no, notadamente nas indistrias dc transformaço, j que, dada a o 
troitoza do mercado interno do cada país, a produço em larga 



escala e a maior produtividade dos fat&es de produço que dela r 
sulta, no sero possíveis,.a menos que uma parte da produço pose. 

sa ser colocada no exterior. 

O que acaba de ser dito, o verdadeiro mesmo para -os países 
mais avançados no desenvolvimento industrial. Por maior que seja 
o seu parque industrial e mais variada a sua disponibilidade de r 
cursos um país tere que levar sempre em conta as vantagens que d2.  
correm do uma relativa especializaço internacional no que 	diz 
respeito . eficincia econmica, A autarquia econ&nica, 	mesmo 
quando possível, redun.da scmpre.em srios prejuízos a  efiCieAnCia , 

aos níveis de renda real e ao bm estar das populaçes. No e por 
outra razo, que -mesmo um país altamente industrial como os Esta-
dos -Unidos - no qual o valor das exportaçes ngo representa mais 
do que L% do produto nacional tanto se preocupa e se esforça em 
promover ao máximo suas exportaç6es, e os países mais avançados no 
desenvolvimento industrial sà justamente aqules que mais partic 
pam das exportaç&s e importaçes mundiais. No e por outra ra-
zo, que os países mais desenvoÏvidos da Europa Ocidental se esfo 
çam, ha vrios anos, com resultados surpreendentes, para a integr 
ço de suas economias atravs do Mercado Comum e da Área do Com 
cio Livre, com vistas a maior especializaço econ&nica e a conse 
qüente intensificaço do comrcio entre si. 

V - CAPACIpADE DE IMPORTAR LDESENVOLVIMENTO ECONMICÕ DOBRASIL 

APÓS -GUERRA. 

No Brasil, bem como em outros países em via de desenvolvj 

mento, tem-se apresentado uma correlaço bastante estreita entre a 
capacidade dé importar e o rítmo de desenvolvimento econ&nico, p 
las raz6es anteriormente expostas. Observa-se, com efeito s  que e 
tre 1947 e 1960-61, período caracterizado por substancial elevaço 
da capacidade de importar, foi das mais satisfatrias a taxa 	de 
crescimento da renda real erapUdo País, que ento evoluiu 
mdia de 3% ao ano, A partir de 1962, entretanto, a capacidade de 
importar tendeu a baixar fortemente, o que passou a constituir e1 
mento decisivo para o progressivo enfraquecimento dorítmo de dese 
volvimento econ&nico observado no período de 1962-64, 

Vejamos como evoluiu a capacidade de importar nos tltimos 

15 anos. 
Convm explicarmos, inicialmente, o sentido dsse 	con- 

ceito e outros com ele correlatos, 

A capacidade de importar equivale à receita de divisas de 



-9-
que sedisp6e,' em dado período, para as iinportaçes correntes. Ela 

resulta da exportaço de mercadorias, mais o saldo líquido dos se, 
viços e o ingresso líquido de capitais do exterior (ingresso bruto 
menos as saídas através de amortizaç.o de dívidas repatriamentodo 

principal, etc.). Quando a analise se refere a um período relati-
vamente longo, constuma-se calcular a capacidade de importar a pr 
ços constantes de determinado ano, a fim de eliminar a. influncia 
das variaçes nos preços. Neste caso, substitui-se o valor das e 
portaçes pelo conceito de poder aquisitivo da exportação", cor-
respondente ao 211 sint3= exportado mais o efeito das variaçes na r 
laço de intercmbio (Pe: Pi), 

A capacidade de importar do Brasil elevou-se ate 1961,  gr 
ças a: a) o aumento do poder aquisitivo das exportaç6es e b) 'o 
crescente ingresso líquido de capitais registrado no períodõ de 
l9Li8-6l. 

O poder aquisitivo das exportaçiSes elevou-se substancial-
mente. Em 1959, quando atingiu o nível mais alto do período s  re-
gistrava um aumento de 15  por cento relativamente aos anos de 1957 
1958; e embora tivesse declinado sensivelmente no iltimo quinqu - 
nio, ainda registrou em 1963, um incremento de 93% relativamente 
ao ano de 1957.  Para asse aumento do poder aquisitivo das exporta 
ç6es, foi decisivo a notável melhora observada na relação de inter, 
cmbio, decorrente: 

do declínio dos preços das importaç6es, em moeda es-
trangeira; e 
da acentuada e1evaço dos preços de exportaço, em re-
sultad9, principalmente da espetacular alta do preço 
do cafe registrada, no periodo de 194954. 

O índice da relaço de intercmbio triplicou entre 1947 e 
1954, e embora entrasse em declínio a partir de 1951, acompanhando 
a queda no preço do caf, ainda hoje se apresenta superior àquela 
observada em 1947, 

O 	exportado, manteve-se, entretanto, relativamen- 
te estagnado, se se considera o conjunto do período de l9L7-..6l;  a-
presentou uma tendncia declinante de 1947 a 1953; e, embora se tq 
nha elevado entre 1954  e  1963, smente neste iltimo ano conseguiu 
superar ligeiramente o nível atingido em 1947.  Essa estagnaço do 
auantum exportado é, em grande parte, uma decorrncia da política 
discriminatria adotada contra as exportaçes, at recentemente,sQ 
bretudo no que respeita ao tratamento cambial. As exportaçes em 
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geral, tanto de produtos tradicionais como de novos produtos, est 

verazn sujeitas a entraves de t&la sorte, tais como taxas de cmbio 
inteiramente dissociada da éstrutura de custos e preços internos e 
processamento burocrático excessivamente lento e complicado, que 
nos levaram a desperdiçar põssiblidades de exportaço que, se ef 
cazinerite aproveitadas, teriam assegurado sem divida maior rtmõ 
de desenvolvimento. 

Diante disso, nb de surpreender que a exportaço se mai  
tivesse relativamente estagnada quanto ao seu volume, enquanto sua 
composio, contrastando com o elevado gr&u de diversificaço j 
atingido pela economia nacional, se conservasse prticamente com 

os seus característicos tradicionais: constituida quase totalmen-
te de gneros alimentícios e matérias primas, sujeitos a pequena ai 

nenhuma transformaço industrial e fortemente concentrada em nme-
ro reduzido de produtos, liderados pelo café, 

No que respeita ao ingresso de capitais, assinale-se que 
o período de 19541960  foi dos mais favorveis, graças aos incent 
vos de tda a ordem ento propiciados aos capïtais estrangeiros. O 
crescente ingresso líquido ento registrado constituiu considere-. 
vel refrço da capacidade de importar do Brasil. 

Entretanto, no obstante o substancial aumento da capaci-
dade de importar, no período de 19147-61,  no foi o mesmo suficien-
te para acompanhar o crescimento das importaçes, pois o desenvol-
vimento econ&nico, mais a in±'laço interna e a política de subven-
ço cambial às importaç&es, haviam determinado rápida expansão na 
procura de artigos importados, daí decorrendo uma tendncia forte-
mente deficitria do balanço de pagamentos do Brasil. Haja vista 
que em todo o período de 1947/63,  srnente nos anos de 1950,  l953 
1956 e 1961 registraram-se excessos, a1is de pequeno vulto, na c 
pacidade de importar s/as importaç6es. 

Essa situação agravou-se no período de 1962..64, quando a-
centuada retração registrada no ingresso de capitais do exterior,  
combinada com a queda no poder aquisitivo das exportaçes, deter-
minou acentuada contração da capacidade de importar. 

A consequente compressão das importaçes no p9dia deixar 
de ter efeitos desastrosos soAbre  a economia nacional, cujo desen 
volvimento se estancou completamente, no trinio de 1962-6L., con-
forme indicam os índices relativos Is variaç6es da renda real er 

	

aita; e, por outro lado, viu-se atingida pelo agravamento 	do 



.l1.. 

processo inflacionário que então alcançou os Çndices mais altos 
da histria necional— pois, ao mesmo tempo, em que tremendas pre 
ses irflacionrias adicionais foram criadas internamente, do lado 
da procura, pela desordem administrativa e econmica que assolou o 
Pais, decresceu a disponibilidade de bens decorrente da redução das 

importaç6es e da queda do produto real joer catit. 

1 
Helio Schlittler Silva 
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