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O documento em causa baseia suas zugestea de poiftia eo 

mica em duas premissas fundamentalsg no trmino da fase de tbtitui 

ço de iinportaes e na indivisibilidade dos processos produtivos0 

te uultImo fator dificulta o aparecimento de novos empreendimentos em 

nercados relativamente estreitos0 Acreditamos que ambos os 

so passíveis do crítica conforme a seguir se demonstró 

A idia de que existe uma fase de substituiçao de impoxta 
çes que. termina em um momento determinado constítul p  na melhor das 14. 
pó 

o tesesp uma simplificaç00 Assim afirmnase hoje no Brasil que esgotam 

ramso potencialidades dinaieas da substituiço de Importaçoeso Oa 

um exame dos fatos demonstra que ainda existem possibilidades do suhs' 

tanciais Investimentos destinados a produzir internamente o que hoje 
se adquire no exterior Deixando de lado o caso oobvlo da potroquica 
lembraríamos que g  no setor do bens de capItal numerosas oportunidades 
de substituiço ainda existem0 'Se estas no foram ate agora aproveita-
dasp se deve a que os' equipamentos vendidos por países estrangeirs 
so normalmente acompanhados de vantajosos financiamentos que o Brasil 
no pode ainda dispensar0 

Enfocando a questo sob outro ponto do viata diríamos que 
no existo prprIamente uma "fase de substituiçao de importaçes" que 



tem inciÕ e tzqi,o dentro de peodo 	 cierXnido 	O 

que ocorre 

 

de.fato 2  so períódo de m4à ou menor intensidade 	JQG 

p'acesso substt 	ó mdmo que se pcde?ia dLzor é.  que triïvu 

recentemente um dhses "eloles" do subst.tuiço. Outros devere oeo 
rer no futuros. o quØ a1is se torna øiidonte dado que nossas io:a-

çes continuam a crescer na medida em que e ezpando e ProdutoInor 

flO c 

Outra premissa que nao pode ser aceita sem dISCUSSão eO  a 
do unia indivisibilidade dos investimentoso Diante da pequena dimensao 
do mercad3 adieionq criado anualmente ,isto provocaria, swido 	o 

autor um impasse no processo dinnico0 Oxha a observaço da eaiia 
de concreta demonsta que o grau do divisibilidade dos investi nto 
o extremamente grande0 xemplifiearido; e possível crXarse fibrica de 
auto nveis para prtiCa1TIeflte qualquer volume de produçâO. A par dis 

se, a expanso das fabricas existentes ocorre usualmente atravSs te 
acrscimos marginais e aio, como pareee supor o autor, atavs 	da 

nstruço de novas unidades produtivas do dixaeuso exatamente igual 
a das unidades atualmente existentesQ 


