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APRE SENTAQ 

Em obedinciaa% orientaco do Ministro Helio Beltro,re-

ine-se n.este documento o conjunto das principais pesquisas a serem 

executadas pelo IPEA.Com  exceço de algumas pesquisas de maior am-

plitude, prevê-se a concluso do programa no decorrer do presente 

exercício. No concernente às que ultrapassam este ano,procurar-se- 

colhr aluns resultados orelirnin.ares antes mesmo de sua conclu-

são, pois o objetivo fundamental dos estudos e pesquisas e servir 

de base para a forrnulao de urna estratégia de desenvolvimento eco 

n6mico e social para a prtxima d€cada. 

Considerando que os trabalhos de formulao das perspec-

tivas da economia devero ser executados n.o pr6ximo ano, impres-

cindível que nessa época ja se disponha das principais constata- 

es e concluses das pesquisas. A escassez de dados e de pessoal 

técnico habilitado em nmero suficiente diminui sobremaneira a am-

plitude e profundidade que seria desejvel dar anlise. Nada im-

pede, no entanto, que, aps serem conhecidos os resultados prelirni 

nares que serviro de rnatria-prima para a forrnulaço da estràt-

gia, sejam esses estudos e pesquisas aprofundados e ampliados nofu 

turo. O que se pretende estabelecer no IPEA 	um diiogo contínuo 

entre a forrnulaço de estratégia e planos de desenvolvimento e 	a 

arilise do comportamento do processo econmico e social brasileiro. 

Um outro aspecto fundamental do presente programa é a par 

ticipaço de outras entidades na sua realizaço. A política do Mi-

nisrio do Planejamento e Coordenao Geral, no campo dos estudos 

e pesquisas,é a de descen.tralizaço exécutiva. Tracados os termos 

de referncia dos estudos a serem feitos, em funo das n,ecessida- 

des do planejamento nacional, as instituices nacionais,pblicas e 
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privadas, habilitadas a executa-los, sero solicitadas a cooperar 

através de con,vnios e contratos. 

Como é natural, em funço de novas necessidades que se 

aigur'cn, o da evoluço dos trabalhos aqui relacionados, outros 

estudos e pesquisas podero ser acrescidos no programa do IPEA. 

Ao lado dessa atividade de pesquisa aplicada, corttinuar 

o IPEA empenhado em colaborar com o lvlinistro cio Planejaménto na for 

ulaço e coordenaço de política econ6mica, seja em problemas ge-

rais ou espeficos, a partir de estudos e pesquisas aqui apresen-

tados, ou de catrcs subsídios e tràbalhos disporifveis. 
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1 - INTRODuÇ7p 

Srias dificuldades tm sido encontradas nas formulaqes 

de planos e de estratégias de desenvolvimento, dada a ausncia de 

informaes, estudos e pesquisas sabre a estrutura e funcionamento 

da economia brasileira. s naturais divergências quanto s solu-

çes a serem adotadas para os problemas econ6micos n.acionais,acres 

centam-se as diferentes opinies sabre o que realmente se passa com 

a economia brasileira. No obstante o valioso trabalho desenvolvi-

do pelo IBGE e pela FGV - smen.te para citar duas instituies re 

ponsveis pela maioria das in.formaçes disponíveis sebre a econo-

mia brasileira - no se conseguiu, até hoje, uma viso mais comple 

ta de certos aspectos do funcionamento da economia nacional. Da 

muitas das divergncias quanto as solues resultarem da diferente 

compreenso do problema em si, do que prpriamente de orientaes 

distintas quanto a essas soluçes. Partindo desta situao e pelo 

fato de ter-se envolvido nosiht'imos anos de forma ampla e intensa 

ria formulação do planos e estratégias de desenvolvimento,o IPEA de 

cidiu desencadear uma série de estudos e pesquisas. 

Sendo uma in.stituiço preepuamen.te destinada ao planeja 

men.to econ6mico, é natural que a amplitude e profundidade dsseses 

tudos e pesquisas ficassem, j de infcio, limitados. Considerando 

tal situaço e objetivando dinamizar os trabalhos de outras entida 

des nacionais voltadas aos estudos e pesquisas sabre a economia bra 

sueira, está o IPEA dando inicio a uma srie de conv@nios parabus 

car a cooperao delas na execução de determinados trabalhos. 

Neste documento consta o Programa de Estudos e Pesquisas 

do IPEA para o corrente ano. Na primeira parte estão enumeradas as 

pesquisas gerais, abrangendo o comportamento de certas variveis 

macroecon6micas, a situaqo do comrcio exterior, o setor fiscal,o 
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desenvolvimento regional e alguns aspectos relativos a populaço 

e ao sistema monetrio. Todos sses estudos e pesquisas procuram es 

clarecer certos pontos obscuros da economia brasileiia. 

As explicaç6es resumidas sabre cada urna das pesquisas e 

estudos demonstram, claramente, que o tempo e pessoal dispo1veis 

limitam a sua amplitude e profundidade. Isso se faz necessrio,ia, 

dentro do plano do trabalho do IPEA, esta previsto que os anos de 

1969 e 1970,sero dedicados a formulaço das perspectivas de desen 

volvimento para a economia brasileira na década de 1970. Para essa 

formulaço é imprescindível que se esciarearn algun.s aspectos fun-

damentais da economia brasileira. 

Na segunda parte esto enumerados alguns estudos e pes-

quisas de carter setorial. Procuram les responder prob1emtica 

setorial, porém com vistas aos problemas mais gerais. 

Em todo o programa, ressalta a preocupao bsica com a 

funço essencial do IPEA: 2en.saro Brasil em conjunto seguindo o 

papel que lhe cabe, conforme a orientaço do Ministro Helio Bel-

t r o. 

Est-se procurando um maior entrosamento entre as pesqui 

sas de gmbito geral e os estudos feitos nos vrios setores.As pes-

quisas e estudos sabre comércio exterior - para citar um exemplo - 

proporcionaro elementos para se desencadear uma srie de estudos 

e pesquisas nos setores de Agricultura, Indstria e Transportes,en 

tre outros, relacionados com a problemática do incremento das ex-

pxtaç3es e da substituico de importaes. 

Finalmente, constam dste documento informaçes sebre a 

colaboraço de entidades nacionais e internacionais n.o trabalho do 

IPEA. 
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II - ESTUDOS E PESQUISAS GERAIS 



1 - ESTRUTURA ANALÍTICA GLOBAL PARA O PLANEJAMENTO 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

E1aboraço de sistema para o planejamento geral, de tipo 

iterativo, visando a e1ucidao de alguns problemas de política e-

con6mica e objetivando, também, a deterrninaçío de áreas em que se 

deva aplicar recursos, prioritriarnet1te, para investigaçes s6cio-

econemicas de profundidade. 

II - TÊRMOS DE REFERÊNCIA 

Qualquer que seja o horizonte de tempo considerado no pia 

nejamerito da política econ6mico-social do País, a . ' . eta pã  1oba1 

(Hplane j ament o  geral") representa sistema de referencia indispen.- 

01 svel, tanto nos estgios dc elaboraço como nos de con.tr1e da exe 

cuço dos planos. 

Dois tipos de abordagem tm sido desenvolvidos para o "pia 

nejamento geral" - o mitodo "simultn.eo", essencialmente econom -

trico, e o método iterativo. 

Os modelos economtricos, sendo elaborados a partir de cia 

dos relativos ao comportamento passado da economia,descrevem deter 

minada estrutura histrica e refletem possíveis imperfeies dos da 

dos estatísticos disponíveis. 

Os modelos de tipo iterativo combinam informaces sabre 

a estrutura s6cio-econ6mica do País, incorporando mediante aproxi-

maçes sucessivas dados setoriais cujo aproveitamento , s vazes, 

difícil em modelos do tipo econ.omtrico. 

Pretende-se elaborar um sistema de tipo iterativo que po 
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dera ser de alguma utilidade nos próximos estgios de irnplementa-

ço do sistema brasileiro de planejamento. 

A partir de um modglo de 11 constran.gimentos(constraints) 

básicos, aproveitando os modelos globais do Plano Deceflal e do Pr 

grama Estragico, tentar-se-a construir, em articulao com os v 

rios setores do IPEA, um sistema de peraço continua, visando 

identificao das principais tendências de crescimento prospectivo 

da economia brasileira. 

Èsse sistema poder contribuir para elucidaço do alguns 

problemas de política econ6mica, ou servirá para determinarreas 

em que se deva dispender prioritriamente recursos para investiga-

qes scio-econmicas mais profundas. 

Pretende-se dar ateno especial ao problema de recursos 

humanos no sentido de aperfeiçoar o seu entrosamento com os demais 

setores econemicos e demogrficos. 

III - RESPONSÁVEL PELO ESTUDO 

O estudo será elaborado pelo Prof. ISAAC KERSTNETZKI 

IV - DURA7LODO ESTUDO 

Concluso esperada para o primeiro semestre de 1969. 
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2 - A DISTRIBUIQiO DA RENDA NO BRASIL 

1 - OBJETIVO DA PESQUISA 

A presente investigaço tem por objetivo apresentar e ex 

plicar as caracterfsticas da distribuiço da renda brsi1eira, en-

fatizando-se a analise na medida em que estas caracter{sticasesuas 

modifioaçes através do tempo condicionaram o mod10 de dcsenvo1v 

mento industrial e seu grau do dinamismo. 

Em decorrência da disponibilidade de informaçes diretas 

s6bre o perfil global da distribuico smente para 1960, especial 

atenco foi dedicada anlise da estrutura repartitiva nste ano. 

Os dados existentes permitiram o desdobramento da anlise regional 

e setorialmente. 

Adicionalrnente, sempre que as informaçes sejam dispon.-

veis, algumas coniparaçes mais detalhadas esto sendo empreendidas  

como o confronto entre os setores primrios de Santa Catarina e dos 

estados do nordeste, e entre a populaço favelada do Rio dc Janei-

ro e o restante do Estado da Guanabara. 

A an1ise da distribuiço para 1960 será 	precedida de 

dois capítulos in.trodut6rios, onda se apreciaro as mudanças na es 

trutura distributiva numa perspectiva temporal. 	O primeiro objeti- 

va 	dar uma viso da formaço regional do pas,destacando a atua- 

qo dos fatrcs condicionantes da disparidade espacial verificada 

na distribuiço da renda; o outro captu10 levanta algumas hipte-

ses s6bre a evo1uço da distribuiço da renda, associada ao proces 

so de transforrnaço da estrutura produtiva nas i1timas décadas. 

Espera-se que os an.tecodentos levantados nestas duas par 

tes sirvam de pano de ftindo para a anlise dos dados da distribui-

ço no ano 1960. 
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A etapa atual da pesquisa se encerra com a aprcsentaço 

destes trs capítulos, incluindo ainda a abordagem metodo1gica u-

tilizada. 

Num segundo estgio da pesquisa, sero abordados trs as 

pectos: 

Comparaço entre as distribuiçes de renda individual 

e familiar, com a finalidade de conhecer o efeito da estrutura fa-

miliar sabre as disparidades de renda e padro do vida. Por outro 

lado, de posse destas estruturas, ser possível o confronto inter-

nacional de distribuiçes familiares, uma vez que,geralmente,os da 

dos disponíveis do outros países aparecem na forma de renda fami-

liar. 

Dccomposiço das desigualdades de níveis de renda, de 

forma a mensurar a influencia das componentes inter e intrarregio-

nal, e inter e in.trasetorial. 

Elaboraço da estrutura de renda real, em trmosde p0 

der aquisitivo, levando-se em conta as disparidades interregionais 

e' intorsetorias. ao preços relativos, em 1960. 

ste item pressupe a prvia confecço de índices rela-

tivos de precos, de bases regionais múltiplas. 

O estgio final da pesquisa objetiva, a partir de rela-

çes empíricas constatadas entro níveis do renda familiar e estru-

tura de gastos, estabelecer um conjunto de funçes desagregadas de 

consumo, por níveis de renda e categorias de bens. 

Ainda com base nos Orcamontos Familiares da FGV,será pos 

sível analisar a evo1uço temporal da distribuiço da renda,na me-

dida em que sejam computados os levantamentos s6hrc distribuiço 

familiar da renda, realizados trimestralmente desde março de 1967, 

para as cidades de Fortaleza, Rio de Janeiro e F6rto Alegro. 
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I 	RIVIQSFERÉNCIA 

11.1 - Fontes de informaço 

Os dados primrios do perfil distributivo em 1960 orlgi-

nam-se do Censo Demogr'fico de 1960, que apresenta, cm seus Resul-

tados Preliminares, informaçes para sete classes de renda. 

stcs dados preliminares baseiam-se numa subamostra de 

1,27 da popu1aco, extratificada regional e setorialhiente. 

Para urna an1ise mais detalhada, foi levantada, a partir 

dos cartes originais do censo, uma subarnostra de 50.000 obserta-

çes, que está sendo utilizada no estudo da interrelao educaço-

renda, realizada inicialmente por Micheel Lerner (universidade da 

Califrnia). 

11.2 - Metodologia 

O problema metodol6gico principal centrava-se na necessi 

dado de transformar a distribuiço originei da populaco remunera-

da, por classes de rendimento mensal, numa distribuiço dc renda. 

Ap6s alguns testes, verificou-se que a forma como se a-

presentavam estas in.formaçes era consistente com a adoço de dois 

ajustamentos: as distrihuies log-normal e de Pareto. 

No confronto entre os resultados advindos dstos métodos 

e levando-se em conta as características inerentes à cada unia das 

distribuiços, forarn selecionados os resultados de Pareto, com al-

guns ajustes, para traduzir a estrutura distributiva em 1960. 

Foram calculados, ento, alguns indicadores como os coo-

ficientes de Gine, as distribuices por doeis, etc. 
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III - 	0AL TCNIC0 

Consultores: 

Albort Fishiov (IPEA - Universidade cIa Calif6rnia),Ma 

ria da Conceiço Tavares (CEPAL) e Pedro Uribe (EPAL 

Tcnieos: 

F.S. O'Brien, Daniel Bitrn, Magdalena Oronemberger e 

José Eduardo de Carvalho Pereira. 

Estagirios: 

Um do IPEA e um da CEPAL. 

IV - DURAQ0 DA PESQUISA 

As primeiras investigaçcs foram iniciadas cm junho 	de 

1968. 

O primeiro estgio, que compreende a ticross_seotionu  de 

A 1900 e os capitulos introdutorios, devera ainda este moa entrar em 

fase de montagem definitiva,em Santiago (Daniel Bitrn.).O capítulo 
1 	 e s6bre a metodologia geral ja se encontra disponivel. 

O segundo ostgio, que envolve o uso de computador, ape-

nas se inicia. 

O terceiro estgio (funces desagregadas de consumo)est 

na dependn.cia de tostes' ora em andamento, com base nos orçamentos 

familiares (FGv). 
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3 - ANALISE DA ESTRUTURA DE CONSUMO 

1 - OBJETIVO DA PESQUISA 

Estiniaço de funqos de consumo para deterntinadas catogo 

rias de benp e do consumo agregado, em nível nacional, o para alga 

mas cidades do Brasil. Atravs do conhecimento dos padres de con-

sumo, aprofundar a prob1emtica do mercado interno e fornecer sub-

sídios a formu1ao de políticas. 

II - TÊFLMOS DE REFERÊNCIA 

Fonte primria de inforrnaQo: 

Orçamentos familiares da Fundaço Getilio Vargas 

Período - 1961 - 1963 

In.qurito referente a 8 capitais: GB, SP,Curitiba, Be1ri, 

Fortaleza,Rccifo, Salvador, Belo Horizonte; 12 grupos dect. 

dados do interior: SP, Minas,Paran-Santa Catarina, Rio de 

Janeiro-Espírito Santo. Zona rural: Pern.ambuco,Ccar,Minas 

Gerais, Espírito Santo, So Paulo,Santa Catarina e Rio Gran 

do Sul. 

Problemas metodol6gicos 

b.l) Ajustamentos realizados na renda 

Os oramentos familiares registram a renda da 	família, 

distribuída entre sa1rios, receita do neg6cios e de profisso li-

beral e outras rondas. Apesar dos aumentos efetivamente concedidos, 

as rendas declaradas observadas nas subamostras utilizadas baseiam 

se freqtlen.terciento na simples mu1tiplicaqo do iltirno salário men- 
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sal, havendo portanto uma supercstimao do total das rendas. Tor-

nou-se ento necessrio estabelecer coeficientes de correço para 

as rendas, baseados ria pr000ro do declaraçcs correta c errada-

mente preenchidas cm cada grupo dc renda e em cada cidade. 

b.2) Ajustamentos realizados na despesa 

Para obtenço da despesa total cm bens agrícolas e indús 

triais constantes da pesquisa, foram consideradas as seçesB3  (com 

pra cio artigos ou produtos dc residncia), c2  (gastos em alimenta- 

o, bebida, fumo, artigos dc limpeza e artigos do cuidado pcal), 

D1 (artigos de vcsturio confeccionado) e D2  (tecidos e artigos de 

armarinl-io). As seços B3 , D1  o D2  referem-se a consumo anual e p0 

dem ser agregados sem maiores correces. A seço C 2 , no entanto,re 

gistra o hbito mensal cio consumo, determinado a partir do consumo 

semanal na data do .inqurita,, com os prcos vigentes na poca.Pa-

ra possibilitar sua agregaço s demais seçes, tornou-se nccoss-

riodois ajustamentos: 

- Transformaco cio hbito mensal de consumo em anual. 

- Transformao do valor cio cada produto emC2num n6vo 

valor correspondente ao pre(,o médio do produto no ano 

do inquérito. 

b,3) Testes nos dados 

A pesquisa encontra-se atualmente em fase dc testes nos 

dados, devido a cortas dificuldades cio compatibilidade e consistn 

cia observadas. Vencida esta etapa terá prosseguimento com as alte 

raç&s metodol6gicas que os testes indicarem. 

III - RESPPNSVEIS PELA PESQUISA 

A economista Sulamis Dain foi responscvel pela pesquisa 
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at janeiro dc 1969,  sendo ento substituda peio economista Celso 

Alvos da Cruz, ambos do Conv8nio CEPAL-IPEA. 

O IPEA tem corivnio, igualmente, com o IBRE-FGV,para co-

1aboraço no estudo. 

IV - 	 PESQUI SA  

A pesquisa foi iniciada em agCsto de 1963. A fixao 	do 

seu trrnino est 	na dependncia dos resultados dos testes atualmen 

te realizados. A grossomoa, pode-se estimar, no enta.nto,crea dc 

mais um semestre para a sua coric1uso. 	escopo final do trabalho, 

ou o seu desdobramento em novas etapas, dependero da soluço 	dc 

problemas estat{sticos encontrados na manipu1aço do material esta 

tístico bsico. Novos levantamentos talvez sejam necessrios. 
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- DESENVOLVIMENTO ACElERADO E EXPANSO DE MERCADO 

1 - OBJETIVODO ESTUDO: 

An1iso da poupança e do mercado como limites ao pro-

cesso din.mico; 

Delimitaço das fases da hist6ria econ6rnica brasilei-

ra cm que se predominaram uma Ou outra. 

II - TRMOS DE REFER.ÉNCIA 

la. parto: Causa da insuficiência do mercado. 

Nossa parto se examinará a qucsto da insuficincia 	do 

mercado aps o trmino do processo de substituiço cio exportaçes. 

A par disso, sero examinadas as seguintes causas cspccficasda in 

suficiência do mercado interno brasileiro: concentraço dc desenvol 

virnento em áreas restritas; baixa eficincia das unidades cconmi-

cas criadas nos ltimos lO anos; absorço insuficiente de mo-de-

obra. 

2a. parto: So1uco terica ao problema do mercado 

Nessa parte scro examinados os aspectos te6ricos e os 

debates cm trn.o dos seguintes tomas: significado do aumento da i 

fra-estrutura ocon6mica, os blocos de investimento e seu papel; o 

problema do dissominaço googrfica no desenvolvimento (p6los re-

gionais); papel das oxportaçcs. 

.arto: Política concreta para o alargamento do mercado in 

tern.o brasileiro. 
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política para afroas-atrasas a. 

Nesse itoni sero examinados os blocos do investimento na 

sua implicaqo concreta. EstUdar-sc-, inicialmento, aso1uçoCEAL 

de blocos auto-suficientes em rcas pioneiras. Passar-se-é, em ao-

guida, à anlise de blocos de investimentos, construídos em t6rno 

de um projeto bsico do grandes dimon.ses e interssc naciona1.No 

sa parte se mostrará tambm o entrosamento no planejamento setorl 

com os polos de desenvolvimento. 
- 	e 	- 

Política de arcas avançadas. 

Nesse item se proporá a roorganizaço do setores ocomi 

coa através da un.ificaço do empresas, cartelizaço do emprsas,mu 

danças das linhas do produço etc. O objetivo dessas medidas sor 

o aui?iento da eficincia de tais setores. 

Política comum para áreas atrasadas e avançadas. 

Nesse item se cstudar o significado possível do aumento 

das exportaços e das medidas destinadas a aumentar a absorçO da 

mo-d o-obra. 

parte: Instrumento de política °con6mica. 

Essa parte considorar, cm primeiro lugar, os 	aspectos 

institucionais e depois os aspectos analíticos do problema. 

a) Aspectos institucionais. 

Nos aspectos institucionais se tcn.tar determinar as fun 

çcs respectivas nos 6rgos dc planejamento o execuço do Governo 

Federal, nos governos cstaduais.c, oventualmonte, nos governos niu-

nicipais. A idia bsica 	do que o País torí p6los nacionais de 

tor6sse para o desenvolvimento global, e p6los regionais cujo obje 
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tivo ser a recuperaço dcrcas atrasadas. Em funQo disso se to 

nara especialmente fcil distinguir as funqos respectivas, rio Mi-

nistrio do Planejamento o ,no Ministrio do Interior. 

b) Aspectos ana1ticos. 

Nossa parte proceder-se-é a um estudo s6bre a conven.iOn-

cia de se adotar um planejamento disôrecionrio, tipo Francas ouum 

planejamento formalizado, utilizando esquema TINBERGEN ou FRISCHa 

ra a scleco de conjuntos do projetos. Esta parte será preparada 

aps a discusso dos aspectos anteriores,dada sua maior complexda 

de. 

III - RESPONSÁVEL PELO ESTUDO 

O estudo está sendo elaborado pelo PROF. J00 PAULO DE AL 

MEIDA MAGALH7-ES. 

IV - DURAÇ0 DO ESTUDO 

O estudo foi apresentado em Seminrio, ainda em redaço 

preliminar para discusso intorna,sob o título:"SUGEST7L0 PARA UMA 

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM C0NDIÇES DE ESCASSEZ DE 

MERCADO 1T . 

A formulaço final de alguns aspectos dssc estudo ieve- 
o 

rã estar concluída no primeiro semestre de 1969. 
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5 - DIAGNÓSTICO DA M1O-DE-OBRA NO BRASIL 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

Análise dos aspectos econSmicos e deniogrficos da mão-de 

obra brasileira. 

II - TERMOS DE REFERÊNCIA 

Ésse estudo abordará os seguintes tópicos: a natureza da 

Oferta e Procura de Mo-de-Obra; as circunstâncias condicionantes 

de sua participação no mercado de trabalho e de consumo,como renu-

neraço e produtividade; os reproporcionamentos de Mgo-de-Obra re-

lativos a Capital decorrentes de diferenças de eficincia inter-se 

tonal na economia; a natureza dos rendimentos relativos à escala 

de produção; os problemas de absorção de nova tecnologia e efeitos 

resultantes no mercado de trabalho; o crescimento demográfico bra-

sileiro; as disparidades rural-urbanas na evoiuço do contingente 

ativo da popuiaço; excedentes populacionais no País à margem de 

sua economia produtiva. 

Os dados estatísticos utilizados, que servirão de base à 

análise, provam dos censos demográficos e econ6micõs do 1950  e 60, 

assim como de outras apura.ç6es, principalmente por amostragem re-

alizadas em t6rno de 1960 e mais recentémente. Um Apndióe Estatís-

tico incluirá tabulaç6es inexistentês em outras fontes. 

III - PESSOAL TÉCNICO 

Setor de Planejamento Geral do IPEA. Coordenação de Gra- 

dano S. 

tâ 

IV - DURAÇO DO ESTUDO 

Foi concluÍdo em 1966, em versão preliminar, e revistore 

centemente. 
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.MPEGO E S.4LRIOS 

1 - OBJETIVO DO EST1JDO 

Identificar e quantificar a infiuncia de variaç6esnonj 

vel de sal&rios sabre o emprgo de mio-de-obra na Ind'ístriadeTrafl. 

formaço tendo em vista fornecer subsídios à avaliao das reer-

cuss6es de alternativas de Poltica Salarial sabre o ritmo de ab-

sorço desse fator. 

II - TÉRMOS DE REFERÊITCIL 

r: Especificaço da funço demanda de mio-de-obra 

Nessa etapa inicial do trabalho so examinados os aspec-

tos tcnicos relativos ao problema do emprgo de mo-de-obra com 

base em consideraçes sabre a teoria da Droduço, tendo em vista a 
/ ohtençao de uma funao-demanda de mao-deobra na qual o nivel de 

salrios constitua varivel exiiicativa de variaçes no nível de 
A 

emprego 

Estudos preliminares sugerem seja testada uma relaço do 

tipo log Llog +1og Y - 'o log W onde L representa o nível de em-

prgo, Y o produto e W o nível de sa1rios, e 'o o coeficiente de 

elasticidade do emprgo em relaço ao. nve1 de sala'rios obtida a 

partir de estudo recente sabre funçes de produço com elasticida-

de de substituiço constante(l). 

A obtenço de fun96es de demanda de mo-de-obra na forma 

acima sugerida permitir a avaliaço da influncia de variaçes r 

lativas no salrio real s6bre a taxa de absorço demode-obra c9 

(1) Arrow, Chenery Minhas e Sol1ow 11 Capital Labor substitutionAand 
Económic Efficiency", Review of Economics and 3tatistis. Agosto 
1961. 
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nhecidos a magnitude do coeficiente de elasticidade b e a variaço 

relativa do produto do mesmo setor no mesmo periodo. 

2a, parte: Teste do modlo de anlise proposto. 

Nessa parte cuida-se principalmente de verificar,com ba-

se nas informaQes disonveis sabre emprego, produto e salá'riospa  

ra os diferentes setores da Indstria de Transformao, a possibi-

lidade da utilizao da funqo sugerida para anlise das repercus-

sues da Polïtica Salarial sebre o emprego de mo-de-obra, e, caso 

afirmativo, a quantificaço do coeficiente de elasticidade respec-

tivo. Isso é feito, a partir de anlise das regresses a serem efe 

tuadas utilizando-se dados relativos aos Censos e In.quritos Indus 

triais disronveis. 

2a. parte: Avaliaço de alternativas de Política Salarial. 

Obtida resposta afirmativa à indagaço de representativi 

dade do modelo de anlise proposto aps o teste de que trata o pa-

rrafo anterior, ser, ento, possível a avaliaço das repercus-

sues de variaçes  no nível de salrios s6hrc a taxa de absorço de 

mo-de-obra, conhecidas as previses de variao relativa no produ 

duto no mesmo período. Da{, mediante estudos complementares visan-

do obter estimativas do efeito de reajustamentos salariais de dife 

rentes categorias profissionais sabre o salrio médio dos setores 

considerados, ser ainda possível a avaliaço de diferentes alter-

nativas do Pol{tica Salarial do ponto-de-vista de sua influencia s6 

bre as taxas de absorQo de mo-de-obra industrial. 

III - RESPONSATEL PELO ESTUDO 

O estudo sor8 	elaborado pelo Economista. FERNANDO AN- 

TNIO REZENDE DA SILVA. 
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IV - DURAÇO DO ESTUDO 

O escopo e a primeira aproximaço no trabalho esto sen-

do distribuídos em redaço preliminar, contendo uma ava1iaço dos 

resultados iniciais do teste do mod1o. para discusso interna sob 

o título uPolítica  Salarial e Ernprgo na Ind6stria dc Transforma 

ço". Espera-se que dentro dos prximos trs meses possam ser com 

pletados todos os c1culos necessrios à avaliaço definitiva da 

possibilidade de utilizaçt do mod10 de an1ise proposto para fins 

de anlise de alternativas de Política Salarial. 

A continua!o e delimitao do estudo dependem dessa a-

valiaço a ser feita oportunamente. 
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7 - SLRIOS NA INDÚSTRIA DE TRANSFOH1VIAÇO 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

Anlise do comportamento dos salrios na indistria detrns 

forma ço. 

II - TRRMOZ DE REFERÊNCIA 

Fixaram-se os seguintes aspectos a serem examinados: 

elaborar sries consistentes e comparveis de emprego 

e salrios, com base nas informaçes dispon{veis; 

apresentar e tentar analisar as diferenciais de sal-

rios entre gneros industriais e entre regies, bem como sua evolu 

o) analisar os efeitos da. fixaço do salrio mjn.imos8bre 

os sa1rios industriais, atravs da evo1uço de suas re1açes,  por 

gneros industriais; 

d) tentar detectar as transferncias 	intra-industriais 

de renda, através da utilizaç 	das sries de remuneraço real do 

assalariado e de custo do fator trabalho para o ompresrio. 

III - PESSOAL TÉCNICO 

Pedro Malan, em regime parcial de dedicao. 

A partir dc fevereiro,colahoraço de Stephen. OBrien, 

a prin.cpio tambrn por tempo parcial. 

IV - DUQ7.O PREVISTA 

Espera-se a apresentaço dos resultados a que se tenha 

chegado, por volta dc maio-junho de 1969. 



-1- 	 - 	 - 

- 26 - 

8 - AEVOLUÇO DO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO: (l97 - 1966) 

1 - JETIVO DO ESTUDO 

Avaliar a cVo1uço do setor pi5blico brasileiro e seus re 

flexos sebre as variveis macroeconmicas a que compem a dinmica 

do desenvolvimento. 

1 - TÊRMOS_DE REFERÊNCIA 

Foi estabelecido o seguinte roteiro para o estudo: 

a) O SETOR PÚBLICO E O DESENVOLVIJVNTO ECONNICO 

1 - O papel do setor pblico nas economias em desen-

volvimento; 

2 - O setor pblico brasileiro e o deser.volvirnento eco 

n6mico. 

b) O PROCESSO DF EXPANSO DAS ATIVIDADES DO SETOR PÚBLI-

CO BRASILEIRO A PARTIR DE 197 

1 - A expanso das atividades nos diferentes nveisde 

Gcvrno; 

2 - A adrninistraço descentralizada. 

2,1 - A criaço dc inmeros fundos especiais; 

2.2 - O crescimento das autarquias; 

3 - O crescimento das empresas pib1icas. 

o) A PARTICIPA0 P0 SETOR PÚBLICO NA ECONOMIA BRASEIRA 

1 - A absorço de bens e servicos; 

2 - A receita e as transfcrncias correntes; 

3 - As poupanças e as transferncias de poupanças. 
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d) A_DESPESA PÚBLICA 

1 - Os fatores determinantes da expanso da despesap 

blica; 
1 

2 - O comportamento da despesa publica; 

2,1 - A evoluço da despesa pb1ica, segundo 	as 

categorias cconmicas; 

2.1.1 - Aspectos gerais; 

2,1.2 * Os gastos com pessoal; 

2.1.5 - Outras despesas de consumo; 

2.1.4 - As transferncias correntes; 

2.1,5 - Os in.vcstimentos 

2.2 - A composiço funciona.1 da despesa. 

e) O FINANCIAMENTO DA DESPESA PÚBLICA 

1 - O mecanismo trihutrio; 

1.1 - O sistema tr1butrio como foflte de receita; 

1,1.1 - A elasticidade dos diferentes impos 

tos; 

1.1.2 - A transformao da estrutura tribu- 

1 tarïa; 

- A c1evao das taxas de incidncia; 

1.2 - As principais repercuss&s do sistema tribu 

trio; 

1.2.1 - O crescimento irregular da carga ti'i 

butria; 

1.2.2 - A predominncia da tributaço indi-

reta; 

- A rogres3ividade. da estrutura tri-

butria; 



1.2» - Intcrferncia com o mecanismo de mer 

cado; 

1.2.5 - A ap1icaço dos incentivos fiscais; 

2 - O financiamento do deficit orçamentrio.; 

2.1 - O deficit do setor Governo; 

2.2 - O deficit de caixa do Govúrno Federal; 

2.3 - O financiamento do deficit. 

IIÏ - PESSOAL TÉCNICO 

Responsve1: Michele Guerard 

Tcnico-Auxi1iar: Maria da Conceiço Silva. 

IV - DURA9 7O PP ESTUDO 

Est conc1udo sob a forma de redaço preliminar. Atual-

mente em fase de atua1izaçô e reviso. 
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9. POLtTICA FISCAL E ESTRUTURA TRIBUTARIA 

NO BRASIL 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

Analisar a estrutura tributria brasileira e conhecer o com 

portamento de alguns impostos quando variam determinados agregados ca 

economia.. 

II - TÊRMOS DE REFERÊNCIA 

Trata-se de uma anlise economtrica da estrutura tributa-

ria brasileira (elasticidade e sonegação). Objetiva estimar e anal 

ar o Õomportamento de alguns impostos em relaço s variaç6es dire-

tas e indiretas na renda e em algumas outras variveis reais e mone-

trias. A interação dos efeitos de tributaço e renda e outras var 

veis relevanttambm ser4 considerada. Demais, uma tentativa ser 

feita de e€parar as ' Trespostas automáticas" das mutaç6es da arrecad 

ço devidas s medidas de política financeira. A flexibilidade auto 

mt1ca nominal e efetiva dos impostos s6bre a renda computada,suas 

causas e possíveis discrepncias também sero objeto do estudo. Uma 

característica especial da anlise, por outro lado, será a estimati-

va da sonegaço do imp6sto de Renda no Brasil. 

No estudo em questo, haverá pelo menos trs aspectos meto-

dológicos que diferem da abordagem tradicional empregada em pesqui-

sas similares nos Estados Unidos e outros países. O primeiro será O 

uso de um modelo economtrico completo como base da pesquisa empíri-

ca. O segundo, consistirá em dois métodos alternativos de separaço 

dos componentes automticos daqueles que sgo devidos às mudanças de 

política, quando isto f6r relevante. O terceiro, será o de estimar 

a sonegaço do imp6sto através de incrementos de renda. 
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O estudo será de grande relevncia para a política econ6mi-

ca, propiciando melhores cn.diçes para a formulação de políticas de 

estabilizaçgo, além de servir para projeçes de receita que sejam su-

cetíveis de dar uma idéia dos efeitos da tributaço s6bre a distribi. 

ço de renda, e saber em que grau há obedincia à política financeira 

do Governo, 

Em parte, este estudo constitui, também, uma revisgo e am-

pliaço de um trabalho anterior, desenvolvido por Gian Sahota, intit 

lado "An Econometric Analysis of the Brazilian Tax Structure. 	Êste 

estudo representou uma primeira tentativa de equacionar o problema, 

sando, inclusive, tócnicas de anlise relativamente elementares. De- 

mais, pelos elementos apresentados nesse trabalho pode-se 	verificar 

que muitos aspectos importantes só podero receber anlise 	adequada 

com a util1zaço de m4todos maIs sofisticados de estimação, Desta m 

neira, embora os problemas colocados nesse estudo sejam, bsicamen 

te, os mesmos de que tratará o trabalho que estamos propordo, este s 

rã substancialmente diferente: será consIdervelmente mais exausti-

vo; muitos dados novos sergo incluídos; e os modelos e as técnicas de 

estimaço sero disti:itos, Estimativas preliminares indicam que alga 

mas das concluses apresentadas no primeiro trabalho devergo ser modi 

ficadas substanclalmente, Neste sentido, a famosa fórmula de Musgra-

ve-MIller, ligada Ubuilt_in_flexibilityU será melhorada em dois as-

pectos: será transformada de uma medida parcial para uma medida mais 

geral, al4m de se introduzir um carter diferencial ra fórmula, que O 

riginalmente constitui uma medida absoluta, Será demonstrado, ainda, 

que as flexibilidades "built-in tT , de impostos tomados isoladamente, 

e obtidas pela fórmula de Musgrave-Miller, so considervelmente au-

peretimadas e, dessa forma, as estimativas disponíveis para os Este. 

dos Unidos e outros países também apresentam o mesmo vias. 'Is aspe 

tos ngo foram sequer tocados no primeiro estudo. Finalmente, outras 
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características novas deverão apcer no trabalho ora proposto. 

III - PESSOAL 

Esta sendo realizado sob a responsàbilidade da 	Associaço 

Nacional de Programação Econ6rntca e Social - ANPES - com quem foi co, 

tratada aefet1vaço.o estudo.  Sua coricluso esta prevista 	para o 

primeiro semestre deste ano. 	 - 
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10. AVALIAÇAO DO IMPOSTO 

(i) 

1 - OBJETIVOS DA PESQUISA 

Avaliação do 1CM, como instrumento tributrio em si, e em 

relação ao resto da estrutura tributria brasileira, assim como 	no 

seu papel de instrumento coordenador das políticas tributarias esta-

duais ao nível regional e nacional; 

Avaliaço sjstemtica da natureza e da magnitude dos prin 

cipais problemas que surgiram nos dois primeiros anos de operaço do 

1CM (agricultura, exportaço, quotas municipais, etc ... ), com vistas 

elaboraço de um elenco de soluções alternativas, cada uma acompa-

nhada de uma estimativa de custos, em trmos de perda ou redistribui 

ço de receita tributria, ou aumento da carga tributrLa. 

II - TÊRMOS DE REFERÊNCIA 

A pesquisa se prope uma investigação detalhada do 	1CM, 

focalizando os seguintes aspectos: 

A relação da base do 1CM com o produto e a renda esta-

dual; 

As implicaç6es do imp6sto para as finanças estaduais e 

municipais; 

As implicaç6es para as economias regionais e o comr - 

cio interestadual; 

A iricidncia do imp6sto e seu impacto s6bre a emprsa, 

o nível de preços etc... 

1 - RLaço da Base do 1CM com o Produto Estadual 

1.1 - Defiriiço da área de incidncia do 1CM, levando 	em 

conta a sistemtica do imp6sto, as isenções, o âmbito 

geográfico, etc.., 

- 
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1.2 - Quantificaço da base do 1CM em cada estado, desagre-

gando por ramo de atividades e principais categorias 

de produtos. 

1.3 - Confronto com a arrecadação efetiva em'cada estado. 

O objetivo é reconcIliar a arrecadaço efetiva do 1CM em 

1967 e 1968 com a arrecadaço teórica calculada em 1.2, pesquisando 

as causas das discrepncías e efetuando, se necessrio, algumas cor-

reçes ria definiço da base do 1CM, à luz da experincia pratica. 

1.4 - Metodologia da projeção da arrecadaço do 1CM nos es- 

tados. 

Aplicando os resultados obtidos em 1.2 e 1.3,  e mediante a 

adoço de algumas hipóteses, de crescimento regional e setorial, po 

dera ser projetada a arrecadaço do 1CM em cada estado, para os pró-

ximos anos, 

1.5 - Rendimento comparado de formas alternativas de tribu- 

taço, considerando altera96es hipotéticas na área de incidnc1a 	e 

as isenç6es, em combinaço com va.riaç6es compensatórias rio 	nível 

das alíquotas do irnp6sto. 

2 - Imp1icaçes do 1CM para as Finanças Estaduais e Municipais 

2.1 - Redistribuiço da receita pública entre os diferentes 

níveis de governo, entre as regi6es, e entre os estados, como corise 

qncia da transformação de IVC em 1CM. 

2,2 - Finanças Municipais - Anlise especial da redistribi4 

ço da receita pública a favor dos municípios, decorrendo da transfe 

rncia de 20 do 1CM. 

3 - Implicaç6es do 1CM para as Economias Regionais e o Comézc10 

Interestadual. 
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3.1 - Variaç6es interestaduais na área de incidncia, alí-

quota, isenções, percentagem do valor adicionado efetivamente tribu-

tado nos diversos ramos de atividade econ6mica; carga tributaria es 

tadual; 

3.2 - Implica96es do 1CM para o comércio interestadual; 

3.3 - Implicaç6es para a 1oca1izaço de unidades produtoras; 

políticas estaduais de incentivos fiscais e sua, re1aço com a políti 

ca de desenvolvimento regional do Governo Federal. 

4 - Incidncia e Efeitos Econ6micos do 1CM 

4.1 - Impacto s6bre o consumidor: efeito s6bre o nível de 

preços; 

4.2 - Impacto s6bre as emprsas: efeito sabre os custos, a 

organizaço da produço, as necessidades de capital de giro, etc... 

III - PESSOAL TÉCNICO 

Técnicos: M. Guerard e 

Wariderly Manso de Almeida 

Auxiliar 	Tcnico: 	A ser colocado 	disposição 

Consultor: Estatístico para seleço de amostra 

IV - DURA QO DA PESQUISA 

Está prevista a concluso dos trabalhos para maio de 1969. 
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11. TRANSFERÊNCIAS.DE  RECEITA_ IO, 

STPQS_E 	'Ç1QSI_1960J8 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

Quantificaço e an.lise dos fluxos financeiros resultantes 

das transferncias de receita entre a União, Estados e Municípios. 

II - TRMO$_DEFERNCIA 

Fixou-se o seguinte roteiro para o estudo: 

A - INTRODUQO 

B - AS TRANSFERÊNCIAS DA UNI7O PARA ESTADOS E MUNICtFIOS 

1 - AS TRANSFERÊNCIAS DO IMPOSTO DE RENDA (IR) E O IMPSTO DE 
coNsuMo (Ia) 

1.1 - As transfer'ncias do IR e do IC no período 1960/66. 

1.2 - As transfer'ncias do Imp6sto de Renda (IR) e do imp6s-
to s6bre Produtos Industrializados (IPI) após 1966: O 
Fundo de Participação. 

12,1 - A Sistemática das Trnsferncias 

1.2.2 - O Fundo de Partic1paço e a Arrecadação do 	IR 
+ IPI. 

1.2.) - O Fundo de Participaço dos Estados 	(FPE). 

12.4 - O Fundo de Participaço dos Municípios das Ca- 
pitais (EPMc) 	e do Interior (FPM1 ). 

2 - AS TRANSFERÊNCIAS DOS IMPOSTOS ÚNICOS 1960/68 

2.1 - As trarisferncias do Imp6sto Único s6bre Combustíveis 
(!ULC). 

2.1,1 - Receita do Imposto 

2,1.2 - Repartiço e Mecanismo de Distribuiço do Im- 
p6sto. 

2.2 - AS TRANSFERÊNCIAS DO IMPÔSTO ÚNICO SCBRE ENERGIA ELÉ - 
TRICA 
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2.2.1 - A receita do Imp6sto 

22.2 	Repartição e MecanIsmo de Distribuição da Re- 
ceita 

C - AS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS PARA MUNIOi:PIOS 

D - ESTRUTURA DA RECEITA ESTADUAL E MUNICIPAL 

III - PESSOAL TÉCNICO 

Técnicos: Jorge Viarina Monteiro e 

Maria da Conceição Silva 

IJ 	DURAÇO DO ESTUDO 

O estudo já se encontra em re.daço preliminar para sugest6es 

e comentrios. A versgb final esté prevista para o primeiro trimes-

tre de 1969. 
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12. ANALISE DA INCIDÊNCIA TRIBUTARIA NO BRASIL 

- OBJETIVO DA PUISA 

Obter uma estimativa, to sucinta quanto possível, da in-

cidncia tributaria ao n:Ível nacional, por grupos de renda. Isto é, 

procura-se estimar quantos cruzeiros de impostos 3g0  efetivamente pa 

gos pelos indivíduos em cada yrupo de renda, no Brasil. Tais val6-

res devero ser expressos em percentagem das rendas de cada grupo; 

e, em trmos diferenciais em relaço a um irnp6sto proporcional (hip2 

t4tico) s6bre a renda, para avaliaço da progressividade ou regres-

sividde do sistema tributário. A analise devera permitir subsídios 

elaboraço de políticas tributarias, 

II - TÊRMOS DE REFERÊNCIA 

A análise devera abranger todos os tipos de impostos, nas 

trs esferas de Govrno, fornecendo estimativas de incidncia por gru-

pos de renda, para o Brasil como um todo e por regi6es. 

A idéia ba'sica é a seguinte: determinar qual agente-eco-

n6mico que em 1tima instricia arca com a carga tributaria arrecadada 

pelo Fisco. Distingue-se, portanto, entre o tributo total recolhido 

pelo agente-econ6mico e a redução efetivamente verificada em sua ren-

da por efeito da tributaço. Esta redução efetiva é que constitui 

a incidncia. 

A aval1aço da incidncia é baseada nas diversas teorias 

da incidncia trLbutaria (principalmente quato aos aspectos de "ans 
fernciaU e T1 alocaç6es dos tributos t1 ), nas arrecadaç6es 	observadas 

no ano (ou anos) de observaço e nas distribuiçes percentueis 	de 

despesa.s de consumo e renda (por grupos de renda). 

Diversos trabalhos já elaborados s6bre o assunto, em ou- 
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tros países e no Brasil, devero fornecer subsídios 	presente an1i- 

se. 

As estatísticas básicas necessárias so: 

Arrecadaço por tipo de imp6sto, rubrica, Estado e U-

nio. Fontes: Publicaçes do IBGE: Balanço Geral da União; Relató-

rios do Imp6sto de Renda; C E F - Furidaço Getlio Vargas; Setor de 

Planejamento Geral do IPEA, etc. 

Distribuiço das despesas de consumo por categorias de 

produtos e grupos de renda. Fontes: trabalhos da pesquisa "Analise 

dos Orçamentos Familiares" - Setor de Planejamento Geral do IPEA; e, 

Fundaço Getlio Vargas. 

Distribuiço de renda por grupos de renda. Fonte: Fu 

daço Getúlio Vargas; e, Setor de Planejamento Gera.l do IPEA. 

Dada a dependncia da continuaço e escopo deste projeto 

m re1cço ao estudo dos "Orçamentas Familiares", é impossível pre-

ver, ainda, se haverá resultados satisfatórios que aalom  

ço de majores recnrsos à pesquisa. 

III - 	SSOAL TÉCNICO 

Responsvel: 	Wanderlj J.M. de Almeida 

Auxiliar Técnico: Em etapa avançada da pesquisa, será ne 

cessria a colaboraço de um Auxiliar 

Técnico na maniplaço dos dados esta-

t í st i co s. 

IV - DURAÇO DA PESQUISA 

Indeterminada no presente, dada a fase em que se encontra 

a pesquisa "Anélise dos Orçamentas Familiares'. 
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13. ANALISE DA ESTRUTURA E INCIDÊNCIA DAS DESPESAS DO SETOR PJBLICO 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

Ari1ise da estrutura das despesas consolidadas do Se-

tor PCb11co (Incluindo Govrrio Federal, Estadual e Municipal) a n-

vel nacional, regional e local. 

Estudo da incidncIa da despesa no que se refere a re 

percusses sabre a distribuiço da renda nacional. 

II - TÊRMOS DE REFERÊNCIA 

ia. Parte 

Consistir& de levantamento inicial dos dados disponiveIs 

nos Balanços da Unio, Estados e Munidpios, classificados de acer-

do com a categoria da despesa, os programas de atividade e a regio 

em que os recursos so aplicados. Procurar-se-á,ainda, identificar 

os problemas existentes para a obtenço completa dos dados ria forma 

desejada e os levantamentos complementares necess&rios com essa fi-

nalidade. 

2a. Parte: 

AnalIse comparativa da estrutura das despesas do setor 

pCiblico a diferentes níveis de Govrno e a diferentes níveis de a-

gregaço regional, que pode]4, entre outras coisas, verificar: a) 

diferenças de comportamento no que se refere estrutura dos gastos 

entre os diferentes estados e mun±cipios com tentativas de identifi 

caço dos fatores que determinam essas diferenças; b) distribuiço 

regional da aplicaço de recursos piblicos em determinados setores; 

compatibilidade dessa dIstribuiço com as necessidades reais de 

cada regIo. 
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3a.Parte: 

Verificaço das repercusses da estrutura dos gastos pci-

blioos sabre a distribuiço da renda nacional. Dar-se-ao  ênfase,nQs 

sa parte, t medida dos efeitos de despesas que podem ser considera-

das como redistribuindo renda imediata e diretamente em favor dos 

ind1vduos (por exemplo: pagamento de penses, despesas com educa-

ço, etc ... ), sabre a renda disponível das diferentes classes de 

renda pessoal. 

Essa quantificaçao complemeritara estudo semelhante sobre 

a incidncia tributria, de forma a permitir uma avaliaço dos e-

feitos do total da aço governamental (receita e despesas) s6bre a 

renda disponível dos direrentes grupos de Individuos.. 

III - RESPONSÁVEIS PELO ESTUDO 

O estudo ser4 elaborado sob a responsabilidade dos eco-

nomistas Fernando Antonio Rezende da Silva e Jorge Viana Monteiro. 

IV - DURAÇO DO ESTUDO 

A fIxaço de prazo para a realIzaço dessa pesquisa de-

pende ainda de an.lIse mais completa dos aspectos te6rioos e insti-

tucionais envolvidos, com o objetivo de se estabelecer uma metodo-

logia definitiva para a realIzaço do trabalho. 
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14. LIQUIDEZ SETORIAL E REGIONAL E INTEPJv1EDIRIOS FINANCEIROS 

1 - OBJETIVOS DO ESTUDO 

BsicamenLe o que se procura 4 o seguinte 

ter um nível agregado de oferta monetária que iguale 

a procura monetária (isto 4, garanta o equilíbrio) sem prejuízo de 

nenhuma atividade econ6mica e, eventualmente, que torne possívelma 

nobrar excessos de oferta como objetivo de política econ6rnica,e de 

ac8rdo com metas razoàvelmente quantificadas. Isto exige que 	se 

estimem funçes de procura monetária agregadas e, tanto quanto po 

sível,desagregá-las setorial e regionalmente. O caminho a seguir 

bsicamente o proposto pelo Prof. Fishlow; 

a grande preocupaçao com a desagregaço resulta da 

vidncia de que o "timing inadequado das decises de política m 

netária e das procuras setoriais impedem (ou perturbam grandemen-

te) o desenvolvimento das atividades produtivas. As manifestaç6es 

tI espasm di cas II dessas inadequa96es tgm denominação variadainsufi-

cincia de crdito', "falta de verbah.  e baixa liquidez' sendo as 

mais freqüentes. Visa-se a estimar as necessidades de liquidez(pr 

cura monetária) setorial e regionalmerite; 

e) para completar o quadro é indispensável analisar as 
o 

instituiçes financeiras cpe canalizam a moeda pela economia. Há ,  

que considerá-las sob dois aspectos: um, o da liquidez e sua di 

tribuiçao setorial o territorial, outro o da oferta e procura de 

instrumentos financeiros cio nd10 e longo prazo. 

II - TRMOS DE REFERÊNCIA 

1 .- As funçes de procura agregada, o nível adequado de 1 

quidez,bem como a análise do orçamento monetário e seu eventual a-

primoramento seguiro as linhas sugeridas pelo Prof. Fishlow; 
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2 - Para funçes setoriais e regionais, se devem deparar com 

maiores dificuldades devido à maior escassez de informa96es estatí 

ticas, sobretudo quanto . renda estadual. Preliminarmente tentar-

-se-á obter a composiç.o sazonal da demanda setorial e regional a-

trav6s de índices (ou informaçes mais detalhadas) a serem obtidos 

junto a alguns bancos comerciais. 

Paralelamente dever-se-á obter a desagregaç.o regIonal 

das contas de Ativo e Passivo do Govrno Federal junto ao Banco do 

Brasil. 

3 - Tda essa informação permitirá a elaboração de um adequ, 

do e circunstanciado diagncstico da política monetária nos últimos 

10/15 anos; 

- A análise detalhada dos mercados financeiros será real 

zada dentro das linhas propostas pelo Dr. David E. Goodman a seguir 

apresentadas: 

a evoiuçao das Instituiçes financeiras bancárias e 

n.o bancárias na deada de 60; 

ava1iaç.o crítica do impacto da legislaço recente s .  

bre sua ' 1 performance Tt  e suas práticas dc administraçao dc carteira; 

e) análise das características operacionais de diferentes  

institui96es financeiras incluindo sua eficinc1a e lucratividade e 

a estrutura da competiç..o nos vários mercados de crédito; 

d) fat6res que influenciam a competiç..o entre as jnstittt 

ç6es financeiras por fontes e usos de fundos. 

Estas sugestes apenas indicam qual o escopo geral do e 

tudo proposto e mais tempo seria necessário para formular pesquisa 

detalhada. 

5 - Para a rea1izaço desta pesquisa seria recomendável um 

convnio com o Banco do Brasil. 
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III, - PESSOAL TÉCNICO 

David Carneiro Jr. - como coordenador respons..vel pe- 

lo projetos David E. Goodman - como tcnico 	3OfltOr Marco 	Antonio 

Martins - como técnico. 

Necessário - inicialmeflte um estagi5ri'o è posterior-

mente Um economista junior. 

IV - DURAQO DA PESQUISA 

A ser definida, O projeto ainda no está suftcientemente 

definido quanto ?t metodologia e extensão. 
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15. TENTATIVA DE DETERMINAQXO DE FUNCES DE IMPORTAQXO A NIVEL DE- 

SAGREGADO 

1 * OBJETIVO DO ESTUDO 

O objetivo principal do estudo & determinar funçes de 

importaçao para os principais gêneros industriais, visando à elabo-

raçao de .projeç6es mais acurad.as que as que atualmente se dispe , 

bem como identificar as principais variveis determinantes do nível 

das importaçes setoriais. 

Como um dos subprodutos do estudo espera-se ainda obter, 

entre outras, séries consistentes de importaç6es segundo os diver-

sos gêneros de industria e de preços de importaço. 

O tipo e volume dos dados coletados permitira também, fu 

turamente, a elaboraçao de outros estudos sabre as importaçes de 

bens manufaturados. 

II - TRMOS DE RERERÊNCIA 

O estudo pretende cobrir os seis gêneros industriais mais 

relevantes quanto ao montante das importaçes. Infelizmente os prin 

cipais dados de que se necessita para o tipo de estudo acima esboça 

do sao disponíveis em forma bruta apenas, sendo tamb4rn necessárias 

contínuas consultas ao setor de Informaçes do Serviço de Estatísti 

ca Econômico-Financeira do Ministério da Fazenda (SEEF). As demais 

informaç6es, também em forma bruta podem ser obtidas das publica-

çes do DEICOM (Departamento de Estatísticas Ind.ustriais,Comerciais 

e de Serviços - Fundaçao IBGE), da Fundaçao Getuilio Vargas (notada 

mente os índices de preços internos) e da Assessoria Conjunta Minis 

trio da Fazenda - Banco Central - Banco do Brasil. 
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A metodologIa a ser empregada consiste bsicamente 	em 

ajuste aos dados trabalhados,funçes lineares e/ou logarftmicas pe-

lo método de regressao. 

Os primeiros exercícios serao feitos utilizando como va-

riáveis dependentes para as funçes de importaçao referidas, dados 

de produçao interna e de preços relativos das importaç6es. Duas fo 

mas sero testadas nesta etapa; uma utilizando estatísticas men-

sais (ou médias mensais) e a outra utilizando dados anuais. O inte 

rêsse no uso de dados mensais seria a possibilidade de identificar 

mais claramente o efeito das alteraçes na estrutura tarifária na 

taxa de câmbio, financiamento extenio etc. 

III - PESSOAL TÉCNICO 

Responsável pelo Estudo: Regis Boneili 

T6cnicos: José Alfredo Luz e outro 

Auxiliares técnicos: José Roberto Spiegner e outro 

IV - DURAQO DA PESQUISA 

Inicio: Dezembro de 1968 

Término previsto: 12 trimestre de 1969. 
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l. EXPORTAÇOES DINMICAS BRASILEIRAS 

(Análise do período 1953/67 e Perspectivas para o futuro) 

1 - OBJETIVO DA PESQUISA 

A pesquisa em questao tem por objetivo a análise quanti-

tativa .e qualitati'r.a do comportamento das exportaçes brasileiras 

no passado recente (1953-1967). Com base nesta analise pretende-se 

qualificar o conjunto de produtos capaz de sustentar a expansão do 

total das exportaç6es, esboçando - quando fr o caso - as medidas de 

política econ6mica aptas a incentivar esta expansao. Dentro dste 

quadro cumpre, adicionalmente, estudar a importância relativa das dj 

versas variveis explicativas dos níveis de exportaçao: taxas de c âm  

bio reais (remuneraçao efetiva do exportador), níveis de produçao, 

capacidade utilizada, etc. 

Neste sentido a metodologia mais indicada pareceu ser a 

de an1ise tanto da oferta nacional quanto da demanda internacional, 

a diferente níveis de agregação.. 

II - TRMOS DE REFERÊNCIA 

Os t6picos a serem estudados poderao ser resumidos: 

1 - Analise Agregada 

1.1 - Estabelecimento de funç6es de oferta agregadas 

1.2 - Estudo das perdas de mercado a nível de classe 	da 

" SITC - "Standard Interriatiorial Trade Classification. 
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2 - Arilise Desaregada 

2.1 - Escolha de critrios de se1eço, organizaço de uma amos-

tra de produtos"din&nicos' T . 

2.2 - C1assificaço por destinos dos produtos da amostra sele-

cionada, 

2.3 - Produtos Priin&rlos 

2.3.1 - Estabelecimento de funç&s de oferta nacional a 

nível de produto. 

2.3,2 - Analise do mercado Internacional a nve1 de produ 

to 

2.3.3 - Estudo de perdas de mercado a rive1 de produto. 

2.3.4 - Entrevistas com exportadores. 

2.4 - Produtos Manufaturados 

2.4.1 - Estabelecimento de funçes de oferta a rive1 	de 

gnero do IBGE. 

2.4.2 - Entrevistas com industriais exportadores 

II - PESSOSL TÊCNICO 

Tcnicos: Marcelo de Paiva Abreu (respons&vel pelo Proje 

to) e Carlos von Doeilinger 

Puxi1iares Tcnicos: Egidio Cerveilini e outro a ser co-

locado a disposição. 

Consultor: Fernando Fajnzilvert, da CEPAL 

Iv - DURAQO DA PESQUISA 

Concluso prevista para setembro de 1969. 



QLI. 	I.iÇI E.TECNQiOIJLi'O BRASIL 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

O objetivo central dêste trabalho 4 atingir uma situa-

ço em que se combinem e conciliem: 

i-) as soluçes aos problemas derivados das recessidades 

econômico-sociais, e 

2) o desenvolvimento intrínseco da ciência. 

II - TERMOS DE REFERENCIA 

1 - O sistema de ciência e tecnologia uma realidade dinê-

mica e 6 em seu movimento que se devem introduzir as mod.ificaç6es 

plane jadas. 

Isso significa: 

que medidas de prazo curto, médio e longodevem ser 

iniciadas simultêneamente; 

que por raz6es de escassez de recursos humanos e fi-

nanceiros, os estudos e medidas devem contemplar preferencialmente 

setores e instituiç6es definidas como prioritárias; 

que se examine o setor como um sistema integrado no 

qual as diversas funçes - pesquisa, aplicação, preparaço de pes-

soal, informaço etc. - e áreas - matemática, física, biologia, quÍ 

mica etc.., se interligam de forma complexa, exigindo a um s6 tem-

po uma visão global e uma correta sincronizaço dos vários estágios 

de trabalho. 

2 -Ciência e Tecnologia formam um "continuum", nem sempre 

preciso, que com gradaç6es reflete as relaç6es entre necessidades e 

conômico-sociais, tecnologia e pesquisa científica. 
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A ciência, por sua vez possui uma dinâmica aut6noma que, 

atravós de critórios próprios e intrínsecos, determina uma parcela 

de seu desenvolvimento futuro. Essas características recomendam cpe 

se combinem as óticas de "oferta" (condiç6es de produço de conheci 

mento) e de "demanda (orientaçao direcional das pesquisas) de for-

ma a abranger o sistema de produço científico-tecnológica em t8da 

a sua riqueza. 

A ótica de oferta deverá predominar na orientaçao da pes 

quisa básica, enquanto a de demanda predominará no desenvolvimento 

da área tecnológica. 

O esfôrço para o desenvolvimento das pesquisas científi 

ca e tecnológica deve ser simultâneo 2  uma vindo em apoio a outra. 

Dessa forma êstes dois tipos de pesquisa convergirio para um "pon-

to" (ou área), que á em si mesmo, móvel e dinâmico. Essa convergên 

eia nunca será plena, uma vez que os estímulos de demanda de conhe-

cimentos aplicados e as respostas do sistema produtor de conhecimen 

to so permanentemente renováveis. 

Pode-se dizer, assim, que a açao da análise e planeja-

mento dar-se-á em três esferas interligadas em forma de um sistema 

solidário: 

a ciência pura e sem nenhum vínculo imediato com a 

tecnologia- papel pioneiro, com ótica de oferta, visando avançar o 

suporte científico geral da sociedade; 

áreas científicas confluentes com a pessuisa  teono-

l6gica - em resposta a estímulos tecnoldgieos, serao chamadas a um 

"brain-storming" e reforçados, quando provado viável para propiciar 

a base científica necessária para a solução de problema levantado. 

áreas tecnológicas - levantado o problema de estran.. 

gulamento tecnológico de um setor econêmico, serao emitidas "provo-

caçes" ks áreas científicas conferentes, dando início a um dos la-

dos do processo de definiço de prioridades. 
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III - ETAPAS DE TRABkLHO 

A - Aç6es de Curto Prazo: (a oxoroerem efeitos em 1 ano ou 

1 ano e meio) 

i) Análises do Aparelho Institucional 

Atua1izaço e análise do cadastro do CNPq; 

análise detalhada das principais instituiç6ês,exa 

minando sua evolução recente e as tendências h especiaiizaçao mani-

festas; 

e) conso1idaço dos gas±os públicos (federais e esta 

duais) em ciência e tecnclogia, classificaçao funcional e exame de 

evo1üçio recente; 

exame do sistema de contr6le, planejamento e in-

formaço de ciência e tecnologia, comparando-o com o sistema existen 

te em outros países; 

exame do sistema de extensao científica e tecno16 

gica, examinando-se os canais de estocagem e difusão de conhecimen-

tos e os fatres que facilitam ou limitam a absorção tecno16gica por 

tipo de atividade económica; 

análise da legislaço de patentes, 11  royalties ", 

assistência técnica etc, e dos critérios adotados nas compras gover 

namentails no que tange ao refinamento e origem da tecnologia incor-

porada; 

ii) Análise de Recursos Humanos 

Atualizaçao e análise do cadastro do CNPq; 

análise detalhada das principais instituiç6es, e-

xaminando sua evoluço recente e as tendências especializaço ma-

nifestas; 

consolidaçao dos gastos públicos (federais e esta 

duais) em ciência e tecnologia, classificação funcional e exame da 

evoluçao recente; 
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exame do sistema de contrôle, planejamento e in-

formação de ciência o tecnologia, comparando-o com sistemas existen 

tes em outros países; 

exame do sistema de extensão científica e tecno16 

gica, examinanIo-se os canais de estocagem e difuso de conhecimen-

tos e os fatôres que facilitam ou limitam a absorção 	teeno16gica 

por tipo de atividade econômica; 

exame da disponibilidade e requisitos de adminis-

tradores de projetos de pesquisa. 

iii) Recursos Materiais 

Atualizaç.o e aniise do Cadastro do CNPq; 

an1ise detalhada das principais instituiç6es,exa 

minando sua evoluço recente e as tendôncias . especializaço mani-

fests; 

iv) Medidas de Apoio 

Formação de centros ministeriais e institucionais 

que informem ao GT os projetoe pesquisa em andamento e programa-

dos (análise retrospectiva das principais áreas); 

formação de um colegiado interdisciplinar de cien 

tistas, tecn6logos, economistas e administradores, "ad hoc" e seto-

rial, que defina as lacunas do sistema científico (papel predominan 

te do cientista) e estabeleça as relaç6es entre os níveis (1), (2) 

e (3) antes referidos. 

v) Estudos de Demanda e Oferta - Balanços 

Seleçao de alguns setores econômicos importantes 

(cif. máquinas, ferramentas, siderurgia, petroquímica, trigo etc.), 

a serem examinados do ângulo tecno16gico, determinando-se as neces-

sidades de pesquisa e por iteraçes a possibilidade e conveniôncia 

de resposta por parte do sistema científico-tecno16gico; 

"Screening" de alguns 'produtos" potenciais da pes 

'quisa bjca que ofereçam oportunidades de apiicaço tecno15gica. 
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B - Açes de Prazo Médio (Com rnaturaço entre 2 e 5 anos) 

Continuaço das análises funcionais anteriores,abran 

gendo direas maiores, e concentrando-se nos fluxos e em seus balan-

ços (recursos humanos e materiais, universidade e pesquisa etc.); 

aprimoramento das seleç6es entre os níveis (1), (2) 

e (3); 

e) reestruturação do sistema e formaço de uma verdade 

ra viso e linguagem interdisciplinares, 

o - Aç6es de Longo Prazo 

Integração e consolidaçao do sistema de planejamento 

científico-tecno16gico; 

definiço de linhas mais precisas de desenvolvimento 

do sistema de ciência e tecnologia; 

montagem de uni sistema eficiente de "descoberta" de 

novas linhas de pesquisa. 

Os objetivos de longo prazo so difíceis de prever com 

precisto, e devero decorrer bàsicamente de operaço do sistema. 

Cumpre, agora, detalhar o Programa de Trabalho, através 

de: 

Definição clara das varias etapas e de sua sincroni-

zaçao; 

définiço das instituiçes intervenientes e da cons-

tituiço do niícleo central, "mínimo"; 

defíniço de ass.istncia tcnica estrangeira e 	de 

preferência multiinstitucional. 

1V - PESSOAL TÉCNICO 

A pesquisa devera ser realizada em conjugaço com o Con 

selho Nacional de Pesquisa e outras entidades de pesquisa científi-

ca e tecnoi6gica. 
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Entendimentos estao sendo mentidos no sentido de definir 

a equipe e duraço do trabalho. 

V - DURAQXODO ESTUDQ 

A ser definido. 
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18. ANÁLISE DEMOGRÁFICA E ECONÔMICA DE UMA AMOSTRA DO. CENSO .  DEMOGRÁ- D 

1 - 9ETIVO DA PESQUISA 

Tabu1açes e regresses estatísticas a partir de amostra 

do Censo Demográfico de 1960. 

II - TÉ1M03 DE, FtFERÉNCLA 

Em decorrência de trabalhos anteriores, urna amostra do 

Censo Deiaogr&Cioo de 1960 encontra-se no IPEA. O material consiste 

de: 

- 29 caixas, contendo cerca de 56.000 oartes represen-

tando a amostra do Censo; 

- Um disco magnético de computador (IBM 1130)  contendo da 

dos, rotinas e programas para an1ise computacional da amostra do 

Censo; 

- Uma caixa de cartes contendo diversos programas e dois 

pacotes de formu1rios contínuos com listagem e resultados de alguns 

programas * 

Para uti1izaço desse material, é necessário o seguinte: 

ia. Etapa 

Estudo e an1ise da i6gica dos programas existentes vi 

sando a separação das rotinas atuais das obsoletas e entendimento do 

funcionamento das mesmas; 

An1ise computaclorial do disco existente no sentido de 

descobrir o que existe gravado neste disco; 

o) Parte dos cartBes da amostra do Censo foram reagrupa-

dos em virtude de trabalhos anteriores. Deve-se, portanto,descobrir 

que parte da amostra foi rearruinada, qual era o seu estado original, 

como e com que objetivo foi feita tal separaço. 

Completando-se os dois itens anteriores e com iziCorinaç3es aioiozaia 

a serem. levantadaa, pode-ee exeeut.ar esta ta'eCa. 
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d) Devido à relativamente baixa velocidade de processamen 

to, precisoe capacidade de memria auxiliar (disco magntioo) do 

computador IBM 1130,  o pr&cimo passo consistir& em passar do 1130 ao 

IBM 7044, de acordo com a tendnoia dõs trabalhos de processamento 

no IPEA. 

2a,Etapa 

Executadas as tavefaa acima, pro3eder.se4, em seguida, 

a analise estatística e demográfica dos elementos da amostra. 

III PESSOAL TCNIC0 E DURAÇÃO DA PESQUISA 

la. Etapa 

Duraço: 3  a 4 meses 

Itens: a, b ., , e 

Responsve1: Firmo Freire e demais tonicos do Grupo d 

Processamento de Dados. 

2a .Etapa 

Duraço: indeterminada, 

Essa etapa de pesquisa será de responsabilidade dCa  diver 

sos setores do IPEA ligados ao assunto, 
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1iLJNÁtT 	CSCIIENTOPOPULAÇIONAL E URBANO 

1 - OBJETIVO DOESTUDO 

Verificaço do crescimento demográfico das 	cidades 

brasileiras nos períodos 1940/50 e 1950/60. 

An1ise dessa evo1uço sob aspectos diferenciais: ta-

manho do aglomerado e localizaço regional. 

Pesquisa s6bre leis anaLCticas da distribuiço 	dos 

aglomerados e sua evolução: i) Teste de ajustamento de funço Log-

Normal; 2) Testes de aderência da lei de Stewart; 3) Pesquisa 	de 

outs indicadores para medir o fen&neno de urbanizaço (ap1icaço 

de indicadores desenvolvidos em Berkeley). 

A 	 A 

II - TERMOS DE REFERENCIA 

O trabalho será efetuado com base em informaçes censit 

rias de 1940, 1950 e 1960, e será executado pelo setor de Demogra-

fia do IPEA. 

III - PESSOAL TÊCNICO 

O trabalho ficará sob a direço direta do técnico em es-

tatfstica e demografia Manoel Augusto Costa, que contara com aux-

lio de Estagiários do Setor de Desenvolvimento Regional e Social. 

IV - DURAÇÃO 

O prazo previsto para execuçao é de 4 meses, devendo ser 

terminado no final de junho do corrente ano. 
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DESEMVQLIMENTQ .DO NORDESTE 

1 - OBJETIVO DA PESQUISA 

Identificaço do perfil industrial que deve resultar de 

exame de polftica de incentivos fiscais dirigidos ao Nordeste, atra 

vs da anÁlise de alguns de seus subprodutos (v. sistema finan-

cairo de âmbito regional) e principalmente, pela analise do tipo de 

estrutura industrial que engendrou e das pevspectivas futuras que 

ela abriu . região nordestina. 

II - TRMOS DE REFEINCIA 

A pesquisa está orientada no sentido de testar três hi-

p6teses básicas acerca do sistema de incentivos, seu funcionamento e 

seus resultados. 

lLI Hip6tese - O sistema de incentivos "do 34/18" 	criou 

um mercado financeiro regional altamente competitivo. 

Admitir tal hip6tese significa afirmar que os recursos 

destinados ao Nordeste so alocados por projetos, segundo as respee 

tivas rentabilidades previstas. O teste desta hipdtese será realiza 

do com base em: 

as indiepensveis informaç6es acerca do fluxo de re-

cursos do 34/18 (recolhimento dos depásitos vis-a-vis comprometimen 

to dos recursos vis-a--vis desembolses efetivamente realizados) 	o 

principalmente; 

entrevistas com grupos empresariais que estejam inves 

tindo no Nosdeste (particularmente com os detentores das 	maiores 

parcelas dos dep6sitos que aplicam em projetos conduzidos por ter-

ceiros) visando discernir os padres de comportamento e os erit-

rios utilizados na aplicaço de seus recursos. 
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29 Hipdtese - O grupo empresarial que implan.ta um empre-

endirnento no Nordeste objetiva fundamentalmente a maximizaçao do 

lucro. 

O teste de tal hip6tese envolve, além das entrevistasd 

dos ou pelo menos estimativas dos custos diretos de produçao no 

NE ('NE) e no Centro-Sul (Cas)  e dos custos de transporte entre as 

duas regi6es (tSN  na direço Sul-Nordeste e tNS,  o contrário). Com 

base nestas estimativas poder-se-ia classificar as empresas da 

amostra em: 

potencialmente competidoras a nível de mercado nado-

nal, aquelas em que: 

CS e C + tNS 	0CS 

competidoras a nfvel de mercado regional apena,aque-

tas em que: 
CNE 	0cs porém CNE + tNS > C(J (se bem que SN) 

ou 

CNE 2' c5  porém CNE 	CCS + 'SN 

Os valeres distintos que assumem os custos de transport 

segundo as caracterfsticas de alguns produtos, provàvelmente permi-

tinam a compatibilizaço entre a classificação das empresas por mer 

cado consumidor e a classificaço por categoria de uso (bens de da-

pital, consumo no-durvel etc.). 

As fontes básicas de informaço para tais estimativas o 

as entrevistas diretas, os dados do GEIPOT sabre custos de transpor 

te, os mapas de custos do CIP e principalmente, os resumos de pro-

jetos (pareceres) da SUDENE, que contem informaç6es indispensáveis 

sabre mercado, capacidade e custos de produçao, rentabilidade pre-

vista, financiamento e principalmente tecnologia utilizada na produ 

çao. 

Adicionalmente, além das quantificaç6es e qualificaçes 
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que as informaçes acima possibilitarão, no sentido de testar a hi-

p6tese, há uma importante sub-hip6tese relacionada, a ser testada 

através das entrevistas, e que poderia ser enunciada simplesmente 

do seguinte modo: 

"A presença de capacidade empresarial do Centro-Sul 

frente de empreendimentos no Nordeste significa, impllcitamente,corn 

petiçao potencial a nfvel de mercado nacional. 

39  Hip6tese - O NE tem capacidade de absorver eficiente-

mente os recursos que lhe sao destinados. 

Evidentemente, •o teste de tal hip&tese depende das con-

cluses preliminares a que se tenha chegado no estudo das duas hip6 

teses anteriores. Nestas, procura-se estudar o processo consideran-

do um dado fluxo de recursos. Mas é óbvio que a magnitude do fluxo 

de recursos dirigido ao Nordeste deve depender do rendimento e da 

eficiência dos mesmos na regio. Como no se trata aqui de rentabi-

lidade do setor privado apenas, a capacidade de absorçao de recur-

sos acima mancionada refere-se, no s6 aos recursos dos incentivos 

fiscais, como também aos recursos piblicos destinados . infra-estru 

tura de apoio. 

Em resumo, embora no esteja suficientemente claro o mo-

do pelo qual se vai testar esta hip6tese, já que esta depende das 

anteriores, trata-se de estudar o volume do fluxo de recursos desti 

nado à regiao e responder à pergunta:• por que 50% de isenção do im-

pasto de renda e nao 60% ou 40%? 

III - PESSOAL TCNIC0 

No estagio inicial, o pessoal permanente envolvido, at 

o presente, resume-se em Pedro Malan, do IPEA, e David Goodman, da 

Universidade da Calif6rnia com a utilizaço eventual de estagiários 

disponíveis. 



No pr6ximo estágio, deverá o IPEA realizar convênio com 

a SUDENE, indispensável pelo seu conhecimento mais direto da proble 

mática do Nordeste, e contar com a colaboraço, possivelmente, do 

BNB e do Instituto do Homem; Recife. 

IV - DURAQ.O DA PESQUISA 

Em princfpio a conciusao dos trabalhos está prevista pa-

ra junho de 1969, quando deverá ser apresentado o texto preliminar 

para discussão e comentários. 
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-DESENVOLVXNEN'O REGIONAL E ESTATÍSTICAS 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

Analise das estatísticÉ4s atuais de interêsse para o de 

senvolvimento regional e sugest6es no sentido de ampliá-las e me-

lhorá-las. 

II - TÊRNOS DE REFERENCIA 

O estudo tomou oomo base o Plano Naoional de Estatísti 

cas Básicas, verificando a que tipo de informação dever..se-ia dar 

prioridade para levantamentos. A par disso, fontes especiais (nAo 

consideradas ou superficialmente oonsideadas pelo PNEB)Í' oram exa-

nLtnadas. Entre estas assinale-se: ínformaçI0M  s6bre consumo de 

energia, arreoadaQo de diversos tipos de tributos e sondagens pa 

ra previso de safras. 

III - RESPONS.VELPELO ESTUDO 

J. P. de Almeida MagalhAes 

Pes$oal utilizado: 1 estagiário 

IV - DUBAÇIO 

Terminada a primeira fase e preparado o doouento s6•.a 

bre resultado. (Documento mimeografado 16 páginas) 
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III - ESTUDOS E PESQUISAS SETORIAIS 
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A - AGRICULTURA 

INTRODUÇQ 

Esta introduo tem como objetivo apresentar a estrató.-

gia que orienta as pesquisas a serem desenvolvidas pelo Setor. 

Na prooura de uma diretriz para um programa de pesquisa 

em eoonom.ta rural, visando a facilitar a formu1ao da política a« 

grooia nacional nos próximos anos, considerou-se como principais 

objetivos na agricultura: 

Aumento dos níveis de produço e da produtividade; 

Melhores oportunidades de emprêgo; 

Melhor distribuição da renda; 

J+) 1"Laior exportao de produtos agrícolas. 

Com o propósito de orientação de pesquisas, os objeti-. 

vos: 1) aumento dos níveis de produgo e da produtividade e 3) me-

lh.or distribu1ço da renda englobam os outros dois. 

O objetivo referente ao aumento dos níveis de produção 

e da produtividade estai ligado à s necessidades de atendimento do 

mercado interno e da exportaçao. Ja necessidade de absorção de 

mo-de-obra pode parecer no convencional e por isso so requeridas 

algumas oonsideraes adicionais. 

A absorç5o de mo-de-obra do setor no-agríoola perma-

neoe baixa, particularxn.ente no setor Industrial. Durante asse in-

tervalo, referente a transformaço do setor agrícola,estima-se que 

800-900 mil pessoas por ano abanc1onaro o setor agrícola se se man-

tiverem as atuais tendrxoias (1). 

Cl) 	Panagides, Stahis e Alencar, Gerald.o de - Orientaço Para a 
Política Agrícola Brasileira, IPEA, outubro de 1968. 
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Em adiço, um dos problemas da economia brasileira é a 

necessidade de expansao do mercado interno, para possibilitar ocre 

cimento industrial e global acelerados (2). 

Em conseqttncia a estratégia de pesquisas na érea agríco 

la deve procurar servir ao objetivo de maiores nfveis de produçao 

levando em consideraço as possibilidades de absorçao demo-de-obra 

no pr6prio setor e a possível contribuição da agricultura no senti-

do de fortalecer a expansão do mercado. 

Admitindo-se que maior absorçao de mo-deobra pelo se-

tor agracola conduza a melhor .distribuiço de renda e incremento do 

mercado, segue-se que a pesquisa econômica agz'çoa deve sugerir po 

lfticas que, contribuindo para o incremento da produçao agrícola, 

também possam contribuir para maior absorç.o de no-de-obra pela 

agricultura. 

Pressupondo-se tal viabilidade, a orientaçao da pesquisa 

econmico-agrcola é de encontrar caminhos pelos anais os objetivos 

produção e absorção de mo-de-obra possam ser simultrieamente alcan 

çados. 

Os esforços do Setor de Agricultura serão carializados no 

sentido de definir uma estratégia compatível com: 

Aumento da produção agrícola; e 

Maior absorço de mo-de-obra no meio rural. 

(2) Programa Estratégico de Desenvolvimento, 1968-1970, IPEA,junho 
de 1968, 
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22. J 	TICIDADE-PBEQOT. DA OP'iTA AGfftCOLA NO BRASIL 

1 - OBJETIVO DA PESQUISA 

A polÍtica de preços mÍnimos carece de contÍnuo aperfei-

çoamento a fim de que venha a atender as reais necessidades dos agri 

cultores. O presente estudo produzira um maior conhecimento dos 

níveis de resposta e, conseqüentemente, permitirá a adoção de polÍ-

ticas mais racionais. Igualmente, o teste da hip6tese 5 abaixo per 

mitira que seja avaliada a política adotada pelo Governo no passado 

e poderá sugerir alternativas para o futuro. 

Êste trabalho é pluralÍstico nos seus objetivos, testan-

do as seguintes hipteses: 

O produtor agrícola não responde a variaçes de pre-

ços, i.e., a elasticidade-preço da oferta agrícola zero; 

O produtor agrÍcola responde apenas fracamente a va-

riaç6es de preços, i.e,, a elasticidade-preço da oferta menor doque  

a unidade; 

O produtor agrícola responde fortemente a variaçes 

de preços, i.e., a elasticidade-preço da oferta maior do que a uni 

dade. 

O estudo fornecera subsÍdios ao teste de outra hiptese 

independente daquelas ligadas a elasticidade-preço da oferta agrl-. 

cola. 

A demanda por produtoe agrícolas tem crescido a uma 

taxa superior à taxa de crescimento da oferta. 

A preocupação revelada nas hipteses acima omite um as-

pecto deveras importante do problema. O produtor responde não ape-

nas a variaç6es dos preços dos produtos mas, tambm, a variaçes dos 

preços dos bens intermediários utilizados no processo produtivo. En- 



tão, a hiptese conseqüente a ser testada ser: 

5) Qual o nÍvel de resposta do produtor a variaç6es dps 

preços dos insumos (maior, igual ou menor do que a unidade), quando 

tudo o mais permanece constante? 

II - TÊRMOS DE REFERÊNCIA 

Os produtos utilizados serão o arroz e outras culturas 

alimentares comumente utilizadas. Um estudo, como o aqui proposto, 

cobrindo a oferta (a fase precedente ? comercialização) complemen-

tara, portanto, os conhecimentos do mercado de arroz. Ainda não se 

identificou quais são os complementos e substitutos daquele produ-

to. Dois enfoques serão utilizados para tal identificação: o pri-

meiro, empírico, atravs das coletas de informaces dos prprios pro 

dutores ou técnicos; o segundo, estatÍstico, i,e., atravs da utili 

zação da técnica conhecida como elasticidade de substituição tt . Os 

dois métodos poderão ser utilizados simultneamente para maior segu-

rança dos resultados. 

A especificação das funçes de oferta poderão ser feitas 

de maneira que se obtenha algumas indlcaçãee quanto mobilidade in 

terna de recursos: 

i) O preço relativo P/P, onde P1 = preço do produto es 

tudado e Pdi= deflator implícito do P13. Esta especificação esta su-

jeita a duas interpretaç6es: primeiro, há perfeita mobilidade inter-

na de recursos e, segundo, P dj  apenas um deflator usado para iso-

lar os efeitos da inflação. É impossÍvel, nesta especificação, din-

tinguir (separar) os dola efeitos; 

2) o preço relativo i"a' 
 onde P= preço dos produtos 

agrícolas que não o produto ï. 	H. perfeita mobilidade iritraseto- 

rial (dentro do prprio setor agrícola) mas não intersetorialmente. 
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a' agora, no poderá ser interpretado como um deflator porque, como 

tal, deveria incluir os n produtos agrÍcolas, enquanto acima, P a  

um Índice dos n 1 produtos. 

3) O preço relativo P/P= preço dos substitutos. 

As alternativas do produtor, nesta hiptese, so bastan-

te limitadas, implicando numa fraca mobilidade de recursos. Caso ha 

ia complementos, como é de se esperar, no processo produtivo, po-

der-se-á construir um índice agregado (composite index) de oferta do 

produto i e dos complementos (os produtos j). Igualmente, para os 

preços. 

A idia inicial é realizar os estudos Indicados a dite 

rentes níveis de agregao territorial. Far-se-o testes para o Bra 

sil como um todo. A seguir, os msnos testes serão repetidos para 

So Paulo e para um Estado muito mais atrasado. A depender da dis 

ponibilidade de informa6es, o nimero de Estados (ou mesmo mtcí- 

pios, fazendas) poderá aumentar, ste 	é relevante para 

a an.lise da existência ou no exitcia de diferenças 	regionais 

de resposta. 

O estudo proposto desdobra-se, portanto, em dois esta.-

gios distintos:a estimativa das eieti.cidades-preço da oferta e o 

estudo das causas ou dos fatores determinantes da oferta. Os mato-

dos utilizados para a estimativa das elasticidades so os seguintes: 

- X -1= y (Ç - X -) 	(i) 

Esta é uma equação de ajustamento da produção observada 

. produção planejada, onde y é o coeficiente de ajustamento quan 

do a equação e lineareaelasticidade de ajustamento quando a equa-

ço e log-linear, 

Ç=a+b P+ t 	(2) 

Esta é a equação de oferta, onde a produção esperada 

função dos preços esperadQs, 



.: 

- 	-. = ('3 (...1 - Ç 1 ) 

Da iltima equação, temos uma hiptese quanto à formação 

de expectativas (.-la-Hicks), onde/3 e o coeficiente (ou elasticidade) 

de expectativas quando a equação é linear (ou log-linear). 

X = produção ou área observada. 

P = preço do produto observado. 

X"= poduço ou área planejada. 

P'= preço esperado do produto. 

t = tempo. 

Ambos os modelos serão utilizados, tanto o de área comoo 

de produço. 

III - PESSOAL TÉCNICO 'NECESSÁRIO E FUNQOES PREVISTAS 

Supervi so 

Maurício Rangel Reis 

Stahis Panagides 

Respons.vel pelo projeto 

José de Brito Alves 

Auxiliar tecnico 

A ser colocado à disposição 

IV - DURAQO DA PESQUISA 

Início - fevereiro 1969 

Trmino - previsto para novembro de 1969 

V - TAREFAS A SEREM CONCLU±DAS AT JUNHO DE 1969 

Avaliar a adequação dos dados disponÍveis em face de me-

todologia apresentada. 



2 	flEALAÇQ flA MQORA NAAGLTURARASILEIRA 

1 - OBJETIVO IDA PESQUISA 

Êste trabalho pretende contribuir para uma orientação mais 

ampla para a política da reforma agr&ria. 

II - TÉRMOS DE REFERÊNCIA 

1) Prope-se que a realocação da mão-de-obra dentro do se-

tor rural pode: 

facilitar uma maior produção a partir dos recursos do 

traba.ho e da terra; 

melhorar as oportunidades de einprgo e renda no setor 

rural; 

e) melhorar a distribuiço de renda. 

2) A realocação referida acima requer substanciais investi 

mentos pzblicos. Tal investimento & necessrio em vista dos efeitos 

de economias externas e das indivisibilidades (obras de infra-estrutu 

ra), enquanto de outra maneira tais gastos não seriam realizados mdi 

vidualmente (treinamerito, serviços de extensão, supervisão, mobilida-

de, melhor informação, correço de solos, irrigação, adubação, cons-

trução de estradas, etc.). 

3) O investimento considerado na proposição 2 é menor do 

que os benefícios sociais e econmicos que resultam dessa realocação 

do trabalho. 

O seguinte "approach" analítico & utilizado para a verif i-

cação das 3 proposiçes acima: 

A terra no Rio Grande do Norte (Região 2) e Goi&z (Região 

1) é considerada substituta em trmos de valor da produção por hecta-

re. Constata-se que: 
T . 	T ' > ( 	/ 
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donde resulta que: 

	

1 	2 
MP) MP 

	

M 	M 

onde: 

T = Terra (hectares) cultiváveis incluindo pastagens; 

M = Mao-de-obra agrícola; 

Regiao 1 = Goiás, Mato Grosso; 

Regio 2 = Nordeste, Bahia; 

MP = Produtividade marginal do trabalho. 
IVI 

A diferença entre as produtividades marginais potenciais 

do trabalho nas 2 regies é X, do que resulta: 

	

.1 	 2 
N1P = X 1  + MP 

	

M 	 M 

Dado o diferencial nas produtividades marginais potenciais 

do trabalho nas 2 regies o produto por trabalhador pode ser incre-

mentado se a realocaço da mao-de-obra toma lugar. Além do mais tal 

transferência gera renda e contribui para urna melhor distribuição de 

renda. 

O movimento da mo-de-obra da regio de trabalho abundante (terra es 

cassa) para a regiao de trabalho escasso (terra abundante) deve ser 

estimulado. 

Tal realocaço do trabalho dentro do setor agrícola terá 

os resultados favoráveis visualizados pela análise desde que amo-de 

-obra transferida se ajuste de maneira adequada às novas condiçes 

de dotaço de terra abundante. A experiência mostra que amo-de-obra 

transferida se deixada sem assistência publica (colonização "espontft 

nea" das novas áreas) continua a praticar tcnieas ulabor intensive" 

das regi6es de origem (minifindios, tecnologia tradicional, aliado ao 

prévio contrôle monopolístico das terras). Em outras palavras, repe-

te-se nas áreas abertas à co1onizaço a mesma estrutura agrária das 

áreas já estabelecidas. Em vista dessas rezes o projeto investigará 
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os tipos de investimento e açes complementares que o setor pib1ico 

deveria adotar para uma util1zaço adequada da mAo-de-obra nas áreas 

colonizadas. 

Será tentado tambm medir os benefícios de tais investimen 

tos. 

III - PESSOAL TÉCNICO 

Supervisão 

Maudcio Rangel Reis 

Responsvel pelo projeto 

Stahis Panagides 

Auxiliar Tcnico 

Paulo Cesar Sobral de Carvalho 

IV - DURAQO DA PESQUISA 

Inicio - dezembro 1968 

Trmino previsto - maio 1969  (primeira fase). 
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r:2,\EST1MIVA 	 NO 

ESTADO DE S7O PAULO 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

Identificar os fat6res que influenciam o consumo aparente 

anual por hectare de fertilizantes em elementos nutrientes (NPK) do 

Estado de Sao Paulo, que representa 80% dos fertilizantes comer-

ciais utilizados no Brasil 

(2) 
II - TÊRMOS DE REFERÊNCIA 

Êsse objetivo será alcançado através da 	identificaçao 

das variaveis independentes da runçao-consumo e da mensuraç.o 	do 

grau de sign1Cicncia estatística dessas vari.veis. 

Q. = (x, x, x, x .......x) 
sp 1 2 3 k 	n 

onde Q.=  consumo aparente anual por hectare de NPK do Estado 	de 

So Paulo e X1, X2...8..X as diversas vari.veis que influenciam o 

sistema. 

Entre algumas vari.veis que podem ser utilizadas menci 

riamos: 

X 1  = Relaç.o entre o índice do nível geral de preços da 

agricultura o do índice dos preços de fertilizantes. 

X2  = Valor da produço por hectare de alguns 	produtos 

- Ver 0car J. Thomazini Ettori, Pertilizantes-Fator de Produtj 
vidadeTendencia do Consumo o Medidas para Acelerar o Uso de Ferti-
lizantos no Brasil,V Reuniao da Sociedade Brasileira de Economistas 
Rurais,Rlo de Janeiro, fevereiro de 1967. 

- As linhas gerais de nossa Metodologia seguem a da pesquisa i 
titulada ItConsumption  of Nitrogenous Fertilizers: A continuos Cross 
- Section Study and Covariance analysis", realizada no Institute of 
Economic Growth, Delhi, pelo professor Ashok Parikh. 
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X
3 
 = Valor da produçao por hectare no período anterior. 

X4 = Relação entre o valor do crédito rural deflacionado 

e hectares cultivados. 

X5 = Crédito rural deflacionado e no período anterior. 

= Índice de precipitaço pluviométrica. 

X7 = Re1aço entre os índices deflacionados dos preços 

dos produtos agrícolas com índice deflacionado do 

preços dos fertilizantes. 

Tentar-se4 introduzir variveis que tero como objetivo 

demQnstrar a influncia da divu1gaço do uso de fertilizantes, isto 

como o agricultor vem a reconhecer a utilidade dos adubos manuf 

turados. Essas variveis poderio ser quantificadas pelo montanlDde 

recursos empregados em propaganda pelas empresas produtoras e dis-

tribuidoras de fertilizantes, em programas de extensão rural e ou-

tros. 
-  

A teonica de analise a ser utilizada e a da regressaon 
1  

tipla. Embora essa técnica seja de natureza limitada, pelo fato de 

serem relaçes estimadas na base de experiSncias passadas,esperamos 

superar tal limitaço por comparaç6es inter-regionais de fun96es e 

timadas em regi6es de diferentes est.gios de uso de fertilizantes. 

A extensão desta pesquisa a outras regi6es mostrará as 

variaçes da função-consumo de fertilizantes procurando identificar 

as fontes de tais diferenças. 

Os dados da série temporal .a serem utilizados neste pr 

meiro est.gio da pesquisa baseiam-se nas seguintes fontes: 

Secretaria de Agricultura do Estado de So Paulo; 

Equipe de Coordenação do Cr6dito Rural - Ministrio 

da Agricultura; 

Comiss.o de Financiamento da Produção; 

k) Sindicato de Adubos e Colas do Estado de Sao Paulo; 
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Fundação Getilio Vargas; 

CREAI - Banco do Brasil 5/A. 

III - PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO E FUNÇES PREVISTAS 

Superviso Técnica; 

MaurCcio Rangel Reis 

Stahis S. Panagides 

Responsável pelo Projeto: 

Lo da Rocha Ferreira 

Awçiliar Técnico: 

Reginaldo Perroni Di Piero 

IV - DURACO DA PESQUJSA 

Início; 3aneiro de 1969 

T&mino Previsto; abril de 1969 
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25. A UTILIZAÇÃO DAS TERRAS E APROVEITAMENTO DA MO-DE-QBRA NA AGRI_ 

CULTURA BRASILEIRA 

1 - OBJETIVOS 

1. Diagnosticar o aproveitamento dos recursos de trabalho e ter-

ra na agricultura brasileira, explicitando os fat6res de natureza 

econômica e institucional de cuja atuação resulta o quadro apresen-

tado; 

2 Contribuir para a forrnulaço da política agrícola, na medida 

em que seja considerada inadequada a situação existente; 

3. Acompanhar a ação do Govêrno no terreno da reforma agrária. 

II - TERMOS DE REFERENCIA 

1 - A Concentraçao da Propriedade 

Estudar a concentração da propriedade aos níveis nado-

nal e de Estado, indïcando as tendências recentes, com o auxílio de 

índices derivados da curva de Lorenz e da distribuiçao de Pareto. 

Procurase4 explicar a diferenciaç.o regional da distribuição das 

terras. 

2-A Utilização das Terras e o Aproveitamento da Mio-de-

-Obra 

2.1 - A Utilização das Terras 

2.1.1 - Objetivos e Hipóteses 

Estudar a utilizaçao das áreas dos estabelecimentos, se- 

4 

gundo grupos de área. A hip6tese a ser testada é de que as varia- 
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çes no tamanho dos estabelecimentos explicam (no sentido da análi-

se de varincia) as variaçes na forma de uti1izaço das terras, is 

to é, admite-se que a destinaçao da área total do estabelecimento 

para culturas (permanentes ou temporárias, pbdendo ambos, os grupos 

ser desagregados), pastagens, etc., é significativamente diferente 

segundo o tamanho das exploraçes. Para o total do Brasil 9  em 1950, 

8% das terras eram utilizadas em lavouras, 46% em pastagens, 24% em 

matas e 15% em terras incultas (7%  terras improdutivas); se chamar-

mos essa composição de "perfil de utilizaçio das terras", a hipóte-

se anterior prope que êsse "perfil" no é uniforme em tôdas as fai 

xas de área, sua variação sendo fuiiço do tamanho dos estabelecimen 

tos. Além disso, êsse mesmo perfil será diferente para o nível re-

gional, o que sugere a atuação de outros fat6res que no o tamanho 

dos estabelecimentos, como condiç6es geográf'icas, climáticas, agro-

nmic,s outras, inclusive de natureza histórica. Espera-se poder 

usar uma metodologia que permita "isolar" os efeitos apenas da va-

riaçao no tamanho, pela análise da vari.ncia ou outra técnica esta-

tística. 

2.1.2 - Material e Métodos 

Serão usadas as informaçes disponíveis do Censo Agríco-

la e do Cadastro do IBRA. Será tentada uma análise mais desagrega-

da na parte das lavouras, objetivando esclarecer as "especializa-

çes" relativas dos grupos de área. 

Uma metodologia inicial foi testada. Usando os dados do 

Censo de 1950 para o total do Brasil, foi estimada a seguinte rela-

çao: 
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Z - 0,484 	
= 0,9892 = 0,97 	X (0900023) 

sendo: 

Área de lavouras 
Ara total dos estabélecimen 

X = Área média dos estabelecimentos, segundo grupos de 

área. 

Segundo essa equaçao, um aumento de 10% no tamanflo dos 

estabelecimentos conduz a uma reduço de 6% da proporçao da área 

usada em lavouras. 

Uma análise similar será feita para cada forma de utili-

zaço das terras - pastagens, matas, etc - com desagregaçao ao ní-

vel regional e poss.velmente por "gêneros" de lavouras. 

Desta forma pode-se compor o "perfil de "aproveitamento" 

por tamanho do estabelecimento. 

2.2 - 4proveitamento de Mao-de-Obra 

2.2.1 - Objetivos e Hipóteses 

Estudar a composiço da f6rça de trabalho agrícola segun 

do os grupos de área, isto é, a uti1izaço da niao-de-obra na Agri-

cultura dos diferentes tamanhos dos estabelecimentos. 

A hipótese a ser testada é a existência de uma correia-

ço entre as diferentes formas de aproveitamento da terra nos dif e-

rentes tamanhos' e os requisitos de mio-de-obra. Em outras pala-

vras, aamite-se que a relação área-homem é função da destinação das 

terras segundo seja em lavouras, pecuária, etc. Como, pelo item 

2.1, essas uti1izaçe'no sao uniformes nas diferentes classes d 



área,ocorrendo ao contrário urna relativa especialização das explo-

raçes por tamanho do estabelecimento (resultando de fatres cuja 

análise deve ser realizada, como já foi mencionado),conclutwo> que 

a análise do emprêgo da mão-de-obra nas diferentes utilizaçes das 

terras constitui tamb€m uma forma de esclarecer os fundamentos da 

variação da relaçao área-homem por tamanho. Para tornar mais da-

ro êste ponto, suponha-se que numa determinada faixa de área módia 

a relaçao área-homem seja 100 ha/homem, considerada maior do que 

outra reiaçao determinada para outra faixa de área. Se na análise 

da utilização das terras nessas 2 classes, constata-se que o 12  Gru 

po de área apresenta uma prepoder.ncia de pastagens, ao passo que 

o 22  Grupo se "especializa" relativamente em determinadas lavouras, 

poder-se-á entao esclarecer melhor a diferença entre as rciaçes 

área-homem encontradas dizendo que elas foram determinadas pela 

maior necessidade de mão-de-obra na lavoura do que na pecuária. As 

sim ficam esclarecidos os fatres que fazem diferentes as relaçes 

área-homem nos diferentes tamanhos. Pode-se chamar essa explica-

ço de "componente estrutural", tomando emprestado o têrmo do Dia 

n6stico de Industrialização; uma outra fonte explicativa seria a 

"componente tecnológica" - que refletiria o nível demecanizaçao (*) 

dos estabelecimentos. Esta iiltima, convóm assinalar, seria a uni-

ca "fonte" de expiicaçao se o "perfil" de utilização das terras 

por tamanho fêsse uniforme. 

(*) - E outros elementos que contribuem para uma maior produtivida 
de do homem, como educação e saude. 
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Cabe lembrar, ainda, que um item importante de pesquisa 

será identificar a contposiçao de f6rça de trabalho por tamanho (res 

ponsável pela expioraçao, empregados, parceiros, etc.), procurando 

relacionar também esta coniposiçao ao tipo de aproveitamento das ter 

ras e t condiçao legal (pr6prias, arrendadas, ocupadas, etc). 

2.2.2 - Material e Métodos 

O Cênso Agrícola de 1960 constituirá a fonte básica de 

informaçes, junto com o Cadastro do IBRA de 1965/66. 2ste ultimo 

ainda nao foi analisado, e por isso nao se pode predizer em que grau 

le servirá de complemento ou substituto do Censo de 1960, poderão 

ser obtidas no Censo alguma tabulaçes nao publicadas como as se-

guintes: 

Produçao das diferentes culturas, segundo grupos de 

área cultivada e Unidades da Federaçao; 

Atividades predominantes nos grupos de área total,"cru 

zados" com pessoal ocupado nos estabelecimentos; 

Composiçao do rebanho bovino segundo os grupos de área; 

Utilização de máquinas e implementos agríc•olas,aduba-

ço e outros insumos, ao nível de municípios; 

A metodologia proposta a seguir constitui uma primeira 

aproximaçao, requerendo portanto, urna maior elaboração (1) chamando: 

H = Pessoal ocupado no Estabelecimento; 

A = Área total do Estabelecimento (hectares); 

C = Área cultivada do Estabelecimento (hectares); 

(i) - Pietende-ejustificar a metodologia abaixo a partir de hipó-
teses ligadas à funç.o de produçao agrícola em combinaçao com hipá-
teses de comportamento. Essa formulaçao, entretanto, será feita pos 
teriormente. 



P = Area de pastagens (hectares); 

M = Matas (hectares); 

NE = Terras nao exploradas (incultas + improdutivas); 

K = Estoques de capital do Estabelecimento (máquinas e 

implementos agrícolas e outros itens) (vide observa- 

ço a seguir) 

vem: 

A [o P M N.E. 
LA 'J 

No item 2.1.1 foi proposta a hip6tese de correiaçao Entre ra P M N.E 

_~
llas 4 primeiras variáveis independentes 	, 	 , 	 e 	

e a área 

mdia do estabelecimento, tendo sido preliminarmente aceita no caso 

de lavouras; chega-se t conciusao, portanto, de que a reiaçao área-

homem está correlacionada com o tamanho do estabelecimento, isto é, 

A 	K = (A,) 

A variável K no se encontra, presentemente, bem defini-

da, sendo grosseiramente, o conjunto de elementos que afetam a pro-

dutividade da mão-de-obra, nos diferentes tamanhos dos estabeleci-

mentos. Considerando que entre esses elementos possam existir ai-

gims itens, como a mecanizaçao por homem, que estao correlacionados 

com o tamanho, pode ocorrer ent.o multicolinearidade. Uma maior an 

use neste terreno será feita nas primeiras etapas da pesquisa. 

III - TEMPO PREVISTO 

6 meses, com possibilidade de prorrogação, 	dependendo 

das dificuldades e das perspectivas que se apzesemtarem. 



TV - ?ESSOAL 

Supervisores: Maurício Rangel Reis e Stahis Panagides. 

cnico: Gervásio Castro de Rezende. 

Auxiliar: Jober Rocha (Estagiário). 

V - TAREFAS AT JUNHO DE 1969 

Análise dos dados censitários e do Cadastro do IBRA, 

aI6m de outras fontes, com ênfase nos procedimentos e nas limita-

çes das estatísticas; 

Aperfeiçoamento da metodologia, procurando adaptar os 

elementos da Teoria Econ6rnica à análise de "economia agrária"; 

Reviso da literatura pertinente; 

Intensificaçao da pesquisa, dependendo naturalmente 

das etapas (1) e (2). 



26. 	 O DE MAO- 
TRIAS RURAIS: O CASO 

1 - OBJETIVO DA PESQUISA 

Dado o interesse da política econ8inica nacional em iden-

tificar alternativas da absorço da mo-de-obra nas áreas rurais e 

considerando as limitaçes da mesma no setor urbano num futuro pró-

ximo, será desenvolvida uma pesquisa pelo Instituto de Economia Ru 

ral, Viçosa (lER), em 000rdenaço com o IPEA, visando ao estudo das 

pequenas iïidstrias existentes na regio da Zona da Mata (80-100 mu-

nicípios na regio Sul de Minas Gerais), bem como avaliar na prpria 

rea o seu futuro potencial. 

O estudo eonsiderará entre alguns itens os seguLntes: 

a identificaço dos fatares que contribuem à viabili-

dade das indstrias existentes na região; 

fatores "visíveis' e "invisíveis" (equipamentbs, mo-
-de-õbra, treinamento, etc.); 

e) ut1lizaço dano-de-obra e seus efeitos na suplemen-

taço da renda agrícola; 

cl) inter-relaçes com outras indistrias e a agricultura, 

pecialmerite possibilidade de subeontrataço por pequenas indústrias; 

treiriamento em serviço com vistas aos baixos padres e 

ducacionais das populaçes rurais; 

política píb1ica apropriada; 

relaçes de emprego - Assalariados - Arrendatrios - 

- Parceiroa. - 

Verificaço da aplieaço do sairio-mínimo. 
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TI - TBMOS E BEFEEÉNCLA 

Objetivos Operacionais 

Conduzir o estudo a um diagn6stico da existnoia de p 

quenas ind5.strias na regi&c. 

Identificar elementos que contribuam à viabilidade de 

existência de indístrias, tais como administraço, ino-de-obra, cr-

dito, mercado, tecnologia empregada e as preferncias do consumid'. 

e) Dar 8nfase ao insumo mo-de-obra identificando o nível 

de capaoi4aço necessrio ao trabalho, bem como ao treinaznento em 

serviço em vista ao baixo nível educacional existente na reg1o; 

d) Utilizaço da iiiode-obra e seus efeitos na suplemen-

taço da renda agrícola; 

e) Inter'-relaçes com outras indstrias e a agriOulura, 

especialmente a suboontrataço por pequenas indt'strias;, 

f) Propor urna política píblioa apropriada em vista ana-

use. Especial atenço deve ser dada aos investimentos de infra-es-

trutura a cargo do setorpublico. 

As recomendaçes para escolha de diretrizes devem levar 

em oonsideraço os seguintes objetivos da política agrícola; 

Absorço de mo-de-obra; 

Aumento da produçff 

Melhor distribuiço da renda; 

k) Blevaço dos níveis de produtividade da xno-de-obra. 

g) Promover treinamento do corpo docente e de bolsistasib 

lER, visando ao incremento de oolaboraçes presente e futuras entre 

o IPEA e a Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. 

III - ?ESS9At4  TÉCNICO NECESSRIO E FUNÇES PREVISTAS 
Em estudo 



IV 	RQO D. PESQUISA 

Dezoito meses 

V - TAREFAS A SEREM CONCLUÍDAS ATA. JUNHO DE 1969 

Assinatura do convênio 

Início da coleta de dados. 
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B - INDÚSTRIA 

4SUINA S- FERRAMENTA 

1 - OBJETIVO 

A pesquisa sabre m.quinas-ferramenta visa ao estabeleci-

mento de bases para a formulaço de urna pol.tica para seu desenvolvi 

mento. 

II - DESENVOLVINENTO DA PESQUISA E METODOLOGIA A SER EMPREGADA 

O conhecimento da evo1uço hlst6rica do setor e de seu de 

senvolvimento até o final da dcada dos cinq1enta basear-se-a no tra 

balho "La Fabricaci6n de Maquinarias y Equipos Industriales en Aniri 

ca Latina", volume II, editado em 1962 pela Comisso Econmica para 

Am&rica Latina - CEPAL. O Estudo da situaço atual da oferta nacio-

nal será feito por meio de um levantamento de dados Junto a todos os 

fabricantes nacionais de m&quinas-ferramenta, atravs de visitas que 

ero realizadas as suas instalaçes fabris. Um exame detalhado das 

importaçes pela analise das guias de importação, permitirá comparar 

os tipos, modelos e qualidade das mquinas importadas com o univer-

so das variantes, tal como definido pelo trabalho "Criteria and 

Background Information for Programming the Machine Tool Industry 1'. A 

pesquisa devera abranger, ainda, uminqurito junto aos principais 

consumidores de mquinas-ferramenta, com vistas ao estabelecimento, 

em detalhes, da evoluçAo futura da demanda.. 

Com base nestas informaçes, ser preparado um diagn6sti-

co da oferta nacional objetivando à determinação da problem&tica do 

setor frente à oferta internacional, atingindo-se a niveis tais como 

a. capacitaço tecnol6gica necessria ao atendimento da demanda a cur 

tõ e longo prazo, assi.ni como garantir uma melhor participaço no mer 



ELIME 

cado internacional, cuja presença, no momento, já se faz notar de ma 

neira bastante significativa. Aps uma analise comparativa da produ 

ço nacional derríaquinas-ferramenta com a de países desenvolvidos e/ou 

em desenvolvimento, serto, finalmente, propostas as referidas medi-

das de poiitica. 

III - PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO 

A pesquisa, sob responsabilidade do Consultor Dr. Franco 

Vidossich, contará com a equipe de tcnicos da Área Indistria do 

IPEA, salientando-se seu Coordenador e Subcoordenador e o Respons&-

vel pelos Assuntos da Indistria Mecânica. O trabalho desta equipe 

consistira no levantamento das importaçes de mquina-ferramentapor 

modelo, tipo e qualidade. Para tal sero designados especialmente, 

um engenheiro e um economista. Ao Consultor caberá o levantamento 

de dados junto as emprsas produtoras com vistas ao estudo da situa-

ço atual do setor, o estudo de sua evoiuçAo histrica, assim como a 

elaboração de um relat6rio sabre a essencialidade estratgica da pro 

duço de mtquinas-ferramenta na vida moderna e o estudo das medidas 

adotadas, no estrangeiro, para o desenvolvimento de suas indrntris. 

IV - DURAÇAO DA PESQUISA 

A pesquisa já foi iniciada, devendo o levantamento 	das 

importaçes começar em meados de fevereiro. Em novembro oiste ano o 

reiat6rio final devera estar incluido. 



C - TRANSPORTES 

28. FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTE E ANÁLISE DAS IM- 

PLICAQES DOS STJBS±DIOS CONCEDIDOS S DIFERENTES MODALIDADES 

1 - DESCRIÇIW SUMÁRIA DOS OBJETIVOS DA PESQUISA 

- Analise hist6rica dos tntodos de financiamento utiliza 

doa para os investimentos em transporte no Brasil. 

- Avaliaço das principais distorçes na estrutura da de 

manda pelos serviços de transporte, de carga e de passagelros,decor 

rentes da falta de planejamento na concessão de subvençes e subsí-

dios governamentais. 

- Ava.liaço dos impactos dos investimentos em transpor-

tes sabre os demais setores da economia e capacidade de resposta ds 

tes investimentos aos estímulos da industrial1zaço. 

Esta pesquisa fornecerá elementos concretos de informa-

ço que perrnitiro a formulaç:D de futuras políticas para o setor 

em bases mais realistas e compatíveis com os padres do desenvolvi-

rnento econmico brasileiro. 

II - TÊRNOS DE REFERÊNCIA 

1 
A pesquisa devei4 contar com a colaboração do GEIPOT e 

manter um estreito contacto com o planejamento global do IPEA. 

III - PESSOAL TÊCNICO EFUNQES PREVISTAS 

Est& em entendimentos e realízaqão de convênio com 	o 

GEIPOT. A equipe devera ser constituída de: 

i) Chefe da pesquisa: 1 economista de transporte, a ser 

designado; 

2) Tcnicos: 2 economistas, a serem desiiado.s 



3) Auxiliares-tcnicos: 2 estudantes de economia, a se-

rem designadõs, 

IV - DURAÇ7O E ETAPAS DA PESQUISA 

4 meses (16 semanas) com as seguintes etapas: 

pesquisa e levantamento do material e doeumentaço e-

xistente - 14. semanas; 

an.11se do material, discussão das principai informa 

çes e conso1idaQo das diretrizes da pesquisa - 3 semanas; 

sistematizaço das inforrnaes e processamento esta-

t11.siico - 5 semanas; 

) redaço do documento final em forma de miriita - 	se- 

manas. 

( 



29. RODOVIAS ALIMZNTADORA3 E RODOVIAS DE. ,QQI~ NIZAÇÃO 

1 - OBJETO DA PE3QUISA 

Iinportnoi.a eoonômioa das rodovias alimentad.oras ou de 

colonização na expanso da produção agropeouria, na melhoria de 

oondiçes sociais e na gerao de oportunidades de empr&go princi-

palmente na absorço sazonal da mo-.de-obra desvinoulada do proces-

so produtivo na agricultura. 

II - TÊRMOS DE REFERÊNCIA 

A pesquisa devera, inioialmente, forneoer uni di.agn6sti.. 

00 referente à situao destas rodovias no Brasil, e quais os prin-

cipais estranEulanlentos e iimitaçes que impem ao setor primário. 

Em seguida sero apresentadas sugest6es para a elaboraço de um Pia 

no-Diretor de rodovias ali.nientadoras ou um Programa de Investimen-

tos em rodovias de oolonizao. 

A metodologia preliminar apresentada, justifica-se pelo 

elevado volume de recursos aplicados neste tipo de rodovias pelos 

Municípios, Estados e Governo Federal, que até o momento no dis-

pem de elementos que os orientem na alooaço daqueles recursos. 

Uni convênio com a OEA, que demonstrou interêsse em pa 

tiaipar da pesquisa, poderá estendê..ia para urna teroeira fase - que 

consistiria num lISurvey11  de uma regio-pil6to oomm, o objetivo de a-

presentar unia analise detalhada dos impaotos de um programa de 

oonstruço de rodovias alizuentadoras ou de oolonizaçao sôbre as oo 

diç6es econômicas e sociais da populao looal. Esta fase permiti-

rã tainb6nj a elaborao de urna metodologia final, que será o resulta 

do da prtioa desenvolvida na reg10-pii6to. 

o 



A pesquisa exigirá um oontaoto permanente entre 	os 

transportes e as demais áreas e setores do IPEA, relativamente aos 

seguintes aspeotos: 

integração dos Planos..Diretores de rodovias alimen.» 

tadoras ou Programas de Investimentos em rodovias de oolonizaQo,00 

os planejamentos Regional e Global; 

oapaoidade de gerao de emprêgo e impactos sôbre as 

oondiç5es eduoaoionais, sanitrias, etc, da populaço; 

o) analise dos graus de flexibilidade da tecnologia de 

oonstruo, em relação às possibilidades de absorção do mo'-de.-obra; 

expansão da produo e altera6es nos padres e t6o-

nicas de produção do setor Agrícola, decorrentes da espeoializaço 

face a abertura para novos mercados; 

absorço sazonal de nio..de-.obra agríoola, dentro de 

um programa global de emprôgo. 

III « PESSOAL T]CNICO 

No âmbito do IPEA, a equipo neoessria será reduzida, 

devendo trabalhar em estreito contacto com as entidades governamen-

tais que dispem de levantamentos e dados. 

Chefe da pesquisa: 1 economista oom experinoia nas 

áreas do transporte e desenvolvimento regional; 

Técnicos: 2 economistas e 2 engenheiros. Um 	dos 

economistas devera ter experiônota em eoononiia agríoo.a. Os enge 

nh.eiros devero ter experiôncia em oonstruço e trfeo. 

o) Auxiliares-técnicos: 2 estudantes. 

Dado o oarter intersetorial desta pesquisa, e sua es-

treita vinouJ.aço com outras atividades de pesquisa, alguns téoni-. 

oos ou auxiliares poderão ser cedidos por outras áreas do IP. 

Além disso, o GEIPOT poderia colaborar nesta pesquisa. 
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IV 	ÇAO4P4 DA PESQUISA 

Dtraao de 1 semestre (24 semanas) oom as seguintes eta, 

pas: 

levantamento do material existente 2 semanas; 

an1ise do material e disousso das prinoipais inÍ'o, 

maçes oontidas 2 semanas; 

o) siztemattzaço das informações, anlise estatísti-. 

oa - 6 semanas; 

d.) e1aboraQo do Diagn6stioo Preliminar sôbre as rodo-

vias aumentadoras e de oo1onizao - 6 semanas; 

e1aboraao de u metodologia para Planos-Dretoresde 

rodovias ali.inentadoras - 6 semanas; 

redaço preliminar do documento - 2 semanas. 
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D. RECURSOS HUMANQS 

30. MXO-DE-OBRA DE NIVEL SUPERIOR PARA AS CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

Elaboraço dos projetos dc expanso das Universidades Ru 

rais integrantes de um programa de desenvolvimento integrado do en-

sino de Ciências Agrrias em nível superior no Brasil. 

II - CARACTERIZAQO SUMARIA DO ESTUDO 

Ser5. um estudo sabre a foiinaço de Recursos Humanos de 

nível superior,para o desenvolvimento do meio rural braaileiro,cons 

tando de um diagnóstico s6cio-econrnico resumido do Setor Agropecu-

ó.rio; do desempenho do sistema educacional brasileiro para a forma-

ço de profissionais rurais, incluindo o diagnóstico da oferta aixa1 

dêsses profissionais para a agropecuria e a estimativa de sua de-

manda. A partir dêste estudo, sero elaborados os projetos especí-

ficos de cada Unidade participante, com a contrataç.o de 4 tócnicos 

para a sua realizaço e levantamentos locais. 

necessário harmonizar a formaçao de técnicos, profis-

sionais e cientistas para o Setor Agropocurio brasileiro cornos pia 

nos globais de desenvolvimento sócio-oconêmico do País, buscando-se 

a racionalizaço na aplicaçao dos recursos humanos para o desenvol-

vimento. 

III - PESSOAL TÉCNICO E DURAQO DA PESQUISA 

A serem definidos. 
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31. A. T WISÕEATIVA NO BRASIL 

1 - OJE'flVO DO ESTUDO 

- Elaborar um diagn6stico sabre a televiso educativa no 

Brasil, sabre a qual ainda no existe nenhum estudo sistemtico e su 

ficientemente abrangente. Êste estudo poder, eventualmente,incluir 

a r&dio educativa; 

- Esboçar os termos de referencia de um estudo de viabi-

lidade para a implantação de um sistema nacional de televiso educa-

tiva, examinando as 4rias alternativas conhecidas, dentro dos atuaia 

padres de tecnologia, 

II - JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

O estudo justifica-se pela importância potencial que a 

televis.o poderia ter na alteraço da tecnologia da educação no Bra-

sil, assim como para permitir uma avaliaço preliminar dos ponder&-

veis investimentos em realização ou projetados para esse setor, sem 

que se tenha conhecimento de sua iona1ide e rentabilidade. 

III - PESSOAL TÉCNICO 

Maria Teresinha Tourinho Saraiva 

Outros T&cnicõs a serem Designados 

Cooperaço t&cnica. da UNESCO 

IV - DURAÇAODA PESQUISA 

6 a 9 meses 
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32. APURAQ.O DOS RESULTADOS DO QUESTIONRIO DA LEI DOS 2/3, REFE- 

RENTE A ]968 

1 - OBJETIVO DO ESTUDO 

Processar os dados referentes a 1968 que constam 	re- 

1aço de empregados, que as empresas so obrigadas a enviar anual-

mente ao MTPS pelo Art. 360 da CLT (Lei dos 2/3"). 

A partir de um plano de tabulaçes, já proposto aoMTPS, 

fazer a mesma apuraçao todos os anos. 

II - J[JSTIFICATIVA DO ESTUDO 

Apesar do questionário da Lei dos 2/3" no ter sido f' 

mulada de maneira ideal, é rico em informaç6es sbre a mao-de-obra 

urbana empregada, de modo que seria desejve1 transform-10 numa im 

portante fonte primaria de informaçes. 

O IPEA iniciou conversaç6es com o D11V1O. Dois técnicos 

do IPEA iniciaram a formu1aço do plano de tablaç6es e do plano de 

amostragem a serem adotados. 

III PESSOL TÉCNICO 

Claudio Saim 

Dois programadores a serem contratados 

IV - DURAQO DA PESQUISA 

12 semestre de j969 
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33. TASCONDIÇOES DORCIENTISTA NO BRASIL 

1 - OBJETIVO DA PESQUISA 

- Conhecer as condiç6es em que se desenvolve a pesquisa 

científica no país, tanto do ponto-de-vista material, como ambiental. 

- Avaliar a eficincia da pesquisa científica, 	mdlvi- 

dual e das institu1çes, consldç'ados os recursos colocados 	sua 

disposição, notadamerite recursos humanos. 

II - JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

Estreitamente relacionado com o projeto relativo aos Cen 

tros de Ps-Graduação, esta pesquisa dever. conduzir a avaliação das 

necessidades do País no que se refere à formação de pessoal qualifi-

cado para as instituiçes de pesquisa científica. Paralelamente per 

mitira a reformulação ou revisão daqueles aspectos institucionais 

que se revelarem deficientes ou prejudiciais ao desenvolvimento de 

uma política cientÍfica adequada s exigências nacionais. 

A pesquisa se constitui em etapa indispensvel da elabo 

ração de uma política científica e tecnol6gica para o PaÍs,, integran 

do-se, perfeitamente, e complementando estudos a serem realizados 

nesse campo com a colaboração da OEA. 

iti - PESSOAL TÉCNICO 

Responsvel pelo estudo: 

Edson Machado de Souza 

IV - DURAQRO DA PESQUISA 

Um ano. 
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IV - CONVÊNIOS COM OUTRAS ENTIDADES 
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A - CNVÊNIOS Elvi VIGOR(1) 

1 - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 

MATRIZ ENERGÉTICA 

1 - OBJETIVOS DA PESQUISA 

Realizar um estudo integrado das diversas fontes de ener 

gia, desde a geração até o consumo final, visando aotar o País de 

um instrumento eficiente de planejamento para o setor energético 

nacional. 

O consumo, presente e futuro, deverá ser analisado 	por 

setores econômicos, de modo que se possa visualizara competição en 

tre combustíveis no consumo de energia de diferentes setores e, re-

lacionar o consumo desses combustíveis com a oferta, presente e fu 

tura, de energia primária. 

II - TÊRMOS DE REFERÊNCIA 

Estabeleceu-se o seguinte roteirobásico para o estudo 

a ser realizado: 

1 - Introdução 

2 - Generalidades 

	

2.1 	Formas Naturais de Ocorrgncia, de Energia 

	

2.2 	Conversão e Consumo 

2.3 - Eficiricia 

2.4 - Uso Final 

15 - Aspectos Macroecon6micos 

3.1 - A Taxa de Crescimento do Consumo de Energia 

(1) A responsabilidade dc conduzir a øesquisa será 'sempre indica-
da, principalmente quando a iniciativa f6r de outro 6rgo. 
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3.2 - O Consumo per capita de Energia 

3.3 O Consumo de Energia em rlaço ao PIB 

- Energia Total, inclusive combustíveis de Ori 

gem Vegetal 

- Energia Total, exclusive Combustíveis de Ori 

gem Vegetal 

3.4 -. Alguns fatores envolvidos nas Alteraçesde Lon 

go Prazo na relaço entre Energia e PIB 

Variações na Econor'iia Global 

- Variações na Economia da Energia 

4 - Matriz de Energia 

	

4.1 	As Partes Básicas da Matriz 

	

4.2 	Os Problemas de Agregação 

4.3 - Os Problemas de Substituiço 

5 - Usos Comerciais de Energia (Energia Primária e Secun 

dária) 

	

5.1 	Consumo Total de Energia 

	

5.2 	Consumo Setorial de Energia 

	

5.3 	Custos de Energia por Setor 

	

5.4 	importancia dos Custos de Energia para as Ex- 

portaçes 

	

5.5 	Sensibilidade dos Preços de Bens Finais de Di- 

versos Setores Industriais em Relação a Varia-

çes nos Preços de Energia 

6 - Importância do Preço da Energia, para a Localizaço 

das IndCstrias e para o Desenvolvimento Econ6mico Re 

gional 

6.1 - Preços Regionais de Energia 

6.2 - Preço de Energia e Localização de certos Soto- 

res Industriais principalmente Indústrias 	de 

Alumínio, Cimento, Siderurgia e Química. 
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6.3 	Importancia dessas Indústrias para a Expansão 

Econômica Regional 

7 - O Consumidor Dornético 

	

7.1 	Observações Preliminares 

	

7.2 	Participação das Diversas Fontes de Energia no 

Consumo Doméstico 

7.3 - Possibilidades dq Substituição 

III - PESSOAL TÉCNICO NECESSÁRIO 

Foi constituído um Gruoo de Trabalho, através da Porta-

ria Interministerial n9 14, de 26 de junho de 1968, integrado pe-

los seguintes representantes designados nominalmerite em .Convônio 

MME/IPEA datado de -8-68; 

- Ministério das Minas e Energia: 	Emilio Carvalho de 

Mattos (Coordenador); Adalberto Teiles. 

- Ministério do P:Lanejamento e Coordenação Geral: Lu 

iz Octávio A. de Souza e Silva (Secretário-Executivo); Pietro Er-

ber. 

- Setor Privado: Gerson Augusto Montenegro Corrôa. 

O Grupo de Trabalho, em colaboração com a Comissão Coa-

sultiva para o Planejamento Energético Global, criada pela Porta-

ria Interministerial de 19 de dezembro de 1968, acompanhar e su 

pervisionarâ a execução da pesquisa, que estará a cargo de empr-

sas consultoras especializadas nesse campo. 

IV - DURAÇO DA PESQUISA 

A pesquisa exigirá intensos trabalhos de campo, e derá 

estar concluída em fins de l70. 
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Durante o ano de 1969, deverão ser coletados e analisa-
dos o dados necessários, e montada a tmatrizpreliminart  referen-

te ao ano de 1968. As séries histéricas deverão abranger dçis anos 
no passado, exceto para item 3, para o qual haverá necessidade de 
se reportar,pelo menos, at6 o ano de 1963'. P:')ceder-se-a, ainda no 
ano de 19695 correco das poss:fveis distorq6es numricas e no si 
t'em> de cóleta 9  visando e.1rimoramento da metodologia utilizada. 

Em 1970, seo onto coletados e analisados novos dados 
e montada a 'rnatriz t  rofernte ao ano de 1969. 

2 .. FUNÁC 	GETdLIO VARGAS  

MO-PE-OBRA AGRC0LA NO BRASIL 

1 - PBJI•TIVO DA PES(UIS1 

A pesquisa do IBRE sabre rno-de-obra agrícola desenvol 
vr-se-a ém trs etapas ristintas. 

Em uma primeira etaa, a base dos dados iá disponíveis 

derivados de estudos e pesquisas do pr6rio IBRE e outros orI gaos 
atuando nesse campo - examinar-se-á a tendncia de absorodemo-
de-obra agrícola no Brasil. 

Na segunda fase, realizar-se-á uma an'1ise das diferen-

tes combjnaç6es "trabalho-caita1' - com base nos dados da pesqui-

sa do IBRE de 196211963 - verificadas na agricultura bras1leiraM 
da nesse estágio verificar-se-á o impacto de certas prticas agrí-

colas s6bre a prduço do setor,do mesmo modo que se ava1iará a i 

fluncia do tamanho dos estabolecimente da qua1ificaço da mao-
de-obra s.ôbre àiorodutívidade agrícola. 

Finalmente, a pesquisa completar-se-á com a escolha de 
uma política de exploraço agrícola que permita absorver quantida- 

es adequadas de mo-de-obra no setor, mantendo condies s6cio-e-

bon&nicas compatíveis com as aspiraç6es de desenvolvimento acelera 
do e harmnico do País. 

II - ÊBMOS DE REFERÊNCIA E METODOLÓGIA 

PRMIRA ETAPA: ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS DE ABSORCO DE 
MÃO-DE-OBRA NO SETOR AGRC0LA 

O estudo da tendncia histrica de absorção de mio-de-o-

bra agrícola far-se-e atrav6s de um modlo de oferta e demanda de 
mo -de -obra: 
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Demanda: T = f (' "2' x7) 

Oferta: 	T = f(x, Xr X(-) onde: 

= demanda de produtos agrícolas 

x,D  = re1aço preços agrícolas/preços industriais 

= relaço preços de ec:uiamentos/salários agrícolas 

X4 = crçscimento da populao rural 

= excedente de mo-deobra urbana 

re1aço salários agrícolas/sairios urbanos 

O ajustamento dessas furiçes farse-á com dados proveni-

entes de séries históricas e obtidos dos estudos do próprio IBRE e 

outros 6rgos. 

SEGUNDA ETAPA: ANALtSE DAS COMBINACOES "TRABALHO-CAPITAL" E 
DE FUNÇDES  E C0RREL'QOES DIVERSAS 

A segunda etapa da pescuisa de mão-de-obra agrícola no 

Brasil levar-se-á a efeito com, os dados resutantes do trabalho de 

campo do próprio IBRE realizado em 1962/1963. 

Os dados coletados em 1962/1963 serão utilizados 	para 

construir uma função Cobb-Dougias: 

Y = a Lb KC onde: 

Y = renda liquida dos estabelecimentos agrícolas 
L = valôr do trabalho empregado 
K = valor do capital empregado(l) 

Partindo da função de produção verificar-se-ao as distin 

tas combinaçes de uo dos dõis fat6res e a possibilidade de ado-

ço de uma política de USO intensivo de capital e rno-de-obra,atra 

vs de: 

a) Medição das produtividades marginais e coeficiente de 

elasticidade da produção em re1aço ao trabalho e ao capital, para 

a lavoura e a pecuária; 

(1) No se incluirá em K o valor das terras: o estudo das funçes 
de produção da oescjuisa l62/196 revelou fortíssima correlação en 
tre área utilizada, valor das terras e volume da mão-de-obra, in-
dicando aue se trata de inputsu  complementares e justificando o 
abandono mencionado. 



b) Medico das'taxási  marginais e substituição entre ca- 
! I . 

pital e trabalho. 

Êsse estudo será realizado por tipo de exploração oredo- 

ininarte. 

Ainda utilizando os dados da PesQuisa 1962/1963 procu-

rar-se-á verificar o reflexo das rnodificaçcs tecno1ógcas s6bre o 

setr agrícola. Êsse estudo dividir-se-ia em duas partes: 

Em que medida o uso de detez'minadas práticas influen-

eia a produçao agrícola? 

= f (:c , 	x2, x,) 	onde 

adubos e fertilizantes (vacinas e medicamen-

mentes, no caso deexp1oraço animal). 

= maquinaria agrícola. 

x. = irrigação (medida pelo uso de eçuipamento). 

Em face do Pequeno uso de algumas destas práticas, no es 

tudo de funções de oroduço citado, quase sempre, cuando se traba-

ibou com a totalidade das observaes, estas variáveis rio parece-

ram significantes. Por gste motivo faz-se mister estratiicar os es 

tabelecimentos, por intensidade de uso destas práticas, e conside-

rar a média de cada extrato como uma única observação, não pondera 

da pelo númerÔ de observaçes. 

Em que medida e tamanho da propriedade e a aualifica-

ção da mão-de-obra influenciam a produtividade agrícola? 

Para efeito dstes cálculos, correlacionar-se-iam algu-

mas variáveis, calculadas a partir dos questionários da Pesquisa 

AgÍícola, conjugando-se as iriformaçes disponíveis s6bre o Estabe-

lecimento e s6bre a Família: 

Tamanho da Propriedade e Utilização das terras. 

Tamanho da Propriedade e Rendimento por área e por pes 

soa empregada; 



Nível de escolaridade do chefe d,o estabelecimento 	e 

uso de práticas como adubação, irrigaçãb, etc.. 

Nível de escolaridade e renda média. 

Além destes cálculos, podia-se construir funções toóri' 

cas de produção, usando-se inforniaçes de laborat6rio ou de demori 

tração de resultados e avaliar qual o efeito de modifica96es tecri 

lgicas sabre a geração de renda para as populaçes agrícolas. 

TERCEIRA ETAPA: ESCOLHA :bE UMA POLÍTICA DE EXPLORAQO AGBCOLA 
PARA ABSORQ.O "ÓTIMA DE MZO-DE-OBRA 

Com os resultados dos estudos realizados na segunda eta-

pa de Desquisa, ter-se-á uma idéia precisa da interdependência dos 

vários fat6res em jgo no setor agrícola, quando da realização do 

trabalho de campo efetuado em lqj2/l965 pelo IBRE. A análise permi 

tirá vislumbrar ;  para aquela €poca, qual a estratégica mais promis 

ora - porque menos comprometedora em txrnos de renda e salários a 

grícolas - capaz de garantir níveis mais, elevados de absorção de 

mão-de -obra. 

O modêlo Isaac Kerstenets1y(l) fornece uma primeira apro 

imação às implicaçes setoriais do crescimento global viável, di-

meriolona a oferta e demanda de mão-de-obra no futuro e permite quan 

tificar os níveis necessários de retenção da mão-de-obra na agri-

cultura. 

A primeira fase da terceira etapa da pesquisa consistirá 

na Projeção da demanda de produtos agrícolas ;  para consumo final 

intermediário nas zonas urbanas e rurais do País e para oxportaç.o 

erngeral .: 

(1) Q modlo Isaac Kerstenetzky será apresentado na Introdução do 
documento relatatido os resultados da pesquisa ;  pois espelha as pre 
ocupações que justificam sua realização. 
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Preliminarmente far-se-á um ensaio no sentido de verifi-

car qual seria o impacto da demrida projetada de produtos agríco-

las sabre a absorção de mão-de-obra caso se mantivessem constantes 

os coeficientes técnicos obtidos dos dados da pesquisa dê 1962/ 

1963, 

A partir daí operar-se-á com os dados derivados do n&vo 

trabalha do campo a ser efetuado pelo IBRE, ci,ue fornecerá as fun-

çes de produção atualizadas, segundo produtos e regiões, e, con-

seqüentemente, possibilitará prever os níveis futuros da demanda 

de mão-de-obra. Em decorrência da análise de possíveis corrc1açes 

entre a área cultivada e algumas outras variáveis,verifiõar:seá a 

inf1uncia da base ecológica dos estabelecimentos s6bre produti-

vidade por área e pessoa empregada, bem como s6bre a intensividadê 

da uti1izaço das torras. 

Dispondo de funções te6ricas de produção, alóm das real-

mente constatadas, é possível desenvolver um mod10 de programaço 

linear paramétrica, com o aspecto de tecnologias rereseritativas ai 

ternativas, de modo a maximizar a a.bsorço de mo-de-obra,oéra 

certas condiçes restritivas. 

Escolhida uma determinada política tecnológica para o se 

tor agrícola, tornar-se-á necessário avaliar os reflexos da mesma, 

em t@rmos de preços, renda e salários. Ao mesmo tempo, será indis-

pensável verificar sua compatibilidade com os atuais métodos de ex 

p1oraço agrícola; com o tamanho dos estabelecimentos e a intensi-

vidade de utilização das terras; com os perfis educacional e ocupa 

cional da f8rca dc trabalho no setor e com área cultivável disponí 

vel. 

Haverá vantagem cm estabelecer-se o impacto do cresimen 

to econrnico do País no períodú alvo de análise sabre: ritmo de rea 

1izaço de obras públicas na zona rural .; melhoria dos padrões habi 
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tacionais na zona rural; implanta ção de indi3str1as na zona rural; 

ampliação dos serviços educacionais, médico-sanitários, de ação co 

muniárta, etc., na zona rural; comercialização de produtos agríco 

las; migrações (a serem estudadas, era detalhe, em outro estágio da 

pesquisa sabre mão-de-obra no Brasil). 

XII - PESSOAL TÉCNICO 

A pesquisa está sendo realizada pelo Instituto Brasilei-

ro de Economia da Fundação Get'ilio Vargas, com a colaboração do 

IPEA 

IV - DURAQI0 DA PESQUISA 

Sua conclusão é esperada para o ano de 1969. 

3 - BANCQ CENTRAL 

ERS PE CTI VA SDO ENDIVIDAMENTE EXTERNO 

(Construção do Modelo para Projeçes, 
com Testes em Computador) 

1 - QBJETIVO4?O ESTUDO 

A pesquisa, levada a efeito por técnicos do Banco Cen 

trai e do Ministério do Planejamento, teve por objetivo 	construir 
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um modelo para as projeçes, a longo prazo, de nosso endividamen-

to externo, que compatibilizasse ás várias hip6tese& viáveis de 

comportamento de nosso Balanço dePagamentos com as possibij.ida 

des de obtenção de empréstimos no exterior. 

Considerou-se, na análise, a seqüência do esenvolvimen 

to do País e de seu impacto sêbre a evolução de sua dívida exter- 

na. Isto porque o comportamento do ifluxo de capital estrange4o 

varia em funço de diferentes estágios que Avramovic denomina de 

ltCiclo do débito", estreitamente vinculado ao curso que tome ode 

senivolvimento econêinico. 

As mutaçes que experimenta o processo de desenvolvi-

mento econ6mico tên-i como indicador a posiço do hiato de recur-

sos reais ("rcsources gap") A definição sêbre êsse hiato de-

sempenha, portanto, função estratégica na identificação das po-

iíti.cas de desenvolvimento ecorimico e de capitais cstrangei-

ros, sendo que a segunda nada mais é do que um segmento da pri-

meira. 

Especulando-se - como se fêz no exercício - com rela-

ço às perspectivas do comportamento do hiato de recuros reais 

e formulando-se hioóteses quanto à evolução correspondente do "ci 

cio do débito" nos próximos 15 anos, pêde-se avaliar razoàvelmen-

te o custo do capital estrangeiro de empréstimo,como determinado 

pelas condiçes (taxa de ju±ba, período de carência e, prazo de pa 
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gamento) sob os quais asse capital é disponíveL A 	sistemática 

obedecida no trabalho deVerá proporcionar, ao nível de decisão su 

perior, melhor posição negociadora na contratação de futuros em- 

préstimos externos, já tendo o mod1o, e suas simulaç6es, 	sido 

usados como .subs{dio às diretrizes estabelecidas para 	atuação 

da Delegação brasileira io Subcomitê do Brasil no CIAP (reunj6es 

realiZada de 12 a 15/11/68  em Washington, D.c). 

- TÊRMOS DE REFERÊNCIA 

Abordou-se, de início, um problema teórico na discussão 

do conceito de hiato de recursos reais, isto porque, embora o hia 

to de poupança-investimento seja igual ao hiato de moeda estran-

geira por deftnigão, a identidade entre eles s6 é assegurada "ex--

post". Cuidou-se, então, de examinar o mecanismo através do qual 

essa identidadé é obtida, sabendo--se que o hiato de recuiws reais 

pode ser calculado de duas formas: 

a partir das estimativas de poupança e investimentos 

domésticos (hiato poupança--investimentos); 

projetando-se a importaço de bens e serviços, exclu 

sive pagamento a fat6res no exterior (lucros e juros) e deduzin-

do-se depois desse total a receita prevista para exportação e ser 

viços (hiato de importa-ço-exportaço). 

A capacidade de transformar poupanças em investimentos 

reais, via importaç6es, pode ser reduzida pela deterioraço das 

re1a9es de trocas. Nesse caso, e a priori, o hiato de moeda es-

trane1ra pode apresentar-se bem maior do que o hiato de poupan-

ça-investimentos, o qual é calculado separadamente. A significa-- 

ço analítica que deve ser atribuída a ESSe divórcio entre 	as 

duas óticas • geraço interna de poupança e sua capacidade 	de 

transformar-se em investimentos - sob as quais pode ser considera 
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do o processo de formação do hiato de recursos reais ;  depende do 

períoç10 em que se desenvolve a análise e das perspectivas que se 

oferecem em termos de variação de preços de exportação e importa-

ço ;  suas elasticidades-renda e taxas de poupança e investimento 

domésticos.. Metodo1gicamente ;  é mais indicado usar ;  nas proje-

ç6es, a segunda espécie de hiato (hiato de importaço-exportaço) 

para testar a consistncia e viabilidade dG hiato de poupança-in--

vestimentos. Em certos casos, registrando-se inconsistncia en-

tre êles, pode-se optar pela manutenção do nível de importaç6es 

calculado diretamente isto é, via derivação do hiato de importa-

ço--exportaço. Conseqüentemente ;  para assegurar a consistnoia 

das proje96es globais, torna--se necessário reconstruir o balanço 

entre poupança e investimento. Se imaginarmos urna linha interme---

diária entre os dois hiatos a parte de baixo correspondendo ao 

hiato de importaço--exportaço -- a consistncia entre êles obter-

se-ia mediante o reajustamento que Se operaria Uac.ima  da 1inha 

isto é, através da modificação das projeç6es do hiato de poupan-

ça-investimentos. 

As projeç6es feitas de balanço de pagamentos e de endi- 

vidamento externo ;  cobrem o período que vai de 1968 a 1984. 	No 

Programa Estratágico de Desenvolvimento (PED) estão 	projetados. 

até 1970;  os agregados de poupança e investimento. As funç6es em-

pregadas, com os ajustamentos necessários ;  podem ser extrapola-

das para depois de 1970,  com o que se obtero .projeç6es anuais de 

poupança e investimento até 1984. 

Todavia ;  o exercício circunscreveu-Se à área 1 abaixo da 

linha', isto , projetou--se o hiato de recursos reais to-smen--

te como resultado de projeção do balanço de pagamentos. O enfoque 

portanto, foi no hiato de impbrtaço-exportaço ;  devendo o teste, 

da consistncja entre os dois hiatos constituir tarefa pr6xima do 

Grupo de Trabalho. 
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Como Se entendeu ser ç hlatG de recursos reais o condi-

cioflante fundamental a considerar, quando se tem por objetivo pro 

p9rciona' às aioridades Qlementos indispensveis à deVinço de 

uma adequada política de desenvolvimento ecQn6mico e, por exten-

são, de endividamento ext?rno, procurou-se situar os limíteÊ em 

qtie e poderão conter as projeçes, até 1984, do hiato de recur--

sps reais as quais Se inserem em proje96es mais detalhadas do ba 

Ino de pagamentos. 

0 que Se faz, portanto, foi simular várias hipóteses de 

oómportamto do hjato de recursos réeis nos próximos 15 anos,con 

sidetaido as implicaç6es daí decorrentes. Téve-se, pois, e con-

coiitntemente, uma primeira impressão da repercussao no ticiclo 

endividamento externo', das diversas htóteses de compor'tamen- 

do hiato de recursos reals,lssto porque o crescimento econ6mieo 

es'ará;sempro assÕciado.a um ddtorninõ stágro c110 da dÍki 

da externa. 

Foram consideradas quatro hipóteses básicas para o hia-

to de recursos rea.s nas proieçes.  Em duas (hipóteses B e O) o 

hiato de recursos reais rol tomado comó yari.6.ve1 lndepndente;flaS 
duas outras (A e F) ele ó varive1 dependente (a notação das qua-

tro hipóteses - A, B, D e F -- explica-se pela circunstância 1  de 

que fqram e1s selecionadas de uma gama de 8 hipóteses inicialmen 

te foxmuladas). 

Em t6das as hipóteses,as projeções da importação 	de 

bens e serviços (exclusive remessa de rendas de investimento e de 

juros) assumiram os val6res (a dólares de 1968) indicados pela 

fünço de .importaço desenvolvida por A. Fishlow (Projoç6es de Im 

portaçes, A. Fishlow, julho de 1968). 

As exportaç6es, de outro lado, constituíram-se no fator 

e.xógeno das projeç6es; para 1968/70 convencionou--se manter os va- 
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l6reS previstos no PED mas, a partir de 1971,  previu-se que elas 

crescerão a taxas diferentes das consideradas nesse Programa. 

Numa primeira aproximaço, foram estabelecidas para o 

hiato de recursos reais as seguintes premissas: 

NATUREZA DO HIAO DE RECURSOS REAIS 

Variável_dependente 

Hipótese_A: resulta da interação das projeç6es de impor-
taço (como calcuiadas por Fishlow) e das de 
exportação, estas últimas crescendo a taxa 
de 5% a.a. apos 1970. 

Hipótese F: idern, com as exportaç6es crescendo 62 a. a. 
entre 1971 e 1980. 

Variável_independente 

HipóteseB: arbitrou-se que ao longo do período das pro-- 
jç6es (1968/70) o hiato de recursos 	rëais 
fosse nulo. Conseqüentemente, Se 	tomarmos 
por base as exportaç6e2 projetadas na hipo 
tese A, o esforço de exporta96e2 terá de ser 
neCessriamente maior na hipotese B. 

Hipótese D: exti'apolou--se para o período coberto 	pelas 
pro.eç6es a percentagem fixa (14,4, em md-
dia) que o hiato de recursos reais represen-
tou quando comparado as irnportaç6es FOB ob-
servadas em período recente (1957/63).  O fa--
ter ajustante, a exemplo do que ocorreu na 
hipotese B, foi tambem a exportação. 

Cumpre notar, ainda, que em t6das as alternativas 	no 

Se considerou, por atípica 5  a possibilidade de registrar--se o hia 

to de recursos reais positivo, como ocorrido em 196 1I/66, quando 

transferimos, liquidamente, recursos para o exterior no montante 

de US$ 855 milh6es, total no muito inferior aos recursos exter-

nos absorvidos •-• atravós de várias formas, inclusive uso de re- 
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servas acumu1adas atrasados comerciais e empréstimos compensató-

rios durante o período 1959/63 e que somaram US$ 966 milh6es. 

Ademais ;  a extrapolaço de um hiato de recursos reais 

positivo para o período coberto pelas projeç6es (1968/198) impli 

cana em injetar se na economia um elemento inflacionário exógeno 

que obrigaria o Govrno a adotar medidas destinadas a compensá-lo. 

O próximo passo foi o levantamento das condiç6es de em-

prósimo correspondendo à média das condi96es vigentes em todos 

os tipos do empréstimos obtidos, nosúltimos anos, pelo País.clas 

sificandoe os empréstimos em LIr grupos distintos: 

ci. e 

i) AID, ' 1 Programa de Empréstimos' 

EID 5  J3IRD e AID, Emprstirnos 
a Projetos' 

EXIBANK 

k) Crédito de Fornecedores 

Condi6es de Empéstimo 

Prazo de 
Carncia 	pagamento 	Juros 

Anos 	Anos 

	

10 	!.O 	1,5/2,5% 

	

5 	23 	k,9% 

	

3 	11 	5,9% 

	

2 	7 	7% 

O PROCESSO DE SEIEÇO DE UMA HIPÓTESE 

PARA O HIATO DE RECURSOS_REAIS 

Extrapolando•- se para o período das proje96es essas con-

diç6es médias de tomada de empréstimo e conjugando-as com as vá--

rias hipóteses consideradas para o hiato de recursos reais, teve-

se uma indicação do impactoem trmos de endividaménto externo: 

Hipóteses 
US 	milh6es 

j_Qp A B p 
1970 3 479 3 166 3 993 3 479 
1975 5 812 3 592 6 693 5 528 
1980 9 714 4 168 10 825 8 188 
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No caso da hipótese F, que foi a selecionada, o 	hiato 

c~q recursos reais, crescente até 1974, começa a partir daí a do- 

Ôinar ininterruptamente, adequando-se à tendncia, identificada 

qúando da elaboração do PED, de as poupanças internas passarem a 

ianciar, em escala crescente, os investimentos domésticos. De 

quaiquer forma o endividamento segue aumentando, porém em ritmo 

bem iiferior ao das hipóteses A e  D, em que o hiato de rêursos 

'e.ais cresce continuamente, Indicando absorço crescentê de pou-. 

pãnçff externa. Descartou-se a hipótese B, porque, ao se atbitrar 

r.ulo O Seu hiato de recursos reais ao longo das projees, tva 

e irpl).citamente admitindo que o País ngo precisria mais bsor• 

ver ]i.qidamente poupança exteria, comp1emenar à poupança ge.a 
intei'na mente. 

DOMODLO 

O marco inicial do processo é o conhecimento da dívida 
exierna em determinada data, no caso 31.12.67. Por dívida exis-

tente, ou real, entende-se a dívida assumida e com desembolsos e-

fetivados até àquela data. 

Outro tipo de dívida, que Se convencionou denominar de 
il potencial foi também levantado, diferenciando-se da dívida real 

or no terem ainda ingressado no País, até 31.12.67, os recursos 

correspondentes a determinados empréstimos assumidos anteriormen-

te àquela data. Assim, os desembolsos pertinentes a tais emprés-

timos só Se efetivaram a partir de 1968 em diante. 

O próximo passo foi inserir, nas projeçes de Balanço 

de Pagamentos, para o período 1968/1984, os dados relativos ape-

nas à divida tira lu A dívida "potencja1 só foi introduzida no mo 

d10 quando Se cuidou de definir as Contes de financiamento para 

o equilíbrio do Balanço de Pagamentos. 
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Objetivou-se, com isso ;  conhõcer 5  em cada ano do peno-

•dd coberto pelas projeqões, a necessidade bruta de capitais, Por 

eçemp1o, Eon 1969 essa necessidade foi prevista 5  numa primeira a-

pzoxirnçao, em us$ 660 mi11-ies. Deduzindo--se desse valor as pre.- 

vís3en di5 Ingresso à conta de investimentos e . e transferncias 

oficiais, no valor total de US$ 100 milh6es, chegou-se à necessi-

dada de endividamento (us$ 560 milh6es). 

Ocorre, todavia, que se apurou em 31.12.67 que a dívida 

'otenoia1 montava a US$ 921 milh6es, valor do pnirteipal. O in-- 

resso dses recursos 5  previsto a partir de 196, fir(anciará par 

ti,ÀImentq as necessidades de recursos para equilibrar--se o Balan--

ço de Pagamentos. Elaborou-se cronograma para esses desebo1sos, 

previ-s, ademais, as amortizaç6es e o serviço da "dívida po--

tencial'. 

O desenvolvimento,para chegar--se 	estimativa do defi- 

cit estimado para 1969, foi apresentado 5  em detalhes, nos anexos 

estatísticos do Trabalho 5  cm que certos agregados das projeç6esd 

Balano de Pagamentos so dispostos de forma a se acompanhar, ao 

±ongo do período 1968/84, a evo1uço dos condicionantes de dois 

tipos de resíduo: 

receita de exportaç6 es e serviços menos serviço da 

dívida existente êni 31.12.67; 

necessidade bruta de capitais. 

Ésse enfoque Se presta à determInação de 	indicadores 

nluito usados pelo BIRD em suas anáj.isos s8bre endividamento ex-

terno: participaço do serviço da dívida existente na receita de 

exportaç6es e relacionamento da necessidade bruta de capitais 

com o 4into de recursos reais e o saldo das transaÇ3e6 correntes. 

Uma vez determinadas as necessidades de recursos para o 

equilíbrio do Balanço de Pagamentos, a serem financiados por no-- 
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vos emprsimos, cumpre definir-se hip6teses quanto às condiç6es 

de empréstimo que lhes serão aplicadas. Pode-se especular s6bre 

Se as condiçes atualmente vigentes para tomada de emprstimoS r 

exterior vo melhorar, piorar 5  ou permanecer inalteradas no futu- 

ro. Visando à celeridade dos trabalhos 9  convencionou-Se 	adotar 9  

numa primeira etapa 5  a hipátese de constância das atuais 	condi-- 

ç6es, embora agora, com o programa já testado no computador 9 	Se 

possa introduzir no nodlo ri hipóteses com relação aos termS of 

borrowingU. 

Considerando-se que as pra jeç6es do endividamento eX--

plicitamente prossup6em a manuenço das condiç6es de empróstimo 

atualmente vigentes, uma primeira concluso seria a •de que Q. endi 

vidamonto, a rigor, afigurar-se-ia mais elevado s  tendo-se em vis--

ta o provável enrijecimento em futuro próximo das condiç6es para 

levantamento de empróstimos no exterior. 

Recomenda-se, tambóm, a realizao de estudos específi-

cos s6bre as perspectivas de exportaço e importaç6es, com vis-

tas ao conhecimento mais preciso cIo hiato de recursos reais. 

III - PESSOAL TÉCNICO 

O Grupo de Trabalho foi integrado pelos seguintes tócni 

cos: 

Walter Hermsdorf de Barros, da Secretaria-Geral cio Mi-

nistório do Planejamento e Coordenação Geral - Coordenador. 

Jogo Ferrcira Bentes e Edgard Newton Braga Filho, 	do 

IPEA 

Pedro José da Matta Machado, e 

Lujz Carlos Marinho de Barros, do Banco Central do Bra-- 

sil. 
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IV - DURÇO DA PESQUISA 

A pesquisa iniciou-se em maio de 1968, tendo sido cori-

clu{da a primeira fase em outubro do memo ano. Atualmente estão 

sendo realizados ajustamentos nas projeç6es dos deficits do Ba-

1ano de Pagamentos e do endividamento externo, à vista dos resu 

tad4- efetivos verificados em 1968. Nova3 etapas serão definidas 

êin seguida. 

* COMISSO ECONÔMICA PARAA AMRICA LATINA (CEPAL), 6RG0' DA ONU, E 

PLANIFI_20NÔMICA E SpCIAL 

Colaboraço na execuçgo dos seguintes estudos e pesqui- 

sas gerais: 

Distribuiço de Renda 

Eslrutura de Consumo 

e) Exportaçes Dinâmicas Brasileiras. 

E - CONVÊNIOS EM FASE DE ENTENDIMENTOS (1) 

5 - BANCQ NACI)NAL DE DESENVOLVIMENTO ECNÔMICO - BNDE - INDÚSTRIA DE 

1 - OD.TET.VCPESQUISA 

Obter eleman.tos e informaces bsicas que habilitem o BNDE a 

nortear sua atuaço espec{fica e cornplementarmente, sugerir a ado 

(i) A responsabilidade da rea1izaço da pesquisa será setpre mdi 
cada, principalmente quando sua iniciativa fr de outro orgo. 
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ço de medidas na área dos podares públicos que sêjam necessrias 

conformaço de uma po].{tica para os referidos setores. 

Essa pol{tica visaria: 

Racion.a1izaço da estrutura de produço; 

Melhorar a eficiência operaciohal do setor, trc1usive 

quanto a comercia1izaço. 

II - TÊRMOS DE REF'ERÊNCIA 

A pesquisa em sua etapa inicial será realizada nos §,eto-

rés industriais que produzem sob encomenda, equipamentos mecnicos 

de gránde porte, calderaria pesada e equipamentos elétricos ou ele 

tro-mecnicos. 

Haverá urna fase preliminar dedicada a sêlecionar ante-

riosamente as Emprsas que sero objeto da pesquisa. 

A se1eço será procedida pelos técnicos do BNDE em con-

junto com a ABDIB, objetivando incluir apenas as que fabniam pre-

pon.derantemente, os produtos indicados no item II. 

Estabeleceu-se o seguinte roteiro para a pesquisa: 

Realizar um cadastro tcnico-econemico de cada Empr-

se, levantando, inc1usive, a respectiva produção efe-

tiva nos últimos 5 anos, identificando, por classe de 

produto, apenas o valor de faturamento homogeneizado 

por moeda constante. 

Elaborar um diagn6stico sBbre cada empresa indicando 

as condiqes de operação, vantagens e desvantagens com 

que a ernprsa opera rias principais linhas, identifi- 

cando sua linha de vocaço natural, ou seja, 	aquela 
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na qual -a emprIésa tem melhores condi96es operado-

nai.s e pode a1canar maior eficiência. 

2.1 - Verificar e analisar as condiç6es de eficiçi-

ncia.com que operam as emprsas individualme 

te e o setor como um todo, identificando os fa 

t6res que impedem a obten.ço de elevada efici-

ncia; 

2.2 - Avaliar a possível perda de eficincia de cada 

emprsa, decorrente da superposiço de linhas 

de produço em unidades fabris distintas; 

2.3 - Avaliar a possível perda de eficincia, 	quer 

técnica, quer econômica, das emprsas que tm 

em sua linha efetiva, ou potencial, diversos 

produtos, ao invés de se concentrarem naqules 

para os quais esteja corivenientemen.te aparelha 

da, quer quanto engenharia do produto, quer 

quanto as operaç&s industriais. 

Identificar a existência de licenciamento para fabri-

caço de produtos arilogos nas diferentes emprsas e 

verificar quais as que fetivaente tm produzido 	e 

comercializado sses bens, indicando a quantidade de 

cada um, por emprsa, nos ihtimos 5 anos. 

Descrever os sistemas de comerdia1izaço de cada em-

presa, identificando eventuais ralhas que contribuam 

para reduzir a eficiência da emprsa. 

Descrever o sistema adotado em cada empresa para fi-

nanciar suas operaçes, identificando eventuais pro- 
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biemas que afetem negativamente os 	resultados 	das 

opera çes. 

III - PESSOAL TÉCNICO 

O trabalho, que inclui ampla pesquisa de campo, será con 

tratado pelo BND, atuando o IPEA cõmo assessor. É intenço do IPEA 

indiaar dois tcriicos para acompanhai'em o desenrolar da pesquisa e 

a elaboraço do reiat6rio final. Já esto reservados recursós pa 
ra sua realizaço. Presentemente, cuida o Banco de promover a con 

trata(-o dos serviços de consultoria externos. 

IV - DUFLAÇODA PESQUISA 

A ser definida. 

6 - CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO DO MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 

As conversaçes iniciadas 3om o Conselho Nacional cio Pe-

tr6ieo (cNP) visam aproximar o IPEA da formulação e desenvolvimen-

tó de uma pesquisa para o planejamento da oferta de gs combustí-

vel no Brasil. 

O trabalho, que inclui amlà pesquisa de campo e que e-

r 	ConV'iib.: CNP-IPEA•, ou oritratdo pelo CNP 

assossõrado pelo IPEA, '¼risar os seguintc. aspcctos, j. bordados 

rio Decrêto n9 64 065, de  5 de fevereiro de 1969: 
definir a melhor estrutura tarifria para a interiori 

zaço do Gs Liquefeito de Petr6leo (GLP); 

estudar a viabilidade econOmica da distribuiço cana-

lizada do GLP em certas cidades do interior; 
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estudar a viabilidade econmica, sugerindo a 	melhor 

tecnologia, para o aproveitamento regional do carvão como fonte de 
/  

gas combusti1 vel; 

estabelecer um plan.o de gasodutos interligardoos prin 

cipais centros de consUmo do Pais; 

estudar os critérios para a distribuiço e 	operação 

de gasodutos de gs natural nacional õu estrangeiro; 

estudar a padronização dos aparelhos de consumo do gs 

combustível de modo a facilitar sua adaptaço à queima de diferr1-

tes tipos de gs. 

Êste será o roteiro bsico da pesquisa que poder ser em 

pilado por um maior detalhamento ou alterado para evitar a superpo 

siço com o estudo da Matriz Energética.. 

7 - GRUPQ EXECUTIVO DE INTEGRAQO DA POLÍTICA DE TRANSPORTS (Gi) 

LÓRG70 INTERMINISTERIAI DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTESJ 

Rodovias AUmentadoras e de Colonização 

O Ministério dos Transportes demonstrou o interesse 	de 

realizar, atraves do GEIPOT, um estudo sobre rodovias vicinais 	e 

de colonizaço. Contatos preliminares mantidos entre o GEIPOT e a 

Organização dos Estados Americanos, revelaram.o interesse dessa i 

tima instituico canalizar a assistncia técnica de alguns países 

europeus para se estudo. 

O IPEA dará para co1aboraço, 	realizaço da pesquisa: 

Financiamento dos Investimentos em Transportes e Ana-

Use das Subvençes e Subsídios Concedidos as 	Dife- 

rentes Modalidades.. 

No GEI?OT se concentra  a principal fonte.de  inÍormaçes e 

de conhecimentos tcn.icos s8bre transportes que permitirá a reali-

zaço do estudo. Os entendimentos para realização de convnioesto 

em fase inicial. 
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Maiores detalhes s6bre as pesquisas s6bre 	trnsoortes 

aparecem em outro lugar deste documento. 

8 - CENTRO I)F DESENVQLVIMENTO E PLANEJAMENTO REGIONAL - CEDEPLAR - DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 

O IPEA está em entendimentos com o CEDEPLAR, com o bbje 

tivo de buscar a coopraço dessa entidade para a exccuço de seu 

programa de estudos e pesquisas. Como resultado dessas conversa 

çes é intenço do IPEi\ colaborar com o CEDEPLAR nos seguintes pi' 

jetos a serem rea1iados no Estadó cio Minas Gerais: 

Pesqu.sa s6bre Orçamentos Familiares; 

Levantamento de Contas Regionais; 

Estudo s6bre a Estrutura de Mo-de-Obra. 

9 - COMPANHIA CENTRAL DE ABASTECIMENTO - COCEA - DO GOVÊRNO DO ESTADO 

DA GUANABA P1A 

O IPEA está cooperando no projeto de levantamento dc da 

dos sabre orçamoritos familiares - 300 questionários - no Estado 

da Guanabara. 

10- SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - SUDENE - E BAN-

CO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB, DO MINISTÉRIO DO INTERIOR, E INS-

TITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

As pesquisas na área do Nordeste deverão ser realizadas con-

juntamente com os orincips órgaos da regio. 
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FÜNPAÇ1O  GETÜLIO VARGAS 

M1O-DE-OBRA NO SETOR RODOVIÁRIO 

E5tg0 sendo mantidas conversaç6es preliminares com t Ce 

tro de EstudOs 'e Treinamento de Recursos Humanos CETRHU,, que já 

fz convnio com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - 

DNEE -, om o objetivo do IPEA cooperar rio estudo s6bre a geraço 

de emprego, direto e indireto, na coristruço e conservação rodovi-

ária. 

MINISTÉPLIO DAEDUCAQZO E CULTURA 

MAO-DE-OBRA DE NtVEL SUPERIOR 

PARA AS CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

O estudo de estimativa da demanda de mão-de-obra de ní-

vel superior para o setor agropecuirio será realizado pelo IPEA de 

ac6rdo com oonvnio a ser firmado com o Miriistrio da Educação e 

Cu1tura. 

Para a realizaço 	Se estudo, o IPEA contará com a ooõ 

eraço de cinco unidades de ensino de cinci•as agrárias que par-

ticiparo dos levantamentos e an].ises a serem efetuados. 

A partir do estudo, sergo elaboradós projetos eSpecífi-

cosj de formação de pessoal nessas cinco unidades para efeito de pe 

djdo de financiamento. 

]3- LNEsco 

A TELEVISO EDUCATIVA NO BRASIL 

A Misago da UNESCO, chefiada por H. Cassirer, que compa- 

receu ao 1 Seminrio Internacional de Televisão Educatfva, rea- 
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lïzado no Rio de Janeiro, em outubro de 1968, manifestou o desejo 

de e.viar três peritos dentro do programa regular da UNESCO, ja-

ia colaborar nesse estudo. A confirmação pa' parte da UNESCO,d& 

sa participação, efetivar-se-á em fevereiro. O IPEA colaboraa 

com dois t6cnicos de alto níve1 

14 - E.PARTAMENTO NACIONAL DE MO-DE-OBRA DO MINISTÉRIO DO TRABAI1H0 E. 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

O IPEA procurará colaborar na apuração dos reuitadosdo 

Questionário da Lei dos 2/3,  referente a 1968. 

O trabalho de processamento caberá ao Departamentô i'ac 

onal de Mo-de-Obra, do MTPS. No entanto, devido à iim.itaço de 

recursos financeiros do Departamento, por um lado, e visando o me 

lhor atendimento .s entidades interessadas nos dados., por outro, 

participariam também do trabalho, o IPEA, a SUDENE e a SUDESUL. A 

SUDENE já firmou convênio com o DNMO financiando os gastos de pró 

cessamento dos dados que lhe interessam. 

15- INSTITUTO DE ECONOMIA RURAL DE VIÇOSI 

Encontram-se em fase adiantada os entendimentos cora 

se Instituto para a realizaço da pesquisa "Análise das Possibili 

dades de Absorção de Mão-de-Obra em Pequenas Indústrias Rurais":O 

caso da zona da Mata de Minas Gerais1 



- co 


