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PREFACIO 

A Decima Conferencia Interamericana, celebrada em 
Caracas em mare() de 1954, aprovou a resolugdo LXVI em vir-
tude da qual foi convocada uma reunido de Ministros da Fa-
zenda ou de Economia dos paises membros da Organizagdo dos 
Estados Americanos e dispOs, entre outras coisas, que "0 Con-
selho Interamericano EconOmico e Social solicitard, pelos con-
dutos regulares, do Secretcirio Geral das Nagoes Unidas, a 
colaboragao da Comissdo EconOmica para a America Latina na 
preparacdo e desenvolvimento da reunido". 

Como resultado dessa solicitagdo, o Diretor Principal a 
cargo da Secretaria Executiva da Comissdo EconOmica para a 
America Latina, seguindo instrucoes do Secretdrio Geral das 
NagOes Unidas, e a convite do Presidente do Conselho Inter-
americano EconOmico e Social, Dr. Jorge Hazera, realizou con-
sultas em Washington, em maio de 1954, com o Comite Ad Hoc 
do Conselho Interamericano EconOmico e Social presidido pelo 
Dr. Otdvio Paranagud e encarregado da preparagdo da citada 
reunido. Acordou-se nessa consulta que a Secretaria Executiva 
da CEPAL preparasse um informe sObre as medidas prdticas 
para o desenvolvimento econOmico, sObre o financiamento do 
desenvolvimento e sObre problemas de comercio internacional 
relacionados corn o desenvolvimento econOmico latino-ameri-
cano, bem como sabre qualquer ponto do temcirio que a Secre-
taria Executiva considerasse conveniente analisar e exp6r; que 
designasse ademais urn pequeno warner° de personalidades 
latino-americanas para que, constituidas ern Grupo Prepara-
tOrio, formulassem recomendagOes e projetos econOmicos corn 
base no informe preparado por aquela; e que remetesse ao 
Comite Ad Hoc do Conselho Interamericano EconOmico e Social 
os docurnentos correspondentes para sua consideragdo e dis-
tribuigdo aos Governos Membros conjuntarnente com a de-
mais documentacdo da Conferencia. 

Esses entendimentos foram submetidos a con,sideragdo 
do Comite Plencirio da Comissdo EconOmica para a America 
Latina, o qual, em resoluedo de 30 de julho de 1954, resolveu 
entre outras coisas 

"TOMAR NOTA COM SATISFAcA0 

a) — do convite jeito a Secretaria da Cornissdo para 
colaborar corn o Conselho Interamericano Eco- 
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n6mico e Social na preparagdo e desenvolvimento 
da Reunido de Ministros da Fazenda ou de Eco-
nomia dos governos membros da Organizagdo dos 
Estados Americanos; 

b) — dos acordos a que chegou o Conselho Interame-
ricano EconOmico e Social s6bre esta materia e 
das medidas tomadas pela Secretaria Executiva 
da Comissdo para colaborar na referida Reunido 
de Ministros da Fazenda ou de Economia; 

c) — da designagdo de um Comite PreparatOrio forma-
do por seis personalidades latino-americanas que 
formulara recomendagOes e projetos com base no 
estudo preparado pela Secretaria". 

e de "manifestar que ye corn prazer essa colaboragdo entre a. 
Comissdo e o Conselho Interamericano EconOmico e Social, 
como uma etapa nova na coordenagdo dos trabalhos e uma 
colaboragdo mais estreita entre ambos organismos". 

0 Informe Preliminar da Secretaria Executiva da Co-
missao EconOmica para a America Latina e as RecomendagOes 
e Exposigao de Motivos da Junta Preparatdria designada pela 
Secretaria Executiva foram preparados em virtude dos enten-
dimentos acima mencionados. As RecomendagOes e Exposigdo 
de Motivos da Junta PreparatOria traduzern a opinido undnime 
de seus autores, que atuaram em cardter pessoal, e constituem 
recomendagOes de sua responsabilidade. A Junta esteve com-
posta pelas seguintes pessoas : eng. Evaristo Araiza, Presiden-
te do Conselho de Administragdo do Banco do Mexico, Diretor-
Gerente da Companhia de Ferro e Ago de Monterrey, S. A.; 
Dr. Rodrigo Facio, Reitor da Universidade de Costa Rica, ex-
Diretor Adjunto do Fundo Monetdrio Internacional em Wash-
ington; Sr. Eduardo Frei Montalva, Senador, ex-Ministro de 
Obras PUblicas da Repicblica do Chile; eng. Francisco Garcia 
Olano, Diretor do Centro de Pesquisas da Escola Superior de 
Economia de Buenos Aires, Republica Argentina, ex-Membro do 
Comite de Expertos designado pelo Secretdrio Geral das Na-
goes Unidas para estudar o comercio de produtos e desenvol-
vimento econOmico; Dr. Carlos Lleras Restrepo, ex-Ministro 
da Fazenda de ColOmbia; Dr. Cleantho de Paiva Leite, Diretor 
do Banco Nacional do Desenvolvimento Econ6mico, Brasil, 
Vice-Presidente da Comissdo Nacional de Assistencia Tecnica. 
Atuou como Presidente, a convite do grupo, o Sr. Frei Montal-
va e como Relator o Dr. Lleras Restrepo. 

As discussOes de varios problemas e sugestOes que con-
tem o presente Informe e que necessariamente se referem a 
certos aspectos e atividades de organismos internacionais den-
tro e fora da familia das NagOes Unidas, foram orientadas no 
sentido do estabelecimento de condigoes necesscirias para uma 



politica dindmica de desenvolvimento da America Latina. Os 
organismos referidos ndo foram consultados na preparagdo 
deste informe e ndo sdo de modo algum responsciveis por seu 
contend°. 

RAUL PREBISCH, 

Diretor Principal a cargo 
da Secretaria Executiva 
da Comissdo Econemica 

para a America Latina. 

Santiago do Chile, 
25 de agOsto de 1954. 
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INFORME PRELIMINAR DA SECRETARIA EXECUTIVA 
DA COMISSAO ECONOMICA PARA A 

AMERICA LATINA 





INTRODUcAO 

0 desenvolvimento econOmico da America Latina ndo 
pode ser objeto de formulas antiquadas, quer no ambito nacio-
nal, quer no ambito das relagOes exteriores. E a evidencia des-
se fato se manifestou tanto nas discuss5es e resolugdes das Na-
gOes Unidas, como no campo da cooperagdo financeira e de as-
sistencia tecnica internacionais. 

Nebo obstante, temos de reconhecer que esta nova atitude 
chegou ainda a ter influencia decisiva. Embora ndo se des-

conhega o merito, as vexes considerdvel, de certas formas de 
agdo pratica, essas formas ainda ndo adquiriram as dimens6es 
suficientes para que seus efeitos se traduzam de modo percep-
tivel no ritmo do desenvolvimento latino-americano. 

Tudo isso e motivo de funda preocupagdo para os gover-
nos americanos. E o temdrio para a Reunido do Rio de Janeiro 
saido da X Conferencia Interamericana, assim como os deba-
tes que nesta se travaram, sdo a expressdo viva de urn desejo 
de examinar a experiencia recente e extrair conclusOes posi-
tives, para obter o mdximo de eficacia na colaboragdo eco-
n6mica internacional. Procura-se dar mais vigor aos meios e 
formulas existentes, propugnam-se por meios e formulas no-
vas, e pretendem-se encontrar solugOes nacionais que, devida-
mente combinadas com as solugOes oferecidas pela agao inter-
nacional redundem no melhor aproveitamento daquela co- 
laboragdo. 

Essa experiencia recente e o designio patente de se for-
talecer o sistema interamericano, deram motivo a se reconhe-
cer que a indispenscivel formular uma politica definida e per-
sistente de cooperagdo internacional para o desenvolvimento 
econOmico latino-americano. Este tem que ser conseqUencia 
primordial do prOprio esfOrgo dos paises latino-americanos e 
de uma politica deliberada. de desenvolvimento regional, den-
tro do marco das normas de ordem econ6mica estabelecidas 
pelas NagOes Unidas. Jd terminou a etapa de crescimento es-
pontaneo provocada predominantemente por fatores externos. 
Mas a cooperagdo exterior na economia e na tecnica continua 
sendo indispensdvel para completar esse esfOrgo e acelerar o 
ritmo de crescimento. Os Estados Unidos manifestaram reite-
radamente o seu prop6sito de prestar seu auxilio. Peritos au-
torizados, em relatOrios ao governo daquele pais, recomenda-
ram as formas adequadas para a execugdo de tal prop6sito. 
Ndo hd di vida de que a apresentagdo clara e objetiva do pro-
blema do desenvolvimento latino-americano, nos seus aspectos 
dominantes, bem como na discussdo dos meios necessarios para 
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o seu estimulo, poderiam contribuir, nesta oportunidade, para 
a elaboragao da referida politica de colaboragao internacional. 

A Secretaria Executiva da Comissdo Econ6mica para a 
America Latina das Nagoes Unidas, cumprindo resolugees ema-
nadas de seus governos membros, prestou atengdo preferencial 
a este problema. Reconhecendo esse fato, o Conselho Inter-
americano EconOmico e Social da Organizagao dos Estados Ame-
ricanos solicitou sua colaboragdo na preparagao e desenvolvi-
mento da Reunido de Ministros da Fazenda ou Economia, que 
se efetuara no Rio de Janeiro, em novembro de 1954. A Secre-
taria Executiva regosija-se pelo fato de que se the tenha pro-
porcionado esta oportunidade que traduz uma prova bem clara 
da possibilidade de uma colaboragao efetiva entre ambas as 
entidades que visam finalidades similares, uma no sistema in-
ter-americano e outra como Orgao regional das Nagoes Unidas. 

Esta Ultima caracteristica imprime uma marca especial 
a colaboragdo solicitada. Os aspectos exteriores de uma poli-
tica de desenvolvimento nao se circunscrevem aos paises que 
constituem o sistema inter-americano, e a Secretaria Executiva 
da CEPAL devera necessariamente considerar o tema sob uma 
perspectiva mais ampla, sem desconhecer, a indole e as exigen-
cias daquele sistema regional, nem a compatibilidade das suas 
solugoes corn as que mais largamente correspondem as do cam-
eo internacional. 

Grande e a colaboragdo requerida, tanto pela possibili-
dade de abranger todos os pontos do temario, como pelo obje-
tivo de formular proposigOes concretas aos governos que se de-
vem reunir no Rio. Neste Ultimo sentido a Secretaria Executi-
va, atenta as limitagOes inerentes ao seu cardter, julgou con-
veniente preparar este relatOrio bdsico, acerca das medidas de 
cooperagdo internacional que seria necessdrio adotar, em con-
sondncia corn medidas de cardter interno para resolver todos 
estes problemas e acelerar o ritmo do desenvolvimento. E com 
o fito de obedecer ao desejo manifestado pelo Conselho Inter-
Americano EconOmico e Social, que the pede propostas concre-
tas para as apresentar a consideracdo dos governos, designou 
uma junta preparatOria composts por personalidades latino-
americanas, para que formulem essas proposigdes, segundo seu 
Zeal saber e entender. 

A Conferencia do Rio sera pois celebrada sob o signo da 
profunda preocupagao latino-americana que assinalamos aci-
ma. Seu temdrio poderia resumir-se a quatro conceitos pri-
mordiais : a politica de inversOes estrangeiras; a politica de 
assistencia tecnica; a politica comercial e o desenvolvimento 
econOmico; e as medidas destinadas a atenuar a vulnerabili-
dade da America Latina. SObre esses quatro pontos versara o 
presente relatOrio, e sem prejuizo do estudo, no seu decorrer, 
dos problemas mais pertinentes, considera-se aconselhavel 
comegar com urn exame geral da politica de desenvolvimento e 
do papel que nela desempenham o Estado e a iniciativa privada, 
objeto do primeiro capitulo deste estudo. 
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CAPITULO I 

A COOPERAcA0 INTERNACIONAL NUMA POLITICA DE 
DESENVOLVIMENTO BASEADA NA INICIATIVA PRIVADA 

1. A necessidade de capital estrangeiro numa politica de 
desenvolvimento. 

0 desenvolvimento econOmico e, em ultima instancia, 
uma exigencia social. Propaga-se corn rapidez nos paises me-
nos desenvolvidos o desejo de novas formas de consumo, de 
novas modalidades de existencia material que os paises mais 
desenvolvidos sO poderiam obter mediante uma elevagao per-
sistente da produtividade e da renda "per capita". Mas, nos 
primeiros a produtividade se desenvolve com evidente insufi-
eiencia, pois a penetragao da tecnica produtiva moderna e mui-
to lenta e trabalhosa e, sem ela, essas aspiragOes de melhoria 
so sao realizaveis com reduzidissima amplitude. 

Existe, na verdade, um marcado contraste entre esse 
processo gradativo de tecnica produtiva e a rapidez corn que 
surtem efeito as formas contemporaneas de difusao e pene-
tragao. E desse contraste podem surgir tensOes, as vezes muito 
agudas, que sO poderiam ser resolvidas mediante a aceleragao 
do ritmo de desenvolvimento. 

E necessario tomarem-se precaugOes contra as falsas Ru-
sties. A America Latina vem experimentando um ritmo de 
crescimento muito alto durante os filtimos anos. A renda me-
dia por habitante subiu de 3,3 por cento, anualmente, no pe-
riodo de 1945-52 (1) em comparagao com a taxa de 1,9 por 
cento registrada no crescimento histOrico dos Estados Unidos. 
(2) 

Se uma taxa como essa f6sse mantida corn persistencia, 
os paises latino-americanos poderiam melhorar em cem por 
cento dentro de vinte e um anos o seu nivel de vida atual. 
Mas, infelizmente, os fatores que impulsionaram esse cresci-
mento foram fatores extraordinarios e nao parecem se repetir 
agora. 0 principal destes fatores foi o melhoramento da re-
lagao de pregos no intercambio exterior, que atuou de maneira 
favoravel sObre a renda, tanto direta como indiretamente, ao 
estimular a capitalizagao. Mas o quadro vem se transformando 

(1) Vide CEPAL Estudo Economic° da America Latina, 1953 (E/CN. 
12-358. Pub. das Nage>es Unidas. No de venda 1954. II. G. 1), Cap. I, 
Apendice Estatistico. 

(2) Vide Solomon Fabricant, Economic Progress a n d Economic 
Changes, National Bureau of Economic Research. Inc. Maio de 1954. 
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adversamente e o reduzido efeito que ainda possa proporcio-
nar, vai sendo absorvido pela pertinaz tendencia manifestada 
pelo consumo em aproveitar em sua melhoria qualquer mar-
gem disponivel de renda. 

E bem perceptive) a ansiedade que estes acontecimentos 
suscitam nos homens responsaveis da America Latina. Vai-se 
arraigando neles a convicgao de uma necessidade inadiavel : 
de uma politica vigorosa de desenvolvimento econOmico em que 
o papel fundamental corresponda ao esfOrgo pr6prio de seus 
paises. S6 assim se podera justificar a cooperagao internacio-
nal nessa politica. 0 seu elemento primordial é a inversao de 
capital estrangeiro a fim de romper o conhecido circulo vicioso 
de uma renda baixa que nao perrnite aumentar a capitaliza-
gao, e de uma capitalizagdo que e insuficiente devido a renda 
precaria. Urn p r o g r a m a bem estruturado de inverseies, 
apoiado em medidas internas que facilitem a sua plena fruti-
ficagao, permitird, com o correr do tempo, aos paises da Ame-
rica Latina, aumentar de tal maneira a sua renda por habi-
tante, que o esfOrgo de capitalizagdo necessario para que 
continui o crescimento a urn ritmo satisfat6rio podera ser rea-
lizado corn os seus prOprios recursos, uma vez alcangado um 
elevado coeficiente de poupanga que permita dispensar novas 
e vultosas contribuigeies de capital estrangeiro. (1) 

Todavia, nao resta dl vida de que seria possivel aumen-
tar sensivelmente a capitalizagao corn a mesma baixa renda 
media que prevalece na maior parte dos paises. Os grupos de 
altas rendas nao poupam nem invertem, em geral, o que deles 
se poderia razoavelmente esperar, se nao fOssem sempre tao 
inclinados a assimilar com rapidez os habitos de consumo dos 
paises industriais ou, em outras palavras, se esses habitos nao 
se superpusessem a formas anteriores de existencia folgadisi-
ma e as vezes muito superiores a dos paises mais avancados. 
E indispensavel tomarem-se medidas para aumentar e orientar 
a capitalizacao a expensas do consumo desses grupos, e em tal 
caso, o sistema de imposigao sera chamado para desempenhar 
urn papel que, ate agora, nao tem tido importancia na America 
Latina. Entretanto, isso estaria muito longe de ser o suficiente 
para acelerar adequadamente o crescimento econOmico sem o 
concurso do capital estrangeiro. Na ausencia desse concurso 
seria inevitavel reduzir o consumo das massas populares — ja 
de si precario — opondo-se corn invariavel firmeza ao mui 
justificado empenho de acrescenta-lo. 

controversivel se se poderia chegar a isso apenas pela 
persuacao, ou see mister fortalecer para tal fim, os Orgaos au-
toritarios do estado corn importantes repercussOes pcliticas e 

(1) Admite-se que, alcangada uma taxa satisfatOria de crescimen-
to, sempre pode ser convenience seguir obtendo novas contribuigoes de 
capital externo que fagam possivel urn crescimento ainda mais rapid() e 
a incorporagdo de novas formas tecnicas. 
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sociais. Seja como f6r, o dilema é claro Para acelerar o ritmo 
de crescimento seria necessario comprimir o consumo, ou do 
contrario seria preciso recorrer a um complemento exterior 
de capitais. A crenga nas virtudes da inflagao ja, esta muito 
debilitada; e a experiencia tem demonstrado ser um objetivo 
inatingivel aumentar a capitalizagao e melhorar ao mesmo 
tempo o consumo das massas populares, a nao ser gragas a 
transitOria conjugagao de fatores exteriores favoraveis. 

2 0 estimulo a iniciativa privada latino-americana. 

Na politica de desenvolvimento econOmico ha um ponto 
de partida essential; e se nao se reconhece claramente esse 
ponto, podem surgir fatores inibiterios que lhe comprometam 
a efici'encia. A industrializagao da America Latina nao é urn 
erro econOmico, nem e conseqUencia de designios nacionalistas, 
embora as vezes se mostre acompanhada de certas manifesta-
gOes de exaltacao nacional e em outras vezes se cometam er-
ros deploraveis. A industrializacao e uma imposicao iniludivel 
do desenvolvimento econOmico e constitui o complemento ne-
cessario da tecnificacao da agricultura e de uma extensa gama 
de ocupagOes pre-capitalistas de pequena produtividade. 0 es-
forgo da industrializacao se esta realizando principalmente pe-
los empresdrios formados nos prOprios paises latino-america-
nos, e pelos que vem de fora e a eles se assimilaram corn sua 
tecnica e sua iniciativa. 0 empresario latino-americano e, por-
tanto, uma realidade indiscutivel e as claras demonstragOes que 
da do seu impulso criador e suas aptidOes construtivas, sugerem 
o que e possivel esperar da sua agao futura, bastando para isso 
que se lhe dem os incentivos e as condigOes favoraveis que ain-
da lhe nao sao suficientemente proporcionados. 

nsse mesmo homem de iniciativa tambem surge e se afir-
ma nas atividades agricolas, embora a permanencia de ana-
cronismos no regime da terra constitua urn dos obstdculos que 
mais dificultam a frutificagao da iniciativa privada. 

0 desenvolvimento economic° depende em grande pro-
porgao da acao da iniciativa privada. E geral, na America La- 
tina, o reconhecimento desse conceito, ate mesmo nos paises 
que se tern caracterizado por certas intervengOes estatais que 
entravam a livre iniciativa. Essas intervencOes nao sao habi- 
tualmente a conseqUencia de uma posigao ideolOgica, porem o 
resultado de uma serie successiva de circunstancias especiais : 
primeiro a grande depressao, em seguida a segunda guerra 
mundial, e por ultimo a inflagao. Trata-se de urn tipo de in-
tervencao corn que quase sempre se pretende regular, desta ou 
daquela forma, a conduta individual do empresario; e embora 
se possam assinalar alguns resultados positivos, as conseqiien-
cias contrarias que advem dessas regulamentagOes costumam 
pesar muito mais que suas possiveis vantagens, alem da oposi-
gao que despertam, dadas as complicagOes do seu excessivo 



aparato buracratico. E essa a opinido que tende a se generali-
zar, na America Latina, embora nem sempre seja facil derru-
bar urn sistema de medidas dessa indole, quando subsistem os 
males que se pretendem corrigir, como e o caso dos efeitos da 
inflagao. 

Isto nao significa de maneira nenhuma que o desenvol-
vimento econOmico deva ser imicamente o resultado de com-
binacoes espontaneas das fOrgas da economia. E preciso con-
jugar-se nele a iniciativa privada com uma firme politica esta-
tal, corn um tipo de intervenc5,o que se determine a promover 
o desenvolvimento, criando condigoes que orientem e estimu-
lem em urn sentido e outro, a agao do empresario, sem regular 
de forma alguma suas decisOes individuais. Para o fazer, 
Estado apela para os recursos da politica monetaria, cambial, 
fiscal e alfandegaria, e as suas inversOes basicas. 

As inversOes basicas do Estado levaram a uma amplia-
c5,o da esfera estatal que, em alguns casos, podera ter inva-
dido inconvenientemente a esfera da iniciativa privada. Este 
aspecto sera discutido mais adiante. S6 cabem aqui algumas 
consideracOes. E mister encarar o problema dando-lhe certa 
perspectiva. Nao existe uma disparidade essencial de criterio 
entre os paises do continente quanto ao papel desempenhado 
pela iniciativa privada — e que deve continuar desempenhan- 
do — no desenvolvimento econOmico. Isso porem nao exclui 
de modo nenhum certas formas de participag5,o do Estado na 
vida econOmica, intervencOes essas que se desenvolveram his-
tOricamente na America Latina em contraste com o papel que 
teve a iniciativa privada nos Estados Unidos. 

Na primeira etapa do desenvolvimento econOmico — 
aquela que precedeu a depress5,0 mundial da decada de 30, ar-
raigado como estava nos paises latino-americanos o conceito 
de abstencao econOmica do Estado, os governos costumavam 
contrair vultosos emprestimos externos a fim de realizarem in-
versOes basicas de capital social. Na esteira dessas inversOes, 
— e es vezes conjuntamente corn elas — sobrevinha a iniciativa 
privada e criou-se assim uma tradicao latino-americana em 
que tem raizes fundas as presentes formas de iniciativa estatal. 

Ha nisso tudo um problema de equilibrio entre a part-
pagao da empresa privada e do Estado na atividade econOmica, 
objetivando uma taxa de crescimento o mais elevado possivel 
E pode-se indagar se as formas que prevaleceram de financia-
mento internacional, estao dando a iniciativa privada latino-
americana os recursos de que carece inevitavelmente para que 
esse equilibrio se mantenha de maneira adequada. 0 Banco 
Internacional de Reconstrug5,o e Fomento exige garantia do 
Estado, e a maior parte das suas operagOes se tern feito corn 
destino a inversOes publicas. Nao e que tal politica seja incon-
veniente; pelo contrario, daremos mais adiante razoes favo-
ravels a que the seja proporcionado maior impulso. 0 equili-
brio nao se obtera entao cerceando as inversOes estatais, mas 
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sim dando-se ao mesmo tempo o maior estimulo as inverslies 
da iniciativa privada, — e para esse fim sao essenciais precisa-
mente s inversEies que o Estado venha a fazer em capital social. 

Quando se fala de iniciativa privada nos palses interes- 
sados no desenvolvimento latino-americano, pensa-se sobre-
tudo na iniciativa de empresas estrangeiras e, algumas vezes, 
na sua possivel combinagao corn o capital privado interno. As 
vantagens que isso apresenta nao comporta a menor dirvida 

sobretudo quando a iniciativa privada estrangeira traz con-
sigo novas tecnicas de produgao e organizagdo, num ambiente 
de livre concurrencia, alheio a combinagoes monopolistas e 
praticas exclusivistas. Mas o problema do desenvolvimento e 
por demais vasto e premente, para que se possa e se deva es-
perar da iniciativa privada estrangeira uma agao decisiva. 
Ademais, conforme ja foi dito, existe o empresario latino-ame-
ricano e, dado o papel fundamental que the corresponde no 
desenvolvimento destes paises, 6 necessario pe-lo em condigOes 
de desempenhar esse papel, tal como o desempenhou o empre-
sario nos Estados Unidos, tendo em conta as diferengas de meio 
e de magnitude. 

A esse respeito os Estados Unidos encontram-se numa 
posigao histerica imica. Quando a Gra-Bretanha e outros pai-
ses europeus inverteram vultosos capitals na America Latina, 
seu rendimento chegou a constituir — sobretudo no primeiro 
— uma fragao nada desprezivel da renda nacional, de impor-
tancia significativa em sua balanga de pagamentos. Nao é esse 
o caso dos Estados Unidos. Seu governo apoia a empresa norte-
americana que inverte no estrangeiro, zelando constantemente 
pelos seus interesses. Mas caberia indagar se, ao proceder des-
sa forma, os Est a d o s Unidos objetivam principalmente 
aumentar por esse meio uma renda nacional que cresce cele- 
remente impulsionada por poderosas fOrcas internas, ou se se 
propoem urn designio muito mais geral : contribuir a desenvol- 
ver e consolidar o regime da iniciativa privada. Se assim e, 
nada contribuira de maneira mais positiva para esse objetivo 
do que o estimulo a prOpria iniciativa latino-americana. 

Os governos podem tomar medidas para tal fim. Mas 
essas medidas, por mais adequadas que o sejam, nao hao-de 
ser suficientes. E indispensavel assegurar ao empresario latino-
americano o facil acesso as fontes de capital e de tecnica in-
ternacionais, oferecendo•lhe, desta forma, oportunidades corn-
paraveis as que tern o empresario estrangeiro. A falta de aces-
so aos recursos ptirblicos internacionais que sao postos quase 
que exciusivamente a disposigao dos governos, para inversOes 
basicas, e uma das mais serias deficiencias na organizacao atual 
do financiamento econOmico do desenVolVimento. E se a ca-
pacidade de absorgao dosses recursos a inferior ao que se cal-
culava ate alguns anos atras, uma das principals razOes sera 
encontrada precisamente na inacessibilidade dosses recursos 
internacionais ao empresario latino-americano. A procura po- 
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tencial de capital que representam esses empresarios, é, sem 
dirvida, de grande amplitude, acontecendo o mesmo com a pro-
cura potencial de servicos tecnicos. E este um dos aspectos s6- 
bre o qual a Reuniao do Rio de Janeiro podera chegar a de-
cisties de vasto alcance, no futuro. 

3. A iniciativa privada e a intervencio estatal. 

0 poderoso incentivo a iniciativa privada nao significa 
a abstengao econOmica do Estado. Alern das inversOes basicas 
de capital social e atribuigao do estado uma intervengao deci-
siva no desenvolvimento econOmico. Convem insistir, a esta 
altura, na distilled° fundamental existente entre o tipo de inter-
vengao que trata de regular a conduta individual dos empre-
sarios, e contra a qual ja se ,-tz), reagindo na America Latina —
e o outro tipo de intervened°, pela qual o Estado cria, ou 
contribui para criar, certas condigOes ou fatores que, se che-
gam a influenciar indiretamente as empresarios, nao coagem 
sua liberdade de agao. 0 caso classic° desse tipo de interven-
gao é a de carater monetario : as autaridades pertinentes — 
dentro das limitagOes impostas por fatores externos — influem 
de forma decisiva sObre o nivel de precos, sem que o empreen-
dedor seja privado da sua faculdade de atuar no mercado pela 
forma que mais convenha aos seus interesses e de acOrdo corn 
o seu prOprio senso de responsabilidade, o qual constitui a es-
sencia do regime de livre iniciativa. 

Uma politica de desenvolvimento econOmico necessita 
de outros meios de agao, alem do monetario, principalmente 
de carater fiscal. Uma das condic'Oes basicas dessa politica na 
atual situagao da America Latina é a necessidade de elevar o 
coeficiente de poupanga pr6pria a fim de que, depois de urn 
certo periodo de anos nao sejam mdispensaveis, ainda que se-
jam convenientes, novas contribuigOes de capital estrangeiro 
para manter uma taxa satisfatOria de aumento da renda. Tal 
elevagao do coeficiente nao costuma surgir da interagao re-
gular das fOrgas econOniicas; tem que ser, pois, um dos obje-
tivos de um programa de desenvolvimento para cuja realiza-
gao o Estado pode contribuir grandemente corn medidas fiscais 
que incentivem as inversOes e desencoragem o incremento do 
consumo acima de urn certo nivel de renda, ademais de outras 
medidas. Eis ai outro caso em que a intervengao estatal nao 
interfere na livre decisao dos individuos, criando embora con-
digOes que os levam a agir de acOrdo corn o que se deseja. 

Trata-se de urn dos instrumentos mais eficazes e tam-
bem mais delicados da politica de desenvolvimento, s6bre o 
qual nao existe ainda suficiente experiencia na America Latina, 
nao obstante tudo o que se pode esperar do seu emprego. De 
qualquer forma, essa necessidade de agir sObre o coeficiente 
de poupanga demonstra que, se por um lado a eficacia de uma 
politica de desenvolvimento depende da empresa privada por 
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outro lado e inevitavel que o Estado intervenha com medidas 
dessa natureza. Em conseqiiencia, a import6,ncia que se da a 
iniciativa privada nao significa considerar-se que a aceleragao 
do desenvolvimento econOmico se va conseguir por intermedio 
da acao espontanea das fOrgas economical, (como sucedeu nos 
paises latino-americanos na etapa histOrica do desenvolvimen-

to para fora) quando a tendencia quase exclusiva era atender 
ao mercado international. 

4. Principals propositos da intervencao estatal no desenvol-
vimento economico. 

A aceleracao do desenvolvimento da economia nao pode 
ser, destarte, um fenOmeno espontaneo, que resulte exclusiva-
mente da operagao das fOrgas acima citadas, mas a combina-
gao da iniciativa privada com a vigorosa agao do Estado. 0 que 
aqui se discute e o tipo de agao e nao sua necessidade. HA mo-
tivos fundamentais para a intervengao do Estado no desenvol- 
vimento econOmico. (1) 

Em primeiro lugar, por motivos que serao expostos em 
outro local, uma proporgao consideravel dos recursos financei-
ros internacionais tera que canalizar-se mediante empresti-
mos de carater pnblico. Por conseguinte, o estado precisa ter 
a sua politica de inversoes a fim de empregar esses emprestimos, 
bem como os recursos de origem interna de que disponha. Tal 
politica nao pode ser elaborada independentemente das exigen-
cias da atividade privada . Dal a necessidade de um programa 
conjunto de inversoes, em que se combinem as do setor 
blico corn as que se calculam serao feitas pela iniciativa pri- 
vada levando-se em conta os incentivos e as facilidades corn 
que esta iniciativa e estimulada. 

Em segundo lugar, o govern() tera que procurar a eleva- 
gao do coeficiente de poupanga national, pelos motivos que 
antes foram expostos. 

Em terceiro lugar, o desenvolvimento econOmico de um 
pais em geral, obriga, via de regra, a realizagao de uma con-
tinua substituigao de importagOes por produgao interna, a me-
dida que os mercados externos nao possam absorver, sem que-
bra sensivel da relagao de pregos do intercambio, as exporta-
gOes necessarias para satisfazer t6da a procura de importagOes. 

Este processo de substituigao requer normalmente medi-
das de protegao e fomento corn o fim de estimular a iniciati-
va privada e p6-la em condigOes de competir corn atividades 
estrangeiras de maior produtividade, devido a sua maior den-
sidade de capital e mais facil acesso a tecnica moderna. E mis-
ter determinar o que fomentar, e ate que ponto esse fomento 
se justifica. A este tipo de intervengao nao pOde escapar ne-
nhum pais latino-americano, como tampouco o p6de evitar na 

(1) Veja-se o capitulo II. 
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histOria, nenhum pais na sua primeira etapa de industrializa-
gao — salvo aqueles que, por serem os primeiros, nao tiveram 
competidores mais adiantados. Entretanto, nao se chegou ain-
da — a nao ser em casos excepcionais — a uma politica de pro-
tegao que, alem de basear-se em criterios lOgicos de economia, 
preveja as necessidades de substituigao de importagao que o 
desenvolvimento econOmico traz consigo, a fim de orientar 
as inversOes coin a antecipagao indispensavel. 

Em quarto lugar a intervengao do Estado 6 iniludivel se 
f6r preciso atenuar a vulnerabilidade da economia interna as 
flutuagOes e contingencias exteriores. Esta 6 mais uma razdo 
alem da que foi exposta no ponto anterior, e aconselha a in-
troduzir mudangas estruturais, nao apenas no que diz respeito 
a substituigao de importagOes mas tambem ao fortalecimento 
geral e diversificagao da economia interna. As medidas na- 
cionais que visam atenuar as conseqiiencias da instabilidade 
exterior nao sao suficientes, e se faz necessario completa-las 
corn medidas internacionais que atenuem essa instabilidade. 
(1) 

Em quinto lugar, a intervengao estatal no credito para 
suprir a falta de iniciativa privada — especialmente em credi-
tos a medic) e longo prazos —ou para prover o sistema banca-
rio de recursos adequados, pode ter influencia consideravel no 
desenvolvimento econOmico. Neste caso, o Estado facilita as in-
versOes privadas e em outros chega a supri-las ou a associar-
se corn elas, quando nao sao suficientes por si s6s, como tem 
sucedido na inclustria sideriirgica de alguns paises latino-ame-
ricanos. 

Em sexto e ultimo lugar, para nos ref erirmos s6mente 
aos motivos fundamentais de uma politica de desenvolvimento 
econOmico, esta politica exige do Estado uma atuagao profunda 
e persistente no campo tecnolOgico. A absorgao e assimilagao 
do enorme acervo de conhecimentos tecnicos dos paises mais 
avangados nao e tarefa que se possa levar a cabo completa-
m ente por meio da iniciativa privada. Apresenta-se aqui uma 
situagao parecida a que caracterizou o desenvolvimento tecni-
co da agricultura nos Estados Unidos. Em urn pais de iniciativa 
privada e livre empresa, o progress() admiravel da tecnica agri-
cola — paralelamente ao da tecnica industrial — foi prove-
niente da agao do Estado, das universidades e dos institutos es-
pecializados, de preferencia a acao individual dos agricultores 
eu dos pesquizadores particulares. Os conhecimentos adquiri-
dos por meio da investigagao cientifica e da atividade experi-
mental nao foram aproveitados sOmente por uma determinada 
firma ou pessoa, mas sim largamente difundidos entre todos. 
A mesmo coisa esta ocorrendo na agricultura latino-america-
no, e especialmente a cooperagao tecnica dos Estados Unidos 

(1) Vide capitulo V. 
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produziu resultados da maior eficacia. Mas o que se faz é ain-

da insuficiente em relagao as necessidades prementes do de-
senvolvimento econOmico. Ainda nao foi organizada e desen-
volvida de forma sistematica — a nao ser em raras porem opor-
tunas ocasiOes — a atuagao tecnica do Estado no campo indus-
trial. 0 tamanho relativamente pequeno ou medio que, se - 
gundo os casos, prevalece nas atividades industriais da Ameri-
ca Latina, a par de outras razOes, nao permite que o industrial 
recorra as formas de cooperagao tecnica privada, que sao acces-
siveis as grandes empresas; é "este urn dos obstaculos que se 
GPOem ao aumento da produtividade. E, pois, o Estado em co-
laboragao com as universidades e os institutos tecnicos por um 
lado, e corn as entidades sindicais por outro, que tem de em-
preender essa tarefa, a qual oferece fecundas possibilidades de 
cooperagao internacional. 

5. Alcance social do desenvolvimento economic°. 

A necessidade iniludivel da intervengao do Estado no 
desenvolvimento econOmico corresponde, na America Latina, a 
circunstancias economical, institucionais, politicas e sociais 
muito diferentes das que prevaleciam em outros paises quando 
passavam por urn periodo de evolugao semelhante ao que agora 
atravessam os paises latino-americanos. De inicio, ha deno-
minadores comuns e o mais importante de todos e o empresa-
rio e sua livre iniciativa. Mas isso nao significa que na pre-
sente etapa do desenvolvimento latino-americano a empresa 
capitalista tenha que operar no mesmo ambiente institucional 
que teve, a seu tempo, nos paises avangados. A America Latina 
parece estar procurando o seu prOprio caminho, suas pr6prias 
formas de combinar a iniciativa privada corn a atuagao do Es-
tado. Tudo indica que assim sera,. 0 desenvolvimento eco-
nOmico latino-americano nao poderia reproduzir o mesmo pro-
cesso histOrico nem as mesmas modalidades de crescimento dos 
paises avangados em suas primeiras etapas. Ainda mais, a or-
ganizagao econOmica desses paises — possuida de forte sen-
tido social — nao e o que foi no seculo XIX. As circunstancias 
peculiares em que se processa o fen6meno de desenvolvimento 
na America Latina exigem solugOes que nao tinham razao de 
ser na evolugao daqueles paises. 0 interesse que vem desper-
tando, nos Ultimos anos, a politica de desenvolvimento, a preo-
cupagao de varios governos em concretizar essa politica num 
programa, a insistencia na obtengao de novas formas de coope-
ragao ;international, traduzem precisamente a convicgao de que 
se faz necessario encontrarem-se essas novas solugOes, dando 
assim as economias desses paises urn dinamismo que hoje the 
e indispensavel diante da exigencia social do desenvolvimento. 

Isso e de uma importancia decisiva. Aqueles que, na 
geragao anterior, se interessavam pelos problemas concretos 
da economia e por suas conseqUencias sociais, costumavam 
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acentuar a importancia das medidas de natureza redistribuiti-
va tendentes a melhorar a precaria situagao das massas. Atual-
mente, a tendencia e de se concentrar cada vez mais a atencao 
na capacidade de urn sistema econOmico — e do meio institu-
tional ern que opera — para aumentar sem demora a renda por 
habitante, e obter sua distribuicao mais equitativamente. Na 
realidade, a validade de urn sistema tende a ser julgada pela 
sua capacidade de crescimento. 

Debilitado, agora, esse ritmo de crescimento, a responsa-
bilidade que cabe aos governos 6 de suma importancia. Tern 
tiles vastas possibilidades a sua frente. Se souberem aproveita-
las mediante uma conjugagao de esfOrcos nacionais e interna-
cionais, as novas geragOes terao urn incentivo poderosissimo 
para participar corn entusiasmo e conviccao desse movimento. 
Em lugar de se empenharem em uma luta esteril e desintegra-
dora para dividir uma renda coletiva que pouco aumenta, ha-
ver-se-a, dilatado o horizonte vital de todos aqueles homens de 
energia e de espirito criador que surgem em cada geragao. Um 
alto ritmo de crescimento econOmico e as transformagOes es-
truturais que o acompanham dao novas oportunidades a esses 
homens jovens no campo da tecnica e da economia. Tudo isso 
assume proporgOes que escapam a 6rbita do desenvolvimento. 
No fim de contas nao sOmente estao em jOgo a taxa de cresci-
mento e sua contribuicao ao bem-estar das massas, mas tam-
bem a pr6pria validade do sistema econOmico vigente, por sua 
capacidade para crescer e sua plasticidade para adaptar-se as 
novas exigencias da realidade social. 
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CAPITULO II 

A POLITICA DE INVERSOES ESTRANGEIRAS 

I 

CONVENIENCIA DE SE ESTABELECER UMA META DE 
INVERSOES ESTRANGEIRAS 

1. 0 escasso montante de inversiies estrangeiras e sua corn-
posicao inconveniente. 

Constitui objeto de preocupagao a escassez de capital 
estrangeiro que e invertido na America Latina. A finalidade 
deste capitulo é examinar em primeiro lugar os fatores que 
influem nesse fato e, em seguida, as possibilidades de uma 
major absorgao desse capital. 

Para comprovar o que acima foi dito, vejamos algumas 
cifras. Nos quatro anos que vao de 1950 a 1953, as inversOes 
liquidas de capital proveniente dos Estados Unidos e do Banco 
Internacional de Reconstrugao e Desenvolvimento chegaram a 
uma media anual de cerca de 421,7 milhOes de dOlares (1). 
Alem dosses recursos destinados diretamente ao desenvolvi-
mento econOmico, o Banco de ExportagOes e ImportagOes rea-
lizou emprestimos especiais a alguns paises para resolver difi-
culdades das suas balangas de pagamento; se se incluissem 
esses emprestimos, o total de recursos invertidos na America 
Latina teria chegado a uma media anual de 527 milhOes de 
dOlares. 

Essa media anual de inversOes, no valor de 421,7 milhOes 
de dOlares demonstra a insuficiencia do esfOrgo internacional 
no desenvolvimento econ6mico da America Latina. Mas nao 
e apenas isso : a prOpria composigao dessa cifra nos revela que 
os dois estabelecimentos mencionados que operam com recur-
sos pUblicos, concorreram imicamente com 79,2 milhOes de dO-
lares, ou sej a, apenas 18 por cento daquele total. 0 restante, 
342,5 milhOes, corresponde as inversOes de capital privado dos 
Estados Unidos, segundo se verifica pelo quadro 1. 

(1) Nao se incluem as cifras de capital europeu por falta de dados 
fidedignos. Calcula-se que foram invertidos mais de 1C0 milhoes de dola-
res por ano, especialmente em emprestimos a prazo curto e medio, vincula-
dos sobretudo a operagoes comerciais. No presente trabalho faremos refe-
rencia exclusivamente as inversbes provenientes dos Estados Unidos e as 
do Banco Internacional de Reconstrucao e Desenvolvimento. 
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Quadro 1 

INVERSOES L/QUIDAS DE CAPITAL NA AMERICA LATINA 
PROVENIENTES DOS ESTADOS UNIDOS (a) 

(Em milhoes de &dares) 

Anos 
Capital 

privado 

Instituigoes 
de creditos 

internacional 
Total 

1950 
1951 

116 
447 

43 
55 

159 
502 1952 585 119 704 1953 222 100 322 

Total 1.370 317 1.687 
Media 
anual 342,5 79,2 421,7 

FONTE : Comissao Economica para a America Latina. 

(a) — Corn excegao dos emprestimos concedidos pelo Banco de 
Exportagoes e Importagfies para solver dificuldades de balanga de paga-
mentos numa media anual de 105,2 milhOes de delares. 

Conforme se acaba de verificar, a reduzida amplitude 
dos emprestimos de fundos pnblicos internacionais erige pro-
blemas cuja importancia merece ser acentuada. Tais fundos, 
por sua prOpria natureza, sao destinados principalmente a 
inversOes de capital social para fins de transporte, energia e 
outros servigos que constituem uma parte preponderante das 
inversOes publicas. As inversOes publicas atingiram uma media 
anual de 2.240 milhOes de &dares em t6da a America Latina 
durante os quatro anos em questao; dessa maneira, os 79,4 
milhOes dos ref eridos recursos, fornecidos pelo Banco Inter-
nacional e pelo Banco de ExportagOes e ImportagOes, repre- 
sentam apenas 3 por cento do total das referidas inversOe 3 
publicas. 

As cifras dos emprestimos dos dois estabelecimentos 
podem ser observados no quadro 2. 

No seculo XIX e nos principios do seculo atual ate a 
primeira guerra mundial, quando todo o financiamento de 
desenvolvimento econOmico era realizado pelo capital privado, 
a participagan estrangeira constituia uma proporgan muito alta 
das inversOes pUblicas dos paises latino-americanos, em con- 
traste corn aqueles escassos 3 por cento que se acabam de 
mencionar. 

Encontraremos aqui a principal explicagdo das deficien-
cias de capital social que caracterizam, atualmente, a major 
parte desses paises. Na realidade, nao se p6de, como em outros 
tempos, recorrer ao mercado privado de b6nus para financiar 
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estas necessidades, e as inversOes diretas de capital privado 
seriam demasiadamente custosas, conforme se explica mais 
adiante. As inversOes em capital social, como se sabe sao indis-
pensaveis para criar condigOes propicias as inversOes privadas, 
e o fato de nao haverem sido feitas na medida suficiente cons-
titui urn dos maiores obstaculos corn que se defronta o desen-
volvimento econOmico na America Latina. 

Ainda mais, a maior parte dos recursos destinados as 
inversOes de capital social, naqueles tempos, era proveniente 
da emissao de b6nus nos mercados financeiros, principalmente 
o de Londres. Na realida,de, no conj unto das inversOes, tanto 
em capital social como para outros fins, mais de dois tergos 
se originavam da emissao de bonus. Como se sabe, o mercado 
internacional de b6nus nao voltou a ser accessivel aos paises 
latino-americanos, ficando a cargo das instituigOes de credito 
internacional suprir essa cleficiencia mediante emprestimos de 
recursos publicos. Nao obstante, esses emprestimos constitui-
ram apenas 18 por cento do total das inversOes de capital 
estrangeiro durante os ultimos anos. 

Esse contraste entre a participagao, relativamente peque-
na, dos recursos publicos nas inversOes estrangeiras e a grande 
proporgao que tinha, anteriormente, a emissao de bOnus, e outro 
fator cuj a significagao deve ser mencionada. Na realidade, os 
juros dos bonus sao muito inferiores aos rendimentos das. 

Quadro 2 

INVERSOES COM RECURSOS PUBLICOS 
INTERNACIONAIS (a) 

(Em milhoes de Mares) 

Anos 
	Banco Internacional 	Eximbank 	 Total 

•Novos Amor- Saldo Novos Amor- Saldo Novos Amor- Saldo 
Em- 

pres- 
timos 

tiza- 
goes 

liqui- 
do 

Em- 
pres- 
timos 

tiza- 
goes 

liqui- 
do 

Em- 
pres- 
timos 

tiza- 
goes 

liqui-
do 

1950 37 — 39 50 46 4 89 46 43 

1951 57 — 57 37 39 — 2 94 39 55 

1952 66 1 65 97 43 54 163 44 119 

1953 50 2 48 98 46 52 148 48 100 

Total 212 3 209 282 174 108 494 177 317 

FONTE : Comissao EconOmica para a America Latina. 

(a) — Corn excegdo dos emprestimos do Banco de Exportagoes e 
ImportagOes destinados a solver dificuldades da balanga de pagamentos, 
numa media anual de 105,2 milhoes de dOlares. 
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inversOes diretas de capital privado estrangeiro (equities). 0 
fato de que estas Ultimas constituiam menos da terca parte do 
total das inversOes antes da primeira guerra mundial repre-
sentava para os paises devedores uma forma de capitalizagao 
relativamente menos dispendiosa do que aquela que caracteri-
zou os ultimos anos, com tao elevada proporgao de inversOes 
diretas de capital privado estrangeiro. 

Conforme se podera vex mais adiante, cuida-se agora de 
impulsionar as inversOes de capital estrangeiro a fim de ace-
lerar o ritmo do desenvolvimento econOmico latino-americano. 

evidente que manter uma proporgao tao alta de capital pri-
vado significaria aumentar, de forma sensivel, a carga de ser-
vicos financeiros na balanga de pagamentos. Isso nao quer 
dizer que se tenha de reduzir o montante absoluto das referi-
das inversOes privadas. Muito pelo contrario, o seu aumento 
é conveniente para a America Latina, conforme sera explicado 
oportunamente. Contudo, mais intenso tera que ser ainda o 
aumento dos emprestimos com recursos pUblicos de juros rela-
tivamente baixos, em virtude das duas raz6es que foram expos-
tas : primeiro, a necessidade de reduzir o custo das inversOes 
para a America Latina; e segundo, a necessidade de aumentar 
a participagdo dos recursos pUblicos internacionais no finan-
ciamento das inversoes de capital social, a fim de abrir urn 
amplo canal para a inversao privada national e estrangeira. 

Alem do mais, esse aumento dos emprestimos corn recur-
sos publicos significa que o papel das instituicOes de credito 
internacional tera, que se acentuar consideravelmente, pelo 
menos enquanto nao volte a abrir-se o mercado de bOnus pri-
vados. Se isso suceder, os paises latino-americanos haverao de 
ser os primeiros a celebra-lo, pois alem de contar com uma 
fonte adicional de credit() que poderia, em alguns casos, subs-
tituir aquelas inst4uigOes, a poupanga privada dos Estados 
Unidos e de outros paises voltaria a interessar-se pelo desen-
volvimento econOmcio deles. 

Por outro lado, o emprestimo em maior escala de recur-
sos internacionais para inversOes de capital social teria con-
seqiiencias internas favoraveis nos paises latino-americanos. 
E urn fato conhecido que a necessidade de realizar essas inver-
sOes sem contar corn recursos internos suficientes, tem levado 
os governos a recorrer com freqiiencia a expansao do credito 
bancario para financia-las. E, nos casos em que foi possivel 
empregar a poupanga genuina da populacao, isso se fez, geral-
mente, em detrimento da inversao privada, forgando-a, por sua 
vez, a empregar como substitutivo o credito bancario. Conse-
qiientemente, uma maior contribuigao de recursos estrangeiros, 
que permita cobrir, pelo menos 20 a 25 por cento dessas inver-
sOes de capital social, poderia ser urn elemento muito util na 
aplicagdo de uma politica anti-inflacionaria. 

Quanto as inversoes de capital privado estrangeiro, alem 
do que ja foi dito, caberia aqui mais uma observagao. Em pri-
meiro lugar, a maior parte das inversOes nao sao de capital 
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novo e sim reinversOes de lucros do capital ja. invertido. Nas 
inversOes privadas provenientes dos Estados Unidos, sem dedii-
zir as repatriagOes, de urn total de 1.531 milhOes de dOlares 
858, ou sej a, 56 por cento 'Jesse total, é formado por reinversOes. 

conveniente, desde logo, que os lucros sej am reinvertidos e 
nao enviados ao estrangeiro. Mas, se forem deduzidas essas 
reinversOes, a media anual de capital novo nas inversOes pri-
vadas estrangeiras sera reduzida a apenas 168 milhOes de dOla.- 
res. (Vide especificagOes anuais no quadro 3). 

Quadro 3 

INVERSOES LIQUIDAS DE CAPITAL PRIVADO DOS 
ESTADOS UNII)OS NA AMERICA LATINA 

(Em milhoes de Mares) 

Anos 
Diretas 
Novas 

(a) 
Reinversoes 

(d) 
Total 

Repatriacao 
de inversoes 

(c) 

Inversoes 

liquidas 

1950 47 105 152 36 116 

1951 209 276 485 38 447 

1952 324 305 629 44 585 

1953 (d) 93 172 265 43 222 

Total 673 858 1.531 161 1.370 

FONTE : Comissao EconOmica para a America Latina sabre dadcs 
oficiais dos Estados Unidos. 

(a) — Incluidos os lucros nao distribufdos das sucursais. Excluidas 
as inversoes e desinversoes nas frotas petroleiras controladas por interes.ses 
norte-americanos no Panama, exceto o ano de 1953. 

(b) — Reinversoes somente de subsidiarias. Essas cifras nao estao 
ajustadas de modo a excluir as inversoes nos navios assinalados na nota a. 

(c) — Repatriagao sabre inversoes de carteira; tambem inclui corn-
pensacOes pagas pelo Mexico pelas expropriagoes petroleiras e agrarias. 

(d) — Preliminar. 

Outra forma de se verificar a escassa quantia de capital 
estrangeiro invertido nos anos recentes na America Latina e 
estabelecendo a relagao entre o montante invertido e as remes-
sas financeiras necessarias para servir e amortizar o capital 
existente. E Obvio que em paises em pleno desenvolvimento 
o capital que aflui deveria ultrapassar as remessas. Nao obs-
tante, chega urn momenta em que esse fato deixa de ser neces-
sario : cresce a renda, eleva-se o coeficiente de poupanga pr6- 
pria e o pais pode suportar as remessas sem ter no ativo da 
sua balanga de pagamentos novas inversOes que cubram pelo 
menos o montante daquelas remessas. Nao ha duvida de que 
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os paises da America Latina, em geral, estao ainda longe de 
alcangar essa etapa; e entretanto, as cifras das remessas exce-
dem as das inversifies. (Vide Quadro 4). 

Quadro 4 

INVERSOES DE CAPITAL DOS ESTADOS UNIDOS NA AME- 
RICA LATINA E REMESSAS PARA REPATRIAcOES, 

AMORTIZACOES E SERVIcOS FINANCEIROS 
(Em millfoes de Mares) 

Anos 

Total das 
inversoes 
de fundos 
pfiblicos e 

capital 
pri

(
vado
a  

Remessas 

Excedente 
das remes-

sas sObre 
as inver- 

sOes 

RepatriagOes 

e amortiza- 

goes (b) 

Servigos 

financei- 

ros (c) 

Total 

1950 265 87 554 641 376 

1951 671 82 685 767 96 

1952 797 93 637 730 — 67 

1953 714 96 648 744 30 

Total 2.446 358 2.524 2.882 436 

Media 611.5 89,5 631 720,5 109 

FONTE : Comissflo Economica para a America Latina na base de 
cifras oficiais. 

(a) — Incluindo os emprestimos do Banco de Exportacoes e Impor-
tagoes para cobtir deficits da balanca de pagamentos. 

(b) — Incluindo as repatriagOes de carteira, as compensagoes pelas 
expropriagOes petroleiras e agrarian do Mexico, as amotizagOes de empres-
timos do Banco Internacional e do Banco de ExportagOes a ImportagOes, e 
os lend-lease settlements do govern() do Brasil. 

(c) — Incluindo os servicos financeiros de inversties privadas diretas 
e indiretas e os juros de emprestimos oficiais. 

Ao se considerar esse fato cleve-se levar em conta que 
,cerca de 30 por cento das inversOes de capital privado foram 
dedicados ao melhoramento das atividades exportadoras, prin-
cipalmente na indfistria mineira e do petrOleo. Por conse-
guinte, parte daquelas remessas foi coberta corn o melhora-
mento das exportagees. Todavia, assim mesmo, o fato que 
assinalamos fica de 136, como uma das mais flagrantes mani-
festagees da insuficiencia de inversOes estrangeiras. 

Entretanto, nao e essa a Unica manifestagao. Ha outra 
mais eloqiiente, que 6 a participacao dessas inversOes no total 
das inversOes de capital realizadas pelos paises latino-ameri-
canos. A sua media anual nos anos de 1950 a 1953 foi de 4.427 
milhOes de delares de inversOes liquidas, ao passo que as inver- 
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s5es liquidas de capital proveniente dos Estados Unidos foi 
de 421,7 milhOes de dOlares, em media, conforme foi visto 
acima, ou sej a, 9,5 por cento do total. 

1\1•5,o resta duvida de que essa proporgao e muito redu-
zida. E, ainda que se reconhega que o desenvolvimento dos 
paises latino-americanos tem que depender fundamentalmente 
de seus prOprios recursos, aumentar essa proporgao, pelo me-
nos ao dObro do que foi durante os ultimos anos, traria con-
seqiiencias muito favoraveis para ritmo do desenvolvimento, 
sem afetar a validade de tal principio. Isso, ate que se con-
siga aumentar sensivelmente o coeficiente de poupanga natio-
nal e que este baste, por si s6, para assegurar uma elevada 
taxa de crescimento econbmico. 

2 As necessidades de capital estrangeiro. 

As cifras que acabam de ser apresentadas demonstram 
a escassa contribuicao que o capital estrangeiro vem prestando 
nos Ultimos anos ao .desenvolvimento da America Latina. E 
evidente que as necessidades sao muito maiores e que uma, 
politica corn tendencia a estimular essas inversoes e a melhorar 
a capacidade tecnica e econOmica dos paises latino-americanos 
para absorve-las, produziria cifras muito mais altas do que 
as cifras registradas nos •altimos anos. 

Infelizmente, a estimativa das necessidades de capital 
estrangeiro tem que ser feita sebre bases de conjecturas. Mui-
tos poucos paises avancaram o suficiente para terem uma ideia 
aproximada dessas necessidades, e, enquanto nao se generali-
zar a aplicagao de urn metodo adequado de andlise e projecao 
do crescimento econemico (1), nao se podera, contar corn uma 
base satisfatOrid, para realizar essas estimativas. 

Alem do mais, as preprias estimativas dependern do 
ritmo de crescimento que se admite como alcangavel e deseja-
vel. Por conseguinte, quaiquer cifra apresentada em relagao 
materia em pauta, tem que ser considerada apenas como uma 
primeira aproximagao a ordem de grandeza da necesidade de 
capital, e nao como urn calculo definitivo. Feita esta ressalva, 
tratar-se-d agora de dar uma ideia dessa ordem de grandeza. 

A America Latina cresceu num ritmo extraordindrio no 
periodo compreendido entre 1945 e 1952. Sua renda por habi-
tante aumentou numa media de 3,3 por cento ao ano. sao 
tambem extraordinarios os fatores que in fluiram ne'sse alto 
ritmo de crescimento, e nada indica que venham eles a se 
repetir nos anos vindouros. Para que esse ritmo se mantivesse 
seria necessario que o conj unto da America Latina realizasse 
inversOes brutas anuais equivalentes a 20 por cento da sua 
renda. Mas o coeficiente de poupanga pr6pria, depois de se 

(1) Esse metodo foi recomendado em um relatOrio dessa Secretaria 
Executiva. Veja-se o Estudo Preliminar sObre a Tecnzca de Programagtio 
do Desenvolvimneto Econtimico. (Dc. E/CN. 12/292). 
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ter aproximado d'esse ninnero, sofreu uma queda, tanto pela 
deterioragao da relagao de pregos do intercambio, como pela 
persistente pressao do consumo, segundo foi dito no comego do 
presente informe. Calcula-se que em 1953 esse coeficiente 
tenha chegado a 14 por cento, o que permitiria apenas um 
crescimento anual 0,9 por cento por habitante. 

Para se chegar, pois, a urn coeficiente de inversoes de 
20 por cento, caso prevalega esse coeficiente de poupanga rela-
tivamente baixo, seria necessario uma contribuigao de capital 
estrangeiro de 6 por cento da renda. Como em 1953 a renda 
chegou, no conj unto de paises da America Latina, a cerca de 
46 bilhOes de dOlares, a contribuigao liquida de capital teria 
que ser cerca de 2.800 milhOes de dOlares. 

Se compararmos esse montante corn os 500 milhOes de 
dOlares a que, em cifras redondas, chegaram as inversOes dos 
Estados Unidos durante os ultimos quatro anos (1), veremos 
claramente a desproporgao entre as ordens de grandeza. 

Enquanto nao se intensifiquem as investigacees ja come-
gadas, seria perigoso estabelecer, para fins praticos, a quan-
tia que deverao alcangar as inversOes estrangeiras para chegar 
a uma determinada taxa de crescimento. Nao seria estranho 
que esses estudos conduzissem a uma cifra aproximada a desse 
calculo grosseiro. No entrementes, nao seria exagerado fixar 
como ponto de referencia provisdrio para uma politica de 
inversOes chegar num periodo de transicao de tres anos, de 
1955 a 1957, a urn volume total de inversOes de capital prove-
niente dos Estados Unidos de pelo menos 1.000 milhOes de dOla-
res anuais. Nesses tres anos se poderia determinar, em major 
grau de aproximagao, as necessidades reais de capital estran-
geiro, e, ao mesmo tempo poder-se-iam ter melhores elementos 
para ajuizar da cooperagao que poderia trazer o capital euro-
peu ao desenvolvimento latino-americano. 

Compreende-se que enquanto nao se tenham esses 
conhecimentos, nao se pode atribuir a uma cifra semelhante 
outra significagao que nao sej a a de uma meta provisOria, para 
a qual devem tender os esforgos de tOdas as partes interessadas. 

3. A meta das invers5es do exterior. 

Pareceria aconselhavel fixar uma meta desta natureza 
para uma politica de inversOes. Tracada esta politica, a ativi-
dade das instituigOes de credit° internacional sera julgada nao 
s6 pelo esmero demonstrado na aprovagao de projetos cuida-
dosamente examinados — o que é de importancia essential — 
mas tambem pelo volume de suas operagOes. Se nao for alcan-
gado, em tempo razoavel, urn volume minimo, tal como foi 
mencionado, chegar-se-a a conclusao de que a politica de 

(1) Incluidos os emprestimos do Banco de Exportagoes e Importa-
caes para solver dificuldades da balanga de pagamentcs. 
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inversOes nao esta sendo cumprida satisfat6riamente e sera, 
preciso examinar de novo os fatores determinantes da situag5,o. 

Por outo lado, definir uma meta de inversOes, poderia 
surtir efeitos muito positivos sObre os prOprio paises latino-
americanos e formar urn ambiente favoravel para a programa-
cao do desenvolvimento econOmico, tanto nas autoridades 
como nos grupos dirigentes da politica e da economia, como 
no campo dos empresarios e no das fOrgas trabalhadoras. As 
duvidas e incertezas acerca da possibilidade de se conseguir 
colaboraga,o financeira exterior em grau suficiente e razoavel 
nao tem sido prOpriamente urn elemento encorajador para a 
formulagao de programas de desenvolvimento. Isso requer 
encetar urn consideravel esfOrgo e incorrer em gastos vultosos, 
e é muito compreensivel que os governos renunciem a esses 
programas, se nao contain corn a certeza de que poderao obter, 
no exterior, os capitais n.ecessarios para completar a poupanga 
interna. Seria simplificar demasiado o assunto dizer-se que 
assim se explica o fato de varios paises nao se terem interes-
sado por uma programacao e que outros nao tenham posto 
nela nem a energia nem o sentido de continuidade que se 
requer. Mas nao resta dUvida de que a existencia de uma 
politica tendente a expandir as inversOes podera outorgar 
muito mais autoridade, nos diversos paises, as pessoas que se 
empenham em seguir o caminho da programagao do desenvol-
vimento. Isso nao sO significa elaborar urn programa, mas 
tambem adotar uma serie de medidas favoraveis as inversOes 
a fir de que estas frutifiquem. 

Em tudo isso nao se deve perder de vista a realidade, 
tal como ela e. 0 estabelecimento de uma meta de inversOes 
nao sO teria a virtude de polarizar o esfOrgo das instituigOes 
de credito para alcanga-] a, mas teria tambem que atuar sObre 
os prOprios governos latino-americanos. 0 interesse em uma, 
politica de desenvolvimento esta ainda em seus comegos —
em alguns casos, comego muito confuso — e é possivel que seja 
indispensavel somar eSSe estimulo exterior aos de ordem inter-
na, afim de que certas aspiragOes em favor do desenvolvi-
mento econOmico sejam cristalizadas numa politica definida. 

Como poderia ink iar-se, de forma concreta, esta politica 
de inversOes corn a fixacao daquela meta provisOria ? Ha, qua-
tro elementos a considerar : o capital privado, os emprestimos 
do Banco Internacional, os emprestimos do Banco de Exporta-
gOes e ImportagOes e o sistema de emprestimos aos empresa-
rios latino-americanos. 

E Obvio que nao se pode formular urn objetivo numeric° 
para as inversOes de capital privado. S6 seria exequivel urn 
calculo na base de conjecturas de seu possivel desenvolvimen-
to, levando-se em conta, a experiencia dos filtimos anos. Seria 
aventurar, pensar-se que nos prOximos tres anos essas inver-
sties possam atingir urn montante liquido superior aos 30 ou 
35 por cento do bilhao de dOlares de inversOes totais. Mais 
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ainda, nao se poderia considerar a conveniencia de um aumento 
muito apreciavel dessa quantidade, devido aos encargos que 
siginificariam seus servicos financeiros. 

E pots compreensivel que se tenham de acentuar as in-
versties de recursos publicos internacionais, de juros muito mais 
baixos, ainda que nao seja este, Obviamente, o anico aspecto a 
considerar. Na determinagao da quantia Besse tipo de inver-
seies os governos tern uma posigao clara. Isso é evidente no 
caso do Banco de Exportagees e ImportagOes, cujos recursos 
provem, ern sua totalidade, do govern° do Estados Unidos. Nos 
paises latino-americanos se reconhece, geralmente, coin gran-
des louvores, a agao desse banco, por sua compreensao das ne-
cessidades de desenvolvimento e sua visao do futuro. Entre 
suas melhores contribuicOes figuram os emprestimos conce-
didos ao Brasil e ao Chile, para a instalagao de inthistrias si-
derilrgicas. Compreende-se, assim, a opiniao prevalescente nos 
paises latino-americanos corn respeito ao importante papel que 
esse banco tera de desempenhar, ao lado do Banco Internacio-
nal, no financiamento do desenvolvimento econOmico da regiao. 
Tanto mais que, dependendo o Banco de Exportacao e Importa-
gao das decisOes do governo dos Estados Unidos, se encontra 
em situacao favoravel para atuar dentro do sistema interame-
ricano, sobretudo se na Reuniao do Rio de Janeiro se adota 
uma politica vigorosa de cooperagao no desenvolvimento eco-
nOmico latino-americano. 

Por seu lado, o Banco Internacional, como Orgao das Na-
goes Unidas tem percebido corn clareza as exigencias de de-
senvolvimento, recomendando corn insistencia aos paises latino-
americanos a conveniencia de urn programa nesse sentido, ten-
do em varias oportunidades cooperado ativamente corn esses 
paises na realizagao dos seus propOsitos. Tudo isso e mais a 
experiencia que vai colhendo no campo latino-americano, per-
mitem esperar do Banco uma colaboragao muito eficaz. 

Se considerarmos, pois, que as operagbes do sistema de 
emprestimos industriais, de que se falara, mais adiante, pode-
riam chegar a ser de 50 a 100 milhoes de dOlares dentro da 
meta provisdria, de 1 bilhao, e se as inversOes privadas forem 
de 300 a 350 milhoes, ficariam 600 a 650 milhoes de dOlares 
por ano de emprestimos do Banco Internacional e do Banco 
de ExportagOes e ImportagOes. Considerando-se o volume das 
operagOes realizadas pelo primeiro na America Latina, e possi-
vet que esta cifra seja exagerada no piano da reaiidade, e que 
o Banco Internacional nao considere conveniente chegar a 
esse montante de operagoes. Em tal caso, seria indispensavel a 
expansao das atividades do Banco de Exportagees e Importa-
g -des, tanto mais se, depois de transcorridos os tres anos iniciais 
de uma politica de inversOes, for demonstrado que a capacida-
de de absorgao da America Latina supera o bilhao de ddlares, 
sendo conveniente ampliar os emprestimos. 
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4. A indispensavel continuidade na politica de emprestimos. 

Alem de estabelecer metas de inversOes para a America 
Latina, seria conveniente analizar a possibilidade de se intro-
duzirem certas formas de operacao que a experiencia aconse-
lha. Em geral, tem-se adotado ate agora o costume de conceder, 
gradativamente, os emprestimos, a medida que sao aprovados os 
respectivos projetos. 0 pais que formula um programa de in-
versees, uma parte das quais se baseia em recursos esirangei-
ros, nao pode saber antecipadamente tie contard ou nao corn 
estes recursos nos anos de aplicacaa do programa. E ainda mais, 
nos paises sujeitos a uma grande instabilidade econemica de 
origem exterior, o volume de poupanco nacional previsto no 
programa, poderia diminuir de forma sensivel e afetar seria-
mente o programa, se as instituicoes de emprestimos nao to-
marem a seu cargo, numa impoi tancia razoavel, uma parte 
das inversoes que se projetavam realizar corn a referida pou-
panca. Se a politica de desenvolvimento e dirigida por entida-
des prudentes e responsaveis, como e de desejar, podera, ser sus-
citada mais de uma dUvida acerca da conveniencia de compro-
meter o pais em um programa de inversOes que, na pratica, nao 
rodera ser cumprido; esta dtivida poderia induzi-las a limitar 
a amplitude do programa, ou simplesmente, a nao o executar 
e seguir o caminho mais sensato de it apresentando os projetos 
a medida que se conte corn os recursos pertinentes. 

claro que as instituic,Oes de credit() internacional nao 
poderiam aprovar incondicionalmente sua participagao num 
programa de inversees. Mas nao se trata disso e sim de apro-
var, em principio, as inversOes que devam ser financiadas por 
esta forma, em cada ano do programa, e fazer corn que a apro-
vacao definitiva dependa da apresentacao de um projeto sa-
tisfatOrio e do cumprimento das condigiies que se consideram 
indispensaveis para a eficacia de tal projeto. Ao mesmo tempo, 
poderiam elas comprometer-se a financiar inversOes adicionais, 
caso o pais, em razees de fatores externos alheios a sua decisao, 
nao possa contar corn as recursos internos que o programa 
havia previsto. 

Seguir-se uma pratica semelhante, seria sem dirvida urn 
estimulo poderoso para a programacao do desenvolvimento. Nao 
obstante, deve-se reconhecer que se os compromissos assim as-
sumidos pelos bancos alcancaram urn volume apreciavel, isso 
ihes poderia trazer algurnas dificuldades. No caso do Banco In-
ternacional, seus recursos provem, parcialmente, da emiss5,o 
de berms, e bem poderia acontecer que o mercado nao fOsse fa-
voravel a emissao quando chegasse o momento de efetivar o 
compromisso. Mas nao carece dar importancia, excessiva a esse 
problema, e, alem do mais, poder-se-ia encontrar varias formas 
de resolve-1o. Quanto ao Banco de Exportacoes e Importagees, 
seus recursos the sao fornecidos pelo Tesouro dos Estados Uni-
dos dentro das autorizag5es aprovadas pelo Congresso, e os com- 
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promissos que essa entidade venha a assumir 	por apreciaveis 
que possam ser para a America Latina — nao chegarao a urn 
volume que nao caiba dentro das suas operagOes normais. 

5. Para um programa inter-americano de inversoes. 

Em tOda esta discussao tivemos sempre presente o ponto 
de partida : a America Latina requer uma politica de desenvol-
vimento corn ampla colaboragao internacional. Existem alguns 
dos elementos dessa politica, e se esta chegasse a positivar-se, 
entrar-se-ia numa experiencia nova s6bre cujo alcance presente 
e futuro nao é mister insistir. Essa nova experiencia exige uma 
procura de novas formas e novos instrumentos de acao e con-
sideramos de nosso dever discuti-las neste documento prelimi-
nar. Assim como uma politica national de desenvolvimento tern 
sua expressao num programa, tambem o necessitara uma poli-
tica inter-americana de desenvolvimento, e nesse programa as 
inversdes terao naturalmente que desempenhar urn papel pri-
mordial durante um periodo de anos suficientes a que os paises 
latino-americanos completem sua pr6pria capacidade de pou-
panga. Contudo, esse programa inter-americano tem que ba-
sear-se em prograrnas nacionais, pelo menos para os paises mais 
importantes, e isso exige urn consideravel esfOrgo que apenas 
comecou. No entrementes, o estabelecimento de um piano pro-
visOrio de inversOes poderia ter grande importancia, por si prO-
prio, se os governos decidissem adota-lo como primeiro passo 
para um programa inter-americano. Seria indispensavel, entao, 
prosseguir a ampliar a analise e as projegOes do desenvolvimen-
to econOmico que a Secretaria. Executiva da CEPAL esta rea-
lizando em alguns paises, corn o estimulo e apoio de seus 
governos. 

Os governos do sistema inter-am ericano poderiam ter a 
sua disposicao os resultados desse trabalho, assim como outros 
elementos que possam solicitar para exame, nas reuniOes periO-
dicas que julguem convenientes, do estabelecimento de novas 
metas e, eventualmente, da formulagao de urn programa inter-
americano de inversOes. 

Nao se trata de um Plano Marshall para a America 
Latina, pois este piano, concebido para fazer frente a uma 
situacao muito grave, teria, necessariamente, que basear-se em 
subsidios; e o desenvolvimento econOmico dos paises latino-
americanos pode realizar-se num ritmo acelerado, sem neces-
sidade desses subsidios, salvo no caso de alguns paises de 
escassissima renda media por habitante. (1) A America Latina 
requer emprestimos produtivos, a prazos longos, e de juros tao 
baixos, quanto os que permitam os mercados financeiros. A 

(1) 	este o caso que se considera em particular no projeto de criacao 
de urn fundo especial das Nacties Unidas para o desenvolvimento economic°, 
atualmente em discussao na Assembleia Geral desse Organismo. 
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este respeito, torna-se indispensavel fazer distincOes. Corn o 
Plano Marshall foi difundido urn conceito de auxilio, dentro 
do qual se costumam incluir os emprestimos ordinarios. Tra-
tam-se de operacOes muito distintas; o emprestimo supOe o 
pagamento regular de juros e amortizacOes, ao passo que a 
auxilio implica, franca e perfeitamente, num ato de cloaca°. 

Convem prevenir as conseqiiencias psicolOgicas e politi-
cas desta confusao, tanto nos Estados Unidos como nos paises 
latino-americanos, se fOr propagado o conceito de que o seu 
desenvolvimento econOmico depende de tais doacOes e de quo 
as conferencias em que se reimam os paises do sistema visarn 
o prop6sito primordial de obter recursos em tal carater. N5,0 
obstante a altissima renda, por habitante, dos Estados Unidos, 
ha necessidades coletivas nesse pais que ainda nao foram re-
solvidas satisfatOriamente, e constitui um exemplo disso as de-
ploraveis moradias populares em suas grandes cidades. Alem de 
tudo, os altos impostor nao s6mente incidem sObre os grupos de 
altas rendas — e a tal ponto, que sob certos aspectos seu nivel 
de vida chega a ser inferior ao dos grupos correspondentes na 
America Latina — mas tarnbem recaem, e corn grande peso, so-
bre as rendas da classe media e das massas populares em geral. 

Ocorreria aqui perguntar se, para o prestigio e continui-
dade de uma politica inter-americana de desenvolvimento eco-
nOmico, seria conveniente que essa politica repousasse em re-
cursos extraidos compulsbriamente dos contribuintes ou se se 
deveria apelar para as suas reservas, competindo com as in-
versoes produtivas intern os. 

6.. Colaboracao de tecnieos independentes na politica de de-
senvoivimento. 

Ha ainda outro aspecto do problema das inversOes publi-
cas de recursos internacionais na America Latina que deve ser 
tratado com muito cuidad.o. Urn programa 6 a expressao con-
creta de uma politica de, desenvolvimento e esta nao consiste 
apenas em inversOes mas tambem em uma serie de medidas para 
elevar o coeficiente de poupanca e estimular as inversOes prO-
prias, criando assim conclicOes propicias para que essas inversOes 
cumpram o propOsito visado. 0 grau e a forma da colaboracao 
exterior dependerao do a2erto e bom senso dessa politico, e 
muito compreensivel que as instituicaes de credit° nao so este-
jam dispostas a prestar sua colaboragao a certos aspectos dessa 
politica, mas tambem que se comprometam a cumprir determi-
nadas condicOes. Nao se concebe, realmente, que uma das par-
tes se comprometa a co:ntribuir corn sells recursos durante um 
certo periodo de anos sem que a outra assuma tambem o corn-
promisso de manter certas condigOes basicas, sObre as quais am-
bas as partes tenham chegado a um acOrdo previo. Sem isso 
nao seria possivel levar a pratica uma politica eficaz de cola-
boragao internacional. 
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TOdas as negociagOes internacionais dessa natureza apre-
sentam aspectos muito delicados e seria conveniente explorar 
a possibilidade de encontrar fOrmulas mais adequadas. A ela-
boragao de um programa — sobretudo se exige importantes me-
didas de carater econOmico e financeiro que tornem possivel a 
sua aplicagao — requer a colaboracao de tecnicos que possam 
emitir suas opinioes corn autoridade e imparcialidade por se-
rem estranhos ao meio e aos interesses em jOgo. Ocorre aqui 
perguntar se as instituicOes de credit°, pelo fato de estarem di-
retamente interessadas na solucao do problema, se encontram 
sempre nas melhores condigOes para dar esse conselho, e, mais 
ainda, para se esforgarem em favor ou contra a adocao de de-
terminadas medidas. Os seus cuidados poderiam, mais de uma 
vez, ser interpretados como um propOsito de intervir nos pro-
blemas internos de um pais, quando nap seja como a intencao 
do credor de imp& suas condictles ao devedor. 

A ease respeito, poderiam ser adotados os conselhos da 
experiencia. Se, tanto os governos como a direcao des stitui-
cOes de credit°, depositassem a sua confianca em certos 
cos independentes, solicitando -uas opinioas e suas recomenda-
cOes, as negociacoes para a contribuicao de recurFos estrangei-
ros num programa nacional de desenvelvimento toinar-se-iam 
menos dificeis e haveria menos risco de suscitar compreensiveis 
susceptibilidajes no cionais. Alen' disco, em virtude de sua situa-
cao imparcial e equidistante entre as partes, esses tecnicos po-
deriam intervir favoravelmente n a s negociacties, procurando 
fOrmulas que as vezes sao dificeis de encontrar quando as duas 
partes atuam diretamente. (1) 

II 

OBSTACULOS QUE SE ()POEM A INVERSAO DE RECURSOS 
PCBLICOS INTERNACIONAIS 

Na parte anterior deste capitulo foi assinalada a. conve-
nlencia de se estabelecer uma meta minima de inversbes estran-
geiras, no montante de 1 bilhao de dOlares anuais, a ser alcan-
gada num periodo de transicao de 1 res anes. No decorrer desse 
period° poder-se-d tomar uma serie de medidas para atenuar 
— ou diminuir, conforme o caso — os principais obstaculos quo 
vem impedir o desenvolvimento na America Latina das opera-
coes das duas principais instituicaes de credit° internacional. 

Psses obstaculos sao de diversa natureza e agrapamo-los 
em duas grandcs divisties : obstaculos oriun los dos prOprios pal-
ses latino-arnericanos e obstaculos derivados da politica das 
mencionadas instituicaes. Para conhecer a sua natureza e seu 
alcance, alem de recorrer a publicagOes oficiais, a Socretaria 
Executiva da CEPAL tern tido o privilegio de manter conversa- 

(1) Cabe recordar que a Administmcdo de Assistencia Teen:ea das 
NagOes Unidas constitui urn exemplo instrutivo da forma de ministrar o 
.servigo de tecnicos independentes. 
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cOes com funcionarios daquelas instituigOes bem como corn fun-
cionarios dos paises latino-americanos. Mas a interpretagao, 
que apresentaremos em se g aida dos referidos obstaculos nao de-
vera ser atribuida a nenhErna dessas fontes, pois que sao for-
muladas sob a responsablidade desta Secretaria Executiva. 

1. Obstaculos oriundos dos paises latino-americanos. 

a) Falta de prograrnas de inversao e de projetos devida-
mente apresentados. 0 Banco Internacional, sobretudo, tern in-
sistido na conveniencia de serem elaborados programas de de-
senvolvimento que compreendam todos os projetos do setor 
blico e fagam uma estim:ativa das necessidades de inversao da 
a tividade econOmica privacia . 0 trabalho de programagao vem 
sendo empreendido, ja desde tempos atras em alguns paises, e 
em outros esta em comeco; nao resta duvida que a apresenta-
gao de programas gerais, cuidadosamente elaborados, tera con-
seg:lencias :Twit° favoraveis na politica das instituigOes de cre-
dit°. Nan obstante, conforme foi dito na parte anterior, a pre-
paragao desses programas e dificil e dispendiosa e a disposigao 
dessas entidades em se comprometerem, em principio, a finan-
ciar um programa por todo o periodo de sua duragao, propor-
cionaria urn grande estimulo ao trabalho de programagao. 

No que concerne aos projetos concretos de inversao, sua 
preparagao requer apreciaveis recursos tecnicos e financeiros 
que os governos nem sempre desejam ou estao em condigOes de 
mobilizar sem falar no tempo demorado que requer a sua ela-
boragao. 0 risco de que o projeto nao seja finalmente aprovado, 
depois de serem dispendidos esses recursos, atua, muitas vezes, 
como fator inibit6rio Mesmo assim, a experiencia vem ensi-
nando fOrmulas satisfaterias. Em varios casos, o Banco Inter-
nacional tem dado, em principio, o seu apoio a certas inicia-
tivas e tern estimulado a apresentagao de projetos que depois 
foram aprovados; e ainda mais, ate sugeriu, em algumas ocasiOes, 
a ampliagao de tais projetos, a fim de chegar a solugOes mais 
econOmicas. Sob este aspecto, a ampliagao da cooperagao tecni-
ca das NagOes Unidas e das agencias especializadas aos governos 
poderia contribuir para eluninar aqueles obstaculos. Essa coo-
peragao foi prestada em casos concretos na preparagao de pro-
jetos, mas nos diversos paises tambem e mister preparar tecni-
cos, corn capacidade para os elaborar ou para julgar o valor 
daqueles que sejam elaborados por outros tecnicos. 

b) A deficiente ac!ministragao das empresas. Existem 
alguns servigos publicos de ficientemente administrados, para os 
quais se tem sugerido a actogao de certas medidas de reorgani-
zagao antes da concessao dos emprestimos. H. casos de empres-
timos feitos para a importagdo de equipamento que se deterio-
rou em pouco tempo devido a sua aplicagao inadequada. Claro 
que a eliminagao dessas dificuldades depende dos pr6prios go- 
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vernos, se bem que o compromisso de concessao do emprestimo. 
caso sejam cumpridas determinadas condigOes, poderia facilitar 
a adocAo de medidas corretivas. 

c) Obstaculos impostos pela inflagdo. A inflagdo qm-
predomina em varios paises latino-americanos, e sem dirvida 
urn obstaculo consideravel para as inversOes de recursos inter-
nacionais; e nao obstante tal impecilho, foram concedidos em-
prestimos de vulto a alguns destes paises. Mesmo assim, é difi-
cil obterem-se recursos dessa natureza para os destinar a um 
vasto programa de inversOes, se nao se tomam medidas ao me-
nos para moderar a intensidade da inflacan. Por outro lado, 
nao se pode desconhecer que, para o exito de urn piano anti-
inflacionario, é mister, geralmente, utilizar aqueles recursos na 
forma adequada. 

HA casos recentes que nos trazem ensinamentos muito 
Uteis. Se a inflacao e provocada por inversOes privadas cobertas 
corn credit° bancario, o torte dessas inversOes no sentido de con-
ter a expansao de credit° traz como conseqUencia imediata a 
desocupacao nas indUstrias diretamente afetadas, bem como 
nas indirstrias que fornecem bens de consumo as pessoas ocupa-
das naquelas, corn as conseqUentes repercussoes. Sobrevem en-
tan uma contragdo da economia cujas conseqUencias, geralmen-
te, levam de novo a expansdo inflacionaria do credit°. A Unica 
maneira de evitar essa contragdo é cobrir o excesso inflaciona-
rio de inversOes corn capital estrangeiro, continuando por essa 
forma ate que se consiga cobri-las totalmente, depois de se ter 
conseguido elevar o coeficiente de poupanca. 

A influencia do capital estrangeiro nesses casos permite 
evitar os transtornos que acompanham a simples deflagao; e, 
se é certo que por si so nao corrige o desequilibrio que esta, na 
raiz do processo inflacionario, nao o é menos que a correcao 
desse desequilibrio e feita mais fAcilmente se fOr aumentada a 
oferta real de bens ou se se lhes der expansao por meio do au-
mento de importagOes financiadas corn recursos de origem ex-
terna. 

Isso leva a concluir que a melhor maneira de atacar uma 
inflagdo desse tipo seria a aplicagdo de um programa de inver-
sties ao mesmo tempo em que .se pusessem em pratica energicas 
medidas anti-inflacionarias. 

Se se deve a inflagdo as inversOes do setor pane°, o au-
mento de impostos costuma ser a forma mais viavel, na medida 
em que nao fOsse aconselhavel reduzir tais inversties. Mas esse 
aumento de impostos requer tempo e muitas vezes implica na 
solugao de problemas tecnicos, administrativos e politicos. 0 
capital estrangeiro pode facilitar essa transigao, abreviando-a 
ou reduzindo-lhe os efeitos negativos sObre o nivel da renda. 
ImpOe-se, pois, a contribuigdo transitOria de recursos interna-
cionais, tal como quando se desejam evitar os efeitos da con-
tragao de gastos. 
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0 problema torna-se muito mais dificil quando a infla-
cao 6 de sald,rios ou de custos. Tambem se impOe, entao, um 
programa de vultosas inversOes, que, juntamente corn outras 
medidas, permita aumentar rapidamente a produtividade e a 
renda, sem as quais nao se poderia enfrentar a pressao infla- 
cionaria. 

At6 alguns anos atrds, nao era pouco freqiiente na Ame-
rica Latina a tese de que a inflagao permitia aumentar as in-
versOes e estimular o desenvolvimento econ6mico. Tem-se de 
reconhecer que isso sucecleu ern alguns casos, ao passo que em 
outro.s a inflagao coexiste com urn baixissimo coeficiente de in-
versOes. Mas, mesmo nos primeiros, para que se elevassem as 
inversOes foi necessdrio que aumentasse notavelmente a parti-
cipagao dos empresdrios e dos grupos de altas rendas no pro-
duto total. Esse fato, alem das suas adversas conseqiiencias so-
cials acabou por desanimar as inversOes privadas e portanto o 
desenvolvimento econOmico, em virtude do lento crescimento 
que esse tipo de distribuicao da renda provocava na demanda 
efetiva das classes populaces. 

Nao ha exagero algum em se afirmar que a inflacao, por 
seus efeitos econOmicos, saciais e politicos, 6 o problema mais 
premente com que se defronta a America Latina. E necessario, 
desde logo atacd,-lo corn medidas adequadas, tomadas corn fir-
rneza e conviccao. Nam obstante, para que assim se possa fazer, 
indispensdvel a contribu:cao de recursos internacionais. Dc 
outro modo, as medidas anti-inflaciondrias seriam incompati- 
veis nao apenas corn o desenvolvimento, mas tambem corn a 
prOpria estabilidade da economia no nivel de emprego que 
inflacionariamente se alcancou. Nao resta duvida que o born 
resultado dessa combinacao de esforcos aumentaria considera-
velmente a capacidade de absorcao dos recursos internacionais. 

d) Obstdculos impostos pela dificuldade em fazer frente 
aos pagamentos exteriores. Alem da inflagao, a dificuldade de 
urn pais para solver o pagamento dos servicos financeiros dos 
emprestimos exteriores é urn dos obstdculos que mais tem limi-
tado a capacidade de absorcao. Em geral, os paises latino-ame-
ricanos sofrem dificuldades periOdicas de divisas que poderiam 
ser atenuadas, sensivelmente — ou talvez evitadas, — se se to-
massem medidas preventivas para estimular as exportagOes e 
substituir as importacoes mudando a sua composicao. Jd, se dis-
se que um dos aspectos mais importantes de urn programa de 
desenvolvimento e, precisamente, realizar as inversOes necessa- 
rias para introduzir muclangas estruturais na economia. Por 
conseguinte, a possibilidade de atender aos servicos financeiros 
de urn pais — e, portanto, o limite dos emprestimos exteriores 
que se poderiam realizar — nao deveria ser julgada em funcao 
das referidas situagOes criticas de divisas, mas levando-se em 
conta as possibilidades de reajuste estrutural. Dal, poderia re-
sultar, freqiientemente, que essas dificuldades de divisas, em 
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vez de desestimularem a inversao de recursos internacionais, se 
transformassem em incentivo, contribuindo assim para dilatar 
a capacidade de absorgao de capital. 

2. Obstaculos derivados da politica das instituicoes de 
credit°. 

a) Limitacdo das inversOes a importagdo de equipamen- 
to estrangeiro. 0 sistema adotado pelas instituicaes internacio-
nais de emprestimos que consiste em limitar as impertancias 
concedidas apenas ao necessario para cobrir o preco das impor-
tagOes de bens de capital, tem fundamento razoavel, se cada 
emprestimo fOr considerado em si mesmo. Parece 15gico que o 
mutuario tenha de recorrer a poupanga do pais para cobrir a 
parte da inversao representada pelos gastos locals. Nao obstan-
te, caberia fazer uma reserva. Ha casos em que o aumento 
producao tambem exige aumentar o capital circulante em ar-
tigos em processo importados do estrangeiro; nao haveria mo-
tivos validos para limitar a inversao sOmente aos bens que cons-
tituem o capital fixo. 

Apesar disso, .se se ccnsidera o processo econOmico em 
seu conjunto, surgem algumas dirvida.s que convem comentar, 
Vejamos urn exemplo suponha-se que em dad° moment() urn 
pais tenha uma poupanca liquida equivalente a 10 por cento 
de sua renda, que se empreguem integralmente em inversOes e 
que se projetam inversOes adicionais cue elevariam o coeficiente 
total de inversOes a 12 por cento da renda. A metade dessas in-
versOes adicionais constitui bens de capital que se deverao im-
portar e para os quais se fornecem os recursos internacionais 
correspondentes, de acOrdo corn a pratica corrente que se estd 
comentando. 1\1"5.o obstante, ficaria a outra metade das Inver 
saes, equivalente a 1 por cento da renda, que corresponde a gas-
tos locals. Se a poupanga espontanea e s6mente de 10 por cento, 
nao haveria forma de ccbrir esse montante adicional, salvo se 
o Estado — se se trata dele — recorresse a maiores impostor 
para o fazer, o que pcderia ser uma solugdo razoavel se as cir-
cunstancias fOssem propicias. Em troca, ao empreendedor pri-
vado, nao the resta outro recurso senao recorrer ao sistema ban-
earl° corn os conseqiientes efeitos inflacionarios, tanto interna-
mente como na balanca de pagamentos. 

Vale a pena analisar de mais perto este caso, pelos ensi- 
namentos que dele emanam. Os homens empregados nessa me-
tade das inversOes adicionais a cobrir-se localmente procederao, 
em sua maior parte, do aumento da populagao ativa mais 
populagao que se desloca da producao primaria e de atividades 
de escassa produtividade. Das rendas liquidas que percebem 
esses novos empregados, corn os meios que fornece o sistema 
bancario, uma parte sera gasta internamente e outra em impor-
tagOes. Por conseguinte se se quer evitar o desequilibrio da ba-
langa de pagamentos, sera necessario cobrir essa parte, pelo 
menos, corn recursos estrangeiros. Quanto ao que diz respeito 
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a parte de procura interna, havera pressao inflacionaria sabre 
a oferta, pois esta, no melhor dos casos levara tempo para au-
mentar, ao passo que o aumento das rendas costuma gastar-se 
com rapidez. Ao mesmo tempo sentir-se-ao estimuladas as im-
portagOes, em virtude da dita pressao adicional de um consumo 
diiatado inflacionariamen Le. 

Se nao se tratasse de ocupacao adicional, mas sim de 
gente ocupada que se desloca da producao de bens de consumo 
para a producao de bens de capital, o efeito inflacionario seria 
maior, pois manter-se-ia o mesmo volume de renda e diminui-
ria a producao para consumo. 

0 unico caso no exemplo que se examina, em que os gas-
tos locais do aumento de inversOes poderiam ser cobertos sem 
conseqiiencias inflacionarias, seria se daqueles 10 por cento de 
poupanca, houvesse ficado, sem ser empregada, uma parte equi-
valente. 

Assim, pois, e Obvio, se consideramos o process° econOmi-
co em seu conjunto, que o sistema adotado nessa materia limita 
a possivel absorgao produtiva de recursos internacionais, ou 
leva a conseqiiencias inflacionarias. 

Mas o problema nao esta s6 na insuficiencia de poupanca 
como tambem nas dificuldades que apresenta a sua transfe-
rencia para o exterior corn o fim de adquirir bens de capital. 
Pode dar-se o caso de que exista tOda a poupanga necessaria 
e que, nao obstante, sua transferencia provoque um desequili-
brio na balanga de pagamento. Claro que nao se concebem efei-
tos dessa natureza em poises que produzem os seus prOprios bens 
de capital e nao tem necessidade de importa-los. 

Neste e em outros aspectos das inversOes internacionais, 
as praticas adotadas polo rnercado financeiro de Londres antes 
da primeira Guerra Mundial, oferecem feigOes muito interes-
santes de adaptagao as necessidades reais. Os bOnus que eram 
langados no mercado quando se construia uma estrada de ferro 
britanica no exterior nao so cobriam o material e equipamento 
que deveria ser exportado, como tambem as somas em Libras 
esterlinas que tinham de ser transferidas para o pais em que 
se efetuavam as inversOes. a fim de cobrir o pagamento dos sa-
larios e outros gastos locals. Nao seria recomendavel seguir essa 
pratica da mesma forma que se seguia entao, embora ela en-
cerre experiencias aproveLtaveis para a busca de uma solucao 
mais adequada a esse aspect° do nosso problema. 

E precis() reconhecer que sera dificil encontrar essa so-
lugao em casos de projetos individuals. Em troca, dentro de 
urn programa de desenvolvimento, se se calcula que as economias 
espontaneas de urn pais nao podem it alem de uma certa pro-
porcao da sua renda, e se se formula um piano de inversOes de 
major monta, o excedente tera, necessariamente, que ser co-
berto corn recursos internacionais, quaisquer que sejam os pro-
jetos escolhidos para empregar esse excedente. No que a isso 
diz respeito, vale assinalar que o Banco Internacional, no pro- 
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grama de desenvolvimento econOmico do sul da Italia, empres-
tou recursos para cobrir as importagOes adicionais provocadas 
pelo aumento da renda. 

b) Preferencia pela inversdo privada. Como se disse an-
teriormente, a opiniao que prevalece nos paises latino-america-
nos concorda corn a necessidade de estimular a iniciativa priva-
da. Em consequencia, nao se poderiam formular objegOes fun-
damentais sObre esse principio de dar preferencia a inversao 
privada. Por conseguinte, geralmente, se considera que a inver-
sao de recursos publicos internacionais s6 se justifica se nao 
ha capital privado estrangeiro disposto a realiza-la. Nao obs-
tante, dois aspectos deveriam ser considerados, a firn de contri-
buir para a sua adequada, aplicagao pratica. 

Ja se assinalou, em primeiro lugar, a atitude traditional 
dos paises latino-americanos em favor da realizagao, pelo Esta-
do, de certas inversOes de carater public° que em outros paises 
foram levadas a cabo pela iniciativa privada. Isso foi compati-
vel corn uma quantidade consideravel de inversOes privadas em 
outros servicos publicos, o que demonstra que a atitude nao obe-
decia a consideragOes ideolOgicas e sim que por essa forma se 
favorecia melhor o desenvolvimento econ6mico do pats. 

Nao obstante, e evidente que agora procura-se depOr nas 
maos do Estado empresas que antes se deixavam a cargo da ini-
ciativa privada. Tampouco se vera nisso o efeito de considera-
goes ideolOgicas. Basta urn exemplo importante para o corn-
preender. E uma pratica estabelecida o contrOle que o Estado 
exerce sObre as tarifas dos servicos publicos. Nos Estados Uni-
dos se consideram razoaveis as tarifas que permitem urn rendi-
mento ate de 6 por cento do capital invertido. Ainda que se pos-
sa justificar urn limite urn pouco mais alto nos paises latino-
americanos, dificilmente poder-se-a atrair capital privado para 
novas empresas de servicos publicos corn esse nivel de rendimen-
to. Para o alcangar seria necessario elevar substancialmente es-
sa taxa, e isso, na realidade, nao se justificaria devido a nature-
za de tais emprosas. Ja nao se trata, como em outras epocas, 
de tecnicas novas, mas sim de tecnicas conhecidas. Portanto, 
nao existe razao alguma para pagar ao estrangeiro um premio 
consideravel por conhecimentos tecnicos que ja passaram a ser 
patrimOnio comum. 

E, pots, explicavel que em tais circunstancias o Estado 
prefira realizar por si mesmo essas inversOes ba,sicas e que tenha 
de apelar para os recursos publicos internacionais de juros re-
lativamente baixo, enquanto nao se estabelece o mercado priva-
do de b6nus nos grandes centros financeiros. Pelo mesmo mo-
tivo de seu baixo rendimento tampouco se apresenta a alterna-
tiva de interessar o capital privado latino-americano nesse tipo 
de empresas. 

Diferente é o caso dos servicos ptblicos ja existentes em 
maos o capital privado estrangeiro. As necessidades de capital 
adicional podem ser conserguida,s a taxas adequadas de juros, 
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quer nos mercados financeiros, quer no Banco de ExportagOes e 
Importacties e no Banco Internacional. 0 problema que ai se 
apresenta e de outra natureza. 2 freqUente que as tarifas nao 
se ajustern a alta dos custos de exploracao provocada pela infla- 
cao, chegando as empresas a perder, em alguns anos, sua ca-
pacidade de lucros razoaveis, quando nao a descapitalizar-se. 

Isso costuma ocorrer tambem corn os servicos publicos de 
propriedade do Estado, e em vez de uma aitude especifica 
contra a inversao estrangeira trata-se antes de outra das con- 
seqiiencias projudiciais da inflacao. Quando os ordenados e sa-
larios — como sucede coin freqiiencia — custam a se ajustar 
a alta de pregos, aumentam os lucros dos empresarios em geral 
e nao se sobem as tarifas dos servicos pirblicos para nao elevar 
mais o custo de vida. Ha, pois, uma transferencia de renda real 
nao sO das massas populares para os empresarios, mas tambem 
das empresas de servicos publicos, sejam elas publicas ou pri-
vadas. Por outro lado, se é dificil aumentar as tarifas quando os 
servicos pAblicos sao do Estado, muito mais o é quando estao 
em maos dos interesses privados e quando estes ademais sao 
estrangeiros. 

Em outros casos, tern havido resistencia a acolher capital 
estrangeiro quando, por uma razao ou por outra, este assume 
formas de monopOlio ou .limita francamente a concorrencia. No 
momento basta mencionarmos este fato pois o consideraremos 
mais adiante, quando nos ocuparmos do capital privado. 

Finalmente, a prOpria grandeza de uma empresa estran- 
geira, e o peso desmedido que poderia chegar a ter na vida in-
terna de um pais, provocam freqUentemente atitudes receiosas 
que, embora dificultem o acesso do capital privado a proprieda-
de das empresas, deixam abertas outras formas de colaboragao 
do mesmo, assim como das instituigOes de credit() internacional, 
conforme tambem se very oportunamente. 

Nesses casos de fundado receio seria desejavel que o Es-
tado delimitasse e desig:nasse o campo de acao que reservou 
para si, e desse segura:ncas suficientes ao empresarios pri-
vados em tOdas as outras ati.vidades nao afetadas por essa poli-
tica a fim de evitar que a iniciativa privada se retraia. Que essa 
politica 6 possivel demonstra-o o caso do Mexico nos ultimos 
anos, onde a reforma agraria e a expropriagao do petrOleo e das 
ferrovias nao foram obstaculos para que os empresarios priva-
dos nacionais e estrangeiros invertessem na indirstria manuf a- 
tureira e em outras atividades. 

Sob outro ponto de vista, nos casos em que se justifique 
a preferencia ao capital privado em vez de se facilitarem inver-
Mies do setor public°, 6 indispensavel proporcionar facil acesso 
as fontes internacionais de capital e de tecnica ao empresario 
dos paises latino-americanos a firm de que ele possa competir 
livremente corn o empresario estrangeiro. este urn dos pontos 
mais fracos do sistema de emprestimos internacionais e na Se-
ca° III deste capitulo nos dedicamos a considerar este impor- 
tante aspecto do nosso problema. 
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c) Divergencias de criterio sObre a conveniencia de um 
projeto. As vezes, apesar da falta de objegOes tecnicas a urn pro-
jeto, poderiam surgir cluvidas quanto a representar ele a solu-
gao mail conveniente para o desenvolvimento econOmico de um 
pais. Nao seria dificil resolver a questa.° se as duas partes inte-
ressadas vissem o projeto pelo mesmo prisma. Urn caso ilustra-
tivo 6 o do relatOrio da Missao Currie Ware o Desenvolvimento 
EconOmico da ColOmbia. Embora a Missao tenha sido enviada 
pelo Banco Internacional, o relatOrio expOe opini6es da respon-
sabilidade exciusiva de seus autores. E estes se mostraram con-
trarios ao estabelecimento da indirstria siderfirgica em Paz del 
Rio, baseando-se (entre outras consideragOes) na circunstancia 
de que o custo interno de produgao era superior ao prego do 
ferro e do ago importados. Se esse criterio houvesse prevalecido 
na America Latina, nao se teria intensificado a industrializa-
gao. Apesar de ser o seu custo maior do que o prego estrangei-
ro, uma inch:Istria pode ser econemica se o aumento liquido do 
produto, que deriva dos fatores nela empregados 6 maior do que 
aquele que se obtera em outros empregos, segundo se explica no 
exame dos problemas do comercio exterior. (1) 

Nao se poderia, pois, julgar este assunto concreto sem 
examinar as outras alternativas de inversao e sem discutir as 
possibilidades de substituigao de importagOes que um pais tera 
de realizar em virtude de seu prOprio crescimento. Em casos 
dessa natureza 6 que melhor se comprova a necessidade de urn 
programa de desenvolvimento. Mas, fora disso, o acOrdo a que 
se pode chegar em reunifies como a do Rio de Janeiro, acerca 
de uma politica de desenvolvimento e especialmente no que 
concerne a seus aspectos internacionais poderia constituir urn 
marco adequado para a solugao concreta de problemas desse 
tipo. 

d) Resistencia a inverter em certos tipos de servigos 
blicos. Tempos atras os governos latino-americanos obtiveram 
em Londres e outras pragas europeias, e posteriormente em No-
va York ate a crise mundial dos trinta, emprestimos destinados 
a servigos pfiblicos, tats como servigos sanitarios, escolas e edifi-
cios ptiblicos, que nem sempre tern uma produtividade direta, 
mas que contribuem notavelmente para o aumento geral da 
produtividade. Tratava-se, em geral, de emprestimos a longo 
prazo, que se pagavam corn recursos gerais do Estado e em al-
guns casos, corn taxas especiais. 0 mercado privado de capital 
continua sendo praticamente inaccessivel no exterior e nao sur-
giu outra forma de atender a essa necessidade. Nao resta clii-
vida de que a determinagao de conceder emprestimos de recur-
sos publicos internacionais para este fim, estimularia de manei-
ra apreciavel a absorgao desses recursos na America Latina. 

(1) Vide capitulo IV. 
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e) Necessidade da garantia do governo nas operacOes 
de emprestimo. Esse requisito tende tambem a limitar seria-
mente a capacidade de absorgao de recursos internacionais no 
campo da iniciativa privada. Por um lado, ha governos que pre-
ferem, como a natural, atender a suas pr6prias necessidades an-
tes das necessidades dos empresarios privados. Por outro, os em-
presarios sentem-se inibidos, ante a possibilidade de que a 
concessao de garantia estatal nas opera gOes que solicitam im-
plique numa intervengao direta em sua empresa, sem que outras 
razOes a justifiquem. Tudo isso explica por que na America 
Latina os recursos prIblicos internacionais s6 tenham podido 
chegar as empresas privadas em muito raras ocasiOes e em geral 
stmente aquelas de grande vulto. 0 credit° nao tern sido acces-
sivel as empresas medianas e pequenas, que tanto concorrem 
para o desenvolvimento industrial. Este ponto voltara a ser 
abordado na parte seguinte do presente capitulo. 

III 

O ACESSO DO EMPRESARIO LATINO-AMERICANO AOS 
RECURSOS PUBLICOS INTERNACIONAIS 

1. Instrutivos resultados de uma primeira experiencia. 

Expostos em paginas anteriores, os principals obstaculos 
que se op6em a inversao de recursos publicos internacionais, e 
examinadas, de modo geral, as possibilidades de eliminar esses 
obstaculos, parece conveniente nos estendermos de forma es-
pecial sObre uma delas cuja importancia nao deve ser desco-
nhecida. Referimo-nos a possibilidade de empregar esses re-
cursos em estimular a iniciativa e as inversOes privadas dos 
empresarios radicados na America Latina. 

Esses empresarios encontram-se, certamente, em condi-
gees econOmicas e tecnicas inferiores as dos estrangeiros e o es-
fOrgo que se faga para atenuar essa diferenga tern notaveis efei-
tos s6bre o desenvolvimento economic° e o funcionamento do 
sistema de livre iniciativa. Falaremos aqui sObre o aspecto eco-
nOmico. 0 aspecto tecnico sera, estudado em outra parte do 
presente trabalho. (1) 

fato conhecido que, na America Latina, em muito pou-
cos casos se tem podido atender de forma adequada a necessi-
dade de creditos a prazos medios e longos para a inch:Istria, e 
que é este urn dos fatores que the retardam o desenvolvimento, 
0 sistema bancario esta bern preparado para os emprestimos ha-
bituais a curto prazo a firn de suprir as deficiencias do capital 
circulante, e corn freqiiencia esses emprestimos se fazem com 
efeitos inflacionarios. Disp6e-se, pois, da organizagao basica 

(1) Vide o Capitulo 
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para fazer emprestimos a indirstria, mas lido dos recursos a pra-
zos adequados. A mesma legislacao bancaria costuma opor-se 
a que nessas operacOes se imobilize uma proporgao imoderada 
dos depOsitos correntes. 

Em alguns paises, alem dos bancos cornerciais, existem 
instituicOes especiais que contribuem ao fomento industrial, 
mas quase sempre seus meios sao limitados. 0 problema con-
siste, pois, em empregar os melhores estabelecimentos existen-
tes no pais — sem prejuizo da criagao de outros, se isso f6r aeon-
selhavel — a fim de fazer chegar o credit() internacional, por 
seu intermedio, aos empresarios da America Latina. 

As instituicOes de credit() internacional nao haviam tido 
oportunidade de fazer emprestimos a esses empresdrios, pois 
suas operagOes corn a iniciativa privada,  se efetuaram sobretudo 
corn empresas de utilidade pnblica, em sua maior parte estran-
geiras. A preocupagao em corrigir essa deficiencia levou-as a 
tratar de atender As necessidades dos empresdrios latino-ame-
ricanos. Assim, o Banco Internacional de Reconstrucao e De-
senvolvimento iniciou a realizacao dessa ideia no Mexico, mas 
em circunstancias que nao contribuiram para urn born resulta-
do. Corn a garantia do governo mexicano, o Banco resolveu con-
ceder 10 milhOes de delares a urn consOrcio de bancos particula-
res do pais, o qual se constituiu corn o fim de conceder empres-
timos de mediana importancia a, inchlstria. As circunstancias 
principais que nao permitiram o exit° dessa operagao foram as 
seguintes : 

a) Os tramites excessivamente complicados em relagao 
corn o tamanho das operagOes. Cada uma delas tinha que ser 
aprovada em Washington, para o que era necessario fazer jun-
tada de uma serie de antecedentes e informagoes que os solici-
tantes de credit° nao estavam acostumados a apresentar em 
suas operagOes habituais corn o sistema bancario. Na realidade, 
essa aprovagao ja, era a quarta que se requeria; a primeira 
tinha que ser dada pelo banco de onde se originava a operagao; 
a segunda, pelos bancos que dividiam responsabilidades como 
signatarios soliddrios e a terceira, pela Nacional Financeira, 
instituicao oficial mexicana que outorgava a garantia do Estado. 

b) A exigencia da assinatura de tres firmas bancarias 
parece ter sido tambem urn obstaculo, embora, sObre isso, as 
opiniOes que colhemos no Mexico sejam divergentes; segundo 
alguns bancos, isso tende a uma melhor selegao das operacOes, 
ao passo que outras instituicOes opinam que significou urn fa-
tor inibiterio para bancos que nao desejam compartilhar corn 
outros operagOes de sua prOpria carteira. Como quer que seja, 
nao teria havido resistencia, caso so se exigisse uma firma ban-
caria 

c) Em operagOes desta natureza apresenta-se o risco de 
cambio. 0 banco central tomava a seu cargo a metade do risco 
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e a outra metade ficava a cargo do devedor. Em tais condigees, 
as sociedades financeiras que conce dem emprestimos no Mexico 
a prazos medianos e lenges poderiam ()fencer melhores termos 
em operacees individuais, pois air da quando a taxa de juror 
resultasse um pouco mais alta, a )peracao se fazia em moeda 
nacional e nao em &dares. Nao obstante, a capacidade de em-
prestimos de tais sociedades e limit ada, e, se se tratasse de ope-
ragoes de maior vulto, n<io teriam podido competir com os ca-
pitals de origem externa. alem day; dificuldades de transferen-
cia internacional corn que poderiam se defrontar os fundos de 
origem interna. 

Alem dosses obstaculos, houve outros que se devem ao 
carater da legislacao mexicana e que provavelmente nao sao de 
eliminagao dificil. 

0 Banco de ExortagOes e Importa.Oes fez uma operacao 
desse tipo e de maior vulto, corn :ndustriais italianos, e os re-
sultados satisfatOrios o levaram a iniciar outra experiencia nos 
Filipinas . 

. Possiveis solueoes do problema. 

Examinadas as dificuldades que malograram a operagao 
mexicana, nao se percebem motivos intrinsecos que impecani 
elimina-las. Se se escolhem os bancos e entidades mais serios 
e respeitados em cada pais, nao ha razao nenhuma para que 
nao se lhes possarn conceder somas globais de grandeza propor-
tional a seu capital e reservas coin o firm de que as empresteni 
diretamente a indastria, de acerth com certas condigOes esta-
belecidas e sem ter que solicitaa aprovagao especifica, salvo 
quando as somas ultrapassam certo limite que nao seria dificil 
determinar. Desde logo seria prE ciso informar posteriormente 
sobre as operacties realizadas, maa sem necessidade de apresen-
tar todos os antecedentes e requisitos exigidos naquele primeiro 
caso experimental. 

Quanto ao risco de cambio, a soluga,o dada no caso me-
xicano parece razoavel. Mas seria necessario tornar a opera-
ea° mais atraente ao industrial, oferecendo-lhe um juro me-
nor do que o dos emprestimos rEalizados em moeda nacional. 
0 tipo de juro cobrado pelas emidades internacionais e rela-
tivamente baixo e, apesar da comissao de garantia que seria 
preciso dar ao banco intermediario e do premio para risco de 
cambio que teria de perceber o banco central sebre a metade 
do emprestimo, cujo tipo de cambio garantiria, poder-se-ia con- 
seguir um tipo mais bai:xo do que os tipos relativamente altos 
que costumam apresentar estas opera,gees nos paises latino- 
americanos. i legico que o industrial corra pelo menos a me-
tade do risco de cambia, pois o ativo adquirido corn o montan-
te do emprestimo tambem subira de valor em caso de desva-
lorizacao monetaria. 
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Devem-se examinar agora as possibilidades concretas de 
se realizarem estas operagOes corn a amplitude que poderiam 
adquirir em tbda a America Latina, se o sistema fOsse adequa-
damente organizado. As possibilidades sao tres : organizar o 
sistema de credit° industrial sob a dependencia do Banco In-
ternacional; organiza-lo dentro do Banco de ExportagOes e 
Importagoes, e criar urn Fundo especial. 

Vejamos as duas primeiras solugOes para examinar de-
pois, a parte, a solugao que se refere ao Fundo especial. No 
que diz respeito ao Banco Internacional, seria desejavel, pelas 
razOes ja expostas, que essas operagOes nao necessitassem de 
garantia governamental, embora o banco central de cada pais 
tivesse que aprovar as somas totais a serem concedidas, em vir-
tude do risco de cambio que cobre. Embora seja certo que, em 
virtude de seus estatutos, o Banco Internacional exige aquela 
garantia, poderia realizar essas operagOes mediante uma enti-
dade filial semelhante a Corporagao Financeira Internacional, 
que o prOprio Banco projetou em 1951, a pedido do Conselho 
EconOmico e Social das NagOes Unidas. Segundo o projeto, a 
essa, corporagao seria facultado o direito de realizar o tipo de 
operagOes que se esta preconizando, ainda que o seu objetivo 
seja diferente. Sua finalidade 6 mais a de atrair preferente-
mente as inverses particulares estrangeiras nos paises menos 
desenvolvidos, e tambem promover as inversOes locais, seja por 
operagOes de emprestimo, seja mediante a subscrigao de agOes, 
que se venderiam depois, no pais ou no estrangeiro. A corpo-
ragao s6 contaria corn urn capital de 250 milhOes de &dares 
para todo o mundo, importancia que poderia ser muito insu-
ficiente se os emprestimos industriais atingirem o alcance que 

dado esperar. 0 prop6sito primordial que essa corporagao 
procura atingir e a ideia des,ses emprestimos nao sao incom-
pativeis. Pelo contrario, completam-se de tal maneira que se 
esta entidade f6sse criada corn maiores recursos, ter-se-ia al-
cangado uma solugao satisfatOria para esse importante pro-
blema. 

Quanto ao Banco de ExportagOes e ImportagOes, o fato 
de que esta instituigao tenha comegado a realizar corn exito 
tats operagOes de credit() industrial, bem demonstra que esta 
plenamente capacitado para o fazer. Alem do mais, o Banco 
disp6e de recursos em muito maior quantidade do que o que 
foi planej ado para a corporagao antes mencionada. A circuns-
tancia de nao ter que obter seus recursos mediante a emissao 
de b6nus nos mercados financeiros, permitiria ao Banco de 
ExportagOes e Importagoes operar corn uma amplitude de cri-
t6rio que acaso nao teria, se se visse obrigado a levar em conta 
certas duvidas e reticencias corn que talvez fOssem recebidas 
as operagOes que nao sao familiares aos centros financeiros 
do exterior. 
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3 Criacao de urn Fundo especial dentro do sistema inter-
americano. 

Poder-se-ia fazer uma primeira objecao a esta iddia : 
que se projeta uma nova entidade, nao obstante ja existirem 
duas que poderiam desempenhar o seu papel. Nao 6 do pro-
pOsito deste informe formular recomendagoes acerca da solu-
gd,o mais conveniente. Mas, assim mesmo, deve-se assinalar 
que, se 6 necessario dar amplitude a este sistema de creditos 
industriais, sera preciso criar um regime especial, ja, seja em 
combinagdo corn o organismo proj etado pelo Banco Internacio-
nal, e que, como se disse, esta em consideracao nas NagOes Uni-
das, seja urn novo departamento do Banco de ExportagOes e 
ImportagOes. Na realidade, trata-se de operagOes de tipo dife 
rente daquele que esses bancos realizam habitualmente, e que 
requerem uma experiencia adequada. :feria necessario, talvez, 
estabelecer agencias ou sucursais nos principais paises, afim de 
manter urn contacto mais intimo corn o sistema bancario e de 
conhecer diretamente as necessidades da, indtstria. E Obvio que, 
corn tal propOsito, seria preciso formar urn pessoal especializado 
que, em grande parte, poderia surgir dos prOprios bancos latino-
americanos, se se desse a devida importancia ao conhecimento 
direto do meio em que se teria de operar. 

Tudo isso nos levou a apresentar esta terceira alterna-
tiva, para cuja escolha poderiam influir tambem consideragOes 
de outra natureza. Se na Reuniao do Rio de Janeiro forem 
assentadas as bases de uma politica vigorosa de desenvolvi-
mento econ6mico, 6 possivel que se tenha de considerar a cria-
cao de instrumentos de que hoje carece o sistema inter-ame-
ricano. Em tal caso, esta terceira possibilidade teria meritos 
suficientes para ser examinada conjuntamente corn as outras. 

Se a idela chegar a se cristalizar, todos os paises teriam 
que contribuir corn o capital. Mas, desde logo, s6 uma parte 
relativamente pequena dos fundos disponiveis podera ser pro-
veniente da America Latina, pois trata-se precisamente de 
atrair para ela recursos internacionais. Por conseguinte, sera 
necessario dotar essa entidade de recursos especiais em quan-
tidade suficiente, e o capital — sem prejuizo do seu emprego 
em operagOes — devera ter como finalidade principal cobrir 
eventuais perdas na aplicagao desses recursos. 

Quanto a esses recursos, nas circunstancias atuais seria 
muito dificil encontrar outra solucao que nao f6sse uma do-
tagao dos Estados Unidos para um Fundo especial para opera-
cOes dessa natureza. Se essa deve ser a fonte, nao parece ter 
importancia a forma sob a qual se apresente a dotagao. Nao 
obstante, hd urn recurso, que por sua natureza especial, pode 
ser considerado mais adequado. Calcula-se que os Estados Uni-
dos percebem cerca de 100 milhOes de ddlares por ano do im-
pOsto que cobram sObre o rendimento do capital invertido por 
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suas firmas e empresas na America Latina. Trata-se pois de 
renda proveniente de fonte latino-americana, e, sem entrar 
no aspecto juridico da questao — pois aqui nao é oportuno 
faze-lo — poder-se-ia aduzir a isso a conveniencia de que essa 
renda ficasse na prOpria America Latina, contribuindo para 
urn ritmo mais intenso do seu crescimento. Na realidade, o 
prOprio Tesouro dos Estados Unidos mostrou-se disposto a acei-
tar a redugao do que percebe por meio daquele tributo, corn o 
fim de estimular as inversOes privadas de capital norte-ame-
ricano dos paises latino-americanos. Tern-se discutido corn 
freqiiencia a possibilidade de uma eliminacao total do referi-
do impOsto; mas tal ideia tern sofrido objegOes, nao tanto pela 
redugdo — insignificante, por certo — que provocaria no ren-
dimento fiscal daquele pais, como pelo tratamento discrimina-
tOrio que isso introduziria no regime fiscal. Tal limitagao im-
pede que se de o maxim° de estimulo fiscal as inversOes pri-
vadas dos Estados Unidos na America Latina; mas, em troca,  
poder-se-ia discutir a possibilidade de empregar esses recursos 
em estimular a empresa privada dentro dos prOprios paises 
Latino-americanos. 

Infelizmente, nas circunstancias atuais, esses paises nao 
poderiam utilizar o mercado financeiro dos Estados Unidos para 
obterem recursos destinados a um Fundo de Desenvolvimento 
da natureza daquele que aqui se considera. Mas se os Estados 
Unidos se comprometessem a dotar o Fundo corn o produto do 
mencionado imposto, por urn certo nirmero de anos, essa renda 
poderia servir de base a emissao de urn emprestimo no dito 
mercado, em condigOes semelhantes as das operagOes do Te-
souro. Isso poderia dar ao Fundo, a medida que se fOssem am-
pliando as suas operagOes, uma dotagao muito maior do que 
a que se teria mediante a contribuigao direta do imposto. Ofe-
receria esta formula a vantagem de contribuir para que a pou-
panga privada voltasse a se interessar pelo desenvolvimento 
latino-americano, e seria reaberto — se bem que desta forma 
especial — urn mercado financeiro que tern permanecido pra-
ticamente fechado para a America Latina, desde a crise mun-
dial. 

Nao a possivel determinar a quantidade de capital que 
a America Latina poderia absorver anualmente nessas opera-
gOes de credit() industrial. Isso dependera, em grande parte, 
da habilidade corn que se organize e se trabalhe corn o siste-
ma. Entretanto, dadas as consideraveis necessidades potencials 
dos paises latino-americanos, nao seria exagerado pensar que 
poderiam ser absorvidos pelo menos de 50 a 100 milhOes de 
eOlares anuais, uma vez que o sistema f6sse organizado. 

No caso de serern insuficientes os recursos considerados 
anteriormente, ocorre pensar, entre outras possibilidades, que 
o Fundo pudesse redescontar no Banco de ExportagOes e Impor-
taciies parte de seus titulos, a fim de munir-se de novos re- 
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cursos disponiveis para emprestimos. Para se fazer o mesmo 
no Banco Internacional, e mister que a garantia conjunta e 
solidaria que os governos participantes possam dar as opera-
goes do Fundo, the permitam cumprir corn o correspondents 
requisito de seus estatutos. 

Sera necessario prever a eventualidade de insuficiencia 
de recursos se o Fundo estender suas operagOes ao campo da 
agricultura. Isso tambem dove ser materia para estudo especial. 
Urn dos mais graves obstaculos ao progresso agricola na Ame-
rica Latina e a falta de capital. A agricultura encontra-se, 
geralmente, em inferioridade de condigOes em relacao ao co-
mercio, a inclastria e outras atividades urbanas. Nao s6 encontra 
dificuldades semelhantes as da inch:Istria para conseguir creditos 
a prazos mediano e longos, como tambem as encontra em seus 
creditos para prover-se de capital circulante. > urn fato co-
nhecido que os bancos comerciais preferem operacOes a curto 
prazo de carater comercial e industrial, porque, alem de sua 
maior liquidez, podem concentrar-se nas cidades e sao de mo-
vimento menos dispendioso do que as operagOes agricolas. 0 
capital circulante na agricultura requer, em geral, prazos mais 
dilatados, e os emprestimos estao expostos a imobilizagOes pro-
venientes de contingencia meteorolOgicas. Isso tern levado 
pratica muito difundida de encomendar a bancos do Estado as 
operagOes desse carater. Esses bancos dispOem, geralmente, de 
capital relativamente pequeno, sendo obrigados a recorrer ao 
redesconto para adquirir recursos adicionais, pratica essa que 
costuma trazer conseqiiencias inflacionarias. 

0 fato de serem esses bancos entidades do Estado, per= 
mitiu ao Banco Internacional realizar operacOes corn os mesmos 
e corn outras instituic6e,s oficiais, dedicadas a fomentar a agri-
cultura. Os emprestimos cram destinados a cobrir importagOes, 
mas tambem ha casos em que o Banco :abandonou essa pratica, 
concedendo emprestimos as referidas entidades para que elan 
possam ampliar t6das as suas operagOes, sem aquela limitagao. 
Corn tal objetivo, o Banco emprega recursos provenientes do 
pagamento ou amortizacao de emprestimo efetuados para co-
brir importacOes de bens de capital. Na realidade, seria o 
mesmo que se os recursos provenientes do pagamento ou 
amortizacao fOssem recebidos pelo Banco em Washington, e 
voltassem a ser emprestados ao pais. Mas ao escolher a forma 
mencionada procedeu-se corn uma elasticidade de criterio que 
permite contornar a dificuldade irnposta por aquela limitagao. 

claro que se o Banco o pudesse fazer de forma direta, suas 
operagOes agricolas poderiam adquirir muito vulto e nao seria 
necessa,rio que o novo sistema que se preconiza para o credito 
industrial se estendesse tambem a essas operagOes, mormente 
se o Banco de ExportacOes e Importagoes intervier. Em 
caso, este sistema poderia se especializar no credit° industrial, 
o que seria mais vantajoso, sob todos os pontos de vista. 
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IV. 

AS INVERSOES DE CAPITAL PRIVADO ESTRANGEIRO 

1. Breves consideracoes sobre a situacio atual. 
As inversOes de capital privado dos Estados Unidos na 

America Latina, assim como o capital privado de outras pro-
cedencias, tern-se orientado, preferentemente, para as ativida-
des exportadoras. Essa caracteristica tradicional continua 
prevalecendo. Salvo em casos especiais, a inversao em ativida-
des infernos nao tern despertado o mesmo grau de interesse; 
obedece a outros criterios, requer o conhecimento de urn mer-
cado local geralmente limitado e esta exposta a dificuldades 
de transferoncia de servigos a que escapam, de ordinario, as 
inversOes destinadas a promover exportagOes. Costuma-se 
mencionar corn exemplo a grande atragao que o desenvolvi-
m ento interno do Canada tern oferecido ao empresario norte-
americano. Mas este pais constitui urn caso aparte que nao 
permite generalizagOes. 

Alem de tudo o mais, o rendimento alcangado pelo capi- 
tal privado nos Estados Unidos tern sido alto. No periodo 1947-
50, o rendimento medio das inversoes em companhias manu-
fatureiras, depois do pagamento de impostos, foi de 14,6 por 
cento, e nos quatro anos transcorridos no atual decenio, se bem 
aue a media tenha baixado para 10,5 por cento, continua rela-
tivamente alto. 

A lOgico que o capital privado estrangeiro trate de con- 
seguir urn rendimento igual, pelo menos ao que tern em seu 
prOprio pais. Ha é verdade, inversOes de rendimento muito 
maior na America Latina. Mas se em tais condigOes esse tipo 
de inversOes se generalizasse e adquirisse grande amplitudo, a 
carga dos servigos financeiros poderia chegar a constituir urn 
fator muito seri° na balanga de pagamentos dos paises latino-
americanos. 

Tudo isso indirs a crer que, mesmo em condigOes muito 
propicias para esse tipo de inversOes na America Latina, nao 
é de se esperar delas urn crescimento de natureza suficiente a 
contribuir corn intensidade para a acelerag'ao do seu ritmo de 
desenvolvimento. E, se isso chegasse a suceder em alguma oca-
sido, a carga de servigos limitaria a capacidade de absorgao de 
capital. Basta levar em conta que, se o rendimento do capi-
tal privado fOsse apenas de 10 por cento, corn o mesmo 
servigo financeiro poder-se-ia absorver duas vezes e meia mais 
capital, na forma de recursos ptiblicos internacionais, dada a 
atual relagao de taxas de juros. 

2. Os obstaculos e as possibilidades de os eliminar 

0 que acima foi dito p6e em evidencia que o atual es-
tado de coisas esta longe de ser satisfatOrio. A aspiragao de 
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receber mais capital privado estrangeiro a geral, sobretudo nos 
casos, tao freqiientes, em que, junto corn o capital, vem uma 
nova tecnica, tanto da produgao como da organizagao da em-
presa e desenvolvimento do mercado. Mas nao se pode negar 
que existem dificuldades reais que estorvam, as vezes, a afluen-
cia desse tipo de capital em varios paises latino-americanos. 
Examinaremos, a seguir, as principals dificuldades. 

a) Dificuldades de transferencia — Em outra parte do 
presente trabalho, insistiu-se sObre a necessidade de uma pre-
visora politica de estimulo as exportagOes e de substituigao de 
importagOes, para atenuar ou eliminar as crises periOdicas de 
divisas, crises essas tao freqiientes na America Latina. Isso logo 
aliviaria as dificuldades de transferencia que se apresentam 
em muitos dos paises latino-americanos. 

A inflagao e tambern uma das causas principals desses 
transtOrnos. Quando nao se trata de uma simples inflagao de 
custos, aumenta o volume dos lucros a transferir para o 
exterior, e, se a moeda nao se depreciou externamente corn a 
mesma intensidade que na economia interna, a pressao destas 
transferencias sObre a balanga de pagamento pode trazer re-
sultados muito perturbadores. Assim sucedeu naqueles casos 
— e certamente foram de importancia — em que se manteve du-
rante muito tempo uma cotagao estavel do dOlar, ao passo que 
subiam rapidamente os pregos internos. 

Tal conseqiiencia costuma ser agravada devido a que 
organizagOes estrangeiras que trabalham na America Latina, 
corn uma quantidade relativamente grande de creditos outor-
gados pelo sistema bancario nacional, costumam ter em conta 
a responsabilidade exterior da firma e nao o capital real de-
signado para suas operagOes locals. Desta forma, a firma es-
trangeira trabalha corn urn vultoso capital do pais e leva ao 
exterior os seus beneficios, como se fOssem rendimentos do 
capital estrangeiro invertido. 

As disposigOes que asseguram a remessa ate a uma certa 
quantia de rendimento do capital invertido e de uma certa 
proporgao de amortizagOes, representam uma vantagem em re-
lagao a situagOes anteriores em que as remessas de servigos es-
tavarn sujeitas a serias restrigOes. Mas st• um mercado de cam-
bio livre permite realizar a transferencias sem nenhuma 11- 
mitagao, se bem que o alivio que isso significa seja limitado, 
em muitos casos, pela instabilidade que costuma se apresentar 
e pelo maior gran de depreciagao monetaria que sofre o re-
ferido mercado em relagao ao ambito interno. Como quer que 
seja, estamos em presenga de urn dos males caracteristicos que 
traz consigo a inflagao. Per urn lado, aumenta exageradamente 
os lucros das empresas, e por outro, leva a medidas restritivas 
ou a situageies desfavoraveis que — ainda quando possam ser 
justificadas pelas circunstancias — sao consideradas atentatO-
rias aos interesses do capital privado. Na realidade, nao ha 
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possibilidade de solugOes satisfatOrias dentro de urn estado de 
inflagao do tipo assinalado, e isto a outra prova das conse-
atiencias adversas que, cedo ou tarde, provoca este fenemeno 
sObre o desenvolvimento econOmico. 

b) Limitacties opostas a certas inversoes . As vezes se 
estabelece um criterio seletivo quanto as inversOes que um pain 
deseja admitir ou quanto aquelas a que estd disposto a conce-
der urn tratamento de cambio na forma acima ref erida. Tra-
ta-se assim de favorecer certo tipo de inversees e dificultar 
outras, que, a criterio das autoridades, poderiam ser realiza-
das pelas firmas nacionais. Neste Ultimo caso, por exempio, 
estao tOdas aquelas atividades cuja tecnica é facilmente acces-
sivel e nas quais, segundo este modo de proceder, nao se justi-
ficaria a inversao de capital estrangeiro e a conseqiiente re-
messa de lucros para o exterior, quando ha campos de apli-
cacao em que elas podem ser de positiva vantagem para o pais. 

Os motivos desta atitude sao compreensiveis, e tambern 
o sao os receios que ela suscita nos paises exportadores de ca-
pital. 0 conceito de discriminagao da sempre lugar a essas 
susceptibilidades, e, ocorre perguntar se os efeitos desfavord-
vets que provocam na inversao estrangeira ao desanimar sua 
afluencia, sao ou nao compensados na pratica pelos resultaclos 
tangiveis dessa politica. 

A organizagao de um sistema de credit° internacional 
destinado ao empresario latino-americano poderia mudar a at-
mosfera em que surgiram as restricees desse tipo, porque ele 
ja nao se sentiria em inferioridade de condigOes em relagao ao 
empresario estrangeiro, por sua deficiencia de capital; e se a 
isso acrescentarem meios que facilitem o seu acesso a tecnica 
moderna a fim de aumentar a produtividade, a necessidade real 
de urn regime seletivo de inversoes privadas estrangeiras per-
deria grande parte das razOes de ordem econOmica que agora se 
encontram para o justificar. 

c) Resistencia a certos tipos de inversoes. Nao alcan-
cariamos corretamente o prop6sito de examinar corn objeti-
vidade os obstaculos que se interpOem a, inversao privada es-
trangeira se omitissemos urn ponto que é delicado, pelas con-
troversias que suscita. Mesmo nos casos em que se favorece 
certo contrOle seletivo das inversees. na  America Latina, nao 
ha, na realidade, exemplos not6rios de animosidade para corn 
o capital estrangeiro invertido em condicOes de livre concor-
rencia. Os estados de animo adversos ao capital estrangeiro 
tern surgido, geralmente, nas ocasiees em que, devido ao pro-
prio cardter da concessao — como no caso de servigos pUbli-
cos — ou devido ao prOprio regime ou magnitude da empresa, 
houve monopOlio ou franca limitagao da concorrencia na pra-
tica Diante destes exemplos, que foram objeto de atencao 

podes-se-iam citar outros e inumeraveis, de empresas 
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comerciais ou industrials estrangeiras que — alem de terem 
alcangado o reconhecimento geral de sua eficacia tecnica e 
econOmica — nao sofreram manifestagOes adversas de qual-
quer natureza, embora no curso de suas operagOes tenham en-
frentado dificuldades de transferencia ou problemas adminis- 
trativos com as autoridades. 

Nao se deve supor que o pablico latino-americano tenha 
a esse respeito, uma atitu de diferente da atitude do public° 
dos Estados Unidos. Nao e suficiente que uma ernpresa seja 
a expressao da livre iniciativa para que o pUblico se incline 
favoraveimente a ela; a. livre iniciativa tem que estar ligada a 
urna concorrencla lea' e livre, e nisso a opiniao pfiblica, assume 
uma posiga'o teOrica inatacavel. Nos Estados Unidos a pressao da 
opiniao pUblica conseguiu duas conquistas fundamentais : pri-
meiro, uma legislacao que protege os interesses gerais, acorn-
panhada de um mecanismo de vigilancia e aplicagao da lei; 
e, segundo, a formagao de um senso de responsabilidade cole-
tiva, junto corn a pratica estabelecida de dar publicidade a seus 
negocios, naquelas grandes corporagifies que por sua magnitude 
ou pela natureza do mercado, atuam num ambiente de limi- 
tada concorrencia.. 

A certeza de que as empresas norte-americanas que ope-
ram na America Latina nao estejam, praticamente, isentas da 
agao dessa legislagao, poderia contribuir para desanuviar a at-
mosfera desfavoravel que se formou a esse respeito. Tal e a 
interpretacao que cabe dar a recente decisao do Departamento 
de Justiga dos Estados Unidos de investigar a forma por que 
opera uma grande corporagao daquele pais na America Central. 

Em alguns casos, a aplicacao de medidas anti-monoPo-
listas poderia exigir a desintegracao de um complexo de opera-
cOes, em detrimento da eficiencia de uma organizagao. Isto 
na'o quer dizer que o problema nao possa ser resolvido satis-
fatOriamente. Existem aqui possibilidades reais de cooperac'ao 
internacional; e se concebem ajustes inter-governamentais a 
fim de conseguir que, sem prejuizo da liberdade de iniciativa 
das empresas, no campo que ihes e propicio, sua forma de ope-
rar fique sujeita a normas adequadas de contrOle que, alem 
de assegurarem a defesa, do interesse coletivo, permitem aos 
paises latino-americanos conhecer a soma dos lucros reais ge-
rados no seu prOprio territOrio e ihes facilitem a aplicagao de 
tributos razoaveis. 

A complexidade da vida econemica real, torna impossivel 
estabelecer uma fOrmula Unica para a solucao dos graves e 
diversos problemas que esse tipo de empresas traz consigo. 
Mas, firmada uma politica de cooperagao corn propOsitos co-
muns, conseguir-se-a, primeiro limpar a atmosfera de elemen-
tos perturbadores e depois, criar, de maneira gradativa, con-
digOes favoraveis a inversao e a sua eficacia no desenvolvimen-
to econOmico da America Latina. 
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compreensivel que em casos da natureza do que se 
acaba de mencionar, o Estado considere a alternativa de rea-
lizar, por si pr6prio, a inversao, a fim de evitar as complicacoes 
que a limitagao ou falta de concorrencia representam. Nao 
se poderia dizer que, ao proceder assim, urn pais latino-ameri-
cano esta interferindo indevidamente no principio da livre 
empresa. ✓ste principio a desrespeitado desde o momento em 
que a livre concorrencia nao existe ou se encontra seriamente 
restringida. Sob este ponto de vista, nao haveria razOes para 
que urn governo nao pudesse recorrer a emprestimos interna-
cionais de carater ptblico. 

Entretanto, mesmo transposto este obstaculo que se op6e 
ao acesso de urn governo aos referidos emprestimos interna-
cionais, poderiam surgir outros, relativos A operagdo em si 
mesma. As entidades prestatarias estao, em verdade, obriga-
das a procurar a aplicagao vantajosa de seus recursos em pro-
jetos de boas bases econOmicas; tern que assegurar-se tambem 
de que a administracao das empresas correspondentes possa 
desenvolver-se num grau aceitavel de eficiencia. Nao se trata, 
pois, de uma questa° de principios, mas sim de uma aprecia-
gao pratica. 

A este respeito abrem-se possibilidades que talvez nao 
tenham sido aproveitadas em tOda a sua potencialidade. Ha 
casos em que, embora a iniciativa privada nao possa atuar 
satisfatOriamente em face dos motivos anteriormente mencio-
nados, poderia faze-lo corn grande eficacia no regime de con-
tratos de administragao ou de prestagao de servigos, conforme 
se queira chamar. Por exemplo : o estado pode entrar em acOr-
do com uma firma privada para a construcao de um determi-
nado projeto e the confiar — a ela ou a outra firma — a ad-
ministragao da empresa pelo tempo suficiente a amortizar to-
talmente o emprestimo, ou uma boa parte dele. As firmas 
podem tambem ter interesse em contribuir corn uma parte do 
capital seja em carater transitdrio ou permanente. Ocorrem 
diferentes possibilidades, tanto sob estes aspectos como nos ca-
sos em que houverem elementos especiais de risco. De tOdas 
as maneiras, poderia ser uma caracteristica geral desses con-
tratos a obrigagao assumida pela firma privada estrangeira, de 
preparar pessoal tecnico e administrativo nacional para que, 
corn o correr do tempo, possa ele responsabilizar-se pelo fun-
cionamento total da empresa. 

3. Consideragoes finais. 

Nada foi dito ate agora neste informe acerca da nacio-
nalizacao de empresas estrangeiras. Nao obstante, nos paises 
exportadores de capital costuma-se mencionar este fato entre 
os fatores que inibem o capitalista estrangeiro. Embora tenha 
havido muito poucas nacionalizacOes na America Latina e me-mos ainda nacionalizagoes seguidas de desagradaveis quest6es 

48 



de indenizagao, nao se pode negar que a sua repercussao psi-
colOgica assuma, corn freqiiencia, grandes proporgOes. Embora 
nao caiba discutir aqui este assunto nem o merit° de fOrmulas 
juridicas alheias a nossa competencia, nao resta duvida que, 
em este e em outros aspectos do problema da inverse.° estran-
geira, go se conseguira uma solugao satisfatOria e perduravel 
na base de uma politica de cooperagao internacional para o 
desenvolvimento econOrnico Latino-americano. Uma politica 
bem concebida e de acOrdo com indispensaveis medidas nacio-
nais, que alem de estimular o ritmo de crescimento econOmico 
contribua para remediar certos males, tais como aqueles que 
foram mencionados acima, criara, uma melhor compreensao dos 
objetivos que se procuram corn a inverse.° do capital estrangei-
ro. E isso sera a melhor garantia de seu born tratamento. 

'Tambem se costuma mencionar a instabilidade politica 
da America Latina como elemento desencorajador das inversees 
de capital privado estrangeiro. Sem dtvida que podem ser im-
portantes as repercussOes psicolOgicas exteriores de certas al-
teragOes politicas que se processam fora dos canais regulares. 
Mas 6 necessario ver estes acontecimentos sob uma adequada 
perspectiva. A America Latina nao s6mente este, sugeita a vi-
cissitudes em sua politica interna, mas tambem ao impacto de 
alternativas politicas e econemicas que ocorrem interiormente 
nos grandes centros industriais e que de uma forma ou outra 
cos t u m am ser de consideravel amplitude. Tudo isso, c1.3 
um modo ou de outro, afeta a balanga de pagamentos da Ame-
rica Latina, seu potential de desenvolvimento e sua capacida-
de para importar e atender as remessas do capital estrangeiro 
invertido. Por outro lado, nao se poderia afirmar que os go-
vernos surgidos daquele tipo de mudangas politicas na America 
Latina tenham tido para corn o capital estrangeiro uma ati-
tude mais incompreensiva do que os governos surgidos do fun-
cionamento regular das instituigOes. De qualquer modo, a ati-
tude favoravel de uns e outros nao dependera apenas de uma 
formula, mas sim da formagao daquele ambiente propicio, a 
que antes se fez referencia, mediante uma adequada combi-
nagao de medidas nacionais e internacionais. 
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CARtTULO III 

0 AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A POLITICA DE 
ASSISTENCIA TECNICA 

I 

AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA EM 
MATERIA DE PRODUTIVIDADE 

1. Concentracao de esforcos na agricultura. 

A assistencia tecnica e o elemento primordial da colabo-
raga° internacional na politica de desenvolvimento econOmico. 

Em termos gerais, o campo em que a assistencia tecnica 
node dar resultados mais imediatos diz respeito ao aumento da 
produtividade, mediante o melhor aproveitamento dos recursos 
que estao em use atualmente na agricultura, na inchistria e na 
mineragao. Isso assume carater decisivo na aceleragdo do de-
senvolvimento econtanico. Mas nao se deve esquecer que ha 
outros campos em que, embora os efeitos da assistencia tecnica 
custem mais a se manifestar, sua importancia no problema da 
produtividade é consideravel. Referimo-nos principalmente 
pesquisa e levantamento dos recursos naturais dos paises latino-
arnericanos, bem como a investigagao de novas utilizagOes desses 
recursos, a de novas tecnicas de produgao, e ao seri° problema 
da formagao de pessoal tecnico. 

Nao nos ocuparemos neste capitulo de tOdas essas formas 
de assistencia tecnica, e sim daquelas que se relacionem dire-
tamente com o problema da produtividade, sem naturalmente 
desconhecer a importancia das outras. Em verdade, no final 
deste capitulo recomendaremos estender-lhes tambem o estudo 
que se julga indispensavel para tragar uma politica de produ-
tividade na America Latina. 

Nao basta atuar em casos isolados e deixar que os ensi-
namentos que se derivam deles se irradiem lentamente por t6da 
a economia. Se se tiver de acelerar a taxa de crescimento eco-
nOmico, o aumento das inversOes devera ser acompanhado de 
uma intensa campanha de propagagao de metodos tecnicos que 
colaborem para um melhor aproveitamento do capital existente 
e da terra de accessibilidade imediata. 

Os paises latino-americanos tem a sua disposigao, nos 
paises tecnicamente mais avancados, urn enorme caudal de 
conhecimentos ja elaborados, bem como, de metodos de pesquisa 
para elaborar outros que se adaptem melhor as condicOes pe- 
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culiares em que deverao ser aproveitados. 0 problema consiste 
em saber como transferir e assimilar esses conhecimentos a 
flm se conseguir aumentos da produtividade corn urn ritmo 
mais intenso que o registrado ate agora. 

A agao privada desempenhou urn papel muito eficaz 
nesta transferencia de conhecimentos. Mas, do ponto de vista 

uma vigorosa politica de desenvolvimento econOmico, sua 
contribuicao esta muito longe de ser suficiente. 0 reconheci-
mento desse fato levou os governos membros das Nacties Unidas 
a organizarem a assistencia tecnica internacional. Esta decisao 
— justamente corn a que organiza a inversao de recursos inter-
nacionais — é de importancia primordial. Se bem que impor-
'.antes servicos ja tenham sido prestados, os primeiros anos 
foram de carater experimental, tanto pelo campo em grande 
parte inexplorado, em que era necessario prestar assistencia 
tecnica, como pelos recursos limitados de que se dispunha para 
1,resta-la (1). 

Quadro 5 

GASTOS DE ASSISTENCIA TECNICA A AMERICA LATINA, 
DE ACORDO COM AS FONTES 

(milhares de dolares) 

.1111.1•■ 

1951 
	

1952 
	

1953 
	

1954 
(propostos) 

Estados Unidos 10.895,0 17.875,5 16.953,8 24.342,0 
Nag.des Unidas e organis- 

mos 	especializados 	a/ 1.182,9 4.699,4 4.616,4 4.571,0 b/ 
Organizacao 	dos 	Estados 

Americanos a/ 388,0 998,2 1.627,1 1.646,9 
TOTAL 12.465,9 23.573,1 23.197,3 30.560,0 

FONTE : Foreign Operations Administration (Estados Unidos). Re-
latOrios anuais (a) Inclui a contribuicao dos Estados Unidos; (b) Baseado 
numa estimativa correspondente a 26% sOlare o total da assistencia tee-
nica prestada pelas NagOes Unidas a America Latina. 

NOTA : Nos filtimos anos, os gastos em que inoorreu os Estados Uni-
dos na forma de assistencia tecnica privada a America Latina alcancaram 
quase urn milhao de dolares por ano e foram destinados, quase que exclu-
sivamente a agricultura Foram esses fundos proporcionados sobretudo pelas 
instituicoes Rockfeller — pela Fundagao, pelo Institute de Pesquisas IBEC 
e pela Associagdo Internacional Americana. 

,(1) Apesar dessa limitaeao dos recursos, a assistencia tecnica pres-
ta,do, pelas Nagoes Unidas e por seas organismos especializados foi um 
fator de importaneia na, preparagdo e execued° de atividades que signi-
ficam uma contribuicao efetiva para o desenvolvimento economic° de 
muitos paises. Num campo mais ample de assistencia tecnica como urn 
elemento essential de uma politica de desenvolvimento, deve-se mencionar 
tambem a assistencia tecnica que os citados organismos esta° atualmente 
proporcionando aos paises da America Central em seu programa de inte-
gracdo economics, auspiciado pela Comissao Economica para a America 
Latina. Tambem se deve charnar a atencao para os importantes prin-
cfpios, estabelecidos pelas NaeOes Unidas, que regem as operaeoes de 
assistencia tecnica internacional. 
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Ao estimar-se a assistencia tecnica prestada pelas Na-
gOes Unidas e suas agencias especializadas, deve-se ter em 
conta o volume limitado dos seus recursos, dos quais, por 
exemplo, s6 se puderam gastar na America Latina, em 1953, 
pouco mais de 4,5 milhOes de dOlares, ao passo que o governo 
dos Estados Unidos dispendeu, nesse mesmo ano, cerca de 17 
milhoes, devendo dispender pouco mais de 24 milhOes em 1954. 
(Vide Quadro 5). Sem desconhecer a importancia consideravel 
da assistencia tecnica internacional, pode-se afirmar que em 
materia de produtividade corresponde o lugar mais destacado 
a acao do govern() dos Estados Unidos na America Latina. 

Dos 24 milhoes que esperam gastar os Estados Unidos em 
1954, e a parte de suas contribuicOes a programas estabelecidos 
por organismos internacionais em assistencia tecnica a Ame-
rica Latina, cerca de 44% correspondem a agricultura e aos 
recursos naturais, ao passo que apenas 8% toca a indUstria, a 
mineragao e ao trabalho. Nao obstante, e justo assinalar que 
o auxilio tecnico para o transporte e a indUstria e o que au-
mentou mais rapidamente durante o periodo 1952-54. (Vide 
o Quadro 6). 

Quadro 6 

PROGRAMA DO GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS SOBRE 
COOPERAcA0 TECNICA NA AMERICA LATINA 

1952 	1953 	1954 
Percentagens do total das despesas 

Agricultura e recursos naturais 43 35 44 
Saneamento e SanIde 28 27 21 
Educagfio 15 11 12 
Transportes, comunicaeoes e energia 2 3 4 
Indtstria, mineracao e trabalho 1 10 8 
AdministragEto publica 4 8 6 
Desenvolvimento geral e de comunidades 3 1 1 
Custos do programa nacional 3 4 4 
Despesa total 	(em milhoes de &dares) 17,9 17,0 24,3 

421 

IONTE : Foreign Operations Administration (Estados Unidos). Re-
latorios anuais 

NOTA : Como as cifras foram arredondadas, a soma das mesmas 
pode nao ser exata. 

A assistencia tecnica dos Estados Unidos em materia 
agricola data de varios anos atras e a efieacia que represents, 
tsse esf6rgo em todos os paises onde se tem desenvolvido é 
unanimemente reconhecida. A assistencia abrange urn vasto 
repertOrio de assuntos, desde a genetica ate a organizagao do 
credito agricola. Os servigos tecnicos sao prestados, geral-
mente, em colaboragao corn os governos dos diferentes paises. 
por meio de organizagoes mistas, cujos gastos sao cobertos 
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conjuntamente, em proporgOes variaveis, pelo governo dog 
Estados Unidos e pelo respectivo pais. A assistencia nao se 
limita a enviar tecnicos por certos periodos de tempo, mas 
tambem contribui, de ordinario, corn pessoal permanente, que 
trabalha tanto na pesquisa como na divulgagao de seus resul-
tados, e contribui, alem disso, para a formagao e aperfeigoa-
mento do pessoal local. 

Alem dessa colaboragao oficial, sao dignas de destaque 
as atividades da Fundagao Rockfeller, especialmente em gene-
tica, campo no qual tern-se conseguido notaveis resultados em 
varios paises. Da mesma forma, o Instituto de Ciencias Agri-
colas de Turrialba, dependente da Organizagdo dos Estados 
Americanos, provou ser de positiva utilidade, tanto na formagao 
de tecnicos agricolas, como na pesquisa e na atividade pratica; 
nib) obstante, a limitagao de seus recursos nao permite a este 
Institute estender e intensificar seus trabalhos, pois seu orca-
mento anual nao chega a urn milhao de dOlares para tOcla 
America Latina. 

Desde sua criagdo a Organizagao das NagOes Unidas para 
a Alimentagdo e a Agricultura dedicou tambem atengdo ao 
problema da produtividade, embora nem sempre corn o mesmo 
criterio adotado pelo governo dos Estados Unidos. A ref erida 
organizagdo tem enviado grandes quantidades de tecnicos por 
periodos limitados para resolverem problemas de carater es-
pecial. Em outros campos — sobretudo no florestal e pecuario 
-- foram enviadas equipes em carater permanente. 

Assim, pois, no que diz respeito a agricultura, esta em 
marcha com exito indiscutivel, a vastissima tarefa de trans-
rerir e implantar na America Latina a tecnica agricola dos 
paises avangados, especialmente a dos Estados Unidos, onde a 
produtividade alcangou urn nivel impressionante. 

2. A industria. 

Nao sucedeu o mesmo corn a assistencia tecnica a indas-
tria oferecida pelo governo dos Estados Unidos, como o provam 
as cifras de gastos do Quadro 6. Ha varias raziies para ex-
plicar esta disparidade. Em primeiro lugar, 6 indiscutivel que 
a assistencia tecnica era mais urgente na agricultura, pois se 
se omitem aqueles ramos que trabalham para a exportagao, em 
que a tecnica moderna penetrou corn menos dificuldade, o 
resto das atividades agricolas latino-americanas encontram-se, 
em geral, em estado precario. 

Em segundo lugar, deve-se assinalar a opinido que pre-
valecia ate pouco tempo atrds em certos circulos, segundo a 
qual o problema de desenvolvimento dependia essencialmente 
da tecnificagdo agricola, sem que se percebesse ainda que a 
industrializagdo constituia seu inevitavel complemento. Fi-
nalmente, por sua prOpria natureza, a indastria se encontra 
em condicoes muito mais favoraveis do que a agricultura, do 
ponto de vista do acesso a tecnica. Os grandes estabelecimen- 

53 



tos industriais da America Latina tem a seu alcance assistencia 
tecnica por via privada, seja contratando tecnicos diretamente, 
seja pela colaboragao de empresas estrangeiras que facilitam 
seus metodos tecnicos mediante pagamentos de regalias. Mas 
os industriais medianos e pequenos nao se encontram nas 
mesmas condigOes e para tiles é que deve ser orientada de 
preferencia a assistencia desse tipo. 

2sses industriais 	que individualmente nao parecem 
ter significagao especial — desempenharam uma fungao muito 
importante no .desenvolvimento industrial da America Latina, 
e a desempenhariam ainda corn maior eficacia se lhes fOsse 
dado acesso razodvel as fontes de capital e de tecnica inter-
nacionais. Na realidade, o aparecimento desse tipo de 

foi urn poderoso elemento de selegao no meio econOmico 
latino-americano e dentre tiles surgiram os homens de empresa 
que, corn o correr do tempo, vieram criar os grandes estabele-
cimentos. Nao .se trata, pois, de consolidar formas de carater 
transitOrio, mas sim de ajudar a crescer, a alcangar dimensiies 
anais convenientes mediante a cooperagao do capital e da 
tecnica a que antes se fez alusao. 

O governo dos Estados Unidos comegou, faz pouco tempo, 
a dar atengao ao problema fundamental da produtividade, por 
meio da organizagao de servigos de assistencia tecnica a esse 
tipo de indastrias. Os primeiros resultados sao muito instru-
tivos. Entretanto, essa importante iniciativa encontra-se ainda 
em seus comegos e ainda nao se definiu a politica a seguir, o 
que exigira urn conhecimento mais completo das necessidades 
do meio industrial. 

As organizagOes internacionais tambem se vem preo-
cupando deste problema, nos Ultimos anos. A administragao 
de assistencia tecnica das Nag()es Unidas deu-lhe grande im-
portancia e uma boa proporgao de seus gastos a absorvida pela 
assistencia tecnica industrial. Mas, tambem neste ponto, a 
escassez de seus recursos constitui um consideravel obstaculo. 
Podem ser citadas ademais as atividades da Organizagao Inter-
nacional do Trabalho no Brasil e as da UNESCO em varios 
paises da regiao. 

Outra forma de aumentar a produtividade, que se esta 
comegando a ensaiar na America Latina, e a melhora dos me-
todos de producao ou a introdugao de novas atividades nos 
meios artezanais rurais e urbanos. E' pos,sivel alcangar nesses 
setores urn aumento apreciavel da renda corn gastos relativa-
mente pequenos de capital, ja que se trata, principalmente, do 
aproveitamento das horas vagas dos trabalhadores do campo. 
Este é urn dos aspectos que parece oferecer perspectivas ani-
madoras, especialmente nos paises de populagao indigena ou 
cuja agricultura atravessa periodos estacionais de inatividade. 

3. A experiencia nas inditstrias europeias. 

E' evidente que, ao decidir iniciar esta assistencia tec-
nica a indUstria latino-americana, o governo norte-americans 
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se inspirou na experiencia que, corn tanto exito empreendeu 
na Europa a partir do Plano Marshall. Como se sabe, ali tam-
bem existia urn serio problema de produtividade, cuja solugao 
era indispensdvel, nao s6 a fim de contribuir para a reabili-
tagao econOmica interna dos poises da Europa Ocidental, mas 
tambern para a recuperagao e incremento ulterior de suas 
exportacOes industriais. E' digno de nota este ultimo ponto, 
pois constitui urn sintoma muito significativo das mudangas 
que os acontecimentos vao provocando na politica econOmica 
exterior dos Estados Unidos. 

Esses servicos de assistencia tecnica industrial na Euro-
pa foram-se desenvolvendo de maneira gradativa. Comegaram 
corn experiencias esporddicas e vao se transformando em 
amplos programas que estao sendo cumpridos em colaboragao 
corn centros nacionais de produtividade em cada urn dos paises 
da Europa Ocidental. 

Corn este objetivo, acaba de ser criado urn instituto eu-
ropeu de produtividade, que faz parte da Organizagao Europeia 
de Cooperagao EconOmica, mas que funcionard como organi-
zagao independente. 0 Instituto terd um comite de produti-
vidade e pesquisas prdticas e urn conselho consultivo; funcio-
nard sob a orientacao de urn diretor geral nomeado por aquela 
Organizagao. Cumprird esse Orgao os seus objetivos atraves 
dos centros nacionais anteriormente mencionados. Esses cen-
tros, por sua vez, estao formados pelo governs:), pelas empresas 
e pelos sindicatos de trabalho. De grande interesse e o papel 
destes Ultimos, e nao resta dfrvida que -- sem falar no que 
significa para a compreensao do problema — a participacao 
dos trabalhadores no aumento de renda proporcionado pela 
rnaior produtividade foi um motivo importante. Na realidade, 
a assistencia tecnica s6 e prestada as empresas que se compro-
rnetem a distribuir esse aumento entre consumidores, operarios 
c a pr6pria firma. 

Depois de sucessivas experiencias, os centros de produ-
tividade foram estabelecendo o seu criterio para a escOlha dos 
estabelecimentos industriais aos quais deveria ser prestado o 
servico. Antes de tudo, deve-se tratar de industrias que pro-
ouzem artigos essenciais para urn mercado em crescirnento; 
aMm disco, ha de existir a possibilidade de se alcancarem resul-
Lidos concretos e visiveis; do mesmo modo, deve haver urn 
claro interesse da empresa e dos operdrios em aumentar a 
produtividade, e a administracao daquelas deve estar em con-
dicOes de realizar as rnelhorias que se aconselham; finalmente, 
essas melhorias s6 hao de requerer urn pequeno aumento de 

para serem levadas a pratica, ou nao exigir nenhum 
capital. 

Para orientar a acao dos centros de produtividade ado-
taram-se diferentes rnetodos. Urn doles foi a constituicao de 
grupos de produtividade. Alguns grupos europeus visitavam 
as indUstrias dos Estados Unidos, ao passo que outros grupos 
norte-americanos examinavam as indUstrias europeias. Tarn- 
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been dentro da prOpria Europa organizaram-se grupos de visi-
tantes. Estes grupos, tal como os centros, se compunham de 
industrials, operarlos e representantes do govern°, e cram 
acompanhados por grupos exciusivamente tecn1cos. Alern 
dosses grupos de observagdo e estudo, foram levadas a cabo 
outras atividades de carater particular, como por exemplo, a 
visita de especialistas das inclustrias europelas a firmas norte-
arnericanas para que estudassem os melhores modelos de fa-
bricacao; do mesmo modo, o Bureau of Standards dos Esta-
dos Unidos pos seus servigos a disposigao dos tecnicos europeus 
para a realizacao de investigacties praticas e selegao de equipes 
de investigagdo e provas; os fabricantes europeus podem sub-
meter os seus problemas aos centros de produtividade e estes 
vonsultam Washington sObre tudo aquilo que nao podem re-
solver por si preprios. Por ultimo, foram fornecidos aos cen-
tros documentacao tecnica e cientifica, bem como documen-
tarios cinematograficos. 

Estas visitas permitiram estabelecer comparacties muito 
fiteis entre a produtividade das fabricas dos Estados Unidos e 
as dos paises europeus. Alern disso, o Bureau of Labour Sta-
tistics dos Estados Unidos empreendeu uma serie de estudos de 
produtividade — que, atualmente, chegam a 100 — em um 
certo niimero de indUstrias norte-americanas, especialmente 
no que diz respeito a tratores agricolas, papel e celulose, fer-
ramentas manuals, ladrilhos e telhas, preparagdo de alimentos, 
artigos de aluminio, refinagdo de agficar de beterraba, calcados 
e alguns artigos texteis. Paralelamente corn esses estudos rea-
lizam-se outros em indUstrias similares em paises europeus, a 
fim de cotejar a produtividade e estabelecer as diferengas e os 
fa,tOres que as determinam, e, ao mesmo tempo, chegar a deter-
minacao de certas normas de produtividade industrial, que 
deverao ser alcangadas (1). 

II 

NECESSIDADE DE UMA POIATICA DE PRODUTIVIDADE 

A Assembleia Geral das Nac-des Unidas e o Conselho 
Etc:anemic° e Social, assim coma a OIT e a OAA, tem prestado 
atengdo aos metodos para aumentar a produtividade no mun-
do. 0 Conselho Econemico e Social solicitou ao Secretario 
Geral que, previa consulta aos organismos especializados corn-
petentes, se continuem estudando os problemas relacionados 
com o aumento da produtividade nos paises insuficientemente 
ciesenvolvidos, no que respeita a agricultura e a indUstria. Pela 
resolugao 416-E (XIV) do Conselho EconOrnico e Social, reco- 

(1) Ern conjunto corn o programa tecnico da indintria, desenvol-
veu-se a assistencia tecnica a agricultura, mas esta absorve apenas a 
quarta parte dos recursos. Tais recursos sao fornecidos tanto pelo govern() 
dos Estados Unidos como pelos governos da Europa Ocidental. 0 primeiro 
contribui corn 135 milhoes de dOlares e os governos europeus corn uma 
Importancia equivalente. 

56 



mendou-se aos governos dos paises insuficientemente desen-
volvidos considerar 

"...o e.stabelecirne-nto de centros nacionais de produti-
vidade adaptados as condiceies econemicas e sociais de seus 
respectivos paises, corn o objetivo de impulsionax em parti-
cular a pesquisa e a difusao de conhecimentos acerca de me-
todos e tecnicas aperfeigoados e de sua aplicagao pratica aos 
diversos setores da atividade econemicas  tida em conta a as-
sistencia tecnica internacional que possam receber;" 'Este tipo 
de assistencia tecnica, internacional e ministrado pela Admi-
nistracao de Assistencia Tecnica das Nage-es Un.idas e pelos 
organismos especiais competentes, a peclido dos governos. 

Faz falta, na America Latina, um.a politica definida de 
produtividade que conte corn recursos muito superiores aqueles 
cue, ate agora, foram postos em jogo. Mas, para que essa 
politica cumpra eficazmente o seu objetivo, sera indispensavel 
ulna analise previa dos problemas de crescimento e das ten-
dencias que prevalecem em cada pais. A assistencia tecnica 
tern que receber uma orientagao precisa, e essa orientagao ha 
de surgir de urn programa de desenvolvimento. Enquanto a 
assistencia tecnica é proporcionada isoladamente c em quanti-
dade relativamente pequena, basta em geral o born senso para 
orienta-la; mas quando adquirir amplitude e tiver efeitos 
perceptiveis sebre a taxa de aumento da produtividade, sera 
necessario adapta-la as exigencias de lama politica de desen-
volvimento. Em outras palavras, a politica de produtividade 
constitui sOmente urn aspect°, se bem que de extrema impor-
tancia, dessa politica (1) . 

Na realidade, nem tedas as medidas que aumentam a 
produtividade devem ter a mesma ordem de preferencia; nao 

indiferente o que primeiro se escolhe como objetivo nem as 
diversas alternativas que viriam em seguida. Uma breve in-
cursao nas relagOes entre o aumento da produtividade e o 
capital necessario, nos permitird compreender a natureza do 
cssunto, o qual 6 de tanta importancia na elaboragrao de um 
programa de desenvolvimento. 

1. Significacao das diferentes formas de aumento da produ-
tividade. 

Convem lembrar, antes de tudo, que o aumento da pro-
dutividade pode ser alt;angado, quer por urn aproveitamento 

(1) Os organismos internacionais que prestam assistencia tecnica, 
conscientes da necessidade mEncionacia, vem insistindo em que as paises 
coordenem as seus projetos ue desenvolvimento, a fim de obterem urn 
major beneficio dessa a::sistencia. Ern conformidade corn uma resolugdo 
recente do Conseiho Economic° e Social, a prograrnacao anual da as-
sistencia tecnica das Nacties Unidas e Oas agendas especializadas seria 
formulada corn base nas necessidades do pais, consideradas em forma 
integral. Uma resolucao da X Conferencia Interamericana (Caracas) traz 
recomendagoe.s no sentido de que os paises coordenem tambem suas soli-
cita.gaes de assistencia tecnica, o que constitui urn estimulo para medidas 
ulteriores na programagdo dos diferentes projtos. 
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mais intenso do capital ou da terra imediatamente disponivel, 
quer pelo melhor aproveitamento da mao-de-obra. Compre-
ende-se facilmente que em paises de relativa escassez de ca-
pital, e abundancia relativa de mao-de-obra (real ou virtual), 
es metodos tecnicos que aumentem a produtividade do capital 
ou da terra, deverao, de modo geral, ser tratados preferencial-
mente, pois corn o mesmo capital, — sem inversOes adicionais 
ou corn pequenas inversOes — pode-se obter urn aumento do 
produto. Na America Latina verifica-se corn frequencia o caso 
da existencia de equipamentos dos quais nao se extras todo o 
produto que deles se poderia obter; uma das explicagOes cor-
rentes e a reduzida dimensao do mercado, e contudo é comum 
agregarem novas unidades produtivas sem que se tenham apro-
veitado as existentes de maneira satisfatOria; mas, ao lado 
dosses casos apresentam-se outros em que o equipamento 
utilizado mais intensamente do que nos paises avangados, 
obtendo-se dele urn produto superior, mas 	custa de uma 
maior aplicagao de trabalho. E' tipico o caso da energia, onde, 
com o mesmo capital poder-se-ia conseguir um maior rendi-
mento. As autoridades que examinaram este problema con-
cordam em que existe urn grande desperdicio que poderia ser 
evitado mediante melhores processos de combustao ou de uti-
lizacao da energia eletrica. 

Tambem e muito frequente o caso de possiveis melhoria-i 
na qualidade e duragao do produto corn o mesmo equipamento, 
quer mediante o melhoramento das materias primas, quer dos 
inetodos de fabricacao. Por exemplo : no estudo que esta Se-
cretaria Executiva este, realizando em varios paises, Mare as 
condigOes da inch:Istria metalurgica e suas perspectivas de de-
senvolvimento, foi comprovado que as deficientes ligas dos 
metals empregados influia adversamente sebre a produtividade, 
bem como sebre a qualidade e durabilidade dos artigos. Alem 
de tudo, a eliminagao dessas deficiencias geralmente nao e 
dificil. 

Mas o caso tipico de aumento da produtividade com es-
cassas inversOes encontra-se na agricultura. Na mesma area 
de terras foi possivel obter grandes aumentos de produtividade 
corn melhores processos de cultivo e conservagao do produto. 
E' claro que estas formas de se aumentar a produtividade corn 
o mesmo capital — ou corn capital ligeiramente aumentado — 
e a mesma extensao de terra, deveriam ser exploradas e adota-
das de preferencia as outras que exigem maiores aumentos de 
capital. 

Ha importantes gradagOes entre estas Ultimas. Toda 
elas significam economia de mao-de-obra. Mas, enquanto essa 
economia é obtida em alguns casos sem aumento de capital, em 
outros representa urn sensivel aumento do mesmo. No primei-
ro caso tambem se poderia citar um exemplo comprovado em 
estudos realizados pela Secretaria Executiva da CEPAL. Em 
um cuidadoso exame da industria textil de algodao em cinco 
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paises Latino-americanos (1) verificou-se que a mao-de-obra 
por quilo de tecido poderia ser reduzida de 42 a 78 por cento, 
segundo os poises, corn uma melhor organizagao de trabalho, 
znesmo sem mudar os antigos equipamentos ja existentes. 
Com  a instalagao de equipamentos modernos, poder-se-ia con-
seguir uma economia adicional de mao-d.e-obra de 14 a 33 por 
cento, respectivamente. A economia adicional, conforme se 
ye, é maior do que aquela que se poderia akangar mediante 
uma melhor utilizagao dos equipamentos em uso. Compreende-
se, portanto, a importancia de utilizar melhor estes, antes de 
inverter capital em novos equipamentos. Nada se pode afir-
mar ainda, corn seguranga, sObre ate que ponto estas e outras 
eonclusoes interessantes acerca da produtividade da inastria 
textil poderiam ser aplicadas a outras incitstrias. Sennente 
novas investigagOes poderao responder a esta pergunta de tanta 
significagao para a politica de desenvolvimento. 

No caso que acabamos de assinalar comprova-se a pos-
sibilidade de liberar mao-de-obra e aumentar assim, correla-
tivamente, o rendimento daquela que ccntinuara trabalhando, 
sem nenhum aumento de capital. Por outro lado, ha casos em 
que a liberagao da mao-de-obra requer uma inversao adicio-
nal. Poder-se-ia citar como exemplo a mecanizagao da agri-
cultura; quando .a mecanizagao nao contribuir para aumentar 
o produto 	e ha casos em que isso acontece — seus efeitos 
nao se traduzem, pois, em aumento de rendimento por unidade 
de terra, porem em diminuigao da mao-de-obra por unidade 
de terra e por unidade de produto. 

Como se sabe, esta forma de economizar mao-de-obra 
mediante a aplicagao de maior capital e tambem caracteris-
tica da indfistria. A tecnica moderna, especialmente nos Es-
tados Unidos, esta orientada no sentido da realizagao de pro-
gressivas economias de mao-de-obra mediante o aumento da 
quantidade de capital por homem. A liberagao de mao-de-obra 
representa, pois, um custo de capital que nao tern a mesma 
sIgnificacao, quando este e abundante, --- no caso dos Estados 
Unidos — como quando e escasso, tal como acontece nos paises 
iatino-americanos. 

Seja como for, a mao-de-obra liberada requerer em 
todos os casos urn novo capital para absorver-se produtiva-
mente na economia de urn pais. Careceria de todo sentido 
econtanico esforgar-se em aumentar o rendimento da mao-
de-obra, nao havendo possibilidade de a absorver, e mais ainda 
.se, para a sua liberagao, for precisa uma inversao maior de 
capital. 

Por conseguinte, uma politica de aumento de produtivi-
dade requer uma discussao previa das diferentes formas de 
alcanga-la, e de suas possiveis combinagOes. Ha uma clara 

(1) Vide Naciies Unidas, Produtividade da meto-de-obra na indus-
tria textil atgodoeira de eine° paises latino-americanos. Nova York, 1951. 
(N.° de venda : 1951.11. G. 2 ). 
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gradacao no que diz respeito a necessidade de capital adicio-
nal : primeiro, as medidas tecnicas que aumentam a produgao 
sem grande necessidade de novo capital; em seguida, as me-
didas que permitem liberar 'mao-de-obra sem emprego de ca-
pital adicional, mas necessitam desse capital para absorver a 
mao-de-obra; e, finalmente, as que requerem uma dupla in-
versa° de novo capital, tanto para liberar mao-de-obra como 
para o absorver produtivamente na economia. 

Por isso, se a assistencia tecnica ha de ser aplicada em 
grande escala, como se deveria fazer na America Latina, 6 in-
cuspensavel uma cuidadosa andlise desse tipo, que nao st• ser-
vira para orientar o lineament° geral de uma politica de 
produtividade, mas tambem, do prOprio programa de inverseies. 
Ate que panto sera possivel avangar nesse sentido, e, primor-
dialmente, uma questa° de disponibilidade de capital. Nao 
resta diwida de que havendo capital suficiente, convem chegar 
ate aquela Ultima forma, em que se requer dupla inversao. 
Quanto mais se libere mao-de-obra, aumentando o rendimento 
do trabalho, e quanto mais capital se possa empregar em absor-
ve-la, tanto maior sera o aumento medio da produtividade por 
homem e, em consequencia, a taxa do crescimento econemico. 

Mas a solugao esta muito longe de ser simples, na rea-
lidade, pois a tecnica nao costuma oferecer tOdas essas gra-
dacoes, e muitas vezes sera, forgoso escolher pracessos que 
exigem um grande custo de capital e corn isso obter fortes eco-
nomias de mao-de-obra, em circunstancias em que ja hd mao-
de-obra disponivel, que nao pecle ser absorvida devido a insu-
ficiencia de capital. E' isto que contribui para aumentar a 
complexidade do problema e torna mais necessaria a existencia 
de criterios orientadores. 

Se se excetua a agricultura, na qual existem amplas pos-
sibilidades de aplica.gao de tecnicas que aumentam a produti-
vidade por unidade de terra sem necessidade de liberar mao-
de-obra, na indUstria e outras atividades o aumento de produ-
tividade esta geralmente unido a liberacao de mao-de-obra. 

Em conseqiiencia, a parte da necessidade de capital que 
isso exige, apresenta-se outro problema : o de determinar que 
atividades poderao absorver mais facilmente a mao-de-obra 
assim liberada. Deveriam ser consideradas em primeiro lugar 

atividades cuja procura de bens ou servigos cresce corn 
grande intensidade, em contraposigao aquelas em que nao 
cresce ou sucede o °poste,. E' evidente que a economia de mao-
cie-obra, nos primeiros casos, poderia ser acompanhada pela 
absorgao de Vida mao-de-obra, ou de sua maior parte, na 
mesma atividade. Por outro lado, nas atividades de crescimen-
to lento, costumam sobrevir dificuldades de transferencia e 
adaptacao que podem prociuzir graves resultados. 

No que diz respeito a este Ultimo aspecto, ha urn caso 
de marcada importancia. Se a transferencia de mao-de-obra 
st realiza dentro de um mesmo conjunto industrial, as dificul-
dades sao de simples readaptacao. Mas se a transferencia traz 
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consigo a necessidade de urn deslocamento geografico, junta-
se a essas dificuldades a provisao de ulna maior quantidade de 
capital social para atcrider as necessidades do aumento da 
populacao no local para onde se desloca a mao-de-obra. 

Outro element° que, em muitos casos, pode ter impor-
tricia destacada na consicteracao de urn program.a de melho-
ramento da produtividad c, e a conveniencia de atuar em certas 
industrias onde os altos custos influem no preco de artigos 
basicos de consumo e, portanto, no nivel da renda real da 
maioria da populacao. Se .se logra reduzir custos e pregos em 
indastrias como as textels, as de alguns produtos alimenticios 
e as de materiais de construgao libera-se poder de compra entre 
a massa dos consumidores, o que cria procura de novos pro-
dutos e, em consequencia, ajuda a absorver a mao-de-obra 
deslocada. 

2. Determinacao dos tipos de assistencia tecnica necessaria. 

Tudo isso nos demonstra que uma ampla politica de 
produtividade que vise conseguir sensiveis resultados dentro de 
um periodo de tempo relativamente curto, exige um exame 
cuidadoso da realidade, nao s° nos setts aspectos tecnicos, como 
tambem nas suas consequencias, sob 0 ponto de vista do de-
senvolviment,o econemico. De ai nao cabe deduzir que se deve-
rao esperar os resultados de essas exames para ampliar a as-
sistencia tecnica quo atuaimente se esta, prestando. 

Essa assistencia deveria continuar a estender-se, guian-
de-se pelo born senso quo a tern governado. Mas por outro 
lado conviria realizar aquele exame, a fim de the dar Oda a 
amplitude que ela requer. 

0 estudo das varias atividades servira para fixar a ordem 
cle preferencia em que se devera prestar a assistencia tecnica, 
P da intensidade corn que sera, conveniente faze-1o. Em se-
guida, sera, necessario determinar o tipo de assistencia que as 
circunstancias justifiquem, Isso SO podera ser feito depois de 
urna analise cuidadosa dos fatOres que determinam a baixa 
produtividade dentro de cada atividade a que se resolvesse 
prestar assistencia tecnica intensiva. :Esta analise exige a 
consideragao dos estabelecimentos tipicos de cada atividade, 
como se fez no relatOrlo textil antes mencionado (1). Em 
tocios os estabeiecimentos se examinaram cuidadosamente as 
diversas operagbes quo se sucedem, desde a entrada da materia 
prima, ate a saida do produto. Ao mesrno tempo, se analisou 
a organizacao da fabrica, e desta forma se pride verificar as 
diferentes fases de labricacao e comparar a sua produtividade 
corn a que se pocieria obter em deternainadas condigoes consi-
deradas normals. Era indispensavel enc:ontrar normas de ope-
ragao que corresponclessem a essas condicOes, desde que a 
natureza do equipamento e outras caracteristicas da indUstria 

(1) Vide pagina 59. 

61 



latino-americana nao permitiam tomar como base de compa-
raga° a industria dos Estados Unidos. Estamos, portanto, em 
face de urn dos aspectos do problema da produtividade em que 
as diferengas de meio precisam ser estudadas corn grande 
atengao para nao se incorrer em graves erros. 

Assim, determinados os fateres que influem corn mais 
freqiiencia, dentro de cads, indtstria, para a baixa de produ 
tividade, sera possivel definir o tipo de assistencia tecnica 
requerida. 

SObre este caso deve-se fazer a mesma observagao que 
sebre o anterior, ou seja, que a falta dessa analise dos estabe-
lecimentos industriais nao deve impedir de forma alguma que 
a assistencia tecnica que comegou a ser oferecida se estenda 
corn rapidez, pois a prOpria experiencia assim colhida ajudara 
notavelmente a estabelecer as formal mais convenientes de 
operagao. Nao obstante, se se assinalou a necessidade dessa 
analise, bem como a necessidade de urn exame para fixagao 
de criterios, foi corn o urn de evitar a tempo as consequencias 
que poderia trazer urn excessivo empirismo, em que as consi-
deragOes puramente tecnicas ou motivos circunstanciais vies-
sem a prevalecer sebre as consideragOes fundamentais de de-
senvolvimento econOmico. 

Por outro lado, o conhecimento dos fat6res que deter-
minam a baixa produtividade e o tipo de assistencia tecnica 
que requerem, proporcionara os dados indispensaveis para de-
finir as qualificagoes dos tecnicos que a deverao prestar. Este 
ponto é de grande significagao pratica. A assistencia que de 
forma geral se vem prestando em outras materias tern consis-
tido na designagao de alguns tecnicos para breve permanencia 
no pais, os quais logo voltam a sua terra, perdendo todo o 
contacto e interesse corn o assunto que lhes determina,ra as 
visitas. Sem dOvida existem casos, que por sua natureza, jus-
tiricam essa maneira de agir; mas em outros sucede que essa 
assistencia é prestada corn urn carater eventual e transitOrio 
que nao permite formar quadros de tecnicos mais ou menos 
permanentes, que venham acumulando cada vez mais ex-
periencia. 

a) Na inditstria 

Neste sentido, é possivel que urn servigo de assistencia 
tecnica a indOstria requeira — juntamente corn tecnicos de per-
manencia transitOria, contratados para servigos especiais de 
assessoramento — urn conjunto de tecnicos que, segundo a na-
tureza, importancia e freqiiencia dos problemas, operem no 
campo national, em grupos de paises ou no conjunto da America 
Latina. Haverd assim uma excelente oportunidade, primeiro 
para a formagdo de tecnicos latino-americanos ao lado dos es-
trangeiros, e em seguida, para os aproveitar eficazmente. 

E' ocioso acentuar a importancia que tern este aspecto, 
para o 'exit° daquele sistema de assistencia. 0 tecnico latino- 
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,americano, uma vez formado, nao so tera a vantagem do seu 
,?onhecimento do meio; sera mister incutir-lhe tambern uma 
profunda nocao da responsabilidade da funcao que desempenha, 
do que significam o seu entusiasmo e a sua persistencia de pro- 
pOsitos para o desenvolvimento Latino-americano. Tudo isso 
:era que basear-se numa cuidadosa selecao, que sera tanto mais 
ampla e positiva, se abrange todo o ambito latino-americano, 
cm vez de se efetuar em paises isolados. Isto tambern facilita-
ria a disseminagao e a aplicagao da experiencia obtida no pais 
a situagOes similares em outros paises. Esta consideragao é de 
grande importancia para a determinacao do tipo de enfoque 
clue eventualmente venha a ser considerado como o mais apro-
priado. E' possivel neste caso que um enfoque regional tenha 
vantagens sObre uma serie de solugOes locais, tanto pelo que 
acaba de ser exposto, como pela continuidade das metas que 
se tem em vista e pela independencia administrativa que se 
i-equer nos quadros nacionais para uma colaboracao eficiente 
dentro de urn piano regional. 

Urn excelente exemplo de enfoque mais amplo que o na- 
clonal, 6 o Programa de Reciprocidade e Integragao Econemica 
da America Central, o qual a dirigido pelo Comite de Coopera-
cao EconOmica do istmo centro-americano da CEPAL, e que se 
comp.& dos Ministros de Economia e outros Ministros (1). Claro 
clue uma organizacao de bases regionais tern que procurar a 
rnelhor forma de trabalhar em cada pais, associando-se estreita.- 
mente com as organizagOes locais inter essadas em resolver o 
problema da produtividade. 

Outro aspect() que devemos assinalar e o que se refere 
maior difusao possivel da assistencia tecnica industrial. 0 pro-
blema e de vastissimas proporgOes na America Latina, e por 
rnais que este servico seja generosamente dotado de recursos, 

necessario emprega-Los de forma a que os resultados das 
medidas aconselhadas se propaguem corn a maior rapidez pos-
sivel. A experiencia realizada na Europa por seus tecnicos e os 
co governo dos Estados Unidos sera, igualmente, de grande 

e sem davida ja esta sendo utilizada nos servigos que esse 
mesmo govern° comecou a prestar em alguns paises da America 
Latina. A necessidade de alcancar uma rapida propagacao dos 
resultados, tern, naturaimente, repercussOes financeiras. Se o 
sistema de assistencia se limitasse as limas que o solicitassem 
espontaneamente e estivessem dispostas a pagar todo, ou gran-
de parte do seu custo, poderia ele, ao cabo de alguns anon, cobrir 
todas as suas despesas. Mas se se tratar de ampliar seu ambito 

fim contribuir intensamente para a aceleragao da taxa do 
ciesenvolvimento, devera se fazer uma obra positiva de persuagao 
e promogao, que tern de contar corn recursos especiais. Nao 
olistante, pode-se afirmar corn seguranga que esses recursos 

(1) Esse comite e assessorado por um grupo de trabalho composto 
de representantes da Secretaria da CEPAL, da Administraao de Assistencia 
Monica das Nacoes Unidas e dos organismos especiais pertinentes. 
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significarao uma das inversOes de maior rendimento — se nao, 
a de mais alto rendimento — no desenvolvimento latino-
americano. 

b) Na agricultura 

Em materia de agricultura e tambem aconselhdvel efe-
tuar-se urn exame de conjunto do problema da produtividade. 
E' certo que a agao eficaz que aqui se vem desenvolvendo cons-
titui uma valiosa fonte de experiencia : serve para aclarar a 
natureza dos fatOres responsaveis pelos baixos rendimentos e 
para indicar a maneira prdtica de os atacar. Com  tal propOsito 
nao se poder6, trabalhar em t6,boa rasa, como sucede, em geral, 
na industria. Mas nao e menos certo que dessa experiencia 
nao se extrairam ainda elementos suficientemente claros e pre-
cisos que tragam orientagOes e objetivos a politica de produti-
vidade agricola. Na realidade, 6 de chamar atengao que uma 
obra tao louvavel como a que foi realizada nao tenha sido 
acompanhada de uma analise conjunta como a que se aeon- 
selha. 

Vejamos as finalidades que essa analise deveria alcangar. 
Antes de tudo, seria necessdrio fazer uma pesquisa sistemdtica 
acerca dos fatOres que explicam a baixa produtividade da agri-
cultura em cada urn dos paises latino-americanos; em seguida, 
seria preciso examinar o que foi feito em cada caso para atuar 
sObre tais fat6res, tanto por meio da assistencia tecnica inter-
nacional, como pela agao de organismos oficiais, sindicais ou 
organismos particulares; isto nos permitira avaliar corretamente 
os resultados da assistencia tecnica, nao sO em sua significagao 
intrinseca, mas tambem em relagao as dimensoes reais de cada 
um dos aspectos do problema da produtividade. Assim, nessa 
avaliagdo nao sera, suficiente conhecer-se, por exemplo, o au-
mento de rendimento alcangado corn ester ou aquela semente 
genetica, mas tambem sera, necessario averiguar qual a pro-
pored° da produgao respectiva que foi aumentada corn essa 
semente, e que medidas poderiam ser tomadas — e corn que 
intensidade deveriam ser aplicadas — para abranger o total da 
produgao. Essa analise comparativa teria que se efetuar sObre 
cada urn dos fatOres que atrasam a produtividade. Desta for-
ma ter-se-ia uma nocao completa do que se ester, fazendo em 
comparagao corn o que se deveria fazer, e nos aproximariamos 
da definigao de uma politica de produtividade, ou, em termos 
mais amplos, do melhoramento agricola em que se combinem 
medidas de assistencia tecnica national e internacional. 

Nero obstante, o que se deverd fazer nao poderia ser uma 
simples projegao tecnica do que se ester fazendo. Como no caso 
da industria, aqui tambem se impOe a necessidade de criterios 
orientadores, Segundo as exigencias do desenvolvimento eco-
nOmico. Nisso encontramos urn dos motivos que aconselham, 
de forma premente, a programagao. As dificuldades de ex-
pansao da producao agricola sac) notOrias na maior parte dos 
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paises latino-americanos, e a previsao mais elementar aconselha 
elevar a vista acima dos problemas que exigem solucao imediata 
— sem, no entanto, os abandonar — para, examinar as possibi-
lidades de atender ao crescimento futuro da procura em fungao 
do aumento da populagao e do aumento de renda, segundo hipO-
teses admissiveis. Essas projegOes — feitas para urn prazo de 
cinco a dez anon, para manter-se em termos razoaveis — cons-
'atuem um auxilio valioso e imprescindivel para se determinar 
a ordem de prioridade das medidas de assistencia tecnica, bem 
como para se formular um programa de inversees agricolas 
corn orientagao adequada e estimulo as inversOes privadas. Ja 
nao cabe acrescentar que Osse programa agricola tera de se 
entrelagar corn o programa geral de desenvolvimento econOmi-
co, pois a determinagao das medidas agricolas devera, ser feita 
levando-se em conta o crescimento do conjunto da economia. 

E' necessario, pois, insistir em que a politica de produti-
vidade constitui apenas urn aspecto de uma politica geral de 
desenvolvimento; mas isso nao significa que aquela nao possa 
ser iniciada e ganhar amplitude enquanto esta nao houver 
sido formulada. Tais atitude inibitOrias costumam ter efeitos 
Inuit° prejudiciais na pratica. Deve-se insistir em que o conhe-
t-.,.1mento da realidade que ja se tern nos diferentes paises — 
quando se sabe ordenar e sistematizar, -- e, em geral, suficiente 
para orientar os tragos principais dessa politica e aplica-la corn 
decisao; o programa, de desenvolvimento permitird depois 
melhorar essa orientagao, retifica-la sob alguns aspectos, ava-
liar corn mais seguranga as dimensoes do problema e estabe-
lecer a ordem de prioridade a que nos referimos, bem como, a 
mais conveniente distribuigao dos recursos de assistencia tecni-
ca e dos fundos para inversao. 

III 

TRABALHOS PRELIMINARES QUE PODEM LEVAR A UMA 
POLITICA DE PRODUTIVIDADE 

1. Elaboracan de informes basicos. 

Nas paginas anteriores se procurou demonstrar a neces-
sidade de uma investigagao de fatos, possibilidades e perspec-
tival para formular uma politica de produtividade intimamente 
vinculada a politica de desenvolvimento. A taref a nao é sim-
ples nem curta e requer um esfOrgo co:asideravel, tanto pela 
sua extensao como pela paciencia que exige. Mas e indispen-
savel aborda-la sem demora. Pode-se con.tar corn a colaboragao 
de pessoas entendidas na America Latina, alem dos tecnicos 
estrangeiros que seja conveniente empregar. 0 contacto corn 
as atividades econOmicas latino-americanas indica que ha uma 
consideravel quantidade de informagOes, observagees e opiniees 
empiricas ou cientificas que poderao ser encontradas se se 
souber associar nesse propOsito as pessoas de cada pais, que 
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por sua experiencia ou seus estudos, tenham autoridades em 
toes respectivas materias ou campos de agao. Alem das van-
tagens diretas que significa essa colaboragao, o conhecimento 
dessas pessoas autorizadas permitira elaborar uma lista bem 
classificada daquelas que poderiam ser escolhidas, segundo a 
seu nivel de conhecimentos, para fazerem cursos de especiali-
zagao em seus paises ou no estrangeiro, ou para integrarem 
grupos de assistencia tecnica, tanto no campo agricola como 
pc, industrial. 

Desta forma, depois de elaborada uma serie de informes 
basicos s6bre o problema da produtividade nos paises latino-
americanos — ou ao menos naqueles que representem os casos 
rnais comuns ou tipicos a considerar — poder-se-ia seguir o 
inesmo processo que teve exito em casos semelhantes. Na rea-
Made, seria conveniente submeter esses informes a um grupo 
selecionado de tecnicos latino-americanos e estrangeiros para 
que analisem e discutam suas conclusOes e recomendagoes em 
juntas organizadas para esse fim. Entre os tecnicos que tra-
balharam na Europa em produtividade industrial se deveria 
escolher aqueles de experiencia assimila,vel nos paises latino-
americanos, juntamente com outros que tivessem experiencia 
nesses paises, para realizar cotejos que seriam da major uti-
lidade. 

Desta maneira, os governos teriam a sua disposigao todos 
cs elementos necessarios para determinarem o conteado e a 
orientagao de uma politica de assistencia tecnica destinada a 
melhorar a produtividade. A Reuniao do Rio de Janeiro apre-
senta, pois, uma oportunidade propicia para a discussao desse 
problema e para a adogao de medidas que os governos julguem 
convenientes. 

E' claro que uma politica de produtividade, como a que 
se vem de esbogar, supOe nao sOmente a adaptagao de conhe-
cimentos tecnicos de paises mais avangados, mas tambem a 
assimilacao de formas de pesquisa tecnolOgica que permitam 
obter novos conhecimentos praticos para aumentar a produ-
tividade. Mas a parte desse tipo de pesquisa tecnolOgica — que 
costuma ser a mais urgente — existem dois outros campos em 
clue é necessario um esfOrgo especial pelo qual se poderiam 
obter resultados de importancia. Como se disse no inicio, urn 
sL refere a pesquisa dos recursos naturais da America Latina 
e ao seu aproveitamento. 0 outro, a possibilidade de encon-
trar certas solugOes tecnicas que melhor se adaptem a carac-
teristica escassez de capital dos paises em desenvolvimento. 

2. A pesquisa e o levantamento dos recursos naturais. 

Ate poucos anos atras se afirmava corn insistencia que 
a America Latina era uma das regi6es do mundo que tinha 
menos possibilidade de industrializar-se devido a escassez, entre 
outros recursos, de carvao e ferro, em condigOes favoraveis. 
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Dia a dia a experihncia vem demonstrando a falta de funda-
mento nessa afirmagao; entretanto, permanece o fato de que 

regiao a uma das menos conhecidas no que se ref ere a sua 
potencialidade em recursos naturais, e sao poucos os seus paises 
que aleangaram inventariar e avaliar os recursos ja desco-
bertos. 

A programagao do desenvolvimento econOmico evidencia 
os campos em que essas investigagOes sao mais urgentes. Pode 
ocorrer, por exemplo, que os estudos da procura demonstrem 
que os recursos hidreletricos conhecidos satisfarao essa pro-
cura por urn determinado periodo de tempo. Neste caso, seria 
necessario comegar imediatamente a investigagao e avaliagao 
de novos recursos hidraulicos, se se quiser evitar dificuldades 
no fim desse periodo. 

Outro campo de atividade interessante neste terreno é o 
que oferece o estudo das possibilidades de se obter celulose das 
florestas tropicais, as quais constituem cerca de 90% da riqueza 
florestal da America Latina, e que ate agora, nao foram objeto 
de uma investigagao sistematica. Os problemas econOmicos e 
tocnicos que dizem respeito ao seu aproveitamento sera() dis-
cutidos, juntamente corn outros assuntos, na Junta Latino-
Americana de Tecnicos na Indirstria de Papel e Celulose, que 
se reunira em Buenos Aires a convite do govern() argentino, 
ern outubro ou novembro deste ano, sob os auspicios da Secre-
taria da CEPAL, da Administragao de Assistencia Tecnica das 
NagOes Unidas e da Organizagao das Nacties Unidas para a 
Agricultura e a Alimentagao. 

Convem assinalar que dentro do programa de integragao 
e reciprocidade econOmica da America Central, em cujo plane-
jamento esta colaborando a Secretaria Executiva da CEPAL 
conjuntamente corn os organismos de assistencia tecnica das 
Nagties Unidas, proj eta-se a criagao de um Instituto de Pes-
quisa e Tecnologia, cujas principais finalidades, entre outras, 
serao a pesquisa metOdica e coordenada dos recursos naturais 
eentro-americanos para seu aproveitamento industrial, e adap-
tagao da tecnologia de paises mais desenvolvidos as condigOes 
locals e o estudo das indirstrias existentes e dos sistemas de 
trabalho, no propOsito de alcangar uma, maior produtividade. 

Esse tipo de pesquisa tambem, tern que ser realizada le-
vando-se em conta as exigencias do desenvolvimento econOmi-
co, e seria muito conveniente efetuar urn primeiro exame das 
materias que mais o requerem na America Latina. 

As pesquisas necessarias sao dispendiosas e exigem equi-
i_amento e pessoal especializado. A cooperagao internacional 
encontra aqui urn campo virtualmente inexplorado (1). 

(1) Cabe fazer referencia, nilo obstante, a Resolugah 345 (XII) do 
Conselho Economico e Social e a Resolugdo 60 (V) da CEPAL, sobre esta 
materia. (Veja-se E/2405). Tambem a esse respeito deve-se ter em conta 
o limitado dos recursos dos organismos internacionais. 
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3. Formac'do de pessoal. 

Do ponto de vista do tempo que requer sua solugao, o 
problema da produtividade pode-se dividir em dois grandes 
grupos de assuntos. Por urn lado, aqueles que podem ter uma 
solugao relativamente imediata, por meio de servigos de asses-
soramento tecnico. Por outro, aqueles que s6 podem ser resol-
vidos mediante a elevagao progressiva do nivel educativo da 
populagao e pela formagao tecnica, tanto dos dirigentes espe-
cializados como dos operarios qualificados e dos trabalhadores 
em geral. Quern ja prestou atengao a este aspecto do problema 
da produtividade, concordara em que o mesmo se apresenta em 
termos sumamente serios e urgentes na maior parte dos paises 
da America Latina. Ha duas dificuldades principais que é 
necessario resolver. Por urn lado, a quantidade relativamente 
pequena dos recursos financeiros que se destinam a instrugao 
tecnica e o pequeno nirmero de instrutores qualificados; por 
outro, a insuficiente correlagao entre a instrugao que se pro-
porciona e as necessidades reais da economia. 

Os governos latino-americanos tern demonstrado, part-
cularmente nos ultimos anos, que estao conscientes da respon-
sabilidade que lhes cabe no melhoramento da educagao geral e 
to incentivo a formagao de tecnicos, mas e preciso reconhecer 
que as necessidades estao muito alem daquilo que se pede rea-
lizar. A adaptagao dos sistemas educativos as novas solicita-
gOes impostas pelo desenvolvimento econ6mico, bem como o 
aumento e extensao do treinamento tecnico de operarios, tecni-
coG e engenheiros de diferentes especialidades estao, em muitos 
paises, ainda em sua etapa inicial. Em outros paises estao-se 
realizando experiencias que, seguramente, serao de grande 
proveito para o resto do continente, ou se levaram a term° and-
lises parciais do problema. E' demais voltar a mencionar a 
assistencia que, nesses estudos e experiencias, como tambem 
nos programas de bolsas, estao prestando as NagOes Unidas, 
seus organismos especializados e o governo dos Estados Unidos. 

Entretanto, faz falta urn exame conjunto do problema, 
para que se determine de maneira clara o grau das necessida-
des em geral e de seus diferentes aspectos parciais, corn o fim 
de orientar uma politica que atenda, da forma mais eficiente, 
AT, exigencias do desenvolvimento econdmico. Urn tal exame 
dovera se basear em uma estimativa das necessidades de pes-
soal capacitado nos diversos ramos da produgao agricola e 
industrial, incluidos energia e transportes, bem como nos di-
versos niveis de preparacao profissional. DeAera levar em 
consideragao os diversos campos ou graus em que a instrugao 
possa ser adquirida no exterior e os que exigem um maior es-
fOrgo financeiro e de recursos humanos nos prOprios centros 
e trabalho e residencia dos trabalhadores. 

Do mesmo modo, a preciso estudar os sistemas e metodos 
de instrugao corn o fim de utilizar ao maxim° os recursos de 
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clue se dispoe, e ievar a ca,pacitaCao tecnica ao =for nUmerti 
possivel de jovens e de trabalhadores adultos. Naturalmente, 
as condigeies de ea:a:a pais sao diferentes e exigem tambem 
diferentes solugOes; mas uma orientagao geral da educagao 
lequerida pelas novas condigOes da economia, e a discuss-do dos 
principios em que tera de inspirar-se, acompanhadas de so-
lugOes praticas alternativas e adaptaveis as diferentes condi-
Vies, proporcionaria uma diretriz adequada aos governos e aos 
setores interessados. 

De qualquer maneira, parece desnecessario frisar que o 
estudo geral a que se fez referencia nao pode nem deve ser 
considerado uma condigao previa para o fomento energico da 
formagao de tecnicos. Em muitos paises o desenvolvimento 
econOmico esta encontrando dificuldades na pratica devido 
ausencia de diretores, engenheiros, tecnicos agricolas e indus-
trials, e operarios qualificados em diferentes ramos, sendo que 
estas dificuldades tendem a crescer cada dia. Esse problema 
requer uma agao imediata e vigorosa, e é indispensavel em 
tnuitos paises uma assistencia tecnica em grande escala para 
que as medidas em aprego tenham exito, tanto para formar 
instrutores qualificados, como para melhorar os metodos e 
aproveitar ao maxim° as possibilidades e recursos atualmente 
existentes. Mas isto nao deve ocultar o fato de que é neces-
sari° considerar o problem a da formagao de tecnicos em re-
lacao com o provavel crescimento da economia e corn as pro-
jeciies de seu desenvolvimento, por um lado, e por outro, com 
criterios gerais que sirvam de orientagao para adaptagao dos 
sistemas educativos as necessidades de desenvolvimento. 

4. Possibilidades de uma nova orientacao da tecnologia em 
paises de escasso capital. 

Finalmente ha urn problema mais profundo, pois con-
came a prOpria orientagao da pesquisa tecnolOgica. Num tra-
balho apresentado no IV Periodo de SessOes realizado no Mexi-
co, em 1951, pela Secretaria Executiva da CEPAL, foi exposto 
este problema (1). 

A pesquisa tecnolOgica nos paises mais avangados, espe-
cialmente nos Estados Unidos, esta orientada, sobretudo, no 
sentido da consecugao de fOrmulas tecnicas, que mediante au-
mentos cada vez maiores na quantidade de capital por homem, 
permitam obter o maxim° de economia no esfOrgo rumano. Os 
paises em desenvolvimento — que ao contrario daqueles pos-
suem abundancia de mao-de-obra (real ou virtual) e eseassez 
de capital em termos relatives 	sentem a necessidade de 

(1) Veja-se o documento E/CN. 12/221, Problemas teoricos y prac-
ticos del crecimiento econlimico (Publicagao das Nagoes Unidas. NUmero 
de venda : 1952. II.G.1). 
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adotar a tuesma tecnica produtiva dos paises industrials. Dal, 
a investigagao tecnolOgica nesses paises deveria ser orientada 
no sentido da obtencao de equipamento que permita aumentar 
a produtividade do capital, de preferencia ao aumento de ren-
dimento da mao-de-obra (1). 

Trata-se de urn problema muito seri° que o economista 
apenas pode formular, sem que the seja dado, por enquanto, 
encontrar uma solugao. Isso deveria ser materia para uma 
investigagao preliminar que permitisse averiguar as possibili-
c"ades de se obterem resultados concretos. Convem assinalar 
que o terra foi incluido no programa de investigagOes s6bre 
desenvolvimento econ6mico que se esta realizando no Centro 
de Estudos Internacionais do Instituto TecnolOgico de Mas-
sachusetts, nos Estados Unidos. 

(1) Ha outros casos em que se justifica urn alto grail de prioridade 
na pesquisa tecnologica. Entre estes poderia ser citado o da indtistria da 
construcio, que oferece particular interesse para a America Latina. Sabe-
se que o ritmo em que se ,esta, unbanizando a populaao latino-americana 
é o mais alto do irrundo. Este fenomeno, junto corn o crescimento demo-
gratico, provocou urn seri° problems, de habitagfio. Por outro lado, en-
quanto a construcao de habitagoes é uma das atividades mais absorventes 
de capital, encontra-se entre aquelas nas quail menos progredinaan as 
tecnicas em uso. No presente documento nao se considerou especialrnente 
o caso da construgdo de habitagbes porque essa materia esta sendo objeto 
de estudo por parte da Secretaria na Sede das Nagoes Unidas por soli-
citacao do Conselho Economic° e Social e sua Comissfio Social e por 
instituigoes dependentes da Organizagfio dos Estados Americanos. 
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CAP/TULO IV 

A POLITICA COMERCIAL E 0 DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 

I 

PRINCtPIOS ESSENCIAIS DA POLITICA COMERCIAL 

1. Industrializacao e protecao 

Ha dois principios cujo franco reconhecimento teria 
grandes reflexos sObre a politica comercial dos paises latino-
americanos, tanto em sua. relagOes corn os paises industriais 
como nas relagOes que conservam entre si; primeiro, o de que 
a industrializagao — em diferentes graus, segundo os paises — 

uma imposigao inevitavel do desenvolvimento eqontimico; 
segundo, que a protegao, numa medida razoavel, 6, em geral, 
indispensavel a, industrializagao. 

Nao vale a pena insistir neste Informe sObre o que ja 
foi exposto em trabalhos anteriores elaborados pela Secretaria 
Executiva da CEPAL, para demonstrar a validade de ambos os 
principlos. Basta uma breve exposigao dos argumentos funda-
mentals e algum comentario novo que amplie e enriquega 
aqueles outros trabalhos. 

Como se sabe, o desenvolvimento econennico da America 
Latina consiste em fazer decrescer a elevada proporgao da po-
pulagao ativa que trabalha corn escassa produtividade na pro-
dugao primaria e nas atividades de artezanato. A medida que 
a tecnica produtiva moderna penetra nestas atividades e ihes 
aumenta a produtividade, necessita-se proporcionalmente de 
menos trabalhadores do que antes para atender ao crescimento 
da, procura interna e externa de produtos primarios, salvo em 
casos excepcionais. A medida que diminui o ninnero relativo 
de trabalhadores empregados na produgao primaria, tem que 
aumentar a proporgao de trabalhadores em outros setores, isto 
6, na indirstria, no transporte, no comercio e nas demais 
ocupagOes (1). Existem, ern verdade, certas relagOes funcionais 
entre essas outras atividades e nao haveria urn desenvolvimen- 

(1) Podem existir casos em que o aumento da produtividade na 
productIo primaria nao tem asses efeitos internos no desenvolvimento eco-
nOmico. Por exemplo : se a maior produtividade se tra,cluz em piora na 
relagao de pregos do interatmbio ou em aumento de lucros que sfto reme-
tidos ao exterior sem estimular a procura interna. 
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to equilibrado se, por exemplo, a industria crescesse em des-
proporgdo corn os transportes, e estes, em relag5,'o corn a in-
c:Istria e os servigos. 

Esse processo e caracteristico de todos os paises que se 
desenvolveram e nao ha nenhuma razao para que nao se veri-
fique no desenvolvimento latino-americano. Na realidade, esta 
arenas comegando. A media da populagao ativa na produgao 
primaria 6 ainda de 60%, isto e, igual a dos Estados Unidos 
por volta de 1860. Em quase todo o seculo transcorrido desde 
entao, a proporgao, naquele pais, decresceu para 12%. Isto flan 
significa que os paises latino-americanos tenham que alcangar, 
corn o correr do tempo, proporgOes identicas, desde que os fa-
tOres sac) diferentes, mas dfi uma ideia aproximada do longo 
caminho a percorrer. 

Por conseguinte, o problema da America Latina nao con-
siste em determinar se se deve industrializar ou nao, a medida 
que se tecnifiquem a produgao primaria e outras atividades de 
escassa produtividade. A industrializagao tern que ser feita 
para absorver o potential humano e contribuir assim para o 
aumento do produto total da coletividade. 

Reconhecido este principio basic°, surge o problema de 
determinar como e em quais proporgOes deve ser realizada a 
industrializag5,o. Isso constitui a chave de uma politica indus-
trial e aqui sO sera considerado urn dos seus aspectos, qual 
seja a protegao aduaneira. 

A justificag5,o primordial da protegao esta nas diferen-
gas de produtividade entre os paises menos desenvolvidos e os 
rnais desenvolvidos, diferengas que se explicam fundamental-
mente pela grande disparidade entre a quantidade de capital 
por pessoa empregada e as aptidoes tecnicas (1). 

Poder-se-ia conceber, abstratamente, a possibilidade de 
que o nivel de saldrios se reduza nos paises menos desenvol-
vidos ate compensar essas diferengas de produtividade. Em 
tal suposigao, urn pais poderia prescindir totalmente de seus 
direitos aduaneiros protetores, sempre que a baixa de saldrios 
permitisse compensar as perdas que isso trouxesse as empresas 
industriais. Todavia, alem de ser impraticdvel por motivos 
socials e politicos, uma tal politica traria graves conseqiiencias. 
Se, considerada do ponto de vista interno, a baixa de salarios 
fosse seguida de uma baixa de pregos e os saldrios reais re-
cuperassem o seu nivel, embora com trabalhosos reajustes, do 
ponto de vista exterior, ao estender-se as atividades exporta-
doras a baixa de saldrios seria acompanhada de uma baixa 
de pregos em virtude do conhecido mecanismo de ajuste. E 
como isso nao teria razOes para provocar uma baixa correspon-
dente no prego das importagOes, sobrevivia uma queda na rela- 

(1) Ndo se fez referencia a diversidade de recursos naturais e 
outros fateres que se apresentam na realidade, para nao complicar iniail-
rnente o problema. 
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gao de pregos do intercambio, corn efeitos adversos sObre a 
capitalizagao e o ritmo de desenvolvimento do pais. 

Portanto, se o desenvolvimento espontaneo da indUstria 
fOr impraticavel e antieconOmico, sO restara a protegao para 
compensar as diferencas de produtividade, mediante direitos 
a duaneiros ou por mein de subsidios, desde que as restrigeies 
diretas a importagao sao menos aconselhaveis como instru-
mento de politica industrial, a nao ser temporariamente. 

E' esse o carater de protegao que o desenvolvimento in- 
dustrial latino-americano exige. Dentro da prOpria escola 
classica admite-se a protegao na etapa initial da industria ate 
que esta se fortalega e fique em condigOes de enfrentar a con-
correncia estrangeira. Num pais em desenvolvimento, é admis-
sivel certamente que uma determinada indUstria possa chegar 
a ter a mesma densidade de capital e a mesma produtividade 
que nos grandes paises industriais. Em tal caso, deixaria de 
ser indiistria incipiente e de necessitar protegao mesmo antes 
de chegar ao mesmo grau de produtividade, enquanto os sala-
rios fOssem menores. Mas into nao poderia ocorrer corn thdas 
as indfistrias que um pais em desenvolvimneto precisa empre-
ender para it absorvendo a populagao ativa que nao seja em-
pregada em outras ocupageies. Para isso seria necessario um 
capital por pessoa ocupada semelhante ao dos paises mais 
desenvolvidos e aptideies tecnicas igualmente avangadas. Nao 

preciso grande esfOrco para demonstrar que esta etapa de 
nivelagao e concebivel tebricamente, mas nao se pode pensar 
que venha a ocorrer na realidade, em um futuro previsivel, 
pois, enquanto a produtividade cresce nos paises em desenvol- 
vimento, ela tambem aumenta e as vezes corn maior rapidez 
— nos paises ja desenvolvidos. 

Conseqiientemente, a argumentagao que se formulou 
para demonstrar a inevitabilidade da protegao, aumenta o 
ambito da argumentagao classica e, em vez de considerar uma 
industria isolada, abrange a inclUstria em seu conjunto e esta-
belece a necessidade de protegao enquanto sua produtiVidade (1) 
seja inferior a dos paises mais avangados e enquanto essa 
diferenga de produtividade nao for compensada pela diferenca 
de salarios. 

Esta necessidade de protegao é ineludivel numa criteriosa 
politica de desenvolvimento e nao prejudica de forma alguma 
o comercio internacional, sempre que se mantenha dentro dos 
limites exigidos pelo mesmo desenvolvimento. Dentro de tais 
limites, que explicaremos posteriormente, a protegao nao di-
mjnui as importagOes de urn pais em desenvolvimento, mas 
simplesmente the muda a composigao, de acOrdo corn as trans-
formagOes estruturais da economia national. Os direitos adua-
neiros diminuem ou eliminam algumas importagoes que sao 

(1) Para major exatidao teorica : a produtividade marginal das 
indnstrias que f6r necessario estabelecer para absorver a populag6io ativa 
disponivel. 
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substituidas por producao interna, e isso dd lugar ao aumento 
de outras importagOes de procura muito elastica, a medida 
que aumenta a renda por habitante. 

Assim, pois, se nao ultrapassa aqueles limites, a protegao 
nao afeta o volume de importagOes. Esse volume 6 dado pri-
mordialmente pelas exportagOes de produtos primarios dos 
poises em desenvolvimento, alern das inversees de capital e 
outros elementos ativos da balanga de pagamentos, que se 
omitem para simplificar a argumentagao. No que a isso diz 
respeito, os paises de produgao primaria que constituem a peri-
feria da economia mundial, desempenham urn papel muito di-
ferente daquele que corresponde aos centros industriais. Como 
esta distingao 6 de grande importancia para os problemas da 
politica comercial sObre os quais versa este capitulo, compre-
ende-se que nos detenhamos nela. 

2. Paises perifericos e centros industrials 

Se um centro industrial de tanto peso mundial como sao 
os Estados Unidos aumenta as suas compras de produtos pri• 
rnariOS em um pais periferico, as importagOes de artigos indus-
trials aumentarao correlativamente em tal pais, embora corn 
certa demora. 0 aumento de importagOes 6, pois, urn fene-
meno reflexo. Mas se o pais periferico aumenta de forma 
autOnoma suas importagOes do centro, este nao aumentard 
perceptivelmente as suas compras de produtos primarios na 
periferia. A periferia tem urn papel passivo ao passe que o 
centro tem um papel ativo e dinamico no comercio interna-
cional. 0 centro corn o seu prOprio ritmo de crescimento e 
sua procura de produtos primaries influi sObre o ritmo de cres-
cimento dos paises perifericos; mas a estes nao 6 dado influir 
positivamente no ritmo de crescimento do centro, ainda que de 
forma negativa, como se explicara mais adiante. 

Assim pois, nao possuindo um pais periferico agao di-
namica sObre a capacidade de absorgao dos produtos primarios 
Co centro, sua pr6pria capacidade para importar depende, em 
primeiro lugar, daquilo que o centro adquire no pais periferico. 
Em outras palavras, enquanto o centro pode criar capacidade 
de compra internacional na periferia, a periferia nao pode criar 
et"Sa capacidade de compra no centro. 

Para se compreenderem tOdas as consequenclas praticae 
que essas desigualdades funcionais trazem consigo, explicare• 
mos agora outra diferenga muito significativa. Constitui uma 
caracteristica universal do clesenvolvimento econOmico, o Tato 
de que, a medida que a renda por habitante se eleva acima 
de certos minimos, a procura de produtos primarios cresce 
corn menor intensidade do que a procura de artigos industriais 
e Servicos. 

Este fenOmeno tern consideravel influencia no comercio 
entre os centros industrials em geral, e Os paises de producao 
primaria. A igualdade de crescimento da renda por habitante, 
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a procura de impOrtagOes industriais na periferla, tende a 
crescer corn mais rapidez do que a procura de importaeoes pri-
rnarias nos centros industrials. Se a populagao de urn pais 
periferico aumenta mais intensamente do que no centro, 
acentua-se essa disparidade nas tendencias de crescimento das 
importagOes. Ainda mais, se a renda do pais periferico cresce 
em maior escala que a dos centros. acentua-se a disparidade 
observada (1) . 

Em conseqtiencia, se urn pals periferico nao cresce ne 
forma espontanea corn ritmo mais lento que cis centros, e se 
propOe a desenvolver-se econOmicamente e a it atenuando a di-
ferenga de renda — ou a mante-la, pelo menos — tera uma 
persistente tendencia ao desequilibrio, pois suas importacOes 
industriais tenderao a crescer mais que suas exportagOes pri-
marias. Nao sera, possivel a tal pais aumentar estas Ultimas 
mediante o estimulo das primeiras. Nao ter ele, pois, outra 
solugao, senao a de limitar suas importagOes dquilo que the 
permite sua capacidade de pagamentos exteriores. Ora, se nao 
o faz mediante uma selegao que diminua ou elimine algumas 
importagOes, a fim de poder aumentar outras, ver-se-d for-
gado, devido ao j6go das fOrgas econOmicas, a comprimir a sua 
renda e diminuir o seu ritmo de crescimento para corrigir o 
desequilibrio, ou a comprimir as importagOes mediante depre-
ciagao monetaria.  

De qualquer modo, 6 inevitdvel a redugao das impor-
tagOes, ate o que permita a capacidade de pagamento. A dife-
renga fundamental esta no seguinte : ou essa restrigao se faz 
espontaneamente, em detrimento do ritmo de crescimento, ou 
e feita de maneira deliberacia, em favor desse ritmo. Qualquer 
que seja o caminho escolhido, o pais periferico que assim pro-
cede nao esta reduzindo, de forma arbitraria, o comercio mun-
dial, mas, simplesmente, procura restabelecer o equilibrio : 
trata de manter suas importagOes dentro daquilo que the per-
mitem suas exportagOes aos centros industrials. 

Mas, se esse pais exagera sua politica restritiva de im-
portagOes e reduz seu volume alem do necessario para corrigir 

(1) As importa0es de produtos primarios nos centros industriais 
geralmente nao aumentam em escala compativel corn uma taxa satisfa-
tdria de crescimento nos paisos perifericos. A elasticidade-renda da 
procura desse tipo de importagOes em tais centros, é geralmente baixa, e 
essa baixa elasticidade se acentua devido a politica de restrigoes as im-
portagOes. Todos esses fateires em conjunto explicam por que as impor-
ta09,s de produtos primarios nos centros tendem a aumentar corn muito 
menor intensidade do que a procura de bens industriais nos paises perif é-
ricos. Ocorre citar urn exemplo relevante : A cada aumento de 1% na 
renda por habitante nos Estados Unidos, as importagoes de produtos pri-
marios tendem a aumentar 0,66 por cento, ao passo que um aumento 
equivalente da renda por habitante na America Latina tende a incrementar 
a procura de produtos industriais numa percentagern de 1,58. 

E', pois, impressionante a disparidade entre as elasticidades-renda 
da procura. Para corrigir os efeitos dessa disparidade nao ha outro ca- 
m nho, o de promover a producao industrial nas paises peril ericos, 
ja que estes nao podem obter todos os bens industrials de qua necessitam, 
em troca de suas exportagoes. 
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a tendencia ao desequilibrio, afetara adversamente o comercio 
internacional, reduzindo-o ou impedindo-o de crescer no ritmo 
que, de outro modo, teria. E' certo que urn pais periferico iso-
lado, por sua participagao relativamente pequena no comercio 
mundial, poderia diminuir de forma arbitraria suas importa-
Vies sem softer em suas exportagOes. Mas se varios paises 
fOssem adotando uma politica semelhante, os efeitos iriam 
sendo cada vez mais intensos e provocariam um crescente de-
sequilibrio nos centros industriais, ate obriga-los tambem a 
tomaretri medidas restritivas, semelhantes as que tem de Or 
em jOgo, normalmente, os paises em desenvolvimento. 

Comprova-se, pois, que se a periferia nao tem urn papel 
dinamico e positivo no estimulo do comercio mundial, poderia 
exercer urn grave papel negativo, reduzindo-o ou debilitando 
o seu ritmo de crescimento. Isto sucederia se se tomassem 
medidas de restrigao as importagOes, alem do que o exige a 
gorregao da tendencia ao desequilibrio que o desenvolvimento 
econtanico traz consigo, ou se se privassem as atividades expor-
tadoras dos fatores produtivos que requerem essas atividades 
para o seu desenvolvimento normal. 

3. Dois diferentes tipos de protecionismo 

De tudo isso se deduz uma primeira conclusao muito 
irnportante para a politica comercial internacional. Ha dois 
tipos de protecionismo, nos paises em desenvolvimento. Pri-
meiro, o protecionismo que contribui para promover as modi-
licagOes estruturais exigidas pelo desenvolvimento econtanico, 
sem provocar a reducao das importagOes abaixo do volume cor-
respondente a capacidade de pagamentos exteriores, e sem 
reduzir o comercio mundial, nem debilitar o seu ritmo de cres-
cimento. E, em seguida, o protecionismo que leva o ajuste das 
importagOes alem daquele limite e afeta adversamente o co-
mercio mundial. 

Seria, pois, uma grave erro de julgamento confundir 
esses dois tipos de protecionismo, ou melhor, essas duas etapas 
tie uma politica protecionista. Condenar a protegao no primei-
ro caso significaria privar o desenvolvimento econOmico de urn 
dos seus instrumentos essenciais. Na realidade, a protegao 
permite absorver na indtstria uma parte da populagao ativa 
disponivel, que rid() 6 solicitada pela produgao primaria e ou-
tras ocupagOes, em virtude do aumento de produtividade des-
tas; a outra parte e absorvida nos servigos. E' necessario obser-
var este fenOmeno corn o sentido dinamico que tern. Nao se 
trata, em geral, de urn deslocamento, para a inditstria, de tra-
balhadores que eram empregados na produgao primaria, mas 
sim de urn desvio, para a inditstria e para os servigos de uma 
proporgao crescente do aumento anual da populagao ativa. 
Dessa forma, vai-se operando aquele decrescimo gradativo da 
proporgao de trabalhadores empregados na produgao primaria 
ern relagao ao total de pessoas ocupadas. 
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E' claro que se a indttstria nao f6sse incrementada, Os 
trabalhadores que poderiam ser deslocados para ela, exerceriam 
uma pressao sabre o, nivel de salarios, fazendo-os baixar; e é 
em razao disso que concebemos, abstratamente, a hipOtese de 
ama industrializagao espontanea, de efeitos adversos sabre a 
relagao de pregos do intercambio e, pelo demais, impraticavel. 

Tudo isso demonstra que a industrializagao, se se man- 
tern dentro dos limites referidos, nao e incompativel com o 
desenvolvimento das exportagOes de produtos primarios na 
medida que o permita o crescimento da capacidade de absor-
cao dos centros industriais. A igualdade de outras condigOes, 
a medida em que se justifique a industrializacao, dependera do 
ritmo de crescimento das exportagOes quanto menor fOr a 
proporgao do incremento de populagao ativa que requer o au-
mento das exportagOes, tanto maior devera ser a amplitude 
da industrializagao. 

Ora, o crescimento da capacidade de absorgao de produ- 
tos primarios nos centros industriais depende do aumento de 
sua renda, da elasticidade-renda da procura destes produtos, 
da intensidade corn que esses centros substituem as importa-
goes por produgao interna e dos pregos de tais produtos. A 
baixa de pregos permitlra, assim, aumentar as exportagOes 
perifericas de produtos primarios. Desse modo, poderia ser 
absorvida na produgao primaria uma parte da populagao ativa 
que, de outra maneira, seria empregada na indastria. Mas isso 
tern limites relativamente estreitos se considerarmos a perife-
ria da economia mundial em seu conjunto ou aqueles paises —
ou grupos de paises — que tem grande influencia no mercado 
internacional de um dado artigo. Este mercado tem uma de-
terminada capacidade de crescimento ao nivel vigente de pre-
gos; cada contribuigao de fatOres produtivos nas atividades ex-
portadoras trara, consign urn aumento liquido de renda cada 
vez menor, em virtude da baixa de pregos, e ainda quando os 
rendimentos nao sejam decrescentes. Chegara, um momenta 
em que esse aumento de renda sera igual ao que se obteria 
corn o emprego dessa contribuigao de fatOres produtivos nas 
atividades industriais, embora o custo dos artigos assim obti-
dos seja superior ao das importageles correspondentes. Par-
tindo deste ponto, justifica-se plenamente a protegao, pois 
permite o emprego dos fatOres produtivos disponiveis com 
maior rendimento econOmico. Conseqiientemente, uma baixa 
de pregos para estimular o aumento das exportagOes poderia 
ser econernicamente conveniente dentro de certos limites. E' 
neste ponto que a industrializagao se torna econOmica, e, anti-
ecenemico o aumento ulterior das exportagOes. Do contrario, 
antes de alcancar este ponto a industrializagao seria anti-
econOmica. 

Chega-se assim a uma distingao como aquela que antes 
foi tragada em relagao a, politica protecionista, mas, no Angulo 
da economia interna e nao no do comercio internacional. A 
combinagao de ambos os pontos de vista é agora possivel. No 
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primeiro tipo de protegao, as exportagoes continuam crescendo 
na medida em que o permite a absorgan dos centros industriais, 
e as importagOes se ajustam a capacidade de pagamentos exte-
riores dada por essas exportacOes e demais elementos da ba-
lanca de pagamentos; por outro lado, a industrializacao se 
efetua em medida suficiente para absorver fatOres produtivos 
disponiveis que nao poderiam ser empregados econOmicamente 
nas atividades exportadoras. No segundo tipo de protegao as 
exportagOes aumentam menos do que poderiam aumentar, em 
virtude da absorgao dos centros industriais, ou se reduzem, de 
acOrdo com a intensidade corn que a protegao lhes diminui os 
fatores produtivos; e, em vez disso, se estende antieconOmica-
mente o crescimento da inclastria, corn urn aumento de renda 
real inferior ao que se poderia ter obtido se os correspondentes 
fatOres produtivos fessem empregados nas atividades exporta-
doras. Ern resumo, enquanto em urn caso nao se reduzir o 
volume do comercio internacional em relagdo ao que poderia 
ter sido e se obtem o maxim° aumento da renda real do pais 
em desenvolvimento, no outro caso se afeta desfavoravelmente 
o comercio internacional e se empregam de forma antieconO-
mica os recursos disponiveis (1). 

JO, se disse que esta diferenga 6 de grande importancia 
na politica econOmica internacional. Entre os objetivos prin-
cipais que as Nacoes Unidas se propuseram conseguir no campo 
econemico, ha dois que interessam diretamente a este Informe : 
promover o born desenvolvimento do comercio internacional e 
contribuir para o crescimento mais intenso dos paises insufi-
cientemente desenvolvidos. Se para alcangar este segundo 
propOsito ler necessario sacrificar o primeiro, surgiria um 
grave conflito de objetivos. Nao obstante, o caso e diferente. 
A politica protecionista exigida pelo desenvolvimento econOmi-
co dos paises perifericos nao tern por onde atingir o comercio 
internacional, se essa politica se mantem dentro dos limites 
impostos pela prOpria conveniencia econemica dos paises em 
desenvolvimento. 0 reconhecimento dessa compatibilidade de 
objetivos tera, conseqiiencias de grande alcance na orientagao 
da politica comercial internacional. Do estrito ponto de vista 
do desenvolvimento, a protegao nao atende a uma necessidade 
excepcional nem transiteria, pois que 6 uma exigencia siste-
rna,tica e de longo alcance. Uma politiica comercial que tenha 
um ponto de partida diferente do que origina este principio, 
obstaculizara, o desenvolvimento econ6mico e trail consigo a 
necessidade de continuos e trabalhosos ajustes, que poderiam 
ser evitados se esse principio fosse plenamente reconhecido. A 
longo termo, tal politica tambem prejudicaria o comercio 
rnundial. 

(1) MAD obstante, pode ocorrer o caso em que urn pais, apesar 
daqueles efeitos desfavoraveis, desenvolva, corn a protegao, atividades in-
ternas que reduzam sua vulnerabilidade economica exterior. As vantagens 
da major estabilidade devem equilibrar-se corn as desvantagens Besse tipo 
de protegao. 
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t' claro clue a protecao, embora dentro dos limites refe- 
ridos s6 tenha como conseqilencia a mudanga na composicao 
das importagOes e nao no seu volume, sempre causa certos 
transtornos em alguns paises industriais, e isso deve ser levado 
em conta num Plano de cooperagao internacional. t stes trans-
tornos sao inerentes a todo processo de adaptacao na dina-
mica da economia. Enquanto essa mudanga de composigao 
af eta desfavoravelmente certas importagties, imprime grande 
estimulo a outras. Na America Latina, como tantas vezes te-
mos assinalado, tende a baixar a proporgao de importagOes de 
artigos industriais de consumo nao duradouro e a aumentar a 
de materias primas, bens de capital e bens duradoulos de con-
sumo. As repercussOes asses fenomenos sao diferentes, segun-
do os paises de origem. Os Estados Unidos e a Alemanha, que 
entraram mais tarde que outras nagOes na exportagao de manu-
faturas para a America Latina, figuram em primeiro lugar 
entre os paises favorecidos pox essas modificagOes estruturais. 
No outro extremo, cabe mencionar a Gra-Bretanha e a Franca, 
cujas exportaglies de mamufaturas de consumo corrente ou 
facilmente substituiveis sofreram sensivelmente corn a desen-
volvimento econOmico da periferia. 

Em conseqtiencia, embora a politica protecionista exigida 
pelo desenvolvimento nao afete o volume total das importagOes 
provenientes dos centros industrials, tem grande repercussao 
sObre a origem dessas i:mportagOes e obriga a um esfOrgo de 
readaptagao que, geralmente, e dificil e leva muito tempo para 
realizar-se. Nao obstante, sao transformagOes inevitaveis, e 
nao se pode negar o valor de uma politica protecionista, embo-
ra seja prudente que se considerem cuidadosamente as con-
digOes concretas em que ela devera ser aplicada. 

Quando dispusermos, como 6 de esperar, de projegOes do 
desenvolvimento para o conjunto da America Latina em dife-
rentes hipOteses, poderemos ter uma ideia das mudangas de 
composigao que serO, necessario continuar a introduzir nas im-
portagOes, e isso podera dar uma orientagao adequada e previ-
sora ao processo de reaclaptagao do comercio exterior dos cen-
tros industriais. 

4. Consequencia do protecionismo nos grandes centros in-
dustrials 

Trataremos agora do protecionismo nos centros indus-
triais e das suas conseqiiencias sObre o comercio internacional 
c, especialmente, sebre os paises em desenvolvimento. 

Ja foi dito que é uma caracteristica geral daqueles cen-
eros a tendencia natural das importagOes para aumentarem 
coin menor intensidade que a renda. E' uma tendencia que 
pode ser detida ou acentuada pela politica comercial. A eli-
minagao dos direitos aduaneiros que gravavam a entrada de 
produtos primarios, impulsionou de tal forma as importagOes 
na Gra-Bretanha, no seculo XIX, que durante varios decenios 
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estas cresceram corn mais fOrga do que a renda, e 6 Seu Coefi-
ciente subiu persistentemente. 0 influxo que a Gra-Bretanha 
exerceu assim, no sO de forma direta na periferia, mas tarn-
bem indiretamente nos outros paises industriais, foi uma das 
caracteristicas predominantes do desenvolvimento econOmico 
daquela epoca. Foi quando os paises latino-americanos encon-
traram forte impulso no seu desenvolvimento para o exterior, 
ern resposta a uma demanda internacional que se expandia 
com grande rapidez; e paises como os Estados Unidos, que 
comegaram naquela epoca o seu desenvolvimento corn impulso 
interno, viram-se tambem favorecidos por esse vigoroso esti-
mulo do comercio internacional, hoje tao debilitado, justamente 
quando seria a vez da America Latina seguir urn processo se-
melhante. Apesar dessas condigOes tao favordveis no ambito 
international, a industrializagao norte-americaina, recorreu 
sistematicamente a medidas protecionistas, de cujo repudio 
teOrico naquela epoca, constituem uma prova clara as severas 
criticas da escola classica. 

Se a Gra-Bretanha asses tempos mostra como a poli-
tica comercial pode alterar a tendencia das importagOes pri-
marias a aumentarem menos que a renda, o caso dos Estados 
Unidos, transformado ja em centro econOmico principal, gragas 
a seu estupendo crescimento, exemplifica o fen6meno contra-
no. A sua protegao a produgao primaria acentuou a fOrga 
dessa tendencia das importagOes, e os Estados Unidos tem agora 
um coeficiente de importagoes de quase 3% corn respeito A 
renda, ao passo que o centro econOmico principal do seculo XIX 
alcangara ate 1880 um coeficiente de 35%. 

As conseqUencias deste fenOmeno nao poderiam ser in-
terpretadas a luz daquilo que antes se explicou acerca do pro-
tecionismo periferico. Deve-se apresentar aqui outra diferenga 
de importancia decisiva. Os efeitos do protecionismo sObre o 
comercio mundial n5,0 sA,o os mesmos em um centro industrial 
e nos paises em desenvolvimento. Enquanto as importagOes 
primarias de um centro tendem a crescer menos que a sua 
prOpria renda, suas exportagOes de manufaturas tendem a 
crescer mais que a renda dos paises perifericos. Tal dispari-
dade de tendencias cria problemas de sinais contrarios. En-
quanto nestes ultimos as importagOes tendem a se desenvolver 
mais que as exportagOes, nos centros industriais tende a su-
ceder o oposto, embora corn amplitudes muito diversas — e 
corn as restrigOes que se ver5,o mais adiante — segundo a es-
cala em que as modificagOes de composigao das importagOes 
perifericas incidem sObre as suas exportagoes industriais. 

Assini, em urn centro cujas exportagOes atraem prefe-
rentemente a procura dos paises em desenvolvimento, preva-
lece corn major intensidade que em outros a tendencia daquelas 
a se desenvolverem com mais vigor do que as importagOes de 
produtos primarios. 

Em semelhantes condigOes, podera haver outros moti-
vos para se apoiarem as medidas protetoras da produgao pri- 
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maria interna, mas motivos muito diferentes daqueles clue 
exige a protecao nos paises em desenvolvimento. Nao ha, em 
verdade, nenhuma tendencia para o desequilibrio negativo da 
balanga de pagamentos, e sim, exatamente o contrario; e a 
populagao ativa, que o progresso tecnico vai eliminando da 
producao primaria, aflui espontaneamente para as outras 
ocupagOes internas e para as atividades industriais de expor-
tagao, favorecidas pela demanda exterior. 

Conseqiientemente, enquanto nos paises em desenvolvi-
mento a protecao — dentro dos limites ja assinalados — tern 
por efeito manter a estreita correspondencia entre import°, 
cOes e exportagOes, sem afetar o ritmo de crescimento do co-
mercio mundial, num centro industrial corn aquelas caracte-
risticas, a protecao reduz as importagOes a urn nivel inferior 
a capacidade de pagamentos exteriores e afeta desfavoravel-
rnente esse comercio. 

Por outras palavras, dada a grande elasticidade-renda da 
procura de artigos industriais em geral, a restricao de certos 
tipos de importagOes nos paises em desenvolvimento, se ye 
compensada — dentro do que o permite a capacidade de paga-
mentos exteriores — pelo aumento de outras importagoes que 
antes nao podiam ser realizadas corn a mesma amplitude. Em 
troca, num grande centro industrial, a restricao a importagao 
de um produto primario nao se ye neutralizada pelo aumento 
de outros produtos primarios, posto que ja se importava tudo 
o que requeria a procura nas condigOes predominantes; a nao 
ser que, junto corn essas restrigoes, tomem-se medidas para 
estimular a importagao dos outros produtos manufaturados ou 
semi-manufaturados. 

sao evidentes as conseqiiencias dessa politica protecio-
nista num grande centro industrial. Os paises em desenvol-
vimento se veem na contingencia de acentuar sua prOpria po-
litica protecionista, uma vez que, havendo se superposto urn 
novo fator de enfraquecimento das suas exportagOes, terao que 
exercer uma pres,sao mais intensa s6bre as importagoes, ta,nto 
para as ajustar a uma capacidade de pagamento exterior menor 
do que poderia ter sido, como para estimular, na indirstria, o 
emprego adicional de fateres produtivos que as atividades ex-
portadoras houvessem absorvido em circunstancias mais fa-
voraveis. 

II 

SIGNIFICAcAO PRATICA DOS PRINCIPIOS 
DE POLiTICA COMERCIAL 

1. Os Estados Unidos e a reciprocidade comercial 

Consideremos mais de perto o alcance da diferenciagao 
funcional assinalada no final da parte anterior. Urn grande 
centro industrial — para ser mais preciso, os Estados Unidos, —
tern uma influencia decisiva no comercio do mundo. Se nos 
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rettringirmos aos paises da America Latina, e urn fato conhecido 
que o movimento de suas importagOes industriais depende tni-
camente de suas exportagOes de produtos primarios. Mas nao 
secede o inverso disso, segundo ja, foi dito. Se a America Latina 
aumenta de forma aut6noma suas compras no centro, nem por 
isso o centro adquirird maior quantidade de exportagOes pri-
marias latino-americanas. 0 volume dessas exportagOes esta 
condicionado por fat6res corn respeito a cuja magnitude 6 in-
3ignificante o efeito das variagOes da procura latino-americana. 
Por conseguinte, esse aumento autOnomo de importagOes latino-
americanas, nao provocado por um aumento anterior de expor-
tagOes, s6 tera como resultado o desequilibrio da balanga de 
pagamentos. 

A posigdo em que se encontram os Estados Unidos como 
principal centro dinamico da economia mundial contribui para 
dar significagao muito especial ao conceito de reciprocidade co-
mercial. Bern examinada, a reciprocidade esta implicita no 
prOprio carater funcional daquele centro, pois que, se ao au-
mentar suas importacOes tambem faz o mesmo corn suas ex-
portagOes, a compensagdo e espontanea e nao se necessita al-
terar as tarifas dos outros paises para que ela se processe sem 
transtornos. Tal era tambem a capacidade do centro britanico 
para provocar a imediata reagdo da periferia quando as expor-
tagOes industrias da Gra-Bretanha estavam sujeitas a intensa 
procura. 

Por al se demonstra que as concessOes tarifarias feitas 
pelos Estados Unidos aos paises em desenvolvimento levam em 
si mesmas sua compensagdo, e o poder de compra internacional 
produzido por maiores importacOes daquele pais, tendera sem-
pre a se transformar, direta ou indiretamente, em procura 
internacional de exportag'Oes norte-americanas. Na verdade, 
nao poderia ser mais folgada a situagdo em que se encontram 
os Estados Unidos em face do desenvolvimento econOmico dos 
paises latino-americanos. Enquanto estes mantiverem sua po-
litica protecionista dentro dos limites assinalados, nao sera, a 
tarifa e sim o volume das importagOes daquele pais (1) que 
determinard o volume das exportagOes latino-americanas. E' 
certo que se a Europa melhorar a fOrga de concorrencia de sua 
industria, parte dos dOlares provenientes dos Estados Unidos 
se desviardo para ela; mas nao tardardo a transformar-se em 
procura de exportacOes norte-americanas, como bem o demons-
tram a argumentagdo anterior e a experiencia. Alem disso, 
trata-se de um fato plenamente reconhecido. 

E' claro que constituindo a tarifa latino-americana o 
instrurnento por meio do qual se transforma a composigdo das 
importagoes, as atividades exportadoras dos Estados Unidos 
tem que experimentar aquele processo de readaptagdo ante- 

(1) Nack considerados, é claro, os outros elementos da balanca de 
pagamentos. 
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normente mencionado. No que a isso se ref ere, os Estados 
Unidos tambem se encontram em posicao favoravel em relagao 
a outras nagOes industrials, nao so pela escassa incidencia de 
suas exportagOes na renda nacional (cerca de 5%), mas tam-
bem devido ao fato ja ref erido de serem suas exportagOes 
aquelas que mais desejam, corn exagero ate, os paises latino-
americanos. Isto nao significa que, em certos casos, os Estados 
Unidos nao possam ter especial interesse em promover a eX-
portagao de determinados artigos em vez de outros, e que estes 
artigos sejam precisamente aqueles cuja producao interna de-
se,ja estimular urn pals latino-americano. Isso constitui, comb 
e sabido, materia de negociagao comercial, se bem que essa 
negociagao seria grandemente facilitada se se chegasse a um 
acOrdo quanto aos principios basicos de uma politica de desen-
volvimento econOmico. 

Reconhecido o principio, segundo o qual o volume das 
importagOes latino-americanas nao esta determinado pela ta-
rifa, mas sim pelos exportagOes, nao sera dificil encontrar 
convergencia de interesses. Suponhamos que em virtude de 
concessOes tarifarias dos Estados Unidos, urn pals latino-ame-
ricano aumente suas exportagOes e fique, portanto, em condi-
gEles de fazer o mesmo corn suas importagees. Mas suponha-
se ao mesmo tempo, que este pals nao deseja aumentar e sim 
diminuir as importagOes de certos artigos que pode substituir 
internamente, mediante uma protecao razoavel. Com  este fim, 
pode chegar a subir os direitos protetores em tais artigos. 0 
que sucedera corn o restante das importagOes ? Tenderao a 
aumentar em seu conjunto, sem necessidade de qualquer re-
ducao de direitos. Nao obstante, e evidente que se se reduzir 
ou eliminar o direito sObre certos artigos, aumentaria sua im-
portagao a custa de outros. Poderiam, assim, aumentar as im-
portagOes de artigos suntuarios consumidos preferentemente 
pelos grupos de alta renda, ou de artigos de que 6 facil pres-
cindir o consumo popular, ao passo que os recursos poderiam 
ser empregados corn proveito em importagoes de bens de ca-
pital. Comprova-se novarnente a conveniencia de se conside-
rarem todos esses aspectos dentro de uma politica de desen-
volvimento, que nao s6 atenda as necessidades presentes, mas 
tambern a previsivel necessidade de introduzir trocas futuras 
na composicao das importagOes. 

Voltando atra.s, e certo que manter altos direitos sObre 
aqueles artigos a fim de nap estimular sua importagao alem 
do conveniente, poderia provocar sua substituicao interna em 
prejuizo do emprego de fatores produtivos ern outras aplicagOes 
mais vantajosas para o pals. Uma boa politica de desenvolvi-
mento tern a seu alcance o instrumento fiscal interno para 
enfrentar esses casos, e eliminar assim urn dos obstaculos que 
se costumam apresentar nas negociagOes comerciais. 

Esta capacidade dos Estados Unidos para alcangar a 
reciprocidade espontanea em suas concessOes tarifarias 6 urn 
dos resultados das transformagOes fundamentais que ocorreram 
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aurante o breve periodo de uma geragao. Interessado como 
esta esse pais numa politica de desenvolvimento periferico de 
vastas projegOes, e lOgico que a sua politica comercial tenha 
tambem que se transformar, em consonancia corn a sua nova 
pcsigao mundial. Entretanto, supor que tudo consiste em uma 
mera acomodagao de uma politica a novos principios, seria 
simplificar artificialmente um problema real muito complexo. 
Nao ha, nenhuma razao para que os exportadores em geral —
e, especialmente, os que se deparam corn osbstaculos aduanei-
ros em outros paises — reajam de forma diferente a, que con-
v6m aos seus interesses imediatos. Essa atitude b mais expli-
eavel num pais em que, faz apenas algumas dezenas de anos, 
o esfOrgo de sua politica comercial exterior tinha, necessaria-
mente, que se polarizar no fomento de suas exportagOes. 

2. Possivel revisdo da politica relativa as exportag5es latino-
americanas 

Vistas por outro Angulo, as concessoes tarif6,rias dadas 
pelos Estados Unidos desde que se iniciou a politica de reel-
procidade, embora de significagao especial em casos isolados, 
nao tiveram efeitos consider6,veis no conjunto de importagOes 
de produtos primarios. E e provdvel que esses efeitos tam-
pouco se manifestem dentro de um futuro prOximo. Existem 
possibilidades concretas em certos minerals, como se very em 
seguida. Mas, no que se refere a outros produtos, o progresso 
tOcnico permitiu muitas vezes aumentar a produtividade acima 
da de outros paises e se os custos sao all mais elevados que 
nestes ultimos, deve-se isso ao alto nivel dos sa16,rios norte-
americanos. Seja como Mr, ha, uma consideragao que induz 
a nao esperar mudangas radiciais a respeito dessa materia na 
politica comercial. 0 progresso tecnico recente e suas pers-
pectivas imediatas sac) de tail proporgoes que a economia do 
pais tern, que fazer um grande esfOrgo para absorver fatbres 
produtivos que ja nao encontram emprego em sua produgao 
primaria. Ha, pois, aspectos da economia dos Estados Unidos 
que sao similares aos de urn pais em desenvolvimento e que 
ocorrem simultaneamente corn outras manifestageies de avan-
gada maturidade. Aumenta assim a complexidade do proble-
ma, que exige em sea exame o mesmo espirito de compreensao 
que requerem os problemas de desenvolvimento da America 
Latina e, neste caso particular, a forma de sua politica co-
mercial. 

Por estas mesmas consideragOes b digna de destaque a 
recente atitude da Administragao dos Estados Unidos ao ma-
nif estar sua intengao de propor a redugdo de algumas tarifas 
aduaneiras. Ja anteriormente havia ela se opOsto corn exito 
a tentativa de elevagao de certos direitos, que teriam afetado 
muito clesfavoravelmente alguns paises da America Latina. 

Consideraremos agora o caso especial dos minerals que 
apresentam possibilidades de fortalecerem as exportagOes la- 
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tino-americanas. E' bem conhecido o fato de que alguns mi-
nerals de importancia estrategica estdo sendo produzidos nos 
Estados Unidos em minas marginais de altos custos. Assim, 
aesde os acontecimentos da Coreia, p6de-se ampliar sensivel-
mente a produgdo de cobre, de tal forma que a capacidade 
total chegard provavelmente, em 1957, a cerca de 1.150.000 to-
neladas em comparagdo corn 852.000 em 1951. A gravidade 
deste aumento aparece em tOda sua extensdo, se considerar-
mos que representa 68% das importagOes registradas nos Es-
tados Unidos em 1951, e nas quais desempenha um papel tao 
significativo a produgao latino-americana. 

No caso do aluminio havia-se elaborado um programa 
ainda de maior envergadura; ndo obstante, ha pouco tempo 
atras se decidiu ndo levar adiante a terceira etapa desse pro-
grama, que consistia de um aumento de 240.000 toneladas na 
capacidade de produgdo corn uma inversdo de 200 milhOes de 
dolares de recursos fiscais, devido, entre outras consideragOes, 
a circunstancia de ser possivel importar do Canada a quanti-
dade que se tratava de produzir internamente. 

0 mesmo se poderia dizer do chumbo, zinco e outros 
minerals que podem ser adquiridos a menor prego na America 
Latina, embora, em alguns casos, seja preciso realizar Inver-
saes adicionais. Aqui se apresenta, pois, uma oportunidade 
mteressante para coordenar uma politica que, ao mesmo tempo 
que proporcione abastecimentos mais econOmicos aos Estados 
Unidos, promova o desenvolvimento das exportagOes latino-
americanas. 

Ha outro aspecto desse problema que tambem convem 
comentar aqui. A partir de 1939 generalizou-se nos Estados 
Unidos a politica de suspender as tarifas aduaneiras que gra-
vam os minerals, tOda vez que ha escassez dos mesmos e os 
pregos sobem. Por exemplo : o cobre deve pagar urn direito 
de aduana de dois centavos por libra, mas este impOsto e sus-
penso sempre que o prego no mercado interno dos Estados 
Unidos nao baixe a menos de 24 centavos. 0 mesmo acontece 
corn o chumbo e o zinco. E' certo que este processo tende a 
egularizar os pregos no mercado interno, mas suas conseqiien-

cias para os paises latino-americanos sdo muito adversas. 
Quando baixam os pregos no mercado internacional sobem os 
direitos aduaneiros e se acentuam assim, os efeitos dessa baixa 
sObre os paises exportadores. Por isso e justo conceber a pos-
sibilidade de se tomarem medidas destinadas a evitar, ou ao 
menos atenuar, essas repercussoes exteriores, caso ndo seja 
possivel transformar este regime de direitos flexiveis em vir-
tude de consideragOes de ordem interna. 

Finalmente, no mesmo caso dos minerals, assim como 
no de outros produtos, devem-se tambem assinalar outras 
oportunidades de favorecer as exportagOes latino-americanas. 
0 regime aduaneiro norte-americano tem uma incidencia maior 
sObre o produto elaborado do que sObre a materia prima. Isto 
significa ordinariamente urn forte obstaculo a elaboragao in- 
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dustrial dessas materias nos paises produtores da America La-
tina. E nao resta duvida que nisso tambem se apresenta outra 
possibilidade de incrementar o valor de suas exportagOes. 

3. Liberacao do intercambio inter-latino-americano 

0 centro de gravidade do desenvolvimento econOmico 
permanecerd na industrializagao, associada fundamentalmente 
corn a tecnificagao da agricultura, isto 6, em fOrgas dinamicas 
de carater interno. Se em razao dos acontecimentos extra-
ordinarios as exportagOes adquirirem urn vigor hoje nao pre-
visivel, isso permitiria dar major impulso ao ritmo de desen-
volvimento. 

Tudo isso impae novas orientacOes a politica comercial, 
e nao apenas no que diz respeito ao intercambio entre os paises 
latino-americanos e os centros industriais. A politica corner-
cial entre os pr6prios raises latino-americanos esta ainda sob 
o influxo de formas obsoletas de desenvolvimento, em que o 
interesse de cada urn deles convergia isoladamente para sua 
complementagao corn centros industriais, no cleAsico inter-
cambio de produtos primdrios por manufaturas. 

Ja foi dito que o desenvolvimento desse intercambio, 
longe de ser incompativ el corn a industrializagao, e o meio pri-
mordial para levy-la a cabo. Mas a industrializagao se esta 
desenvolvendo em compartimentos estanques e 6 muito escasso 
o intercambio de produtos industriais entre os paises latino-
americanos. Enquanto o processo abrangia sOmente artigos 
cujo mercado permitia o estabelecimento de empresas de ade-
quadas proporgoes, eSSe isolamento industrial nao era motivo 
de preocupagao seria; porem quando, pelas prOprias exigencia s 
do desenvolvimento, avanga ate artigos que s6 podem ser pro-
duzidos econOmicamente em grande escala, e isso ultrapassa 
as dimensOes do mercado national, impae-se a necessidade do 
comercio reciproco entre Os paises latino-americanos. 

Nos filtimos tempos vem-se apresentando exemplos ilus-
trativos. Eis que, uma s6 empresa estrangeira, estimulada por 
essas medidas protetoras, projeta implantar a fabricagao de 
automOveis ou tratores em varios paises latino-americanos, 
sem que, geralmente, lhe seja dado alcangar a escala mais eco-
neanica deVido ao seu limitado consumo. Se esses artigos pu-
dessem entrar livremente em outros paises latino-americanos, 
ou corn menores direitos que os provenientes de paises nao 
latino-americanos, a produgao poderia se expandir de maneira 
apreciavel e corn as vantagens conseqiientes. 

Essa liberagao do intercambio entre os paises latino-
americanos nao podere, afetar os Estados Unidos ou a Europa, 
mais do que os afetaria a tarifa com que cada urn desses paises 
tratasse de proteger a sua prepria produgao, isoladamente. A 
restricao das importagOes europelas ou norte-americanas sera 
igual em urn ou outro caso; em ambos os casos tern, que se 
desenvolver a producao latino-americana, levada pelas mesmas 
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exigencias do desenvolvimento economic°. A diferenca nao 
esta, pois, nos efeitos exteriores, mas sim nas conseqiiencias 
internas : num regime de liberagdo do intercambio 6 possivel 
a especializacao corn suas conhecidas vantagens; ao passo que 
no de compartimentos estanques se incorre, geralmente, em 
producOes de custo exagerado, devido a insuficiencia do mer-
cado nacional. 

E' claro que nao bastaria esta forma de liberagao para 
que surgisse uma correntx satisfateria de intercambio recipro-
co. Seria indispensavel, tambem, uma serie de medidas com-
binadas entre os paises interessados, a film de que em todos 
ties se estabelecessem inditstrias corn vistas a especializacao e 
que isso se combinasse corn o intercambio ja existente e o seu 
possivel estimulo. Nao 	trataria de modo algum de dar 
exclusividade a certas empresas, mas sim de proporcionar urn 
incentivo initial as a.tividades que assim se estabelecam em 
cada pais, deixando depois, campo livre a concorrencia. 

Esta forma de libera.lizacao, circunscrita a paises latino-
americanos, requer o estabelecimento de urn regime especial 
que nao tenha as caracteristicas nem a amplitude de uma 
uniao aduaneira. For sua generalidade e per seu carater abso-
luto, o conceito de uniao aduaneira tem sido as vezes urn forte 
obstaculo a consecucao de vantagens reciprocas mais mode-
radas, porem praticaveis. A uniao aduaneira suscita receios 
muito compreensiveis, pois alem de afetar adversamente inte-
resses existentes, representa a passagem para um campo cheio 
de incOgnitas, no qual a diversidade de politicas em materia 
de moeda e cambio entre os paises participantes — para nos 
referirmos ao mats importante — poderia acarretar conse-
quencias imprevistas a producao nacional. 

Muito diferentes seriam as conseqiiencias se se tratassem 
de ajustes de reciprocidade que, deixando a salvo certas situa-
cOes existentes, pretendessem apenas estimular o intercambio 
reciproco de artigos que hoje nao sao produzidos, ou o sao em 
pequena escala, ou que se sao produzidos em quantidade im-
portante em alguns paises e em outros nao. Isso poderia re-
presentar uma solucao concreta que em vez de suscitar resis-
tencias muito compreensiveis, trouxesse, ao contrario, uma be-
nefica conjuncao de interesses nos paises em questa°. 

Para que uma politica dessa natureza traga todos os 
beneficios que é dada esperar, teria ela de possuir um carater 
multilateral e abranger o major niunero possivel de paises. Isto 
nao significa que nao sej am uteis os acordos bilaterais. Pelo 
contrario, esses acordos, significam geralmente o comego de 
uma politica de intercambio reciproco, que se poderia ampliar 
mediante uma sucessiva incorporacao de outros paises. Asses 
acordos, por sua prepria natureza, estabelecem, em geral, uma 
moeda de conta para a realizacao de suas operagOes e nao 
haveria razao alguma para se pensar que nao possam ser en•
contradas fOrmulas multilaterais de compensagao. Ha em tudo 
isso urn circulo vicioso. Uma das razbes pela qual nao se de- 
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senvolve corn maior amplitude o intercambio reciproco entre 
um grupo de paises com potencialidades para o fazer, 6 a falta 
de urn sistema de compensagOes multilaterais; e nao hA pos-
sibilidades para tal sistema, enquanto nao houver urn inter-
cambio reciproco. Admite-se a possibilidade de se empreende-
rem, simultAneamente, modestos ajustes e deixar que a expe-
riencia va indicando a maneira se os ampliar e melhorar. Mas, 
para isso, e indispensavel criar um marco adequado que hoje 
n5,0 existe na politica comercial. 

Este problema constituiu objeto de primordial preocupa-
gdo na ComissAo Econemica para a America Latina. De ace:Jr-
do corn as recomendagOes que se haviam formulado A sua Se-
cretaria Executiva, foi apresentado, em 1953, na Conferencia 
de Quitandinha, urn primeiro trabalho sObre as possibilidades 
de intercambio reciproco na parte meridional da America do 
Sul (1) e agora prepara-se outro que abrange a parte forte, 
bem como o resto setentrional da America Latina, e que sera 
apresentado na Conferencia de Bogota, em agOsto de 1955. 
Tambem se trabalha atualmente num informe sObre o trans-
porte maritimo inter-latino-americano. Aqui tambem esta-
mos ern face de um outro circulo vicioso : o transporte e defi-
ciente porque nao ha, suficiente intercambio, e nao ha inter-
cambio por dificuldades de transporte. 

E' de esperar que esses informes possam conduzir a me-
didas construtivas que fortalegam o comercio inter-latino-
americano. Entretanto, nao restam dilvidas de que, se na pr6- 
xima Reuniao do Rio de Janeiro se pudesse chegar a acordos 
que facilitem a liberagao do intercambio na forma sugerida, 
disporiamos entao de urn marco adequado, dentro do qual seria 
factivel irem-se adotando medidas pertinentes e concretas. 

(1) Vide Estudio del Comercio Interlatinoamericano y sus Perespec-
tivas (Zona sur de la RegiOn) . Documento E/CN. 12/3()4, Rev, 2. Pu-
blicacao das NagOes Uniaas, n,0  de venda : 19'53.11.0.4, 
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CAPfTULO V 

A VULNERABILIDADE ECONOMICA EXTERIOR DOS 
PAISES LATINO-AMERICANOS E A POSSI- 

BILIDADE DE A ATENUAR 

I 

POSSIBILIDADES DE UMA POLfTICA 
ANTICtCLICA INTERNA 

1. /ndole das medidas internal. 

Os motivos determinantes do alto grau de vulnerabilidade 
econOmica dos paises latino-americanos ja tem sido muito bem 
explicados, para que seja necessario repeti-los aqui em detalhe. 
A certo que a importancia relativa do comercio exterior dimi-
nuiu, ao crescer este corn ritmo menos intenso que a renda. 
Mas, apesar de tudo o comercio exterior e as demais elementos 
da balanga de pagamentos continuam tendo grande influencia 
na estabilidade econOmica desses paises e na sua capacidade 
de crescimento. 

A vulnerabilidade exterior da America Latina tern que 
ser atacada por uma conjugagao adequada de medidas nacio-
nais e internacionais. Nesse sentido, devemos reconhecer que, 
salvo poucas excegOes, os paises latino-americanos nao tern 
sabido tomar medidas elementares de previsao, nas epocas de 
abundancia, para poderem enfrentar, mais tarde, as epocas de 
escassez. E nao existem medidas internacionais que possam 
suprir a imprevidencia individual corn a previdencia coletiva. 
As medidas internacionais precisam se articular a urn quadro 
de medidas nacionais adequadas. 

Comecemos pots pela discussao das medidas nacionais 
destinadas a atenuar a vulnerabilidade econemica exterior. 
Essas medidas sao de duas classes, e sua combinag0,,o redunda 
em maior fOrca conjunta. De urn lado estao as medidas de 
carater estrutural que fortalecem a base da economia nacional, 
tornando-a menos sensivel as flutuacees e contingencias ex-
teriores. Do outro lado estao as medidas de carater anticiclico. 

0 primeiro esta na algada de uma politica de desenvol-
vimento. Na verdade, a tendencia caracteristica dos paises 
latino-americanos a substituirem por uma produgao nacional 
os artigos essenciais ao consumo corrente da populagao e o cres-
cimento normal das suas atividades econOrnicas essenciais, for- 
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talece a estrutura da economia para fazer frente aquelas flu-
tuagOes e contingencias exteriores. Se, efetuadas essas substi-
tuigoes, uma parte apreciavel das importagOes esta constituida 
por bens duradouros de capital e consumo, torna-se possivel 
comprimir intensamente as importagOes em fases de escassez 
de divisas, comecando-se nao ha dnvida, pelas importagoes de 
bens de consumo nao essenciais, e continuando-se pelas de 
bens duradouros que, por mais nteis que sejam, sao tempora-
riamente prescindiveis, tanto mais quanto mais abundante haja 
sido a sua importagao anterior. (1) Poder-se-ia assim assegu-
rar a continuagdo das importagOes de artigos essenciais e im-
pres-cindiveis em epocas de adversidade exterior e enquanto nao 
se ultrapassam certos limites. 

Mas esse fortalecimento estrutural precisa ser acompa-
nhado da formagao de reservas, tanto para facilitar a transi-
gao de uma fase de abundancia para outra de restrigOes, como 
para moderar a intensidade destas ultimas. Mas se examinar-
mos a indole e a intensidade das flutuagOes exteriores da Ame-
rica Latina, chega-se a concluir pela necessidade de reservas 
demasiado grandes, para que se possa operar corn eficacia. Isso 
cria serias dificuldades, corn as quais tern tropegado corn fre-
qiiencia os melhores propOsitos. 

Corn efeito, a quem encara esse assunto sob o Angulo 
exclusivo da estabilidade, e indubitavel a conveniencia de 
acumular ern tempo de abundancia grandes reservas de ouro 
e divisas. Mas uma adesao demasiado rigida a esse ponto de 
vista, entraria em conflito imediato corn as exigencias de uma 
politica de desenvolvimento. Dificilmente poderia tal politica 
conciliar-se corn a acumulagao de vultosas reservas moneta-
rias, quando em urn pais ern desenvolvimento existem tantas 
necessidades insatisfetias de inversao de capital, que nao se po-
deriam satisfazer em virtude daquela preocupagao, salvo se se 
dispusesse de emprestimos exteriores, de mui discutivel opor-
tunidade em tempos de prosperidade externa. Mas podem-se 
notar ainda elementos de outra indole, dignos de atengao. Nao 
se poderia dizer ate que ponto, nesses tempos de abastanga, 
seria possivel aconselhar aos responsaveis pela coisa publica 
que se privassem deliberadamente de realizar importantes pro-
jetos de desenvolvimento, a fim de se costituirem reservas cujo 
emprego futuro — born ou o mau — nao poderia apresentar 
de forma alguma, um grau satisfatOrio de seguranga. 

Sao, tOdas estas, razOes que contribuem para explicar 
que, nao obstante a clara nogao que freqiientemente se tem a 
respeito da necessidade de uma politica de previsao, so em ca-
sos excepcionais foi possivel realize-la de forma satisfatOria. 

(1) MD se trata de assinalar os lineamentos de uma politica, mas 
simplest ente de chaniar a atencao para a sua possibilidade, 
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2. Colaboraeao internacional nas medidas internas. 

Justifica-se aqui, plenarnente, a conveniencia de uma 
acao internacional que ajude a realizagao de uma politica na-
cional para atenuar a vulnerabilidade exterior. Varias fOrmu-
las sao concebiveis corn esse prop6sito. E, mais interessante 
do que as discutir ern detalhe, é assinalar o principio central 
que as norteia. Expliquemo-lo, pois. 

Convem recordar, antes de mais nada, que as flutuagOes 
exteriores se manifestam em oscilagOes dos pregos de exportagao 
assim como nas quantidades exportadas. As inversOes de ca-
pital costumam acentuar igualmente a intensidade de tais flu-
tuagOes, em vez de agir como elementos compensadores. 

Para fazer frente a flutuagao dos pregos e as quanti-
dades de produtos primarios exportados pela Amerca Latina e 
por outros paises, foram ideadas diversas solugOes, que sera() 
mencionadas mais adiante. Agora nos limitaremos as medi-
das internas. 

Nao e necessario levarem-se em conta os efeitos pertur-
badores que tern essa oscilagao de pregos. Em principio se acei-
ta, de modo geral, a conveniencia de the moderar as conse-
qUencias internas, corn o emprego de medidas que captam uma 
parte do incremento de pregos, mas sem prejuizo do incentivo 
de que carecem os produtores, para expandirem a produgao. 
Contudo, logo que se trata de traduzir esse principio em fatos 
concretos, sobrevem inevitaveis objegOes. Uma das principals 
entre elas 6 que os recursos, assim captados, destinam-se a fins 
alheios ao interesse direto e imediato dos produtores e que, 
quando chega o momento de os ressarcir das conseqiiencias de 
uma baixa intensa dos pregos, nao ha recursos para faze-1o. 
Nao ha, rtvida de que se se pudesse encontrar a forma de fazer 
frente a objegOes desse tipo, seria muito mais exequivel a so-
lugao do problema. 

Antes de expOr a forma que poderia ser objeto de estudo, 
convem explicar que essa captagao poderia fazer-se, quer es-
tabelecendo urn gravame sObre as exportagoes, conforme ul-
trapassem os pregos certo nivel, quer absorvendo uma parte 
desse valor, mediante emprestimos. Ha ademais outras formas 
gerais de absorver recursos no mercado que se poderiam em-
pregar corn o mesmo propOsito, quando aumenta rapidamente 
a renda pela agao de fatores exteriores. Nao nos deteremos 
nelas, contudo. 

Segundo o ponto de vista sob o qual se encara este pro-
blema, o essential e que os recursos assim obtidos invertam-se 
corn proveito e que essas inversOes, alem disso, possam liqui-
dar-se corn facilidade quando a situagao da balanga de paga-
mento o exija, ou quando o declinio da atividade econOmica in-
terna aconselhe uma politica expansiva, que tern efeitos des-
favoraveis sObre dita balanga. 

Esta liquidez das inversOes sO se poderia obter corn a 
colaboracao das instituigOes de credito internacional. Expli- 
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quemos o caso : suponhamos que os recursos ref eridos se te-
nham invertido no financiamento de certos projetos de desen-
volvimento. E claro que, nessa forma, teriam ales perdido a sua 
liquidez. A fmica maneira de a recuperar seria, se uma ins-
tituigao de credit° internacional se comprometesse antecipa-
damente a outorgar emprestimos sabre asses projetos, quando 
o pais interessado liquidasse as inversoes realizadas corn aque-
les recursos. 

Cora tal objetivo, ter-se-ia que apresentar as referidos 
projetos a aprovagdo previa da instituigdo de credit°, como se 
o emprestimo devesse ser outorgado imediatamente. E con-
tudo o emprestimo s6 seria aprovado em principio, e sua rea-
lizagao seria diferida ate ao momento em que o pais interessa-
do necessitasse recuperar os recursos emprestados em primeira 
instancia. 

Enquanto isso os projetos ficariam temporariamente fi-
nanciados corn os recursos citados. Tratar-se-ia portanto de 
uma inversao transitaria, corn a qual se conseguiria o objetivo 
duplo de aplicar o incremento de fundos internacionais ao de-
senvolvimento econ6mico e conservar ao mesmo tempo a sua 
liquidez, a firn de os empregar oportunamente. 

Para isso tudo, sem duvida, seria necessario introduzir 
um elemento anticiclico na politica daquelas instituigOes in-
ternacionais de emprestimo. Ha uma serie de consideragOes 
que aconselham a que assim se proceda, independentemente 
da medida que acaba de ser assinalada. Registra-se a esse pro-
pasito uma grande multiplicidade de opiniOes e essa seria uma 
das fOrmulas mais sas para o fazer. Teria efeitos favoraveis 
tanto sObre a atividade econamica dos centros industriais, como 
sObre a dos paises em desenvolvimento. certo que sob o panto 
de vista do Banco Internacional 	que depende em parte do 
mercado financeiro para a colocagdo dos seus bOnus — talvez 
sobreviessem algumas limitagOes nos compromissos que Ole po-
deria assumir para corn os paises interessados na liquidagdo 
eventual desse tipo de inversOes temporarias, rid° obstante o 
fato do mercado de bOnus ser favoravel em tempos de enfra-
quecimento da atividade econOmica. Mas nap seria arriscado 
afirmar que rid° se hdo-de encontrar para isso obstdculos in-
transponiveis. Da mesma forma, se se da o necessario apoio 
ao Banco de ExportagOes e Importagaes, poder-se-iam encon-
trar condigOes propicias para agir no caso em aprego. A pro-
visa.° de recursos desse banco depende do Tesouro dos Estados 
Unidos, para o qual o problema de realizar operagOes de credit° 
a curto prazo, dentro de quantias prudentes, enquanto chega 
o momento de se colocarem valores a prazo maior, esta muito 
longe de ser um problema de solugao dificil. 

evidente que a esse compromisso das instituigOes in-
ternacionais de credit°, de assumirem a responsabilidade das 
inversOes, teriam que unir-se compromsisos correlativos dos 
paises interessados. Essas medidas devem corresponder a pro- 
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pOsitos estabilizadores e, por tanto, o acesso aos recursos in-
ternacionais para liquidar as inversees realizadas previamente 
s6 se podera, alcangar, por exemplo, nos casos em que os pregos 
de exportag5,o desgam abaixo de certos limites, ou quando haja 
caido sensivelmente a quantidade das exportagees. Dessa ma-
neira, o emprego daqueles recursos internacionais, ao mesmo 
tempo em que alivi a a balanga de pagamentos, permitiria 
amortecer as consequencias para as atividades exportadoras 
da baixa de pregos ou da queda do volume das exportagoes. 

E indubitavel que urn regime dessa natureza daria 
politica de reservas urn estimulo que ela nao tern atualmente. 
Mas para que essa politica alcance maior eficacia, seria con-
veniente que os recursos concedidos pelas instituigOes de ere-
dito, ao assumirem a responsabilidade das inversOes, fessem de 
carater adicional aos que se emprestariam, se ela nao f6sse 
posta em pratica. Em resumo, isto seria apenas uma das for-
mers de traduzir na realidade o conceito de que o tamanho das 
inversees internacionais, a igualdade de outras condigOes, de-
verd ser tanto maior quao mais seria e efetiva seja a politica 
de desenvolvimento de urn pais e sua capacidade para a con-
cretizar em urn programa. 

II 

POSSIBILIDADES DE UMA POLfTICA 
ANTICfCLICA INTERNACIONAL 

1. Regulacao dos pregos internacionais. 

Compreende-se muito bem que, por mais elaborada e 
prudente que seja uma politica como a que esbogarnos acima, 
sua eficacia ha-de ficar por todos os modos limitada as flu-
tuagees de pregos que nao sao de carater extremo. Mas, se os 
pregos caem, abaixo de urn nivel que tire estimulo ao aumento 
de produgao, corn risco de que nao se possa, satisfazer, futura-
mente, o crescimento normal da demanda mundial, os recur-
sos acumulados em tempos prOsperos tornar-se-ao insuficien-
tes para contrabalangar as conseqiiencias de uma queda tao 
forte. E aqui que as medidas de cooperagao internacional a que 
nos vamos ref erir devem completar as medidas de ordem inter-
na que acabamos de mencionar. 

Mas antes de mencionar tal possibilidade, cabem algu-
mas consideragees preliminares. Esse exame nao significa que 
se deva eliminar a possibilidade ou conveniencia de outro ge-
nero de medidas internacionais em materia de pregos. Nesse 
sentido, 6 mister considerar antes de tudo a politica de alguns 
paises de acumulagao de estoques corn fins estrategicos. A ex-
periencia, nesses casos, tern sido ilustrativa e 6 de esperar que 
no futuro as flutuagOes da procura corn tais fins nao regis-
trem as bruscas mudangas que sofreram no passado. 

93 



Contudo, nao se pode esperar que essa politica t e n h a 
sempre efeitos reguladores. Havera momentos em que as con-
digOes estrategicas coincidam corn as econ6micas e no relatd-
rio do Dr. Milton Eisenhower 6 feita uma recomendagao no 
sentido de que se aumentem as compras de produtos de in-
teresse estrategico, em periodos de baixa de pregos. Mas em 
caso de alta de preeos nao se poderia esperar que se liquidas-
sem as estoques estrategicos, considerados indispensaveis, a fim 
de regularizar o mercado. Por outra parte, se bem que as ope-
ragOes realizadas pelo govern° dos Estados Unidos nos merca-
dos mundiais influam de forma consideravel sObre o curso dos 
ditos mercados, uma politica de regulag5,o carece evidentemen-
te do concurso de outros paises para ter real eficacia. A Or-
bita dessa politica, 6 pois de amplo caster internacional. 

Sob o ponto de vista da estabilidade do mercado, o ideal 
seria uma politica de regulaeao, mediante a qual um organismo 
internacional atui alternadamente s6bre a procura e a oferta 
de produtos primarios nos mercados mundiais, a fim de encer-
rar as flutuagOes de pregos dentro de limites estreitos. Con-
tudo, sao evidentes as complicagOes de semelhante politica, por 
mais desejavel que ela seja para os paises produtores. Pondo-
se de parte o financiamento das compras, tem-se aduzido corn 
freqtiencia uma objegd,o nao desdenhavel : se o nivel de pre-
gos que se procura estabilizar mostra-se muito satisfat6rio para 
os paises exportadores, talvez se estimulasse exageradamente 
a produgao, criando-se a necessidade de urn regime de cotas 
internacionais que nao costuma ser de facil aplicacao, sobre-
tudo no caso de certos produtos. 

Sem ignorar essas dificuldades, 6 interessante compro-
var o adiantamento que ja se conseguiu na maneira de enca-
rar esta materia. Assim, seguindo uma recomendagao do Con-
selho Econamico e Social o grupo de cinco peritos designados 
em 1953 pelo Secretario Geral das NagOes Unidas para reco-
mendar medidas de estabilizagao dos precos dos produtos pri-
marios, realizou um estudo minucioso dos varios tipos de me-
didas que poderiam ser aplicadas. (1) Declaram os peritos que 
nao sentem nenhuma confianga_ em que se possam concluir 
acordos multilaterais s61)re produtos individuais em niimero su-
ficiente, e corn bastante amplitude para satisfazer a aspiragao 
g e r al dos paises produtores de conseguirem estabilidade em 
suas receitas exteriores. 

Analizam as principals vantagens e inconvenientes que 
implicaria a criagao de estoques internacionais de regulagao 
(buffer stoics) destinados a impedir as flutuagOes violentas dos 
pregos em periodos curtos. 

Sugerem coma tipo de solugOes que nao atacam direta-
mente a raiz do problerna, mas que tendem a compensar por 

(1) Vela-se El Contercio de Productos Bcisicos y el Desarrolo Eco-
nomic°. Nagbes Unidas, Nova York, 1953. (N.° de venda : 1954. II.B.I.) 

94 



outros xneios os efeitos incon.venientes provocados pela inesta-
bilidade dos pregos das materias primas, emprestimos antici-
clicos e medidas que devam compensar automaticamente as 
perdas sofridas pelas variagees da relagao de intercambio. Nao 
ha dAvida de que ideias desta natureza sao de lenta penetragao, 
razao porque seria conveniente, por ora, escolherem-se medi-
das que pudessem, na realidade, abrir caminho corn menos di-
ficuldade, embora alcangassem objetivos muito mais modes- 
tos. (1) 

2. A fixacao de precos minhnos. 

Demos como exemplo a ideia de urn compromisso entre 
os paises exportadores e importadores mais importantes, para 
constituirem reservas principals dos produtos primarios de ex-
portagao, quando os seus pregos caissem abaixo de certo nivel 
minimo. A verdade que o carater do prego minimo é elemento 
cardial nesta politica, e nao sera coisa facil a sua determina-
ea° na pratica. Mas poderia ser definido como o prego suficien-
te para que o grosso dos produtores, cobrindo os custos e ob-
tendo um lucro razoavel, continuassem acrescentando a pro-
dugao para que esta correspondesse ao crescimento normal da 
procura atraves de suas flutuagOes ciclicas ou acidentais. 

Obvio que a determinagao de urn prego minimo desse 
carater nao oferece os mesmos perigos que a estabilizagao de 
pregos, dentro de limites estreitos e a um nivel relativamente 
alto. Contudo, o prego minimo estabelecido dentro do criterio 
a que se acaba de fazer referencia poderia resultar elevado 
na pratica. Impoe-se portanto certa flexibilidade. 0 minimo 
poderia ser determinado por um periodo razoavel de urn ano, 
ou um ano e melo, e reajustar-se depois de acerdo corn as cir-
cunstancias. Do contrario, esse tipo de politica reguladora 
cairia em complicagOes analogas as da politica de estabiliza-
gao, e seria indispensavel estabelecer cotas de exportagoes e 
restrigOes a produgao. 0 objetivo do prego minimo é apenas 
evitar que fatores transitOrios do mercado provoquem flutua-
cOes demasiado violentas, mas nao contrariar tendencias fun-
damentals do mercado que requerem necessariamente o ajuste 
dos pregos. 

Deve-se agora perguntar se o estabelecimento de precos 
minimos exigiria tambem a fixagao dos pregos maximos. A 
acumulagao de estoques de um produto para evitar uma queda 
exagerada, permitiria atenuar a amplitude do movimento con-
trario dos pregos, mediante a venda gradual dos estoques 
acumulados. A indiscutivel que essa seria a melhor forma de 

(1) Cabe notar que o Conselho Economico e Social das Nac6es 
Unidas, por ocasido de seu 18.° periodo de sessaes, em agosto de 1954, adotou 
uma resolugfio criando uma Comissfio para o escudo do Comercio Inter-
nacional de Produtos Bdtsicos. (Veja-se Anexo). 
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moderar a amplitude das flutuagoes. Nao se poderia, contudo, 
eliminar a possibilidade de pregos maximos. (1) 

Visto o assunto por outro aspecto, nao se pode negar que 
na fixagao de pregos minimos ha urn elemento de risco, tanto 
maior quanto mais alto seja fixado. A experiencia ensina, con-
tudo, que a, baixa dos pregos comumente sucede a alta, salvo 
no caso de produtos em que a procura mundial tende a dimi-
nuir persistentemente, ou a of erta a aumentar corn maior in-
tensidade do que o crescimento da procura, devido a melhora-
mentos tecnicos ou condigOes particulares de produgao. Mas 
esses casos sao especiais, que devem ser resolvidos particular-
mente e nao se pode dizer que sejam tipicos, na experiencia 
latino-americana. De qualquer modo as perdas que poderiam 
ocorrer se os mercados nao reagissem suficientemente, dentro 
de um lapso razodvel de tempo, teriam que ser consideradas a 
luz das vantagens derivadas dessa politica. Ern geral, salvo em 
alguns artigos que estao sujeitos a flutuagOes prOprias devido 
ao seu longo periodo de produgao, as oscilagOes que preocupam 
os paises latino-americanos sao de indole ciclica. 

Uma politica reguladora dessa natureza podera, contribuir 
notavelmente para atenuar o movimento ciclico nos paises pro-
dutores, com efeitos favoraveis sObre a economia dos paises 
industriais Na realidade, nao scil se evita que os pregos caiam 
abaixo de certo limite, como a constituigao de estoques extra-
ordinarios nos paises produtores, financiados com recursos in-
ternacionais, contribuird para manter sua procura de impor-
tagOes industriais. 

3. Dificuldades de financiamento. 

No financiamento dessas operagOes, quando se tratam 
de produtos isolados, os recursos necessarios serao de propor-
gOes relativamente moderadas. Mas se considerarmos o con-
junto de produtos que poderiam se submeter a essa politica, o 
problema do financiamento alcangaria proporgOes considera-
veis. Seria impossivel negar que aqui deparamos corn urn gran-
de escolho. Contudo, 6 mister fazer a tal respeito uma reflexao 
elementar. Se 6 grande o volume de recursos exigidos, e porque 
grande tambem 6 a contragao que se procura evitar nas expor-
taco-es de paises produtores; e, dadas as repercussOes dessa con-
tragao, muitas vezes maior seria ainda a contragao da renda 
mundial provocada pelo fenOmeno. 

0 problema tern pois que ser encarado sob essa perspec-
tiva e nao como simples expediente para ajudar os paises pro- 

(1) Por outro lado, como o prego minimo tem por objetivo nao 
desanimar a produgao, é evidente que, continuando o crescimento normal 
da produgao, tambem se atenuara a alta dos pregos. Por exemplo, nao 
ha duvida de que se se houvesse podido evitar a queda violenta dos pregos 
do café, na decada de trinta, nao se teria chegado ao extraordinario 
nivel atual. 
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dutores. 0 propOsito fundamental de uma politica reguladora, 
como a que consideramos, 6 anticiclico, e e evidente que um 
sistema financeiro internacional que nao tenha flexibilidade 
suficiente para acomodar-se as exigencias de uma politica anti-
ciclica, oferece falhas muito serias que aconselham um exame 
inadiavel. 

Bastariam estas consideragOes para se afirmar que uma 
politica reguladora de pregos parece escapar ao ambito do sis-
tema interamericano. Mas, independentemente disso, 6 Obvio 
que quase todos os produtos de exportagao latino-americanos 
que poderiam estar sujeitos a essa politica interessam, como 
produtores ou consumidores, a urn grande numero de paises 
fora deste continente, e cuja colaboragao tern que ser indis-
pensavel a eficaz realizacao dessa politica. A regulamentagao 
de pregos deve ser parte integrante da colaboragao internacio-
nal em uma politica de desenvolvimento latino-americano. E 
as recomendagOes positivas que se chegassem a adotar poderiam 
contribuir notavelmente para a solugao desse problema no pia-
no internacional. 

4. 0 caso dos artigos estrategicos. 

Ha outros aspectos da politica de pregos que tambem 
afetam os interesses latino-americanos. Corn relagao a alguns 
produtos de importancia estrategica, estabeleceram-se corn-
promissos que circunscrevern a amplitude normal do mercado 
internacional. E 6 algo que nao se pode calcular facilmente ate 
que ponto as compras realizadas corn fins estrategicos corn-
pensam da restrigao do mercado os paises produtores. Ja foi 
mencionada, mais de uma vez, a possibilidade de se contribuir 
para essa compensagao mediante outros expedientes. Encon-
tramo-nos em um campo oxide as consideragOes politicas coin-
cidem corn as econarnicas nas possiveis solugOes concretas e 
por esse motivo nao cremos que caiba aqui a discussao de tal 
problema. 

5. 0 problema dos excedentes. 

As consideragOes que a.conselham uma politica regula-
dora de pregos sao de carater permanente e derivam da prO-
pria forma por que funciona o sistema econOmico internacional. 
Isto porem nao constitui o finico objeto de preocupagao, na 
materia. Hd paises latino-americanos que encaram com muff 
compreensivel ansiedade certos acontecimentos, cuja indole — 
embora aparentemente transitOria — nao diminui a importan-
cia atual das suas repercusseies internacionais. Os Estados 
Unidos, em virtude da sua politica de paridade de pregos agri-
colar, acumularam excedentes de produtos que atingem a cifra 
extraordindria de 6 bilhbes de dOlares, dos quaffs pensam li-
quidar 1 bilhao no mercado mundial, durante os prOximos 
tres anos. 
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A politica de paridade tern tido como conseqiiencia esti-
mular demasiadamente a produgao e desencorajar certas for-
mas de consumo que, tal como alguns produtos alimenticios de 
origem animal, poderiam reagir facilmente ao estimulo de 
pregos mais baixos. A Administragao dos Estados Unidos incli-
nou-se, assim, para urna politica mais flexivel de pregos, a 
fim de facilitar a reagao do mercado interno. Autoridades 
competentes fazem notar que uma baixa em torno de 10 por 
cento seria suficiente para ajustar a oferta corn a procura, 
salvo no caso do trigo„ em que o descengo necessario 6 cal-
culado entre 20 e 30 por cento. Isso impediria a acumulagao 
de novos excedentes, rnas nao resolveria o problema dos ja. 
acumulados. 

Embora seja cautelosa a forma porque se procede a venda 
de excedentes nos mercados internacionais, e uma parte deles 
seja concedida a guisa de subsidios para promover o consumo 
em paises em que este 6 escasso, nao se pode negar que o au-
mento resultante da oferta afeta adversamente os pregos. Esti-
ma-se que a liquidagao de excedentes nos prOximos tres anos 
poderia superar ampla:mente urn bilhao de (Wares por ano, 
como sucedeu nos anos anteriores a 1951, em que as exportagfies 
de produtos agricolas compreendidas nos programas de ajuda 
ao exterior constituiram forte proporgao das exportagOes totals 
asses produtos realizadas pelos Estados Unidos. Uma das 
razOes fundamentals que tern sido invocadas para condenar os 
tipos multiplos de cambio e outras praticas similares, tem sido 
o efeito perturbador que as vendas exteriores a pregos mais 
baixos que o nivel interno exercem no mercado e na concor-
rencia internacional. Sem que afirmemos que todo tipo  mul-
tiplo produz tal efeito, 6 16gico que medidas dessa natureza se 
tenham colocado dentro da Orbita de organismos internacio-
nais de regulamentag5.o. 0 presente caso parece ser de carater 
transit6rio, mas 6 indubitavel que certo mecanismo de consulta 
entre os paises interessados poderia aliviar sensivelmente a 
ansiedade provocada por tais acontecimentos (1) . 

Esse regime de paridade de pregos e as conseqiiencias que 
acarreta, justificam o receio de certas medidas internacionais, 
correspondentes a principios semelhantes. Razao adicional 
para se dar preferencia a consideragao de uma politica de pre-
gos minimos em vez de uma politica de estabilizagao, dentro 
de margens relativamente estreitas. Por outro lado, poderia 
ser necessario combinar tal politica de pregos minimos com a 
liquidagao de excedentes, se 6 que os pregos dos produtos assim 
negociados baixam a niveis criticos no mercado internacional. 

(1) Deve notar-se que a Comissdo sabre Problemas dos Produtos 
Basicos da Organizacito para a Alimentagao e a Agricultura das Nagoes 
Unidas, estabeleceu urn subcomite consultivo sabre Liquidaedo de Exceden-
tes Agricolas. Dols paises latino-americanos sdo membros desse Sub-
comite e muitos outros participaram na qualidade de observadores em 
sua primeira reunido, que teve lugar em Washington, D. C., em julho de 1954. 
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6. Flexibilidade do sistema de credit() internacional. 

Ha outro aspecto da acao anticiclica internacional que 6 
preciso acentuar neste capitulo. No seu inicio destacou-se a 
conveniencia de estimular uma politica previsora de acumula-
cao de reservas. Mas isso nao é suficiente Para evitar que um 
programa de inversaes possa fracassar, devido a acao de fatOres 
internacionais. E' aconselhavel examinar a possibilidade de se 
imprimir um carater anticidico mais amplo a acao das enti-
dades internacionais. Ja mencionamos, em outro local, a con-
veniencia de que se ampliem os emprestimos exteriores quando 
o efeito depressivo daqueles fatOres nao permita a urn pais em 
desenvolvimento atingir o volume de poupanca interna neces-
sari° ao cumprimento do programa. Em outros termos, dever-
se-ia procurar introduzir no sistema de emprestimos urn ele-
mento de flexibilidade que faltava no sistema bancario inter-
nacional privado, que prevalecia em outros tempos. Tal sistema 
apresentava grandes vantagens mas tambem notaveis deficien-
cias que o novo regime tratou de sanar. Nao ha dtivida de 
que este 6 urn novo campo onde poderiam ser prestados valio-
sissimos servicos ao desenvolvimento latino-americano. 

Em materia de creditos a prazo curto, o Fundo Monetario 
Internacional encontra-se ta,mbem em condigOes de cooperar 
na realizacao eficaz de uma, politica anticiclica. Nao faz muito 
tempo tomou ele medidas que melhoraram notavelmente a efi-
ciencia da sua politica e, se se conseguissem aumentar as cotas 
de emprestimo e seus prazos, essa eficacia seria indubitavel-
mente maior, nao sO como element() de politica anticiclica, mas 
como meio de fazer frente a emergencias repentinas, conforme 
ozorreu em casos recentes da experiencia latino-americana. 
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CAPiTULO VI 

PREMISSAS ESSENCIAIS DA COLABORAcA0 INTERNA- 
CIONAL EM UMA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONOMICO 

Este informe, pela sua prOpria natureza, ref ere-se as 
medidas de cooperacao internacional exigidas por uma vigorosa 
politica de desenvolvimento latino-americano. Ja assinalamos 
os elementos principais dessa politica. Ref erem-se antes de 
tudo ao sistema de inversdes internacionais e a necessidade de 
se adotarem medidas que tornem possivel o aproveitamento da 
sua consideravel potencialidade. Dizern igualmente respeito 
conveniencia de se introduzir na politica econOmica interna-
cional recursos anticiclicos, cuj a ausencia compromete seria- 
mente a eficacia dessa politica. Em materia de assistencia 
tecnica, considera-se aconselhavel polarizar os esforgos em 
torno do problema da produtividade, sem que isso signifique 
descuido de outros aspectos. Isso tudo tern que se articular 
dentro da 6rbita de uma politica comercial que permita e es-
timule a industrializagao dos paises em desenvolvimento, sem 
menoscabar o volume do comercio internacional. 

Para que essa politica de cooperagao internacional adqui 
ra tOda a sua amplitude, e indispensavel que os paises latino-
americanos adotem uma serie de medidas sem as quais os frutos 
daquela cooperagao seriam precarios, ou poderiam malograr-
se irremissivelmente. 

Esta necessidade de acOrdo e complementagdo do natio-
nal e do internacional, tem sido premissa essencial do que se 
discute neste informe. A politica de cooperagao internacional 
nao e pois um substitutivo da falta de uma politica interna de 
desenvolvimento. SO se justifica plenamente quando tal poli-
tica existe; e seu complemento, para the facilitar a realizagao 
e dar-lhe maior eficacia, mas nao para prescindir dela. 

Concebem-se, entretanto, outras modalidades de colabo-
ragao exterior. Poder-se-ia pensar na conveniencia de subsi-
dios, ou de certos emprestimos de carater circunstancial, desti-
nados a ajudar a urn pais em dificuldade, ou a favorece-lo, 
sem que se faga presente a preocupagao pelo desenvolvimento 
econOmico. E' Obvio que medidas de tal natureza escapam ao 
alcance deste informe. 

A capacidade dos paises latino-americanos para aprovei-
tarem eficazmente urn sistema de cooperagao internacional 
requer, alem de uma Clara compreensao dos problemas, firme 
disciplina coletiva para os resolver. Sem isso, sera, dificilmente 
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exequivel o objetivo fundamental do desenvolvimento, isto 6, 
elevar corn rapidez o nivel de vida das massas. As massas, 
seus dirigentes politicos e sindicais, devem ser parte integrante 
na articulagdo de uma politica de desenvolvimento. 

Sem uma ampla base de compreensao e apoio coletivo, 
nao parece possivel eliminar, ou mesmo reduzir, os obstaculos 
quo se opbem a efetiviclade dessa politica. 

A inflagao é talvez o mais inanortante asses obstaculos, 
em um born ntmero de poises. Seus efeitos corrosivos sao in-
quietantes e, se continuer avancando, nao se conseguird esta-
belecer aquele grau de coesdo social sem o qual a preocupagao 
pelo desenvolvimento econOmico se poderia converter em mera 
atitude ideolOgica, coin escassissima significagao pratica. 

Tambem grande obstaculo é a falta de um sistema fiscal 
adequado, que combine o incentivo ao empresario corn impe-
riosas exigencias socials, pois se o primeiro é indispensavel para 
estimular a produgao, esta nao se poderia expandir intensa-
mente se nao existisse uma crescente capacidade de aquisigao 
em amplas camadas populares. 

Tambem dificulta o desenvolvimento o emprego defi-
cit:rite da terra produtiva. E igualmente o desfavorecem in-
desculpdveis anacronismos na gestao dos servicos pfiblicos in-
dispensaveis para a eficacia da atividade econOmica. 

Enfim, a politica de desenvolvimento exige urn diagnes-
tico sincero destes e de outros males que dificultam o cresci-
mento latino-americano e enfraquecem o Sell sentido social. 

Mae nao se suponha que, corn isso, estejamos perfilhando 
fOrmulalas inibit6rias, segundo as quais a cooperagao interna-
cional s6 ha de tomar impulso ponderavel quando os paises 
latino-americanos tenham conseguido superar esses males, 
previnir sua recrudescencia, possuir impecavel administragao e 
dominar os fatOres de sua instabilidade politica. Uma atitude 
assim extremada careceria de realismo. Nao se pode esperar 
de urn pais em desenvolvimento manifestagOes de amadureci-
mento e clarevidencia coletiva que os paises mais avangados 
— apes urn esfOrgo secular 	ainda estao longe de haver con- 
seguido em sua plenitude. A cooperagao internacional tern 
que carregar consigo fortes elementos positivos, elementos de 
estimulo e persuagao, sem os quais o sistema internacional de 
inversoes nao podera, atingir a sua potencialidade maxima. 

Se assim se chegasse a fazer, a America Latina teria que 
afrontar uma das suas mais graves responsabilidades histe-
ricas : a de saber encontrar nessa politica de cooperagao inter-
nacional os meios auxiliares da sua rapida expansao econOmica. 
Porque a aceleragao do desenvolvimento —. salvo em periodos 
transit6rios — nao costurna ser um fenOmeno espontaneo, mas 
o resultado de uma convicgdo, de urn processo deliberado, dP 
uma persistente continuidade de propOsitos. 

Quando se deixa o curso da economia, de urn pais correr 
a deriva e nao se faz urn esfOrgo tenaz para, superar os obsta-
culos que a refreiam, o desenvolvimento sera incerto e preca- 
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rio. E a agao do sistema internacional resultard fraca e 
fragmentaria em relagao com a capacidade virtual Besse pais 
para se desenvolver. 

No extremo oposto, o pais que chegue a concretizar sua 
politica de desenvolvimento em um programa de medidas bem 
concatenadas, tera que encontrar o mais amplo concurso no 
sistema internacional. 

Uma orientagdo clarividente da politica nacional de de-
senvolvimento abrira, amplo caminho a cooperagao internacio-
nal. E essa sera a prova decisiva dos tempos vindouros. 

De resto, a concepgao de uma politica de desenvolvimen- 
to ainda esta em seus comegos. Requer o concurso de uma 
experiencia multipla e variadissima. Sao insuficientes — ou 
mesmo inadequadas — as fOrmulas derivadas da experiencia 
de outros paises ja desenvolvidos, pois a evolugao dos paises 
em desenvolvimento opera-se em condigOes hist6ricas e institu- 
cionais muito diversas. 

E' pois mister elaborar uma politica latino-americana de 
desenvolvimento. Para essa elaboragao convergem mUltiplos 
esforcos. Prestam-lhe concurso as entidades de credit() inter-
nacional com seu conhecimento cada vez maior dos problemas 
da America Latina. Na Assembleia Geral das NagOes Unidas, 
no Conselho EconOmico e Social e na CEPAL, Orgao regional 
do segundo, percebe-se urn interesse crescente por estes pro-
blemas e pelas tecnicas mais apropriadas para operar sObre 
a realidade. 

Vai surgindo assim um corpo de principios praticos e 
normas orientadoras da politica de desenvolvimento. Confe-
rencias como a do Rio de Janeiro saberao descobrir em tudo 
isso elementos para reflexao, dos quais nao caberia prescindir 
em uma nova etapa da cooperagao internacional. Reunidos 
no Rio, os dirigentes da politica econOmica e financeira do 
continente poderao concretizar em acordos e recomendagOes 
aqueles, principios e normas em progressiva elaboragao. 

DispOe portanto a America Latina dos orgaos de estudo 
e resolucao. Falta apenas acomodar o seu funcionamento 
continuidade e dinamismo de uma politica de desenvolvimento 
e a sua cabal harmonizagao internacional. 
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II 

RECOMENDACOES E EXPOSIcA0 DE MOTIVOS DA 
JUNTA PREPARATORIA DESIGNADA PELA SECRETARIA 

EXECUTIVA DA COMISSAO ECONOMICA PARA A 
AMERICA LATINA 





CARTA DE REMISSAO 

25 de agOsto de 1954 

Senhor Diretor Principal : 

Temos a honra de entregar a Vossa Senhoria o Inform&. 
que elaboramos na qualidade de membros da Junta Provis6- 
ria designada pela Secretaria Executiva da Comissdo Eco-
nOmica para a America Latina das Nacoes Unidas para colabo-
rar na preparacdo de reconzendacOes destinadas a Conferencia 
do Rio de Janeiro. 

0 curto prazo de vinte e cinco dias em que tivernos de 
realizar nossa incumbencia foi insuficiente para que abordas-
semos em tOda sua extensao os temas da Reunido. E' esta 
a ra2Cto porque nos limitarnos a formular nossas recomenda-
coes, sem estender-nos em consideragOes de ordem te6rica, as 
quais, em geral, sdo conhecidas. Por outro lado, a Secretaria 
Executiva da Comissdo Econ6mica para a America Latina 
apresentou urn estudo que constitui uma analise completa dos 
principais problemas que serdo objeto de deliberacdo na Reu-
nido, cujas ideias substancialmente compartilhamos e con-
sideramos que constituem urn antecedente fundamental deste 
Infornze. 

0 criterio que nos guiou foi o de assinalar objetivos con-
cretos e susceptiveis de serem alcangados, tendo em conta a 
realidade do Continente, a diversidade de situacOes e a neces-
sidade de obter resultados positivos. 

Ndo procuramos a formula ideal, mas a etapa que cre-
mos que se pode e se deve alcangar. 

Agradecemos o valioso auxilio que nos prestaram, como 
assessores da Junta, os senhores Paul Rosenstein-Rodan e Jor-
ge Sol Castellanos. 

Tambem deixamos especial reconhecimento de nossa 
gratiddo por sua inestirncivel cooperacdo pessoal e pela que nos 

Senhor RAUL PREBISCH 

Diretor Principal a cargo da 
Secretaria Executiva da 
COMISSAO ECONOI'.IICA PARA A AMERICA LATINA 
Santiago, Chile. 
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prestaram os demais membros da Secretaria da Comissdo Eco-
n6mica para a America Latina. 

Aproveitamos esta oportunidade para expressar nosso 
reconhecimento pela honrosa distincdo que se nos conferiu ao 
ser designados para esta tarefa. 

Cumprimentam-no com a major atencao, 

EDUARDO FREI 
EVARISTO ARAIZA 
CLEANTHO DE PAIVA LEITE 
CARLOS LLERAS RESTREPO 
RODRIGO FACIO 
FRANCISCO GARCIA OLANO 
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EXPOSIcA0 DE MOTIVOS 

INTRODUcAO 

A prOxima Conferencia do Rio de Janeiro tem uma 
excepcional importancia. Nela o sistema americano deve mos-
tar-se capaz de ampliar a Orbita de seus acordos, que foram 
ate agora predominantemente politicos, e estabelecer uma coo-
peragao mais eficiente e completa na ordem econOmica para 
alcangar um justo equilibrio das obrigagOes e vantagens reel-
procas, vencendo assim o ceticisrno com que a opiniao pUblica 
da America Latina observa as conferencias pan-americanas. 

Essa opiniao ye que em outros continentes estao em 
marcha vastos pianos de desenvolvimento corn o decisivo auxi-
lio dos Estados Unidos e em alguns corn o de outros paises. Nao 
desconhece as causas que influiram para que fOssem adotados, 
nem as relagOes dos mesmos corn fateres tao importantes como 
o grau de evolugao, a cultura, densidade de populagao e corn 
a situagao geografica; e ainda que se explique a preferencia 
concedida a certas regibes, em face das destruiceies sofridas, 
dos perigos latentes e, em casos determinados, do nivel extre-
mamente baixo da renda per capita, nao se pode deixar de 
assinalar o contraste entre a grandeza desses pianos e as medi-
das de cooperagao ate agora aplicadas na America Latina. 

Por outro lado, comprova nos paises latino-americanos a 
existencia de situagOes inquietantes que tendem a agravar-se 
a medida que as circunstancias excepcionais que predomina-
ram em anos anteriores pioram progressivamente. E observa 
ao mesmo tempo como em outras regiOes se obtem altos coe-
ficientes de inversao atraves de uma organizacao econemica 
baseada num sistema diferente de valores. Nao estao em jego 
apenas os valores econemicos, e sim tambem os valores espiri-
tuais que formam o patrimOnio de nossa 

A difusao dos conhecimentos e os estimulos ministrados 
pelas invengOeS que mostram ao homem comum o que e o nivel 
de vida de outros povos, deram as massas uma consciencia clara 
acerca de suas necessidades, e despertaram exigencias que 
crescem mais rapidamente do que os meios para satisfaze-las. 
Nao e de estranhar que tais condigOes tenham criado a insta-
bilidade politica e tensaes sociais cada vez mais profundas que 

traduzem corn freqiiencia numa "luta esteril e desintegradora 
para dividir uma renda coletiva que pouco aumenta." (1) 

Esta parte da America, corn 167 milhOes de habitantes, 
possui a mais alta taxa mundial de crescimento anual de popu-
lagao : 20,6 por mil, enquanto a Asia possui 10,1 por mil, para 

(1) Vide pagina 14. 
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limitar-nos a um exemplo, e provavelmente chegara antes do 
fim do seculo a mais de 400 milhOes. A simples projegao his-
tOrica deste fato e digna de reflexao e, se analisarmos os fatO-
res que influem de maneira mais permanente no ritmo de 
desenvolvimento de nossas economias, apresenta-se como note-
ria e iniludivel a necessidade de aumentar as inversOes e a 
renda para que o nivel de vida dessa crescente populagao possa 
aproximar-se progressivamente do de outras nacoes mais avan-
gadas. Caso contrario, consideraveis multidOes seriam arras-
tadas por caminhos cheio de imprevisiveis conseqiiencias sociais 
e politicas. 

Se o desnivel econOmico entre os Estados Unidos e a 
America Latina aumenta em vez de diminuir, aprofundar-se-ao 
as incompreensOes e sera muito dificil manter um sistema de 
verdadeira cooperagdo e solidariedade continentais. 

0 esfOrgo para modificar essa situacao recai fundamen-
talmente nas nagOes da America Latina. E uma perigosa ilu-
sao pensar que o auxilio externo pode constituir o fator pre-
dominante para o melhoramento do nivel de vida. Este tern 
que ser, em parte essential, urn trabalho de nossos prOprios 
povos. Mas para realiza-la a America Latina tropega corn 
graves obstaculos : sua reduzida renda atual; seu baixo nivel 
de consumo; press6es sociais que nao podem ser contidas facil-
mente e se traduzem em exigencias imediatas que obrigam 
desviar para o consumo uma grande parte da renda; a vulne-
rabilidade extraordinaria de uma economia que segue depen-
dendo em alto grau dos pregos de alguns artigos de exporta-
gao; as deficiencias na preparagao tecnica. De tudo isso 
resulta urn fato inegavel : sem uma cooperagao internacional 
eficiente, o ritmo de desenvolvimento sera muito lento e estara 
constantemente ameagado por perigosas pressOes inflacionarias 
e por agudos processos sociais que constituirdo grave perigo 
para a vigencia dos sistemas democraticos. 

A contribuigao do capital internacional; urn acOrdo 
sObre linhas de agao que diminuam a influencia dos fatOres 
externos nas economias latino-americanas, principalmente em 
relagao corn os pregos de sua produgao export6,vel; uma poli-
tica comercial que esteja de acOrdo corn as realidades conti-
nentals, e urn crescente auxilio tecnico sao os pontos essen-
ciais da cooperagao internacional que nossos paises necessitam 
e reclamam. Organiza-la adequadamente e, esta claro, um 
interesse primordial da America Latina, porem 6 tambem — 
e e evidente — o interesse dos Estados Unidos, como ficou 
demonstrado em documentos inobjetaveis, entre os quaffs pode-
riamos citar o informe Resources for Freedom, preparado pela 
Comissao Paley; o informe Partners in Progress, da missao 
Nelson Rockefeller; o informe da Comissao Capehart. 0 re-
cente informe de Milton S. Eisenhower contem sObre o assunto 
estas afirmagOes dignas de ser assinaladas : — 

"Como mercado para nossos produtos de exporta-
cao, a America Latina tem tanta importancia como tOda 
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a Europa, e e mais importante que Asia, Africa e Oceania 
combinadas. Nossas vendas a America Latina com-
preendem todos os artigos de nossa producao national. 
Como lugar de procedencia de nossas importagOes, as 
repUblicas latino americanas tem ainda maior impor-
-Lancia relativa, maior que a da Europa e de outros con-
tinentes". 

"Por desgraga, o povo dos Estados Unidos em 
geral nao parece compreender tOda a significagao que 
para nos tern relagOes econOmicas estaveis corn a Ame-
rica Latina. Alem disso, algumas de nossas atuagOes 
induziram os dirigentes dessas nagOes ao ponto de vista 
errOneo de que s6 voltamos nossas vistas para elas em 
epocas de crise". 

A cooperagao entre as dims Americas tropega corn obs-
taculos que e necessario remover, e nao e menor que eles a 
dificuldade para compreender certas realidades surgidas de 
nossa peculiar evolugao histOrica e de nossa especifica con-
formagao econOmica. i visivel as vezes a tendencia a trans-
f ormar em rigidos axiomas de carater dogmatic° meras apre-
ciagOes nascidas da visao de outras economias, teorias criadas 
pelo estudo de circunstancias radicalmente diferentes das nos-
sas. Torna-se indispensavel que se tenham presentes as fog 
mas institucionais e as tradigOes dos paises de cada hemisferio, 
as diferengas de tempo e espago, as realidades humanas, geo-
graficas e econOmicas. For exemplo, quando se pondera a 
influencia que pode alcancar a inversdo privada estrangeira 
no desenvolvimento dos paises latino-americanos, nao e pos-
sivel esquecer o papel que o Estado teve que assumir neles de 
maneira iniludivel, nem tampouco o fato de que forgosamente 
sera ao Estado que cabera criar as bases que tomem possivel 
esse desenvolvimento e mesmo a expansao da empresa priva-
da. T6da politica de cooperagao tem que partir dessa reali-
dade. Desconhece-la nao contribuiria mais que a perturbar a 
obtencao de uma harmonia crescente nos pianos de agao con-
tinental. 

A America Latina nao requer urn auxilio de carater gra-
tuito que s6 poderia ser necessario em casos determinados e 
como uma excecao. Nem necessita correr o perigo de que 
meios dessa classe cheguem a criar uma mentalidade de depen-
dencia no espirito de seus povos. 0 de que se necessita e 
de urn vigoroso piano de desenvolvimento econemico; de um 
definido conceito do que se pretende alcangar e dos meios de 
que se podera dispor; de uma organizagao melhor, de uma fir-
me continuidade de propOsitos e da decisao de afrontar deter-
minados sacrificios e restrigOes. 

Uma politica que pretenda realmente modificar os fun-
damentos sObre os quais se desenvolve hoje a economia de 
nossas paises implica em pesar os meios e hierarquizar as ne-
cessidades e os objetivos por alcangar, corn os risco e dificul- 

109 



dade de um esfOrgo cujos resultados sO sera° perceptiveis em 
forma gradual. 

E indubitavel que a programagao do desenvolvimento 
econOmico requer uma colaboragao entre o Estado, o empre-
sari° e o trabalhador, pois ultrapassa por sua extensao a esfera 
da atividade publica e privada, para compreender a ambas, e 
é fundamental que os trabalhadores, especialmente atraves de 
suas organizagOes, participem na elaboragdo destes programas 
e prestem-lhes sua colaboragao responsavel, entendendo que 
doles depende a verdadeira possibilidade de alcangar urn melhor 
nivel de vida para os povos latino-americanos. 

Mas tudo isso, repetimos, nao sera suficiente : requer-se 
tambem urn alto grau de cooperagao econOmica e, como fator 
decisivo, o fluxo desde o exterior de u'a massa de capitais 
atraves da inversao privada e dos emprestimos das instituicoes 
de credit() internacional. 

Por t6das estas razOes a Reuniao de Ministros da Fazen-
da ou Economia no Rio de Janeiro representa uma oportuni-
dade histOrica exceptional para que se evidenciem as possibi-
lidades concretas de chegar a acordos que estimulem um 
desenvolvimento econOmico capaz de tranformar as condigOes 
de vida de nossos povos e de tornar menos vulneraveis suas 
economias. 

Estes povos se encontrarao agora diante da melhor oca-
sido para saber se e possivel que a expressao de uma Boa 
Vizinhanga Politica encontre sou necessario complemento na 
Boa Vizinhanga EconOmica. 

Como se acaba de afirmar, para alcangar aqueles altos 
objetivos a America Latina devera tornar a decisao de enfren-
tar determinados sacrificios e restrigOes. Isto nao é facil: 
porem nao se realizara cabalmente uma tarefa de tal extensao 
recorrendo a expedientes para superar apenas as dificuldades 
imediatas, e sim mediante urn esfOrgo esclarecido e persis-
tente. E necessario faze-lo agora. Seu adiamento constitui-
ria um erro de incalculavel alcance. 

A cooperagao dos Estados Unidos é condicao nao sO do 
exito desde esfOrgo, mas tambem da possibilidade de empreen-
de-lo nesta etapa histOrica. Pode ser que a economia norte-
americana ja, esteja sobrecarregada de problemas internos e 
de compromissos internacionais. Contudo, mesmo no caso de 
que isto constituisse uma verdadeira dificuldade, haveria de 
encontrar a forma de supera-la. SOmente essa cooperagao 
pode criar a possibilidade de uma America cuja unidade fun-
damental resida em sua adesao ao sistema democratic° e as 
suas formas de vida. 

0 sistema inter-americano sera forte na medida em que 
seja o resultado de uma convicgdo nascida no seio mesmo dos 
povos, que compreendam e sintam sua finalidade e sua conve-
niencia. E para preservar os valores que o sustentam, deve 
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mostrar que esta empenhado coin todo seu peso na tarefa de 
superar as profundas contradigOes e diferengas que existem na 
condigao dos que habitam nos dois lados deste continente. 

A America chegard a ser Para o mundo exemplo e prova 
de que os homens podem viver digna, livre e pacificamente. 
Para isso e necessario que a solidariedade continental encontre 
sOlido fundamento na cooperagao econemica cada vez mats 
intensa e eficiente. 
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CAPITULO I 

A POLITICA CONTINENTAL DE FOMENTO E A 
COOPERAcA0 INTERNACIONAL 

A Secretaria Executiva da Comissao EconOmica para 
America Latina dignou-se encarregar-nos do exame das medi -
das que possam fortalecer o desenvolvimento econOmico latino-
americano dentro de uma politica de cooperagao continental, 
como um trabalho preparatOrio do que deve realizar a pr6xima 
Conferencia de Ministros da Fazenda ou Economia no Rio de 
Janeiro. Com  esse fim pOs a nossa disposigao um estudo em 
que apresenta e explica suas pr6prias sugestOes sObre o 
assunto. Consideramo-las atentamente e o presente Informe 
admite-as em grande parte, completa-as quando necessario, e 
assinala a maneira como em nosso conceito poderia dar-se-
lhes aplicagao. 

As recomendagOes que aqui formulamos, achamos con-
veniente acompanhar algumas explicacoes que facilitem sua 
melhor compreensao. 

Sem perder de vista o fato de que nao existe uma corn-
pieta identidade na situagdo econOmcia das nagOes latino-
americanas, j a que estas apresentam, ao compara-las entre si, 
variados graus de desenvolvimento e tambem grandes diferen-
gas estruturais, cabe afirmar a existencia de tragos comuns a 
tOdas ou quase tOdas elas, que justificam suficientemente o que 
se pode chamar de uma politica continental de fomento em seus 
dois aspectos de agao interna e cooperagao internacional. Tais 
tragos, suficientemente conhecidos, sao em sintese os seguintes: 

a) — o crescimento acelerado da populagao e a circuns-
tancia de que uma boa parte da populagdo ativa esta aplicacla 
as atividades primaxias e especialmente a agricultura. Ha em 
geral um excesso de mao-de-obra neste Ultimo setor e uma 
baixa produtividade per capita; 

b) — a alta proporgao que dentro da renda total tem. 
ainda o valor das exportagOes compostas principalmente por 
um nirmero muito limitado de materias-primas e produtos ali-
menticios cujos pregos costumam variar corn intensidade e 
freqUencia maiores que os dos produtos da indUstria fabril; 

c) o baixo nivel do consumo que em grandes setores 
da populagao chega a assumir caracteristicas de urn subcon-
sumo cr6nico. Em conseqiiencia, ha uma exceptional propen- 
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sao a aumenta-lo, e corn ele as importagOes, quando se registra 
urn crescimento na renda per capita. 

Disso resultam -- salvo em periodos excepcionais — difi-
culdades muito graves para elevar a taxa de capitalizacao; 

d) — a pouca importancia relativa do afluxo de capi-
tais estrangeiros, e o peso apreciavel que as cargas financeiras 
representadas pelos lucros das inversOes foraneas representam 
para as disponibilidades de divisas; 

e) — a necessidade de realizar inversOes vuitosas de 
capital social nao sO para atender a indispensaveis servicos, 
mas tambem para tornar possivel o desenvolvimento de inver-
sOes diretamente reprodutivas; 

f) — as grandes deficiencias na educagao geral e parti-
cularmente na preparacao tecnica. 

TOdas esters circunstancias indicam por si mesmas 
natureza das medidas que uma politica de desenvolvimento 
deve aplicar e o lugar que nesta corresponde a cooperagao 
internacional. Assim, por exemplo, a magnitude da taxa de 
inversOes necessaria para conseguir urn aumento da renda que 
enfrente o crescimento da populacao e permita melhorar em 
escala razoavel o nivel de vida, requer intensificar o esfOrco 
de capitalizacao interna e canaliza-lo melhor. Mas, salvo em 
epocas de excegao, isso nao basta. A taxa de formacgio de 
capital interno s6 pode aumentar de maneira apreciavel se, 
por urn tempo suficiente, as inversOes alcancam urn volume 
bem maior do que o que poderia permitir normalmente a 
capitalizacao nacional. Com  efeito, as inversOes adicionais 
produzem uma renda adicional sObre a qual a taxa de pou-
panca pode ser sensivelmente maior que a media da registrada 
ao nivel preexistente de renda. 

A funcao do capital estrangeiro nao é sOmente, pois, a 
de permitir a realizacao de urn maior nUmero de proj etos em 
urn prazo determinado, sena° a de tornar possivel que no trans-
curso desse prazo se alcance uma nova taxa e mais alta de 
formagao de capital nacional. A importancia da cooperacao 
financeira aparece assim em t6da sua extensao. 

0 descenso no preco dos produtos exportaveis quando 
se traduz em urn prejuizo da relagao de intercambio perturba 
profundamente, como e Obvio, o movimento das inversOes. Em 
consequencia, a renda real nao diminui sOmente enquanto esse 
prejuizo se prolonga, pois ao afetar a taxa interna de forma-
cao de capital, prolonga seus efeitos no futuro sObre o aumento 
da renda. Pela natureza mesma do problema, a cooperagao 
internacional neste campo e absolutamente indispensavel. 

As modificagOes que se tenta introduzir na economia 
para aumentar a produtividade e tornar menos sensivel o efeito 
das influencias exteriores requerem tambem combinar a acao 
interna corn uma politica comercial que tome em conta e aceite 
a necessidade dessas modificagOes. 

E e claro, por ultimo, que, sem a cooperagao da tecnica 
estrangeira, torna-se dificil 	quando nao impossivel -- pro- 
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mover certos empreendimentos ou empresas e ainda dar a 
extensao desejavel aos esforgos para melhorar os conhecimen-
tos e experiencia do pessoal national 

Encontramos assim quatro campos principais que devem 
cobrir a politica de desenvolvimento econOmico e a cooperagao 
internacional: as inversOes; os problemas relacionados corn as 
flutuagOes provocadas por fatOres externos; a politica corner-
cial, e a preparagao tecnica. S6bre todos eles j a se deram pas-
SOS de importancia e seu estudo foi objeto de repetidas inter-
vengOes nas conferencias do continente e na esfera mais 
extensa dos organismos mundiais. Contudo, como assinala 
acertadamente o Informe da Secretaria Executiva da CEPAL, 
falta estruturar melhor dentro do conjunto de uma definida 
politica de desenvolvimento regional as solucties fragmenta-
rias ate agora aplicadas, e falta tambem estende-las e com-
plementa-las. 

Ha urn primeiro principio que e indispensavel reconhe-
cer como fundamental na politica que se preconiza : a agao 
fiscal e econOmica do Estado tern que coordenar suas diferentes 
manifestagOes, orientando-as para o fim primordial do desen-
volvimento corn a maior unidade possivel e eliminando as con-
tradigOes que com tanta freqiiencia diminuem sua eficiencia. 
A consideragao de que o aumento na produtividade e na taxa 
de inversOes condiciona todo o desenvolvimento economic° deve 
ter conseqiiencias para a politica monetaria, o regime tribu-
taxi°, os sistemas de credit° e os gastos do tesouro; e nao 
imicamente para conseguir no setor pUblico uma alta taxa de 
capitalizagao, senao para que esta se alcance tambem no setor 
privado. 

De igual importancia é que as medidas de carater interno 
e as de cooperagao internacional estejam devidamente coorde-
nadas. As primeiras devem tornar possivel e facil a coopera-
gao financeira e orienta-la para obter o maior efeito s6bre o 
desenvolvimento econOmico. Alem disso, essa cooperagao deve 
considerar-se como adicional e nao como substituto da capita-
lizagao interna que se possa obter por procedimentos adequa-
dos e em situagOes normais. Um exemplo bastard para ilus-
trar este aspecto do problema : se, porque se conta corn os 
fundos de capital internacional, os governos desviam para 
gastos comuns do setor public° fundos que de outra maneira 
se destinariam a um programa de inverseies, ou permitem uma 
ampliagao das importagOes superfluas do setor privado, esta-
riam frustrando em grande parte os efeitos da cooperagao 
financeira externa. 

Partindo destes principios, recomendaremos uma serie de 
medidas de ordem interna, de acOrdo corn o que em seguida 
se explica. 

1. PROGRAMAS NACIONAIS DE DESENVOLVIMENTO 

Os paises latino-americanos necessitam formular pro-
gramas nacionais de desenvolvimento. SO mediante estes po- 
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derao imprimir continuidade a sua agao, racionaliza-la e apli-
car a distribuigao dos fundos disponiveis um criterio de 
adequadas preferencias. Ademais, e igualmente grande a 
importancia que esta medida tern para a cooperagao financeira 
externa. SObre a base de urn programa dessa classe, as enti-
dades de credit() internacional podem examinar o total do 
auxilio que lhes sera solicitado para periodos relativamente 
grandes, e outorgar em principio sua aprovagao, dando assim 
ao pais interessado uma base mais exata para o conj unto de 
sua politica econemica e fiscal. 

A elaboragao de programas nacionais deve confiar-se a 
organismos especializados, que em muitos casos poderiam uti-
lizar corn vantagem a cooperagao tecnica estrangeira. A cargo 
daqueles deve ficar a seu tempo, de uma maneira permanente, 
a fu-ngao de estudar as modificagOes que a experiencia aeon-
selhe e de velar o cumprimento dos pianos. Algo se avangou, 
nos Ultimos anos, nesse campo; contuclo, os paises latino-ame-
ricanos ainda se encontram, em geral, muito longe de utilizar 
em forma satisfatOria os mecanismos e metodos da programa-
gao, e, sobretudo, de garantir a eficiente influencia dos orga-
nismos planificadores s6bre os poderes administrativos e 
politicos. 

Nao e de menor importancia a preparagao cuidadosa dos 
pianos e orgamentos de obras e empresas concretas que preen-
chem os requisitos tecnicos das instituigOes de credito inter-
nacional. Deve-se adianta-la sistematicamente, ainda no caso 
de que nao estej a prevista ou nao se considere possivel sua 
realizagao imediata, e destinar a esse fim o pessoal tecnico e 
os fundos necessarios. A existencia de projetos que reunam 
aqueles requisitos condiciona naturalmente a capacidade de 
absorcao de capitais e e necessario reconhecer que em alguns 
casos a possibilidade de obter fundos externos para financiar 
empresas de desenvolvimento coincide corn a incapacidade de 
apresentar os dados tecnicos e os calculos financeiros e eco-
nOmicos correspondentes. Ainda que nao sej a esta a principal 
causa de que tenha sido tao reduzida ate agora a cooperacao 
financeira a America Latina, convem assina-la expressamente. 

Por outra parte, quando fat6res de outra ordem propor-
cionam uma ampliagao rapida das rendas publicas, a carencia 
de pianos bem preparados 6 comumente responsavel pelo des-
vio dos fundos disponiveis para inversOes menos produtivas ou 
para gastos comuns, ou entao conduz a improvisagOes apressa-
das por todos os titulos indesejaveis. Al.em disso, se se quer 
praticar uma politica anticiclica a preciso estar preparado para 
empreender corn oportunidade a execugao de novas inversOes. 

Nao e de menor importancia p6r em relevo a urgencia 
de estudos sistem6,ticos dos recursos naturais de cada pais e 
dos metodos de sua conservagao e renovagao. A America Lati-
na 6 por muitos conceitos urn continente inc6gnito. Ha neces-
sidade de aperfeigoar e ampliar os servicos geograficos, hidro-
lOgicos, agrolOgicos de geologia econOmica, etc., o mesmo que 
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a investigagao tecnolOgica, e em tudo isto a cooperagao inter-
nacional pode e deve ampliar-se. 0 estudo sistematico e 
extensivo dos recursos naturais 6 inseparavel de urn born sis-
tema de planificagao. 

2. LINHAS GERAIS DA PROGRAMAcA0 

Quando se fala de programagao nos paises latino-ameri-
canos em que predomina a empresa privada, costuma-se fazer 
referencia principalmente aos pianos do setor public°. Mas, 
urn programa nao pode prescindir de relacionar as inversOes 
publicas com as privadas nem de prever suas reciprocas in-
fluencias. Como se indicou antes, a politica fiscal, a monetaria 
e a comercial devem p6r-se em relagao corn o programa, e 
tem que ser utilizadas na realizagao deste. 

Todo programa e, em essencia, uma distribuigao de 
recursos e urn assinalamento de preferencias. Quanto aos gas-
tos do setor public°, pode enunciar-se, em primeiro termo, uma 
regra que nao tenha outro alcance sena° o de ministrar uma 
orientagao geral : em paises de incipiente desenvolvimento onde 
sao grandes as necessidades de inversOes de capital social, 
deve-se procurar que as inversOes absorvam uma parte impor-
tante do total dos gastos pUblicos, evitando na medida do pos-
sivel urn aumento exagerado dos gastos comuns ou de explo-
ragao que tenham menor influencia ,s6bre o melhoramento da 
produtividade. Uma proporgao excessiva destes ultimos opera 
adversamente s6bre a taxa de capitalizagao, nao s6 do setor 
pUblico, mas tambern da total do pais, pois as arrecadagOes 
fiscais diminuem a margem de renda privada disponivel para 
a poupanga. 0 problema adquire especial importancia quan-
do, em virtude de causas passageiras como por exemplo uma 
melhora na relagao de intercambio — os fundos pUblicos 
aumentam em proporgOes anormais. Se os gastos comuns ou 
de exploragao ampliam-se tambem exageradamente, esta-se 
sacrificando a possibilidade de aumentar a renda futura do 
pais como efeito de uma capitalizagao importante, e semeando 
alem disso o germe de situagOes agudas para o momento em 
que o transitdrio melhoramento desaparega ou decaia. Facil-
mente se deriva entao para procedimentos inflacionarios ou 
se tende a recorrer a urn aumento d a pressao tributaria corn 
diminuigao das possibilidades de capitalizagdo privada. Em 
materia de consumos pAblicos, passa o mesmo que corn o con-
sumo total : se se quer acelerar o desenvolvimento, tern-se que 
aceitar inevitavelmente urn certo grau de sacrificio. 

E muito importante que as inversOes do setor public° re 
fagam corn uma ordem de preferencia que tome principal-
mente em conta a obtengao da maxima produtividade direta 
ou indireta. Nao 6 possivel avaliar em termos exatos a produ-
tividade indireta; porem, na pratica torna-se facil assinalar 
quando um investimento determinado nao corresponde ao cri-
terio que fica indicado. Urn born termo de referenda poder-
se-ia considerar, em cada caso concreto, se a inversdo proje- 
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tada estimula as inversOes reprodutivas do setor privado, 
abre acesso a novos fundos ou contribui a reduzir os custos de 
produgao e de transporte. Naturalmente, este nao pode ser um 
criterio exclusivo. Ha inversOes indispensaveis para a eleva-
gao do nivel de vida e o melhoramento do fator humano, entre 
as quais certos servicos publicos e a construed° de habitagOes 
ocupam lugar preponderante. Contudo, ainda nestes casos, o 
total da inversao nao deve resultar desproporcionado corn refe-
rencia ao conj unto do que requer a politica de desenvolvimento. 
Como j a assinalamos, todo processo de acumulagao de capital 
produtivo impOe forgosamente uma certa limitagao no melho-
ramento imediato do nivel de vida. Em compensagao, propor-
ciona bases sOlidas e estaveis para urn avango gradual e garan-
te a continuidade deste. 

3. AS INVERSOES PtIBLICAS NA INMYSTRIA 

0 Estado na America Latina nao s6 tem que realizar 
trabalhos de investigagao sObre as possibilidades concretas de 
desenvolvimento industrial e empreender muitas vezes a pro-
mogao direta de certas empresas, como tambem em certas oca-
siOes se ye obrigado a inverter nelas seus prOprios fundos ou a 
conceder sua garantia financeira aos emprestimos que se con-
tratem para adianta-las. Ndo obstante, conviria observar cer-
tos principios no que se refere a essa classe de inversOes. Em 
regra geral, nao se deveriam realizar senao quando a iniciativa 
privada nao queira ou nao possa desenvolver a respectiva 
indfistria; quando esta sej a realmente fundamental para o 
desenvolvimento econOmico do pais; quando o destino dos 
fundos que requer lido se faca corn reducao de certas inver-
sties de capital social cuja deficiencia freia o normal desen-
volvimento da inverstio privada em outros campos, ou quando 
a exceptional importancia de uma indirstria represente em 
maos privadas urn poder que o Estado crO conveniente reservar 
para a Nagao. A respeito convem recordar o efeito retarda-
tario que sObre a industrializagao em muitos setores da America 
Latina esta tendo, por exemplo, a deficiencia nas instalagOes 
de fOrga eletrica, para nao falar das vias de comunicagao e dos 
transportes. E claro que em tais situacOes estas inversOes 
basicas de capital social devem gozar de uma preferencia 
efetiva. 

Vale a pena deter-se sObre outros aspectos do problema 
da capitalizagao estatal. Sendo de todos os modos reduzidos 
os fundos publicos frente a grandeza das necessidades, e cons-
tituindo as inversOes basicas de produtividade indireta campo 
em que o Estado esta obrigado a colocar grandes fundos 
pfiblicos, ja que de fato nao e atendido senao em casos excep-
cionais pelo capital privado, conviria planejar ou aperfeigoar 
sistemas que permitam transferir para maos privadas a pro-
priedade das empresas industriais reprodutivas que criaram as 
entidades publicas, liberando assim fundos que se poderiam 
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voltar a empregar naqueles setores basicos ou no estabeleci-
mento de empresas novas. Urn grau crescente de intervengao 
estatal na inddstria nao parece ser o mais conveniente na 
situacao atual da economia latino-americana, salvo, esta claro, 
aquelas circunstancias extraordinarias em que medeia um supe-
rior interesse 

Ainda mais. E possivel que aquelas empresas que nor-
malmente nao empreende por prOpria iniciativa o interesse 
privado, realizem-se em virtude da promogao estatal, porem 
corn capitais privados cuj a contribuigao se obteria por meio de 
estimulos especiais — imunidades fiscais, garantia de rendi-
mento minimo, etc. — ou apelando aos sistemas de poupanca 
obrigatOria de que se registram alguns exemplos no continents. 
Estes sistemas contribuem em definitivo para que uma parte 
da poupanga privada va obrigatOriamente a certa classe de 
inversOes reprodutivas, cuja realizagdo se considera fundamen-
tal para a integragao econOmica do pais, e, em determinadas 
circunstancias, apresentam indiscutiveis vantagens sObre os 
procedimentos puramente tributarios. Desta maneira e pos-
sivel preencher vazios importantes no processo de industriali-
zagao sem "estatizar" em forma exagerada a economia e con-
tribuindo para canalizar uma parte razoavel da poupanga de 
acOrdo corn pianos de conj unto. 0 setor pnblico disporia ao 
mesmo tempo de maiores fundos para pesquisas basicas de 
produtividade indireta cujo atrazo retarda gravemente o desen-
volvimento e afeta o nivel de vida dos povos. 

Nao obstante, é claro que nada do que aqui foi exposto 
significa desconhecer o fato de que o Estado deve gozar em 
todo momento de poderes suficientes nao so para influir posi-
tivamente sObre a orientacao geral da economia national, mas 
tambem para orientar esta no sentido de impedir a concentra-
gao crescente da renda e da riqueza. Esta concentracao nao 
convem de maneira alguma ao futuro da America Latina e, 
impedi-la sem prejuizo de uma capitalizagao crescente, consti-
tui urn dos problemas menos estudados e de mais urgente 
solugao na politica de desenvolvimento. 

0 essential, repetimos, é um criterio de preferencia, para 
obter o maior efeito de produtividade corn fundos que ordina-
riamente se tornam pequenos frente a multiplicidade e gran-
deza das necessidades. 

4. UTILIZACAO DOS FUNDOS DE CAMBIO EXTERIOR 

As disponibilidades de cambio exterior condicionam em 
boa medida o volume possivel das inversOes. E mister utili-
za-las em harmonia corn os pianos de desenvolvimento e estes 
devem prever — alem de outros pontos — os efeitos que toda 
nova inversao tern sObre as ref eridas disponibilidades sob o 
duplo aspecto do valor dos bens de capital que tenham de 
ser adquiridos no estrangeiro e da maior propensao a importar 
que resulte das prOprias inversOes e da elevagao da renda. 
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Nao é possivel examinar aqui com detalhes os sistemas 
que se podem aplicar para conseguir a mais econOmica utili-
zagao dos fundos de cambio. Contentar-nos-emos corn assi-
nalar algumas linhas gerais de orientagao. 

Em primeiro termo, é claro que diante de uma situagao 
de escassez de divisas ter-se-ft que desalentar as importagOes 
menos necessarias. Em regra geral, estas nao devem assumir 
nunca uma grandeza exagerada que contraste corn o nivel 
medio de vida num pais de incipiente desenvolvimento. Este 
problema adquire singular significag5,o quando, em virtude de 
uma melhora importante na relacao de intercambio, aumen-
tam consideravelmente as disponibilidades de cambio exterior 
e produz-se urn superavit na balanga de pagamentos. E impos-
sivel citar regras estritas sObre a politica a seguir numa 
eventualidade desta classe. As circunstancias podem indicar 
a conveniencia de uma reavaliagao da divisa national ou a de 
facilitar um aumento nas importagoes para melhorar urn con-
sumo que tenha sido drasticamente comprimido. A solugao 
dependera do carater que se possa atribuir ao superavit da 
balanga, conforme as causas que o originaram. Nao obstante, 
convem indicar que os novos fundos de cambio n5,0 deveriam 
ser, em geral, empregados numa ampliagao exagerada do con-
sumo, cujo nivel n5,0 poderia ser mantido mais tarde, subtra,in-
do fundos indispensaveis a aquisig5,o de equipo produtivo. Se 
a procura deste nao corresponde imediatamente ao aumento 
das disponibilidades de divisas, o mais indicado seria aumentar 
as reservas, implantando, ao mesmo tempo, medidas para que 
os novos fundos nao alterem o nivel dos pregos infernos e sim 
que aumentem a poupanga. E possivel, corn efeito, que a pro-
cura de equipamentos produtivos se apresente com atraso, seja 
pela ausencia de projetos bem estudados, seja pelo prazo de en-
trega dos fabricantes, ou porque o mercado interno de capitals 
nao facilite uma rapida reagao dessa procura. Contudo, convam, 
na medida do possivel reservar as divisas excedentes para 
quando essa procura aparega de acOrdo corn os pianos de 
desenvolvimento. 

0 ponto que estamos comentando tern estreitas relagoes 
corn a politica anticiclica e a cooperagao econOmica interna-
cional, e voltaremos a ele em outros capitulos do presente 
Informe. 

5. AUMENTO DA CAPITALIZACAO INTERNA 

Sendo o aumento da renda, principalrnente, funcao da 
taxa de inversOes, é essential nao so selecionar da melhor 
maneira as prOprias inversOes, procurando obter o maxim° de 
produtividade, mas tambem fazer corn que a taxa de capitali-
zag5,o seja a mais alta possivel. A obtengao de uma alta taxa 
de formagao de capital na America Latina requer indispen-
savelmente a contribuig5,0 de capital estrangeiro, e a grandeza 
dessa contribuigao e aos melos de obte-la nos referiremos mais 
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tarde. No momento, porem, cabe chamar de novo a atengdo 
s6bre dois fatos de muita importancia : a) para que o afluxo 
de fundos externos produza o efeito indicado — ou seja, o 
aumento estdvel da taxa de capitalizagdo — e necessario que 
medidas de card,ter interno canalizem a poupanga, estimulem-
na e orientem-na para as inversOes mais produtivas, e b) é 
possivel tambem, ainda que em limitada escala, aumentar 
taxa de capitalizagdo interna por meio de estimulos positivos 
e negativos. 

Jd, nos referimos a capitalizagdo no setor public°. 
Quanto ao setor privado, nao examinaremos aqui os multiplos 
meios a que e possivel apelar para aumentar e orientar as 
inversOes, porque eles jd, foram estudados em varios informes 
internacionais. Contentar-nos-emos em indicar a importancia 
que para esse fim tem a politica tributdria, enquanto influi 
sObre o nivel e natureza do consumo e alenta ou desalenta a 
poupanga. Como orientagOes gerais assinalamos, como exem-
plo, a conveniencia de desalentar os consumos nao necessarios 
e os investimentos suntudrios, tanto por gravames tarifdrios 
como por impostos internos; a possibilidade de empregar o 
impOsto como estimulante para a melhor utilizagdo econOmica 
das terras, e a utilidade de dar a parte das rendas individuals 
que se destine a novas inversOes um tratamento fiscal mais 
favoravel que a que deriva para o consumo. 

Tern assinalada importancia a capitalizagdo que reali-
zem por si mesmas as empresas, pois ela forma uma parte 
muito aprecidvel da poupanga total e nao sofre desvios para 
o consumo como acontece corn a poupanga dos particulares. 
Concretamente convem indicar a conveniencia de estimular por 
um adequado tratamento fiscal a formagdo de reservas para 
depreciagdo de equipamentos. Este problema é ainda mais im-
portante em virtude de que, por causa das depreciagOes mone-
tdrias, e da alta geral de pregos no mercado mundial, esses 
equipamentos figuram muitas vezes nos livros das empresas com 
um valor consideravelmente mais baixo que o custo atual da 
reposigdo. Como as somas que ficam eximidas do impOsto s6bre 
as rendas, por estar destinadas a reservas de depreciagdo, 
calculam-se ordinariamente s6bre aquele valor, ha na reali-
dade um gravame fiscal injustificado que constitui um esti-
mulo negativo a inversdo. 

Em geral, deve fomentar-se a reinversdo de lucros com 
liberdade e isengdo de direitos alfandegdrios ou redugOes na 
imposigdo. Parece aconselhdvel tambem que certas empresas 
estatais, como as ferrovias e outros servigos publicos, mante-
nham uma politica de pregos que nao sd evite perdas e cubra 
os custos, mas que permita ademais constituir adequadas re-
servas de depreciagao cuja reinversdo contribua para que se 
alcance a taxa de capitalizagdo assinalada como objetivo da 
politica de desenvolvimento. 

As medidas destinadas a elevar a taxa interna de for-
magao de capital tem que tomar em conta a estrutura eco- 
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nOmica do respectivo pais e os setores onde aparece maior 
possibilidade de obter essa elevagao. 

Cremos que as orientaglies enunciadas podem produzir 
urn aumento na taxa de capitalizagao interna e, por conse-
guinte, nas inversties e na renda. Nao obstante, nao se deve 
supor que seriam por si mesmas suficientes. Como j a se 
advertiu, o consumo nao pode ser comprimido senao em casos 
excepcionais e corn respeito a setores relativamente reduzidos. 
A cooperagao do capital estrangeiro prolongada pelo tempo 
necessario, torna-se imprescindivel. E' ademais indispensavel 
que essa cooperagao sej a reforgada o maximo possivel corn a 
meihor e mais eficiente utilizagao dos fundos internos. 
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CAPfTULO II 

A COOPERAcAO FINANCEIRA INTERNACIONAL 

A necessidade de obter urn acelerado aumento da renda 
nos paises latino-americanos é simples consequencia natural de 
alguns dos fatos que assinalamos no capitulo anterior, tail 
como o crescimento da populagao e o subconsumo. Mas, sen-
do esse aumento principalmente fungao da taxa de inversOes, 
esta em grande parte na ,dependencia de que essa taxa possa 
manter-se por urn periodo determinado a urn nivel muito ma's 
alto que o que hoje se registra. Sendo assim, salvo em circuns-
tancias excepcionais como as que prevaleceram no periodo pOs-
belie° — durante o qual os paises latino-americanos gozaram 
de uma muito favoravel relagao de intercambio e puderarn, 
alem disso, utilizar as reservas de divisas acumuladas enquanto 
durou o conflito — nao é possivel pensar que esses paises 
alcancem por sews prOprios meios uma taxa de formagao de 
capital que responda adequadamente a essa necessidade, pois 
nao podem apelar para uma redugao do consumo. Portanto, 
o capital estrangeiro torna-se indispensavel, e sua principal 
fungao sera, a de aumentar a taxa interna de formagao de 
capital ate elevar a renda a urn nivel que permita continuar 
o desenvolvimento corn recursos provenientes da renda nacio-
nal. Por isso a continuidade no fluxo do dito capital tern uma 
importancia extraordinaria. 

Outra condigao essential e de que os servigos financeiros 
das inversOes estrangeiras nao criem uma carga despropor-
cionada para a economia nacional. Essa condigao parece ainda 
mais necessaria quando se considera que os paises latino-ame-
ricanos, como todos aqueles de incipiente desenvolvimento, 
devem fazer grandes inversOes de produtividade ou s6 indire-
tamente produtivas. 

Tres pontos destacam-se, pois, como necessarios : urn 
montante suficiente de novas inversOes estrangeiras; continui-
dade dessas inversOes, e servicos financeiros que nao impli-
quem numa carga excessiva. 

0 problema que se submeteu a nossa consideragao diz 
respeito as fOrmulas praticas a que se poderia apelar para con-
seguir esses fins. Examinamo-lo prestando a devida conside-
ragao as sugestOes formuladas no Informe da Secretaria 
Executiva e, naturalmente, tomando ern conta o sistema de 
credito internacional que vem funcionando, as modalidades 
especiais que reveste e os vazios que nele se podem assinalar. 
Como resultado, apresentamos uma serie de recomendagOes 
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corn os epigrafes seguintes : 1) Meta de inversOes estrangei-
ras na America Latina; 2) Participagao das instituigoes de 
credito internacional no cumprimento da meta de inversifies; 
3) Criagao de um Fundo lnteramericano de Desenvolvimento 
Industrial, Agricola e Mineiro; 4) Colaboracao tecnica e finan-
ceira da iniciativa privada estrangeira corn as empresas na-
cionais; 5) Medidas internas para promover o desenvolvimento 
econtimico e facilitar a cooperagao internacional; 6) Medidas 
de cooperacao do Govern° dos Estados Unidos; 7) Revisao 
periOdica da politica de desenvolvimento econOmico e das me-
didas de cooperacao internacional; 8) Criagao de uma Junta 
Consultiva de Desenvolvimento EconOmico. Convem explicar 
brevemente os fundamentos dessas recomendaciies. 

1. META DE IN1.TERSOES ESTRANGEIRAS 

Sao imensas as inversOes que os paises latino-americanos 
tern urgencia de realizar desde o panto de vista das necessida-
des que haveria de satisfazer e do atual nivel de vida de seus 
habitantes. E facil enunciar, em principio, em que campos se 
deveriam fazer; mas, por outro lado, a base das informagOes 
que ate hoje se possuem, torna-se impossivel avaliar seu total 
e determinar a capacidade de absorgao em urn periodo deter-
minado. Considerando em conjunto a America Latina, nao nos 
encontramos, pois, diante de um programa definido de inver-
seies a realizar em urn periodo fixo e correspondentes a um 
valor definido corn relativa aproximacao. Os programas nacio-
nais elaboram-se a urn ritmo que nao e igual em todos os 
nossos paises e o mesmo ocorre corn as projetos e pianos con-
cretos. Nao é possivel, assim, desenvoiver o problema da 
cooperac5,o financeira no continente sObre a base de uma con-
tribuigao global para urn programa, conhecido de inversOes. 

Um sistema de financiamento extra,ordinario, semelhan-
te ao que pos em vigor o Plano Marshall, nao aparece hoje 
como absolutamente indispensavel, ja que a quantia dos fun-
dos externos que a America Latina esta capacitada para absor-
ver pode ser obtida atraves do mecanismo de credito interna-
cional existente, complementado na forma que mais adiante 
se indicara. Mas, para aumentar as inversOes e mante-las 
a urn nivel relativamente alto por tempo suficiente, e indis-
pensavel que os paises do continente e os organismos de credit° 
internacional reconhegarn dita necessidade, expressem sua 
decisao de satisfaze-la, tomem as medidas adequadas para con-
seguir tal objetivo e mantenham corn persistencia essa politica. 

Em que grau deve aumentar-se a inversao de capital 
estrangeiro ? 0 Informe da Secretaria Executiva faz alguns 
calculos baseados no coeficiente de poupanga que seria neces-
sari° manter para obter uma taxa de crescimento da renda 
semelhante a que se alcangou nos illtimos anos. Tomando em 
conta essas consideragOes, o total das inversOes estrangeiras 
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em diversos periodos, as dificuldades que limitam hoj e a absor-
gao de capital estrangeiro e outros fatOres, coincidimos em 
indicar como objetivo provisOrio de inversOes estrangeiras a 
quantidade de 1 bilhao de dOlares por ano. Esta quantidade 
nao parece de maneira alguma desproporcionada corn a capa-
cidade de absorgao da America Latina, a qual vem melhorando 
em forma gradual e melhorara ainda mais pelo efeito acumu-
lativo dos esforgos e experiencias dos ultimos tempos. E se 
bem resulta superior a media do quinquenio passado, a margem 
de diferenga apenas compensa parcialmente o pioramento na 
relagdo de intercambio que ja, se apresentou em muitos de 
nossos paises. 

Por outro lado, se se toma em conta o crescimento da 
populagao e a mudanga fundamental das economias latino-
americanas corn respeito a outros periodos em que se registra-
ram inversoes estrangeiras de apreciavel quantia, reforga-se a 
convicgao de que a meta assinalada a apenas prudente, e 
provavelmente inferior as necessidades reais. Sua compara-
cao corn a soma de 2,8 bilhOes de dOlares a que chega a esti-
maga° global da Secretaria Executiva, fundamentada no que 
seria necessario para manter a taxa de capitalizagao do periodo 
pOs-belico confirma nossas apreciagOes. 

Cremos muitissimo util e fecundo reconhecer que se deve 
alcangar e suster um nivel minimo de inversOes estrangeiras 
da grandeza expressa. 0 assinalamento dessa meta fixara urn 
claro objetivo a politica de credit° das entidades internacio-
nais, permitira, comparar o volume real de suas operagOes com 
as necessidades de inversOes estrangeiras assim avaliadas, e 
provocara a adogao das medidas indispensaveis para alcan-
ca-la. Mas a aceitagao dela tera, tambem uma influencia mais 
consideravel nao s6 no espirito com que se acolham e exami-
nam os programas de desenvolvimento e as solicitudes de 
credito internacional, mas tambem na prOpria conduta dos pai-
ses mutuarios. Corn efeito, a incerteza acerca da possibili-
dade de contar corn emprestimos suficientes limita hoje sua 
atividade na formagdo de programas e na preparagao de pro-
jetos concretos. S6 esclarecendo no possivel tal incerteza 
havera atrativo bastante para empreender os esforgos e gastos 
da programagdo. E sO tambem assim a politica financeira e 
monetaria dos paises latino-americanos podera projetar-se a 
longo prazo e sObre bases sOlidas. 

claro que a cifra indicada representa sO uma media 
anual que pode descer ou aumentar segundo as variacties na 
relac5,o de intercambio e corn a aplicagao do criterio anticiclico 
a que faremos referenda em outro capitulo deste Informe. 

Dentro da quantidade de 1 bilhao de dOlares supOe-se 
que a inversao de capitais privados havera de representar de 
300 a 350 milhOes. 	impossivel calcular corn exatidao o volume 
provavel destas inversOes; mas, se nos atemos as estatisticas 
de anos anteriores, nao parece provavel que se supere logo essa 
quantidade anual. Desta forma, corresponderia as instituicties 
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de credit° internacional ministrar de 650 a 700 milhOes de dOla-
res por ano. Esta soma teria que aumentar se as inversOes 
privadas n5,o chegassem a cifra assinalada antes apesar das 
medidas de estimulo que se recomendam. 

Fez-se muito empenho em que o clesenvolvimento eco-
nOmico dos paises latino-americanos deve ser acelerado corn 
base nas inversOes privadas de capital estrangeiro e afirma-se 
que isto e perfeitamente possivel. Nao o esta demonstrando 
que assim sej a a experiencia, nem isso resulta claro de uma 
analise mesmo superficial das tendencias atuais. A situacao 
dos paises latino-americanos e por muitos conceitos distinta 
da que viveram em outros tempos os Estados Unidos e é tam-
bem diferente a dos mercados de capital. Nao existem hoje 
as mesmas causas que determinaram em periodos anteriores 
urn fluxo continuo de inversOes estrangeiras privadas. Pelo 
contrario, a grande depressao de 1929 produziu efeitos que 
ainda nao desapareceram e foi precisamente essa uma das 
razOes que mais se tomaram em conta para o estabelecimento 
do Banco Internacional de Reconstrucao e Fomento. Alem 
disso, as inversOes privadas norte-americanas, por quanto pro-
curam preferentemente a exploragao de certos recursos natu-
rais, distribuem-se de maneira muito desigual nas diferentes 
regiOes da America Latina e registram variacOes muito apre - 
ciaveis de um tempo a outro de acOrdo corn os planos de urn 
nUmero limitado de empresas inversionistas. Seria ilusOrio 
fundar uma politica de desenvolvimento econOmico, e fixar 
nos programas determinados objetivos de capitalizacao e de 
renda, atendo-se sOmente as perspectivas essencialmente even-
tuais de urn aumento substantial na inversao privada estran- 
geira. 

Nao se podem esquecer outros aspectos do problema. 
Muitas circunstancias — entre outras a rapidez das transfor-
macOes tecnicas e os altos rendimentos prevalecentes — fazem 
corn que os capitais estrangeiros encontrem todos os dias novas 
oportunidades de colocagao em seus prOprios paises, e isto 
especialmente certo no que se refere aos Estados Unidos. 
Razoes de continuidade geografica, como no caso do Canada, 
ou situagOes especiais como as dos paises coloniais de outros 
continentes, fazem com que o capital americano encontre nes-
sas regiOes estimulos superiores aos que oferece ordinariamente 
a America Latina. Alem disso, se as inversOes privadas che-
gassem a adquirir urn volume muito grande antes de que se 
fortalecessem outros aspectos da economia latino-americana, 
agravar-se-ia o problema das transferencias de seus servicos 
de tal forma que qualquer interrupgao ou debilitamento pos-
terior no fluxo de capital estrangeiro traria consigo as mais 
graves conseqiiencias para a balanca de pagamentos. Ainda 
sem tomar em conta este aspecto essential, o alto rendimento 
da inversao direta estrangeira faz corn que a exportacao dos 
lucros por ela obtidos prive a economia national de urn total 
excessivo de fundos, com resultados desfavoraveis s6bre a ren- 
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da e a capitalizagdo interna. Por outro lado, as inversOes 
norte-americanas procuram de preferencia o desenvolvimento 
de atividades abastecedoras de materias-primas ou combusti-
veis para o mercado mundial, e s6 excepcionalmente se aplicam. 
a servigos que nossos paises necessitam corn urgencia ou a 
outras indirstrias destinadas a satisfazer a procura dos mer-
cados internos. 

Mas, para reafirmar nosso conceito de que o papel pre-
ponderante em materia de inversOes de capital estrangeiro deve 
corresponder aos emprestimos das instituigoes internacionais, 
bastaria insistir em dois fatos que j a asinalamos : a necessi-
dade de grande inversOes basicas de capital social, a cuja rea-
lizaga,o se encontra condicionado todo o desenvolvimento eco-
nOmico e que por sua prOpria natureza escapam a acao da 
iniciativa privada, e a carga excessivamente grande que as 
inversOes particulares — sobretudo da maneira como hoj e se 
realizam — imp6em a economia latino-americana. Em varios 
informes de comites tecnicos internacionais reconheceram-se 
estes dois fatos corn todo o alcance e as conseqiiencias que 
comportam. 

Dentro dos 650 a 700 milhOes que se preve devern ser 
ministrados pelas entidades internacionais de credit°, in-
cluem-se de 50 a 100 milhOes de dOlares anuais em emprestimos 
aos empresarios privados da America Latina, que seriam outor-
gados por uma nova entidade cuja criagao se propoe no presente 
informe para preencher urn grave vazio que agora apresenta 
o mecanismo de credit° internacional. Ficariam, pois, de 600 
a 650 milhOes que poderiam ser cobertos pelo Banco Interna-
cional de Reconstrugao e Fomento e pelo Banco de Exportagao 
e Importagao. 

Este volume de credit° permitiria imprimir urn forte im-
pulso as inversOes de capital social e, por outro lado, teria a 
virtude de aliviar notavelmente a pressao inflacionaxia em 
paises que, por falta de fundos adequados, acodem corn fre-
qaencia a expansao do credit° bancario para financia-las. 

2. POLITICA DE CREDITO DOS ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS 

0 cumprimento da meta de inversOes requer duas ordens 
de medidas : por um lado as necessarias para completar e aper-
feigoar o sistema de emprestimos internacionais; por outro, as 
que deverao adotar os paises latino-americanos para aumentar 
sua capacidade tecnica e econOmica de absorgao de capitais 
estrangeiros. 

Entre as primeiras ja se mencionou a proposigao de cria-
gdo de urn Fundo Interamericano que ministre emprestimos as 
empresas privadas da America Latina. Os fundos das institui-
gOes internacionais de credit() s6 chegaram ao empresario pri-
vado em forma exceptional, pois tanto o Banco Internacional 

126 



como o Banco de Exportagao e Importagao emprestaram prefe-
rentemente aos governos e exigem sempre a garantia destes 
quando financiam projetos privados. Ha nisto uma evidente 
contradigao : por um lado, exalta-se o papel que o empresario 
privado deve desempenhar no desenvolvimento econOmico, e, 
por outro, exige-se dele um requisito que muitas vezes nao 
pode preencher e que, de certa rnaneira, limita suas iniciativas 
e sua autonomia. Cria-se assim para ele uma situagao de 
evidente inferioridade de condigOes com respeito ao empresdrio 
dos grandes paises estrangeiros, que tern facil acesso as fontes 
de credit() e a tecnica internacionais. 0 novo Fundo permit-
ria corrigir essa deficiencia e fortalecer o papel que o empre-
sari° privado desempenha dentro da economia latino-ame- 
ricana. 

A experiencia assinala tambem a n.ecessidade de aliviar 
algumas das condigOes que restringem a extensao e natureza 
dos emprestimos, sobretudo as que os limitam as somas neces-
saria para cobrir as importagOes de bens de capital sem deixar 
uma certa margem para atender — ao menos parcialmente —
aos gastos que haja necessidade de realizar no interior de cada 
pais. Esta pratica pode induzir ao emprego de meios inflacio-
narios para atender a ditos gastos; porem, sobretudo, nao toma 
em conta as pressOes que sObre a balanga de pagamentos tem 
que se produzir como efeito dos novos investimentos e do con-
seqUente aumento da renda e do consumo. E por todos os 
titulos desejavel uma mudanga de politica que permita fazer 
financiamentos mais completos, ate limites razoaveis, para urn 
programa de inversOes judiciosamente concebido tomando em 
conta, como e natural, a diversidade de condigOes em que se 
podem achar os paises mutuarios. 

No que diz respeito aos tipos de emprestimos, parece ne-
cessario assinalar a conveniencia de urn apoio maior as inver-
sOes em servicos pablicos de indole municipal e de facilitar 
concessao de credit° a medic) prazo a agricultura, ampliando as 
operagOes desse carater que ja se vem realizando. 

Parece, tambem, Obvia a conveniencia de que os empres-
timos nao tenham como condicao a de que sejam totalmente 
aplicados na aquisicao de bens de produgao num mercado de-
terminado, ja que esta condicao priva ao mutuario das van-
tagens que the pode ministrar a competencia internaconal. 

possivel que nem todos os paises latino-americanos es-
tejam preparados para que as inversOes estrangeiras possam 
alcangar imediatamente o objetivo que nos permitimos reco-
mendar. Mas, sendo not6rio o esfOrgo que agora se realiza para 
a programagao e a preparagao de pianos concretos de desen-
volvimento, e podendo-se crer corn confianga que esse movi-
mento se intensificard, diante da perspectiva de poder contar 
corn fundos para financiar tais projetos, estimamos que o 
objetivo assinalado sera alcangado depois de urn periodo de 
transigao relativamente curto. 
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3. CRIAC.A0 DE UM FUNDO INTERAMERICANO PARA ESTI-
MULAR A EMPRESA PRIVADA DA AMERICA LATINA 

A recomendagao relativa a criagao de um Fundo Inter-
americano para apoiar a iniciativa privada em nossos paises 
requer por sua prOpria natureza urn comentario especial. 

Antes de tudo convem expressar as raz6es que pesaram 
em nosso animo para propor a criagao de uma nova entidade 
em vez de empregar as existentes, como aparentemente seria 
mais simples. Na realidade, as atuais entidades nao tem uma, 
organizacao adequada para fazer operagOes do tipo que agora 
se requer. Seus emprestimos tiveram uma orientagao diferente 
e, portanto, para cumprir esta nova funcao teriam necessaria-
mente que criar mecanismos novos e formar uma experiencia 
distinta da que acumulararn ate agora. Nao se trata, pois, de 
decidir se se tera que criar ou nao uma nova organizacao — 
porque isto tera que ser feito em todo o caso — mas se ela 
deve funcionar em forma independente. Ha raz6es de carater 
pratico que aconselham esta ultima solugao, principalmente o 
grau de especializacao e de conhecimento das condigoes locals 
que sera indispensavel para o manejo deste tipo especial de 
credit° as empresas industriais, agricolas ou mineiras, nao 
obstante o fato de que a nova entidade operaria de preferencia 
atraves do sistema bancario de nossos paises e de suas enti-
dades financeiras ou de desenvolvimento. 

Nao e esta, certamente, uma inovagdo. A cooperacao 
financeira corn a Europa realizou-se s6bre bases similares e, 
se se segue esse precedente, os paises latino-americanos deve-
rao ter uma ativa participagao no novo organismo, compar-
tindo a seria responsabilidade de dirigi-lo. 

Nao ha experiencia previa que permita calcular o volu-
me de recursos que necessitara, o Fundo. Nao obstante, nao 
parece aventurado estimar que, depois de um certo periodo de 
iniciagao, seus emprestimos poderiam chegar facilmente a uma,  
cifra que oscile entre 50 e 100 milhOes por ano. 

Previu-se um capital de 250 milhOes, o qual subscreve-
riam por partes iguais os Estados Unidos e os restantes paises 
do continente. Seguindo o mesmo sistema do Banco Interna-
cional de Reconstrucao e Fomento, sO 20 por cento do capital 
subscrito, ou seja a quantidade de 50 milhOes de d6lares, seriam, 
pagos imediatamente. 0 saldo do capital nao pago indica nada 
mais que o limite da responsabilidade de cada urn dos subscri-
tores coin respeito as operagOes do Fundo. Estimou-se que a. 
contribuicao efetiva se pode fazer sem maiores dificuldades. 

Esta claro que o total do capital pago nao permitiria 
desenvolver urn programa de emprestimos da quantia prevista. 
Sao indispensaveis outros fundos que propomos que se obte-
nham : a) por uma contribuicao especial de 50 milhOes de 
dOlares ao ano que fariam os Estados Unidos ao Fundo, nas 
condigoes que mais adiante se indicam, e b) pela colocagdo 
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que no mercado faga o Fundo de suas prOprias obrigagOes e 
daquelas que adquira ou as quais outorgue sua garantia. 

0 produto do impOsto com que os Estados Unidos gra-
vam hoje o rendimento das inversOes de seus nacionais na 
America Latina alcanga a uma quantidade que provavelmente 
e muito semelhante ao total da contribuigao sugerida. Dentro 
de urn criterio de efetiva cooperagao, nada parece mais indicado 
que destinar esses fundos — ou uma quantidade equivalente 
— para apoiar o desenvolvimento econOmico dos paises onde 
aqueles rendimentos se geram. Nao queremos, de maneira 
alguma, condicionar a contribuigao norte-americana ao fato 
de que esses fundos se sigam percebendo. Nada seria mais 
conveniente que a acentuagao das medidas com que se quer 
evitar a mUltipla tributagao. Mas, ainda no caso de que essas 
medidas eliminem ou reduzam grandemente a renda indicada, 
a soma anual de 50 milhOes de dOlares prevista em nossa reco-
mendagao significaria um sacrificio de pouquissima quantia, 
tanto mais que essa contribuigao especial seguiria pertencendo 
aos Estados Unidos, teria direitos a uma parte proportional dos 
lucros, e devolver-se-ia junto com estes ao contribuinte no 
evento de uma liquidagao do Fundo. 

Por outro lado, o Fundo pode colocar no mercado suas 
pr6prias obrigagOes, que teriam como garantia nao s6 o capital 
pago e as reservas da entidade, mas tambem o total do capital 
nao pago; pode tambem negociar, em relagdo com operagOes 
especificas a garantia especial de urn ou mais dos Estados 
membros. 

0 Fundo colocaria tambem no mercado as obrigagOes que 
adquira de outras entidades ou as quais outorgue sua garantia. 
Nesta forma, procura-se despertar nos mercados financeiros o 
interesse pelos titulos de renda fixa dos paises latino-america-
nos, revivendo formas de inversao que resultam mais econOmi-
cas que as diretas para os paises devedores e cujo enfraqueci-
mento constitui uma das grandes falhas do mecanismo 
financeiro internacional. 

Em caso necessario, fica aberta tambem a possibilidade 
de obter fundos adicionais do Banco Internacional de Recons-
trugao e Fomento e do Banco de Exportagoes e ImportagOes, 
que poderiam contribuir assim ao financiamento da empresa 
privada sem as dificuldades com que hoje tropegam para 
faze-1o. 

Quanto a forma em que o Fundo poderia desenvolver 
suas operagOes, convern que seus estatutos sejam suficiente-
mente amplos para abrir o campo as diversas modalidades de 
financiamento que a experiencia pode it assinalando como mais 
adequadas. Em linhas gerais preve-se que a nova entidade 
opere atraves dos bancos, corporagOes financeiras e corporagOes 
de fomento dos paises membros, as quais, simultaneamente 
atuariam como agentes e outorgariam sua pr6pria garantia. 
Mas, pode conceber-se outras formas de operagao e garantias 
diferentes. Assim, por exemplo, poderia dar-se o caso de ern- 
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prestimos diretos as mesmas corporagees mencionadas, cujo 
produto destinariam estas por sua vez para abrir creditos as 
empresas privadas. A compra de obrigagees emitidas pelas em-
presas e devidamente garantidas que a seu turno poderia ven-
der o Fundo nos mercados, apresenta perspectivas muito inte-
resantes. 

A possibilidade que teria o Fundo de garantir empresti-
mos ou obrigagees amplia igualmente as possibilidades totais 
de financiamento externo para as empresas latino-americanas. 

E Obvio que o Fundo nao poderia correr corn os riscos de 
cambio. Estes deveria assumir-se na forma que cada pais 
julgue mais vantajosa. Mas existem fundadas razeies de equi-
dade para afirmar que os governos deveriam assumir uma parte 
desses riscos, entre outras causas porque, quando sobrevem uma 
depreciagao monetaria, realizam tiles urn ganho atraves da 
reavaliagao das reservas de ouro e divisas. 0 Banco Central 
poderia ademais cobrar um premio para assegurar os riscos 
indicados. 

A taxa de juros dos emprestimos deverao ser similares 
as do Banco Internacional e Banco de Exportagees e Importa-
goes para operagees de analog° prazo. As que estas institui-
gees percebem sao relativamente moderadas — posto que se 
baseiam sobertudo na taxa real de juros do mercado dos Esta-
dos Unidos — e admitem a sobrecarga do premio que tivesse 
que ser pago para assegurar o risco de cambio, assim como a 
comissao para as instituigees intermediarias. 

O Fundo foi concebido primordialmente para prestar 
apoio a indUstria, mas tambem fica autorizado a emprestar a 
empresas agricolas ou mineiras. Isso pode chegar a ter assi-
nalada importancia em casos em que nao é possivel apelar 
a outras fontes de credito internacional. 

Dado o interesse preferente do Fundo pelo setor indus-
trial, proj eta-se atribuir-lhe determinadas fungi:5es de assisten-
cia tecnica corn o fim sobretudo de promover o aumento da 
produtividade e facilitar o contacto dos empresarios privado$ 
corn a tecnica estrangeira. E claro que o custo destas lunge:es 
requer um financiamento especial, o qual, poderia ao menos 
parcialmente, ficar a cargo dos interessados. 

O regime administrativo foi projetado dentro de linhas de 
uma grande simplicidade. Os governos subscreveriam as awes 
em forma direta, ou entao — o que seria preferivel — mediante 
seus bancos centrais ou suas corporagees financeiras ou de 
desenvolvimento. A assembleia de acionistas elegeria quatro 
membros da junta diretiva os quais conjuntamente corn urn 
quinto eleito por tiles e que atuaria como presidente da insti-
tuicao, exerceriam a diregao dentro dos estatutos. Nada se 
expressou no projeto acerca da nacionalidade dos quatro mem-
bros eleitos pela assembleia; porem, supee-se, dada a distri-
buigao do capital, que Bois corresponderiam aos Estados Unidos 
e outros Bois aos paises latino-americanos. Quanto ao presi- 
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dente, em sua eleicao prevalecerao lOgicamente as condigOes de 
idoneidade pessoal, independentemente de sua nacionalidade. 

Como sede da instituicao sugere-se a cidade de Nova 
York, cujas condicties facilitam o contacto com as empresas dos 
Estados Unidos, e pelas vinculagOes desse grande centro finan-
ceiro com os homens de empresa da America Latina. 

Estimou-se Util apresentar esta recomendagao em forma 
de bases para urn projeto de convencao, para o caso de que os 
governos considerem possivel aprova-la na Conferencia de Rio 
de Janeiro. Neste caso, a redagao dos estatutos poderia ficar 
a cargo de uma comissao especial que a Conferencia designasse 
e que apresentaria seu proj eto a primeira assembleia de acio-
nistas, reunida depois da necessaria ratificagao pelos paises 
participantes. 

4. MEDIDAS PARA ESTIMULAR AS INVERSOES PRIVADAS 
DE CAPITAL ESTRANGEIRO 

Nao entraremos na analise pormenorizada deste terra que 
tambem foi objetivo de numerosos estudos e recomendagOes 
internacionais. Os Estados Unidos, por uma parte, e por outra, 
varios paises, latino-americanos adotaram medidas de legisla-
cao interna destinadas a eliminar alguns dos obstaculos corn 
que se tinha deparado o crescimento das inversiies estrangeiras 
na America Latina. E de desejar que as medidas dessa ordem 
se complementem, aperfeicoem e estendam. 

Mas o fomento das inverseies estrangeiras privadas tem 
uma estreita relagao corn a marcha geral do desenvolvimento 
econOmico em cada pais. A realizagao, por exemplo, de grandes 
inversOes basicas de capital social estimula-a grandemente 
criando condicties tecnicas mais propicias e mercados de major 
capacidade. Em outras palavras, o problema das inversOes pri-
vadas nao pode desvincular-se dos programas de desenvolvi-
mento e da politica que os anime. Pode-se admitir como se-
guro que o adiantamento de um programa concebido em bases 
sas e o cumprimento das medidas de credit° internacional qua 
recomendamos terao mais eficiencia que quaisquer outras pro-
videncias destinadas a despertar o interesse dos inversionistas 
estrangeiros. 

Conviria que nos programas de desenvolvimento se cha-
masse a atencao especialmente para os campos em que se con-
sidere mais conveniente a inversao estrangeira, o que nao sig-
nifica que se tenha de exclui-la de outras atividades, salvo 
quando incorram superiores consideragOes de interesse pUblico. 
Os grandes inconvenientes de uma politica restritiva nesta ma-
teria nao compensam as vantagens que poderiam derivar-se 
de urn regime igualitario e amplo. Mais ainda, se mediante o 
Fundo Interamericano que se prop& os empresarios da Ame-
rica Latina chegam a ter facil acesso as fontes do capital e 
da tecnica internacionais, desapareceriam ou se atenuariam 
.sensivelmente as causas que em certos casos influiram para 
estabelecer determinadas 
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E, alem disso, natural que algumas classes de inversOes 
sej am consideradas mais convenientes e irteis que outras, assim 
como se da preferencia na America Latina a certas formas de 
cooperagdo entre os capitais nacionais e os estrangeiros. A 
incorporagao a nossas economias de tecnicas nao conhecidas 
mais desejavel que a agao ali onde os homens de empresa locais 
ja, se encontram familiarizados; uma industria nova representa 
uma contribuicao mais positiva que a de uma empresa que 
vem simplesmente a competir corn as organizagOes nacionais 
ja estabelecidas; as sociedades em que o capital nacional te-
nha oportunidade de participar oferecem, por muitos conceitos, 
vantagens sObre aquelas cujo capital e integralmente de pro-
priedade estrangeira. 

Ja tivemos oportunidade de aludir a conveniencia de que 
a inversao particular — que hoje se realiza predominantemente 
em forma direta — comece a ass umir outras modalidades, de 
preferencia a de compra de bOnus ou obrigagoes latino-ameri-
canas nos grandes centros financeiros. Na consecucao deste 
obj etivo atribuimos especial importancia a agao do Fundo Inter-
americano, cujo estabelecimento recomendamos. E ja nao 
necessario advertir que esse Fundo tambem pode chegar a ser 
um magnifico meio de contacto entre o empresario latino-
americano que deseje associar-se com o capital estrangeiro e 
os possiveis inversionistas. 

Ha outras formas de cooperado da tecnica e do capital 
estrangeiros que desejamos recornendar. Uma delas e a dos 
contratos de administragao. Ha casos em que pela indole de 
uma determinada indUstria, pela posicao chave que representa 
na economia, ou por suas dimensoes, os paises preferem afas-
ta-la do dominio do capital estrangeiro. Por outro lado, as 
instituicOes de credito internacional costumam abster-se de 
realizar emprestimos quando a iniciativa privada esta disposta 
a interessar-se na respectiva inversalo. E como a iniciativa 
privada nacional nao esta corn freqUencia em condigOes tecni-
cas ou financeiras que the permitam faze-1o, surgem dificulda-
des que bem poderiam ser eliminadas por procedimentos como 
o desses contratos de administragao. 

Mediante estes contratos, os empresarios estrangeiros 
tomam a seu cargo o estabelecimento de uma empresa e sua 
direcao durante um periodo suficiente para adestrar o pessoal 
nacional ou para que fiquem cancelados os emprestimos con-
cedidos por tiles mesmos ou por outras instituicOes. Transcor-
rido esse periodo, poder-se-a transferir a empresa ao capital 
privado nacional sempre que nao ocorram razOes especiais que 
justifiquem uma exploragao pi:113nm. 

Como se pode ver, os contratos de administragdo — dos 
quaffs ja ha exemplos de importancia — apresentam grandes 
possibilidades de cooperagdo tecnica e financeira. Conviria que 
recebessem estimulo nao s6 dos paises inversionistas e deve-
dores, mas tambem das instituicOes de credito internacional. 
Nao se deve confundi-los corn os contratos de concessao, em 
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que os paises latino-americanos tem uma experiencia nem 
sempre afortunada. Nos de administrag6,o, o Estado 6 proprie-
tario da empresa e os direitos do administrador estao estrita-
mente limitados. 

Seria demais referitr-nos a outras formas de cooperagao 
suficientemente conhecidas, como a autorizagao para usar de-
terminados procedimentos tecnicos ou patentes mediante o 
pagamento de uma regalia ou outra compensagao. Contudo, 
conviria que se estendessem mais os contratos de assistencia 
tecnica global e permanente, por parte de empre'sas estran-
geiras que se estabelegam para explorar ramos em que nao 
temos experiencia ou esta 0 muito limitada. Essa assistencia 
— que poderia cobrir tanto a montagem e organizagao como 
a posterior operagao da fabrica e a comunicagao dos adianta-
mentos tecnolOgicos que va obtendo em suas prOprias instala- 
gOes a empresa estrangeira 	pode ter grandes vantagens corn 
respeito ao recrutamento de tecnicos mediante contratos pes-
soais. Por intermedio deste sistema e do de contratos de admi-
nistragao, a tecnica estrangeira pode incorporar-se corn rela-
tiva facilidade ao pais, contribuindo, alem disso, para a roma-
gao do pessoal tecnico latino-americano. 

Queremos, por ultimo, fazer alusao a uma medida de 
outra ordem. Sem negar de forma alguma tudo o que teria que 
ser feito do lado latino-americano para eliminar os dos-tam:11os 
que ainda podem subtrair estimulos as inversOes estrangeiras, 
e necessario reconhecer que urn dos fatOres que mais receio, 
desconfianga e critica despertaram em alguns paises, e o card-
ter monopolista de certas atividades estrangeiras. 0 In forme 
da Secretaria Executiva chama a atengao para 'este ponto, e 
nos cremos igualmente que uma colaboragao do govern() dos 
Estados Unidos corn os latino-americanos para estender o espi-
rito da legislagao antimonopolista daquele pais a suas empre-
sas na America Latina con.tribuiria poderosamente a melhor 
compreensao do papel eficiente que a iniciativa estrangeira, 
quando exercitada em livre concorrencia, podera desempenhar 
em nossa atividade economica. 

5. EXAME E REVISAO PERIODICOS DA POLITICA DE DE-
SENVOLVIMENTO E DAS MEDIDAS DE COOPERAcA0 
INTERNACIONAL 

A recomendagao que formulamos em relagao corn este 
ponto, propOe-se criar meios efetivos para facilitar a elabora-
gdo e revisa.o de uma politica de desenvolvimento econOmico 
apoiada na colaboragdo internacional. Para estes efeitos pro-
pomos a celebragao de reuni6es periOdicas de Ministros da Fa-
zenda ou Economia dentro do sistema interamericano. As 
reuniOes mencionadas celebrar-se-iam cada dois anos para exa-
minar a forma em que se efetivam a politica de desenvolvi-
mento e as medidas de cooperagao internacional e, especial- 
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mente, para revisar a politica de inversOes e os objetivos que 
cumpre alcangar. 

Recomenda-se, tambem, que a Secretaria Executiva da 
Comissao EconOmica para a America Latina das NagOes Unidas 
prepare urn documento basic° para estas reuniOes. 

Convocadas como reuniOes extraordinaxias do Conselho 
Interamericano EconOmico e Social, as conferencias periOdicas 
de Ministros permitiriam dar consideravel importancia a *este 
organismo, que chegaria a ter influencia decisiva na orientagdo 
da politica econOmica latino-americana. Suas reuniOes pode-
riam alternar corn as da Comissao EconOmica para a America 
Latina e a participagao da Secretaria Executiva desta na pre-
paragao dos trabalhos basicos asseguraria a estreita coordena-
gdo entre ambas organizagOes conforme a recomendagao que ja 
formularam os governos que as constituem. 

Como se expressou antes, as conferencias de Ministros 
revisarao periOdicamente a forma ern que se esta realizando a 
cooperacAo internacional, a fir de propor recomendagOes ou 
acordos que tendam a aperfeigoa-la. Assim sendo, pareceu-nos 
conveniente nao insistir por ora em projetos de alcance mais 
ambicioso, os quais poderao ser propostos em outra ocasiao. 
Com  as medidas que se propOem o sistema internacional de 
emprestimos ficara por ora em condigOes de cumprir eficiente-
mente sua incumbencia. Se a realidade nao justificar esta 
convicgao, o problema poderia ser reexaminado corn urn conhe--
cimento mais exato dos obstaculos que intervieram para frus-
trar os prop6sitos buscados. 

Por Ultimo, queremos agregar alguns comentaxios sObre 
a sugestao que se faz de criar uma Junta Consultiva de Desen-
volvimento EconOmico. A Junta proposta teria dois fins estrei-
tamente ligados. 0 primeiro seria dar conselho aos governos 
que o solicitem acerca de sua politica nessa materia. 0 segun-
do, prestar-lhes sua cooperagao para solucionar determinados 
problemas e facilitar as relagOes dos paises latino-americanos 
corn as instituigOes de credit° internacional. 

Nao se trata de criar novas instituigOes. Trata-se, sim, 
de uma Junta de cinco expertos independentes que seria servi 
cia pela Secretaria ja existente da CEPAL. Uma Secretaria in-
ternacional pode desempenhar uma fungao eficiente analisando 
os problemas de desenvolvimento e apresentando suas conclu-
sOes. Mas seguiu-se a pratica muito compreensivel de circuns-
crever a isso suas fungOes sem que tenha que formular opiniOes 
ou recomendagoes que a possam levar a posigOes incornpativeis 
corn a objetividade de sua tarefa analitica ou sua posicdo 
frente a outras entidades internacionais. Dai a convenienci9, 
de formar urn grupo de expertos que atuem independente-
mente e a titulo pessoal sem comprometer a opiniao das insti-
tuigOes que os designam. 

2 provavel que os governos latino-americanos tenham 
que recorrer corn relativa freqiiencia ao conselho desses exper- 

134 



tos se se levam a pratica as recomendagOes deste Informe. 
Corn efeito, o grau de extensao e continuidade da cooperagao 
financeira internacional depende em grande parte da firmeza 
e eficiencia da politica de desenvolvimento de cada pais latino-
americano. Icao obstante, a experiencia demonstra que os 
governos latino-americanos nem sempre coincidem com o pon-
to de vista das instituicOes de credito internacional acerca das 
medidas a tomar para que se lhes possam outorgar empresti-
mos. 2 Obvio que, quando se trata da aprovagao de urn projeto 
especifico, a opiniao das ins tituiceies de credito tem necessaria-
mente que prevalecer. Mas, quanto as medidas mais gerais 
relativas a uma politica de desenvolvimento, o conselho do 
grupo de expertos, seu contacto estreito corn as duas partes 
para obter urn meihor entendimento e a procura de solucties 
aceitaveis para ambas, pocieriam ser de grande importancia 
pratica. 
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CAPfTULO III 

MEDIDAS PARA ATENUAR A VULNERABILIDADE 
ECONOMICA EXTERNA DOS PAISES 

LATINO-AMERICANOS 

O informe da Secretaria Executiva chama a atencao 
sObre o alto grau de vulnerabilidade que as economias latino-
americanas continuam tendo as flutuagOes e contingencias 
iexternas. Nao e preciso insistir em novas demonstragOes: 
trata-se de fatos ja plenamente reconhecidos, como o 6 tam-
bern a necessidade de tomar medidas para atenuar esses graves 
fen6menos da economia internacional e moderar suas conse-
quencias mais agudas sObre as economias do hemisferio. 

Anotou-se jb, que o nirmero limitado de materias-primas 
e artigos alimenticios que forma o grosso das exportagOes dos 
paises latino-americanos, e as grandes flutuagOes de pregos a 
que estes produtos estao sujeitos nos mercados mundiais, consti-
tuem urn dos tracos comuns caracteristicos de sua posigao eco-
nOmica e a causa primordial daquela vulnerabilidade excessiva. 

A dependencia dos paises latino-americanos da produgao 
de materias-primas e patente e em alguns ales — pelo que 
representam no volume de suas exportagOes — extremada. Esta 
dependencia e ainda maior pelo aumento incessante das neces-
sidades, o que traz como conseqilencia um aumento das impor-
tagOes para cobrir um crescente volume de consumos essenciais 
e maquinaria de produgao. 

A vulnerabilidade de nossas economias continua sendo 
muito perigosa, e indubitavelmente tem na ordem social con-
seqilencias mais graves que antes. 

Os pregos das materias-primas e outros produtos basicos 
sofrem variagOes numa media que flutua de 27 a 32 por cento, 
enquanto que para os pregos dos artigos manufaturados essas 
variagOes nao excedem de 4 por cento. Se se considera que a 
baixa dos pregos coincide, em geral, corn a climinuigao da 
procura nos mercados, estas flutuagOes reais nas rendas alcan-
gam percentagens ainda mais elevadas, perturbam o consumo 
e dificultam o planejamento e a execugao dos programas de 
desenvolvimento econOmico. 

Em numerosas resolugOes dos organismos internacionais 
chamou-se a atengao para o problema das materias-primas e 
enunciaram-se normas gerais para orientar a busca de solugOes 
adequadas. Vale a pena recordar especialmente a resolugdo 
aprovada pela Assembleia Geral das Nagoes Unidas em 1952, 
(623 (VII) que apresenta em forma completa todos os aspectos 
essenciais desta complexa questao. 
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Em termos gerais procura manter-se, com relativa esta-
bilidade, pregos justos e remuneradores para os produtos ba-
sicos, de maneira que as nagOes exportadoras possam gozar de 
uma boa relagao de intercambio; e, ao definir o conceito de 
pregos justos, adverte-se que estes devem estimular a alta 
do nivel de vida ainda tao baixo nos paises produtores. 

Torna-se compreensivel que, ao considerar tais ques-
toes, se ponha acento especial em mediclas de carater inter-
nacional nao circunscritas ao continente americano. Aceita-
mos em linhas gerais essa posigao que é resultado forgoso das 
realidade economical mundiais. Mas nao podemos ignorar 
que o esfOrgo dos pr6prios paises latino-americanos é tao ne-
cessario como o que se requer no ambito internacional, e que, 
em certo grau, algumas medidas de cooperagao interameri-
cana podem contribuir positivamente a impedir grandes que-
das no prego dos produtos exportaveis, ou a compensar seus 
efeitos sequer parcialmente. 

Depois de longos debates nos 17.° e 18.° periodos de ses-
sOes do Conselho EconOmico e Social das Nagoes Unidas, que 
tiveram lugar em Nova York (abril de 1954) e em Genebra 
(julho-agOsto de 1954) adotou-se a resolucao de criar uma "Co-
missao s6bre Comercio Internacional de Produtos Basicos". (1) 
Esta Comissao devera reunir-se nos primeiros meses do prOxi-
mo ano e na orclem do dia de suas sessoes figuram os seguin-
te pontos : a) estudo da situagdo do comercio internacional 
dos produtos basicos e b) exame de proposigOes dos governos 
relativas a problemas internacionais concernentes a esses 
produtos. 

A criagao dessa Comissao, que foi resolvida no dia 4 de 
agOsto de 1954, quando nossa Junta iniciava seus trabalhos, foi 
observada por nos corn especial satisfagao e corn a esperanga 
de que possa alcangar resultados positives no dificil trabalho 
que the foi cometido. 

1. MEDIDAS INTERNAS 

Mediante uma adequada politica de desenvolvimento 
econOmico a maior parte de nossos paises estara em condigOes 
de dar a sua economia uma resistencia muito maior para en-
frentar as conseqiiencias da instabilidade externa. Nunca sera 
demais insistir sObre a diversificagao das exportagOes atraves 
da produgao de novos artigos que encontrem saida nos merca-
dos mundiais. Isso é possivel em certo grau — e pode chegar 
a se-lo em muito maior — se se cid ao estudo dos recursos 
naturais tOda a importancia que tem. Em segundo lugar, con-
viria dedicar particular esfOrgo a aumentar a produtividade 
nas inchlstrias de exportagao e a racionalizar a produgao para 
reduzir os custos. 

(1) Vide a resolugao 557-F (XVIII) do Conselho Econemico e So-
cial, cujo texto aparece no Anexo deste informe. 
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Entretanto, apresenta maiores possibilidades a introdu-
gao de modificagOes estruturais pela criagao ou ampliagao de 
indirstrias manufatureiras ou agricolas, que permitam subs-
tituir por produtos nacionais muitos artigos que hoje se impor-
tam do estrangeiro. Isso contribui a que em casos de clese-
quilibrio na balanga de pagamentos nao haja necessidade de 
comprimir consumos indispensaveis, ou de afetar a produgao 
interna mediante limitagOes na importagao de materias-pri-
mas, e tambem permite dispor em epoca normal de mais divi-
sas para a importagao de equipamentos produtivos. 

A cooperagao do credit() internacional, preconizada no 
capitulo precedente, pode ser de grande influencia para a 
obtengao de todos estes objetivos. 

2. POLITICA COMPENSATORIA 

Ademais dessas medidas organicas que devem fazer parte 
dos programas de desenvolvimento, os paises latino-americanos 
podem seguir uma politica compensatOria para moderar as 
conseqiiencias das flutuagOes exteriores, e poderao faze-lo corn 
muito maior eficiencia se recebem o apoio das instituigOes 
internacionais de credito 

Ha muitas medidas e combinagOes de medidas dessa 
classe; mas sua caracteristica comum 6 que se destinam 
absorver fundos em etapas de prosperidade para deles dispor 
em etapas de depressao. N5,0 obstante, salvo quando a pro-
cura de bens de capital se apresenta retardada pelas causas 
que indicamos no capitulo primeiro deste Informe, e sabido 
que urn pais em desenvolvimento nao costuma registrar apre-
ciaveis saldos favoraveis na balanga de pagamentos, a nao 
ser de maneira muito transitOria ou em circunstancias excep-
cionais. Com  efeito, as inversOes que requerem importagOes de 
equipamentos; a urgente necessidade de realiza-las e, por 
outra parte, a propensao a importar que resulta do baixo nivel 
preexistente do consumo, logo pressionam s6bre as disponibi-
lidades de c5,mbio. Tanto mais que a m5,0 de obra nao consti-
tui, via de regra um fator limitativo, dado o enorme volume 
de desemprego disfargado, caracteristico de muitas zonas agri-
colas. Desta forma, a politica compensatOria nos paises latino-
americano tem que revestir modalidades especiais. 

Como j5, tivemos ocasido de indicar no capitulo primeiro, 
nao 6 aconselhavel que, no evento de urn aumento importante 
no prego dos produtos exportaveis que gere por sua vez urn 
saldo favoravel na balanga, se permita uma ampliagao exage-
rada de consumos nao necessarios, desperdigando fundos que 
serao necessarios agora ou mais tarde para a aquisigao de 
equipamentos produtivos. Em principio, enquanto nao se apre-
senta a procura destes, cabe possibilitar o aumento das reser-
vas de cambio exterior, adotando medidas adequadas no sen-
tido de impedir que o crescimento dos meios de pagamento 
internos eleve o nivel geral de pregos e corn ele o de importa- 
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gOes nao necessarias. Nao resta clirvida que a extensao e natu-
reza dessas medidas tern que depender das prOprias condigoes 
de cada pais . Em certas ocasiOes nao e possivel e nao 6 con-
veniente evitar urn aumento do consumo e das importagOes 
quando uns e outros estiveram restringiclos a limites excep-
cionalmente baixos. Por outro lado, a indole das medidas des-
tinadas a absorver parcialmente os novos fundos tern que ser 
determinada tomando-se em conta muitas e importantes con-
sideragOes : as necessidades de ampliagao e melhoramento da 
mesma indirstria exportadora, a estrutura desta, segundo o 
grau de concentragao ou de dispersao que apresente; o nivel 
anterior de lucros, etc. 

Na pratica, essas medidas podem ser de indole tributa-
ria ou de outro carater. Pode-se operar corn urn imp6sto que 
capte diretamente parte do aumento do prego dos produtos 
exportados, ou com outro de carater mais geral como o gra-
vame s6bre a renda. Se as circunstancias indicam a conve-- 
niencia de nao apelar a medidas impositivas, poderia acudir-se 
a operacOes de credito public°, colocando obrigagOes no mer-
cado aberto ou estabelecendo uma subscrigao obrigat6ria para 
os exportadores, ou, em geral, para t6das as pessoas ou entida-
des que alcancem determinado nivel de renda. Ainda pode-
riam conceber-se outros meios para constituir reservas espe•
ciais no setor public° da economia ou no setor privado 
(esterilizagao de uma parte da renda de certas entidades ou 
pessoas, etc.). 

Nao obstante, tudo isso tem forgosamente urn carater 
transitOrio. Salvo quando se corra o risco de intensificar situa-
goes inflacionarias, os paises latino-americanos nao podem 
pospor suas inversOes fundamentais. 0 problema que entao 
se apresenta e se existe algum metodo que permita aproveitar 
os periodos de prosperidade para adquirir os bens de capital 
previstos no programa de inversOes, sem correr o risco de que 
urn pioramento posterior na balanga de pagamentos obrigue a 
restringir drasticamente as importagOes afetando simultanea-
mente dito programa e o nivel do consurno. 

Mas, antes de entrar na consideragao deste ponto, cum-
pre fazer algumas recomendacOes adicionais. Nao 6 de ma-
neira alguma desejavel que os recursos que se captam por 
qualquer dos procedimentos a que antes nos referimos, ingres-
sem aos fundos comuns do tesouro public°, pois corre-se o 
perigo de que sejam utilizados numa ampliagao desmedida dos 
gastos comuns ou de exploragao, contradizendo a essencia mes-
ma da politica que expuzemos e frustrando seus objetivos. 0 
indicado e constituir fundos especiais de desenvolvimento ou 
fortalecer as instituigOes j a existentes para o cumprimento de 
programas bem definidos. 0 fortalecimento ou a criagao de 
mecanismos destinados a regular o mercado dos produtos de 
exportagao tambem podem ser condicionados pelas formas 
peculiares da produgao e comercio de tais artigos. 
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3. UTILIZACAO DOS AUMENTOS DE CAMBIO ESTRAN-
GEIRO PARA OS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO 

A forma que se propOe para utilizar os fundos provenien-
tes de uma melhora na balanga de pagamentos gerada pelo 
major valor das exportagOes, destinando-os tao pronto quanto 
isso sej a possivel aos programas de desenvolvimento, 6 a 
seguinte : tais recursos empregar-se-ao em financiar os pro-
jetos especificos; mas estes serao submetidos previamente 
aprovagao das instituigOes de credit() internacional na forma 
empregada nas solicitagOes ordindrias de emprestimo. Apro-
vado que fOsse um projeto, a respectiva instituigao ficaria corn-
prometida a emprestar um valor igual dentro de urn certo 
limite de tempo que se fixou prudencialmente em cinco anos. 
Em outras palavras, o pais financiaria os projetos corn seus 
pr6prios fundos; porem teria a seguranga de que the seriarn 
reembolsados quando houvesse necessidade deles, isto e, quando 
por uma perda na relagao de intercambio ou por outra causa 
sobreviesse uma pressao sObre a balanga de pagamentos. 

E indubitavel que um piano desta natureza, do qual so 
se esbogam os tragos gerais, paderia ministrar forte incentivo 
aos paises latino-americanos para seguir uma politica com-
pensatOria sem desdouro da aceleragao de seu desenvolvimento 
econOmico. 

Esta politica requer introduzir preocupagOes anticiclicas 
no funcionamento das instituigOes de credito internacional, 
preocupagOes que devem pesar tambem quanto ao volume de 
seus emprestimos com o objetivo de compensar a influencia 
que s6bre o coeficiente de poupanga national tenha em deter-
minados periodos o jOgo de fat6res internacionais que estao 
fora do contrOle do pais interessado. Insiste-se neste ponto de 
vista corn a convicgao de que, se se the da adequada aplicagao, 
aumentar-se-d, em forma decisiva a eficiencia do sistema inter-
nacional de emprestimos, nao s6 para os paises de incipiente 
desenvolvimento, mas tambem para os demais. 

4. 0 PAPEL DO FUNDO MONETARIO INTERNACIONAL 

E indiscutivel que ao Fundo Monetario Internacional the 
corresponde desempenhar urn papel da maior importancia 
numa politica anticiclica. Para que o faga corn major eficien-
cia recomenda-se que amplie suas quotas de credit° aos paises 
membros, pois a experiencia demonstrou que sao excessiva-
mente reduzidas nao so desde o ponto de vista anticiclico, mas 
ate para resistir corn exito a contingencias de outra indole fre-
qiientes nos paises latino-americanos. As modificagOes opera-
das no nivel mundial de pregos, no volume das transagOes 
internacionais e no total da circulagao monetdria interna 
explicam suficientemente essa deficiencia. 
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5. MEDIDAS PARA ATENUAR A FLUTUAQA0 DOS PRECOS 
DOS PRODUTOS BASICOS 

As medidas a que nos estamos referindo nao reduzem a 
gravidade do problema da instabilidade dos pregos dos produ-
tos basicos, mas sim contribuem a aliviar suas conseqiiencias. 
Em todo caso sera, necessario apelar a elas, pois ainda nao foram 
encontradas fOrmulas absolutamente satisfat6rias para obter 
na pratica o objetivo a que se aspira. 

Nao obstante, e possivel acudir a meios de agao interna 
e de cooperagao internacional para impedir extremos descen-
sos nos pregos e alguns desses meios podem ter eficiencia ainda 
na 6rbita reduzida do continente. 

Ha urn primeiro aspecto ao qual se deve atribuir impor-
tancia fundamental : a necessidade de evi tar que os pregos dos 
produtos basicos caiam por debaixo de urn nivel critico, alem 
do qual nao s6 se produziriam gravissimas situagOes para os 
paises exportadores, mas antes poderia desalentar-se a produ-
cao ate chegar a condigOes em que nao seja possivel atender 
ao desenvolvimento normal da procura futura. Ja se regis-
traram exemplos de fenOmenos desta classe, e o problema é 
especialmente importante com respeito aqueles ramos de pro-
dugao de tardio rendimento (plantagOes de café, por exemplo), 
nos quais a produgao nao pode responder imediatamente aos 
novos requerimentos da procura. A questa() deve afrontar-se, 
nao com a pretensa,o de conseguir um alto grau de estabilidade, 
senao corn a de defender ao menos urn nivel critico de pregos. 
Assim se reduz muito a grandeza do problema e da dificuldade 
de soluciona-lo. 

Urn sistema de defesa impOe por certo a acumulaga'o de 
estoques no pais produtor ou nos centros de consumo e requer 
fundos ,para financia-los . Ja existem algumas experiencias 
que demonstram a possibilidade de que os paises latino-ame-
ricanos formem fundos e criem sistemas pr6prios de financia-
mento interno que lhes permitam afrontar corn exit() a defesa 
dos pregos se sua produgao pesa apreciavelmente no mercado 
mundial ou se ha uma agao estudada de varios produtores, 
sempre que nao se pretende fixar a linha de defesa muito aci-
ma do nivel critico entre a procura e a oferta. Se a politica 
de emprestimos para o desenvolvimento desempenha o papel 
anticiclico que recomendamos, o apelo a essa classe de proce-
dimentos seria grandemente facilitado, atenuados os riscos 
inflacionarios e os efeitos s6bre as reservas de cambio exterior. 

Podem conceber-se outras formas de cooperagao conti-
nental que, se bem nao representam solugOes completas, teriam 
partial eficiencia em certos casos. Elas dependeriam das carac-
teristicas corn que se apresentasse uma crise, das causas e das 
relagOes desta corn os movimentos da economia mundial. 0 
que lOgicamente se espera do principio de solidariedade do 
continente é que, num tal evento, o principal pais consumidor 
e os produtores interessados deveriam estar prontos a consul- 
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tar-se para estudar conjuntamente dentro de que limites ou de 
que maneira se poderia conseguir com um esfOrgo cooperativo 
a defesa do nivel critico de pregos, ou se seria o caso de pro-
curar solugOes que englobem aos produtores e consumidores 
extra-continentais (1). Este procedimento de consulta tern 
tambem alguns antecedentes de importancia, e poderia ser uti-
lizado nao sO em situagOes como a que estamos examinando, 
mas tambem para estudar os problemas de uma produgao defi-
citaria e outros como o da disposigao de excedentes (2). 

6. DISPOSIcA0 DE EXCEDENTES 

Em relagao com este ultimo ponto existe uma situagao 
especial que e de esperar nao se prolongue por urn tempo dema-
siadamente longo. Nos Estados Unidos acumularam-se exce-
dentes de produtos agricolas e pecuarios, e, ainda que seja certo 
que se manifestou o propOsito de dispor deles sO parcialmente 
e corn prudentes precaugOes, surgiu a respeito uma natural 
preocupagao em outros paises produtores. Por isso a indicado 
sugerir para este caso o procedimento de consulta corn o obje-
tivo de esclarecer devidamente os diferentes aspectos do pro-
blema e chegar aos acordos que resultem mais aconselhaveis. 

Vale a pena, por ultimo, indicar que um reto espirito de 
cooperagao internacional pode contribuir a criar uma atmos-
fera favoravel a ampliagao do consumo de certos produtos 
latino-americanos no mercado dos Estados Unidos, como no 
caso do cafe, impedindo que se criem impress6es adversas ou 
dissipando-as, e reafirmando no espirito do publico o criterio 
de que é para todos conveniente que o produtor de nossos pai-
ses — principal consumidor tambem das mercadorias norte-
americanas — possa elevar seu nivel de vida e sua capacidade 
compradora merce a pregos justos e razoaveis. 

(1) Nota da Secretaria Executiva da CEPAL : Para lograr estas  so- 
lugoes o Conselho EconOmico e Social das Nagoes Unidas estabelecem me- 
canismos a fim de concertar arranjos internacionais s6bre produtos basi-
cos de alcance mais amplo que o regional. 

(2) Nota da Secretaria Executiva da CEPAL : Vide nota na pagina 
98 referente ao Subcomite Consultivo sobre liquidagdo de Excedentes Agri-
colas, da Organizagao das NagOes Unidas para a Agricultura e a Alimen-
taga,o. 
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CAPITULO IV 

A POLITICA COMERCIAL E 0 DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 

1. INDUSTRIALIZACAO E AGRICULTURA 

Nao é imItil recomendar que se reconhega novamente o 
fato de que a industrializagao é uma exigencia iniludivel do 
desenvolvimento econ6mico latino-americano; seu freqiiente 
desconhecimento obscurece as caracteristicas reais dos proble-
mas da economia do Continente e dificulta sua solugao pelos 
metodos da cooperagao internacional. Mas nao temos necessi-
dade de repetir agora as razOes que provocaram e seguem inten-
sificando o movimento de industrializagao por meio do qual 
nossos paises procuram modificar a estrutura interna de suas 
economias, distribuir da melhor maneira sua populagao ativa, 
aumentar a produtividade e fazer-se menos vulneraveis as 
influencias externas. Ha urn convencimento tao sOlido como 
geral em favor dessa evolucao e existe ja a firme crenca de que 
urn melhoramento estavel do nivel de vida de nossos povos nao 
sera possivel sem essa modificagao profunda da estrutura eco-
nOmica. Os resultados obtidos ate agora estimularam ainda 
mais as exigencia para que esse esfOrgo se intensifique e 
estenda. 

Mas, ao mesmo tempo, existe a necessidade de que a poli- 
tica de desenvolvimento mantenha um adequado equilibrio 
entre os dois campos da agricultura, por urn lado, e da Indus-
tria e os servicos, por outro. E evidente que ha uma estreita 
interdependencia entre a agricultura e a indUstria e isso signi-
flea, nao so que as duas sao complementares, senao que urn 
melhoramento agricola em grande escala nao sera possivel sem 
a industrializagao, ja que nao se encontraria procura efetiva 
para os aumentos da produgao agricola nem ocupagao para os 
bravos que aquele melhoramento deixasse excedentes nas zonas 
rurais. Nao obstante, a industrializagao nao pode ter exito sem 
um aumento simultaneo na produtividade agricola que abra 
mercado adicional para os produtos industriais e assegure aos 
trabalhadores industriais um suficiente abastecimento de arti-
gos alimenticios a pregos moderados. E um erro, pois, pensar 
que as duas atividades se contrapOem porque ao desenvolvi-
mento de cada uma delas corresponde uma etapa diferente, 

As proporgOes nas quais devem aumentar a agricultura 
e a indUstria podem variar de um pais a outro; mas a indus-
trializagao deve ser considerada em principio como um instru-
mento indispensavel para o desenvolvimento da agricultura e 
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esta como urn instrumento tambem indispensavel para o exits 
da industrializagao. 

Com respeito ao problema agricola ha Bois pontos sObre 
os quais queremos chamar especialmente a atencao. 0 pri-
meiro se refere ao baixo nivel educativo e social que predomina 
comumente nos setores camponeses dos paises latino-america- 
nos e que apresenta as vezes urn marcado contraste com o dos 
trabalhadores urbanos. Isso constitui um obstaculo para a tee-
nificagao agricola e simultaneamente para a facil absorgao da 
populagao sobrante nas zonas rurais, na inclastria e nos servigos. 

Uma agao persistente e intensa destinada a modificar 
esse estado de coisas 6 de imensa importancia para a obtencao 
de um harm6nico desenvolvimento. Dela teria que ser base, 
em muitos casos, uma reforma da estrutura da propriedade 
agraria e de certas formas de relagao entre proprietarios e 
trabalhadores rurais que desestimulam o trabalho e desalentam 
as inversOes e a introdugdo de novas tecnicas. 

Em segundo termo, convem indicar que em muitos casos 
possivel obter um consideravel aumento da produtividade no 

setor agricola corn inversOes relativamente moderadas Dada a 
escassez de novos capitais, deve conceder-se grande importan-
cia a esse tipo de agao, intimamente vinculada com a pesquisa 
tecnica e os trabalhos de extensao e propagaga,o. 

Ao mesmo tempo que se da, por resolvido que a industria- 
lizagao 6 um imperativo do desenvolvimento da America La-
tina, e necessario tambem reconhecer que nao se pode conse-
gui-la sem uma razoavel protegao aduaneira Nao ha para que 
invocar novos argumentos em favor desta tese que se encontra, 
exposta com assinalado vigor no informe da Secretaria Exe-
cutiva da CEPAL. 

2. POLITICA ADUANEIRA 

A opiniao latino-americana que seguiu corn marcada 
inquietagao os projetos de elevar a tarifa aduaneira nos Esta-
dos Unidos para alguns dos produtos que nossos paises expor-
tam a esse mercado, viu corn satisfagao a desistencia desses 
propOsitos, bem como as recentes declaragOes formuladas no 
sentido de que aquele pats se prop5e introduzir algumas redu-
gOes em certos gravames. 0 informe da Secretaria Executiva 
demonstra eloqiientemente que a alta dos direitos aduaneiros 
nos Estados Unidos contrai o volume do comercio internacional, 
enquanto que os direitos protetores nos paises latino-america-
nos nao tern mais efeito que o de modificar a composigao de 
suas importagOes, na medida em que nao subtraem indevida-
mente fat6res produtivos as atividades exportadoras. 

Esta diferenga fundamental nao deve ser esquecida, bem 
como se deve admitir que todo aumento nas exportagOes latino-
americanas da aos Estados Unidos uma reciprocidade automa-
tica representada pela ampliagao de suas vendas ao estran-
geiro. Trata-se de uma reciprocidade efetiva, de mais alcance 
que a que puderam oferecer, as vezes corn grave prejuizo para. 
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a economia de nossas nagOes, as reducOes das tarif as latino-
americanas que se solicitaram como compensatOrias daquelas 
rebaixas. 0 criterio das mirtuas concessOes que vem imperando 
na celebragao dos acordos bilaterais e multilaterais de comercio 
assume urn aspecto diferente a luz do que fica exposto. 

Nao desconhecemos que em certos casos, e em virtude de 
circunstancias especiais, os Estados Unidos podem achar-se na 
impossibilidade de introduzir novas rebaixas em certos capi-
tulos de sua tarifa, subtraindo dessa forma estimulos a pro-
ducao latino-americana. Esse fato torna ainda mais indis-
pensavel aplicar extensamente outras medidas de cooperagao 
econ6mica. 

3. MATERIAS-PRIMAS ESTRATEGICAS 

0 problema dos materiais qualificados como estrategicos 
requer uma consideragao especial. Segundo demonstrou a 
experiencia da ultima guerra, o continente pode considerar-se 
realmente como uma base comum de abastecimento As van-
tagens naturais que se derivam da proximidade geogra flea e 
da menor vulnerabilidade a um ataque exterior nao tern para 
que ser explicadas, posto que tern sido formuladas e aceitas 
tradicionalmente. 

Nao obstante, os fatos demonstraram que essa aceitagao 
nao produziu na etapa que se seguiu ao conflito, tOdas as con-
seqiiencias que dela era possivel esperar. Muitos esforgos para 
desenvolver certos ramos da produgao latino-americana foram 
abandonados ou enfraquecem sem recursos suficientes 

Ha outras manifestagOes da politica econOmica norte- 
americana relacionadas estreitamente corn a mesma materia e 
que nao guardam harmonia corn os principios mencionados 0 
regime de tarif as flexiveis quando se aplica as importagOes de 
outros produtos minerals, elevando os direitos se os pregos do 
mercado descem de determinado nivel, afeta a exportagao lati-
no-americana e agrega urn novo fator de perturbagao ao que 
o descenso dos pregos causa por si mesmo. Seria desejavel que 
esse sistema se modificasse e que, no caso em que por motivos 
de seguranga ou de outra ordem, isso nao fOsse possivel, se 
pusessem em pratica outras medidas que neutralizassem seus 
reflexos desfavoraveis s6bre as economias de nossos paises. 

Outras conseqiiencias do principio anterior sao, primeiro, 
a de que seria conveniente estimular em maior grau a produgao 
de minerais ate agora nao explorados ou explorados em escala 
insuficiente na America Latina, e, segundo, a de que quando 
os outros paises do continente possam produzir em condigOes 
econOmicas esses materiais, nao se estimule nos Estados Unidos 
o desenvolvimento da produgao marginal dos mesmos a urn 
alto custo. Poder-se-ia, pois, prescindir da aplicagao de me- 
didas que tendem a esse objetivo. 

Nao 6 demais advertir que, quando um material 6 quali- 
ficado como estrategico, a economia dos paises exportadores 
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ve-se afetada pela limitagao dos mercados e o conseqiiente 
reflexo sObre os preps. E natural que em tais casos devam 
outorgar-se adequadas compensagOes. 

4. LIBERALIZAcAO DO INTERCAMBIO COMERCIAL 
LATINO-AMERICANO 

Urn dos fat6res que impedem a possibilidade de dar de-
senvolvimento a certas indUstrias nos paises latino-americanos 
é o limitado mercado interno de cada pais. Poder-se-iam obter 
modificagOes muito valiosas na situagdo atual se, para deter-
minados produtos, pudesse considerar-se como urn mercado 
Unico desde o ponto de vista aduaneiro o territ6rio de dois ou 
mais paises, especialmente o daqueles em que essa medida esta 
mais indicada pela contigiiidade geografica. Uma fOrmula 
desta classe teria a vantagem de complementar as economias 
nacionais latino-americanas em certos aspectos e permitiria a 
especializacao de acOrdo corn as condigOes mais favoraveis de 
cada uma. 

Mas, apesar de que vigoram muitas preferencias em ou-
tras zonas do mundo, essa fOrmula veio chocando corn deter-
minados principios e praticas da politica comercial e especial-
mente corn as dificuldades que surgem pela aplicacao da 
clausula da nagao mais favorecida. E evidente que em casos 
como o presente, essa clausula nao se poderia aplicar — salvo 
em circunstancias excepcionais — sem retirar t6da eficiencia 
a medida e pOr em perigo a finalidade de fomento que corn esta 
se procura. E uma verdadeira uniao aduaneira geral desafor-
tunadamente nao passa de uma ideia vaga, na America Latina, 
no atual estado de seu desenvolvimento 

Para superar as dificuldades existentes, apela-se as vezes 
para outros procedimentos, como os acordos diretos de troca; 
mas estes nao apresentam as mesmas vantagens que teria uma 
eliminagao total de determinados direitos tarifarios por um 
pais da America Latina para os produtos provenientes de outro, 
ou uma reducao apreciavel desses direitos. Muito mais lOgico 
e eficiente seria reconhecer esta necessidade de nossas eco-
nomias e toma-las devidamente em conta ao considerar as 
reformas que se devem introduzir nas normas que regulam o 
sistema do AcOrdo Geral sObre Tarifas e Comercio (GATT) (1). 

Em t6das as partes e visivel a tendencia a procurar uma 
major integragan das economias nacionais em esferas mais am-
plas. E ja é tempo de que essa tendencia tome um impulso 
vigoroso na America Latina, onde a reparticao do territOrio e 
da populagdo entre urn niunero tao grande de diferentes nagOes 
torna mais urgente ainda a aplicagao dessa politica. 

(1) Nota da Secretaria Executiva da CEPAL : A nona sessao das 
partes contratantes do Acordo Geral (GATT), na qual se revisara o dito 
Acerdo, tern inicio em Genebra (Suiga), em outubro de 1954. 
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CAPfTULO V 

A POLITICA DE ASSISTENCIA TECNICA EM RELAcA0 
COM 0 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

No campo da assistencia tecnica internacional teve ini-
cio uma experiencia que poderia ter vastas proj egoes. Limitar-
nos-emos aqui, por motivos Obvios, a assistencia tecnica relativa 
ao desenvolvimento econOmico, a qual em realidade se encon-
tra em suas etapas iniciais. 

Essa experiencia initial ja nos autoriza a tirar as seguin-
tes conclusOes : primeiro, a assistencia tecnica tambem deve 
obedecer a urn programa, corn objetivos claramente definidos 
e uma ordem de preferencia para segui-los; segundo, embora 
haj a objetivos tao manifestos por sua urgencia e importancia 
que ndo requerem maior estudo, ha outros — numerosos por 
certo — que se poderiam ser avaliados dentro de uma ordem 
adequada de preferencias, se se contasse corn programas de 
desenvolvimento; terceiro, a elaboragdo destes programas tarn-
bem requer assistencia tecnica, tanto no que se refere ao pro-
grama prOpriamente dito como aos projetos concretos que o 
constituem. 

E urn fato noterio que os economistas corn experiencia 
em materia de programagdo sdo muito reduzidos, ndo s6 na 
America Latina mas tambem em outros paises. Sabe-se de pai-
ses Latino-americanos que tiveram sensiveis dificuldades para 
conseguir das organizagOes internacionais a cooperagdo deste 
tipo de economistas. Por desgraga, ndo se formou ainda urn 
corpo permanente deles. Atuam em geral como consultores, por 
periodos relativamente curios, e voltam depois a suas ocupa-
cOes habituais, que sdo comumente alheias aos problemas de 
desenvolvimento. Perde-se assim uma experiencia que, devi-
damente sistematizada e corn o sentido de continuidade de que 
agora se carece, poderia ser muito util aos paises lati-no-ame-
ricanos. 

Por outro lado, ainda e pequeno o esfOrgo que se faz 
para formar estes economistas. Para suprir esta deficiencia a 
Comisstio EconOmica para a America Latina e a Administracao 
de Assistencia Tecnica das Nacties Unidas, por recomendacAo 
dos governos que constituem a primeira, iniciaram um curso 
de capacitagao de economistas latino-arnericanos em materia 
de desenvolvimento econemico. A iniciativa 6 altamente piau 
sivel e pudemos observar em Santiago o zelo e eficiencia corn 
que se esta levando a pratica. Mas o esfOrgo e muito modesto, 
tanto na extensao dos estudos quanto no niimero relativa- 
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mente pequeno de economistas de todos os paises latino-ame-
ricanos que se beneficiam desta preparagao : de 10 a 15 por 
ano. Ter-se-ia que intensified-lo e estende-lo. 

A parte dos economistas, urn problema de desenvolvi-
mento requer, como é Obvio, tecnicos das mais diversas espe-
cialidades. Nisto sao muito menores as dificuldades e na 
pria America Latina podem encontrar-se especialistas de 
primeira, qualidade. E necessdrio aproveitd-los melhor e dar-
lhes oportunidade para que participem mais ativamente na 
assistencia tecnica. Mas, fora do circulo de especialistas em 
cada pais, via de regra nao sdo conhecidos no recto da America 
Latina, pelo que seria conveniente preparar relagOes detalhadas 
e classificadas similares as que se fizeram nos Estados Unidos 
durante a guerra, experiencia que agora se deveria aproveitar. 

Ademais destes tecnicos necessarios para a programagao 
do desenvolvimento e para a preparagao de proj etos concretos, 
a agricultura, a indiistria, a energia e os transportes requerem 
desde logo — e em alguns casos corn urgencia — a formagdo 
de especialistas. 0 esfOrgo nacional e, desde logo, insuficiente 
e a colaboragdo estrangeira costuma ser muito valiosa. Neste 
sentido, tanto o programa de capacitagao tecnica do govern() 
dos Estados Unidos como a agao das organizagoes internacio-
nais e da iniciativa privada estao-se desenvolvendo corn apre-
cidvel impulso. Calcula-se em aproximadamente 3.300 o ntiime-
ro de bolsistas por ano, distribuidos da seguinte maneira : 

a) 1.500 por meio de bOlsas concedidas pelos prOprios 
paises latino-americanos; 

b) 727 bOlsas do Programa de Cooperagao Tecnica do 
Governo dos Estados Unidos; 

c) 473 bOlsas dos programas de assistencia tecnica da 
Organizacao das NagOes Unidas e de seus organismos 
especializados; 

d) 200 bOlsas oferecidas pela Organizacao de Estados 
Americanos nos diversos centro que vem estabelecen-
do corn a cooperagao de varios paises do Continente; 

e) cerca de 500 bOlsas proporcionadas por empresas pri-
vadas, especialmente companhias de petrOleo, de 
energia eletrica, de maquinaria agricola, etc. 

Considerando que embora isto signifique um esfOrgo digno 
de mencao, dista muito de atender satisfat6riamente tOdas 
as necessidades. A experiencia demonstra que, para cada bal-
sa que se concede, ficam sem oportunidade de tres a quatro 
candidatos capazes. Em conseqiiencia, estimou-se que seria 
aconselhavel chegar em urn periodo razoavel de tempo a pelo 
menos umas 10.000 bOlsas por ano. Esta quantidade, como o 
objetivo das inversiies, revisar-se-ia periOdicamente para ajus-
ta-la as necessidades reais. 
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HA outro aspecto a considerar neste ponto. Ate agora 
sac) relativamente reduzidas as bOlsas que se concedem para 
estudar nos paises latino-americanos. Conviria que f6sse pres-
tada especial atengdo a este aspecto e que se desse a colabora-
c6,o necessaria as instituic6es pertinentes desses paises para 
que possam cumprir com eficiencia tarefas reciprocas de 
cooperagdo. 

1. ASSISTENCIA TECNICA E PRODUTIVIDADE 

Nao e possivel, contudo, ficar a espera de que se concluam 
e realizem os planos de formagdo de pessoal e e preciso pro-
curar solucOes imediatas. 

Apresenta-se neste terreno uma oportunidade excepcio-
nal para a cooperagdo de tecnicos estrangeiros ou de entidades 
e firmas estrangeiras de vasta experiencia. Esta cooperagdo 
tecnica poderia ser posta em agdo atraves de programas multi-
laterais dos organismos internacionais, de acordos intergover-
namentais ou entdo mediante contratos diretos entre firmas 
interessadas. Sdo conhecidos os resultados de uma cooperagdo 
desse tipo que jfi esta sendo prestada aos paises latino-ameri-
canos pelos tecnicos das Nagoes Unidas, da Organizagdo dos 
Estados Americanos, do govern° dos Estados Unidos e de em-
presas particulares. 

Conforme se explica no Informe da Secretaria Executiva 
da CEPAL, corn o fim de elevar a taxa de crescimento eco-
nOmico deve-se levar a cabo em forma permanente uma inten-
sa e coordenada campanha de divulgagdo de procedimentos 
tecnicos em furled° de uma politica bem definida de produti-
vidade. A execugdo dessa politica ndo necessita esperar pelos 
pianos completos de desenvolvimento — ainda que estejam 
coordenados corn estes 	pois pode aplicar-se de imediato as 
atividades ja existentes. 

A realizagdo de uma ampla politica de produtividade 
deve abarcar, desde logo, tres grandes grupos de atividades : a 
industria, a agricultura e os servicos, e nesta tit= expressao 
mcluem-se nao sO os que estao diretamente a cargo de empre-
sas estatais, mas tambem os que realizam as empresas priva-
clas. 0 Informe da Secretaria Executiva da CEPAL contem 
uma andlise muito satisfatOria dos problemas que apresenta a 
aplicagdo sistemdtica na America Latina de uma campanha de 
produtividade nesses tres grupos. Seria ocioso repetir aqui 
aquelas consideragOes e basta assinalar que as atividades de 
formagdo de pessoal, assim como outros tipos de assistencia 
tecnica que tern principalmente resultados a longo prazo, deve-
r6,o coordenar-se coin campanhas de produtividade que muitas 
vezes podem ter resultados imediatos ou a curto prazo. 

Em todo caso, como assinala o Informe da Secretaria 
Executiva da CEPAL, a necessdrio proceder a um cuidadoso 
exame da realidade latino-americana para fixar a ordem de 
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preferencia em que se deve conceder assistencia tecnica e a 
intensidade com que convenha faze-lo, assim como o tipo de 
assistencia que as circunstancias justifiquem. 

2. ASSISTENCIA TECNICA DO FUNDO INTERAMERICANO 

Em outro lugar, assinalou-se a conveniencia de que as 
atividades de financiamento pr6prias do Fundo Interamericano 
de Desenvolvimento Industrial, Agricola e Mineiro se agreguem 
os trabalhos de assistencia tecnica que tenham relagao corn os 
projetos apresentados ao Fundo junto corn solicitagOes de em-
prestimos. A assistencia seria outorgada nao s6 em forma de 
cooperagao para a preparagdo de novos projetos, mas tambem 
para expansao e reforma das instalagOes industriais ja exis-
tentes. 

E passive! que este aspecto das fungoes do Fundo chegue 
a ter uma importancia consideravel e que se realize quer seja 
diretamente mediante a organizagao de servigo especial ou 
requerendo a prestagdo de assistencia tecnica por organismos 
nacionais, internacionais ou empresas privadas especializadas. 

A solicitagao de assistencia tecnica deste tipo pelas indtts-
tries medianas e pequenas da America Latina pode chegar a 
ter amplas proporgOes, e seria conveniente examinar as fontes 
dos recursos com que se cobriria o custo de ditas atividades e 
a forma de sua aplicagao pratica. E provavel que o mesmo 
Fundo conceda alguma assistencia corn recursos prOprios, con-
siderando esses gastos de pouca quantia como incorporados ao 
custo do exame e aprovagao dos projetos financiados, de tal 
forma que os referidos recursos voltem corn as amortizagOes 
regulares, da mesma forma em que operam outras instituigOes 
de fomento. 

Mas havera alem destes gastos gerais de assistencia tee-
nice outros que nao estaa vinculados a urn projeto a financier. 
Se esses gastos sobrepassam certo limite sera impossivel que 
o Fundo os absorva, tornando-se necessario procurer novos 
recursos e a cooperagao de outros organismos. 

Por esses motivos deve ficar aberta a possibilidade de 
que o Fundo receba contribuicifies dos organismos internacionais 
ou governos americanos para a prestagao de assistencia tec-
nica. Talvez seja conveniente tambem estabelecer uma conta 
especial e permanente que administraria o Fundo e a qual con-
tribuiriam voluntariamente os paises do continente. Esses re-
cursos especiais seriam proporcionados aos industriais parti-
culares em forma de pequenos emprestimos destinados a pagar 
a assistencia tecnica que desejem obter diretamente de firmas 
especializadas. 0 sistema de negOcios diretos entre firmas indi-
viduals, financiados mediante a conta especial, permitiria sem 
duvida melhorar, expandir e elevar a produtividade em urn 
ninnero consideravel de atividades privadas 

Para evitar a criagao de urn novo organismo internacio- 

150 



nal, a administragao das operagOes da conta de assistencia 
tecnica far-se-ia por intermedio do Fundo. Isso permitiria asse-
gurar, ao mesmo tempo, uma estreita coordenagao entre a pres-
tack) da assistencia tecnica e a concessan de emprestimos para 
a execugao de projetos industriais e para outros fins. 

3. PESQUISAS TECNOLOGICAS 

Em outra parte deste Informe, chamou-se ja a atengao 
para a grande importancia que tern a organizagao de servigos 
consagrados ao estudo sistematico do meio fisico e dos recursos 
naturais em cada pais. Asse trabalho torna-se indispensavel 
nao s6 para o aproveitamento econOmico das materias-primas, 
combustiveis e fontes de energia, mas, em geral, para todos os 
aspectos da programagao do desenvolvimento econOmico. Nao 

excepcional o caso, por exemplo, da falta de registros meteo-
rolOgicos retardar a elaboragao de projetos de irrigagao ou de 
plantas hidreletricas. Os estudos agrolOgicos sistematicos sao 
tambem fundamentais para o exito das campanhas de tecni-
ficagao agricola. 

0 campo a que nos estamos referindo e daqueles em que 
cooperagao tecnica poderia dar os resultados mais fecundos. 

0 governo dos Estados Unidos tern nestes assuntos grande expe-
riencia e a Organizagdo das NagOes Unidas para a Agricultura 
e Alimentagao ja fez trabalhos do maior interesse na America 
Latina, particularmente no que respeita a fauna maritima e 
aos bosques. Esses trabalhos poderiam intensificar-se muito 
mais. 

intimamente relacionadas corn esse estudo dos recursos 
naturals estao as pesquisas tecnolOgicas, principalmente no 
que se ref ere ao melhor aproveitamento das materias-primas 
latino-americanas e aos metodos de transformagao das mes-
mas. De maneira geral a aconselhavel e econOmico apelar a 
sistemas que permitam aos paises latino-americanos fazer use 
dos resultados obtidos em outros paises. Mas ha tambem urn 
campo de pesquisa sObre as materias-p,rimas nacionais que 
justifica a organizacao de institutos tecnolegicos, ao menos em 
alguns paises ou ern grupos de paises. 

A cooperacao tecnica presta-se hoje atraves de rnuitos 
mecanismos distintos. E dificil saber a extensao exata de seus 
trabalhos e, 	outra parte, nao se intentou relaciona-los corn 
as necessidades que resultem dos programas gerais de desen-
volvimento. 

For isso seria da maior utilidade que se elaborasse urn 
informe completo sObre a organizacao atual da assistencia tec-
nica em materia de recursos naturais e produtividade, para que 
servisse de base aos paises latino-americanos para conhecer 
corn mais exatidao em que medida essa assistencia pode satis-
iazer alguns aspectos de seus pianos de desenvolvimento e em 
que aspectos especificos haveria que complements-la Propo- 
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mos que a Secretaria do Conselho Interamericano Econ6mico 
e Social da Organizagdo dos Estados Americanos, a Secretaria 
Executiva da Comissao EconOmica para a America Latina das 
NagOes Unidas e a Administragdo de Assistencia Tecnica das 
NagOes Unidas, corn a colaboragdo dos organismos internacio-
nais pertinentes, como tambem do govern° dos Estados Unidos 
recebam o encargo de elaborar tal informe, ficando a sua de-
cisdo conjunta a determinacao da forma em que se teria de 
levar a cabo essa tarefa. 
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PROJETOS DE RECOMENDAcAO 

I 

FINANCIAMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
DA AMERICA LATINA 

A Cooperacao Internacional e as Medidas Internas 

1 

META DE INVERSOES ESTRANGEIRAS NA AMERICA LATINA 

CONSIDERANDO 

que 6 necessario aumentar as inversOes estrangeiras nos 
paises latino-americanos a firn de acelerar seu desenvolvimento 
econOmico e melhorar progressivamente seu coeficiente de pou-
panga, ate obter urn nivel de capitalizagao nacional suficiente 
para assegurar a manutengao de urn ritmo elevado de cres-
cimento; 

que as necessidades de capital estrangeiro para comple-
mentar a poupanca nacional poderiam estabelecer-se em um 
bilhao de Wares anuais dos quais de 650 a 700 milhoes seriam 
fundos pUblicos a serem invertidos por instituigOes de credit() 
internacional, sempre que as inversOes privadas estrangeiras 
nao sejam inferiores a 300 ou 350 milhOes de d6lares anuais; 

que estas necessidades de capital estrangeiro tern que 
ser periOdicamente revisadas a luz da experiencia,, 

RECOMENDA-SE 

1) concertar medidas internacionais tendentes a elevar 
o volume de inversoes estrangeiras nos paises latino-america-
nos a urn minimo de 1 bilhao de Wares anuais, e por urn 
period() nao inferior a dez anos; 

2) adotar medidas de carater interno para aumentar a 
capacidade tecnica e econOmica de absorgao de inversOes es-
trangeiras e facilitar a transferencia de seus servigos financei-
ros, de tal forma que no menor tempo possivel se possa atingir 
a meta de inversOes previstas; 

3) considerar que a meta assim estabelecida 6 de cara-
ter provisOrio, e revisa-la de acOrdo com os programas de in-
versoes formulados pelos governos e segundo a analise das ne-
cessidades de inversoes nacionais e estrangeiras que se devera 
realizar periOdicamente. 
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2 

PARTICIPACAO DAS INSTITUIcOES DE CREDITO INTER- 
NACIONAL NA CONSECUCAO DA META DE INVERSOES 

CONSIDERANDO 

que embora o Banco Internacional de Reconstrugao e 
Fomento e o Banco de ExportagOes e ImportagOes tenham con-
tribuido para o desenvolvimento econOmico dos paises latino-
americanos, seus emprestimos ainda nao alcangam o volume 
indispensavel para atender as necessidades daqueles, especial-
mente no que se refere a inversOes de capital social; 

que, a parte das medidas que adotem para aumentar sua 
capacidade tecnica e econdmica de absorgao de capitais estran-
geiros, aqueles paises devem empregar todos os meios a seu 
alcance para cobrir sua participagao na meta minima de 
inversOes; 

que, ademais, deveriam dedicar-se fundos especiais a es-
timular as inversOes das empresas privadas na America Latina 
e facilitar-lhes a assistencia tecnica que requerem; 

que, a parte da ampliagao do volume de operagOes, 6 in-
dispensavel dar continuidade aos emprestimos por urn periodo 
razoavel de tempo, assegurando assim uma das condigOes es- 
senciais a elaboragdo e cumprimento dos programas de desen-
volvimento; 

que a agao das instituigOes internacionais de credit° 
deveria coordenar-se adequadamente na analise desses pro-
gramas; 

que, para facilitar a concorrencia internacional, nao 
aconselhavel estabelecer restrigOes quanto aos paises em que 
se poderao empregar os fundos obtidos nas mencionadas insti- 
tuigfies de credito, e que tais restrigOes nao se exigem em seus 
estatutos, 

RECOMENDA-SE 

1) assinalar ao Banco Internacional de Reconstrugao e 
Fomento a urgencia de tomar tedas as medidas que estejam 
a seu alcance para contribuir ao cumprimento da meta minima 
de inversOes; 

2) dotar o Banco de ExportagOes e ImportagOes 	e d 
Fundo Interamericano de Desenvolvimento Industrial, Agricola 
e Mineiro, cuja criagao se prop& — dos fundos necessarios para 
que o conjunto de emprestimos das tres instituigoes de credit() 
internacional alcance de 650 a 700 milhOes de ddlares anuais, 
e suprir a deficiencia de inversOes de capital privado estran-
geiro ate alcangar a meta minima de inversOes; 

3) introduzir modificagOes na forma de operar do Ban 
co Internacional de Reconstrugao e Fomento e do Banco de 
Exportageies e ImportagOes a fim de que, 
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a) alem dos emprestimos necessarios para cobrir as im• 
portagoes de bens de capital, facilitem os recursos necessarios 
para resistir aos efeitos indiretos das inversOes sObre a balanga 
de pagamentos, corn o objetivo de evitar o desequilibrio desta, 
isso sempre que o pais interessado demonstre a necessidade 
desses emprestimos complementares e declare sua intengao de 
tomar medidas para evitar outros desequilibrios de origem in- 
terna na balanga de pagamentos; 

b) realizem-se emprestimos para financiar inversOes de 
indole municipal de reconhecido interesse ptblico e bases eco 
nOmicas sas, e 

c) outorguem-se emprestimos a bancos e instituigOes de 
fomento agricola de evidente solvencia e boa administragao, a 
firn de que possam outorgar creditos a medio e longo prazos 
aos produtores. Rstes emprestimos nao se relacionarao estri-
tamente corn as importagoes de bens de capital, mas terao em 
conta os efeitos indiretos das inversOes sObre a balanga de pa-
gamentos, nas condigees a que se refere o ponto a) da pre- 
sente recomendagao; 

4) chegar a urn acOrdo pelo qual o governo dos Estados 
Unidos da America destine o produto dos impostos que gravam 
as inversOes feitos por seus nacionais nos paises latino-ameri-
canos — ou uma quantidade equivalente — a outorgar em-
prestirnos as empresas privadas de tais paises e a facilitar-lhes 
assistencia tecnica, sem prejuizo dos fundos que ja se aplicam 
a estes propOsitos; 

5) dar a maior continuidade possivel a 	das 
instituigOes de credit() internacional, de tad forma que em prin-
cipio se comprometam a emprestar a quantidade total de fun-
dos internacionais corn que concordem participar no financia-
mento, e a ratificar o correspondente compromisso conforme 
sejam aprovados os projetos contidos nos programas. 

3 

CRIAcA0 DE UM FUNDO INTERAMERICANO DE DESENVOL-
VIMENTO INDUSTRIAL, AGRICOLA E MINEIRO 

CONSIDERANDO 

que alem das rnedidas tendentes a promover as inversOes 
basicas de capital social e necessario facilitar o acesso das em-
presas privadas da America Latina as fontes internacionais do 
capital e da tecnica; 

que as instituigoes de credit° internacional existentes 
nao dispOem do mecanismo necessario para realizar normal-
mente operagOes de credito a prazos medios corn as empresas 
privadas dos paises latino-americanos; 

que é conveniente organizar um regime de emprestimos 
a ditas empresas corn a colaboragao de bancos e entidades fi-
nanceiras e de desenvoivimento, 
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RECOMENDA-SE 

concertar urn acOrdo para criar urn Fundo Interameri-
cano de Desenvolvimento Industrial, Agricola e Mineiro con-
forme as seguintes 

BASES 

1. 0 Fundo criar-se-a na cidade de Nova York, por urn 
periodo de trinta anos, corn urn capital nominal de 250 milhOes 
de &dares do qual 20 por cento sera° cobertos imediatamente 
e os 80 por cento restantes.  constituirdo urn fundo de garantia, 
na conformidade do ponto 9 deste projeto de acOrdo. A me-
tade do capital sera subscrita pelo governo dos Estados Unidos 
do. America e a outra metade pelos governos dos paises latino-
americanos, quer seja diretamente ou por intermedio de seus 
bancos centrais ou suas instituicOes oficiais de fomento ou 
desenvolvimento, segundo decisdo de ditos governos. 

A distribuigdo de subscrigOes entre os paises latino-ame-
ricanos realizar-se-a de acOrdo corn os coeficientes que cor-
respondem a sua participagdo no Fundo Monetario Internacional. 
NA.° sendo a Argentina membro desta instituicao, estimou-se 
que sua cota poderia ser igual a que corresponde ao Brasil. 

2. 0 Fundo recebera uma contribuigdo do governo dos 
Estados Unidos em cotas anuais de 50 milhOes de dOlares num 
periodo de 15 anos. 

3. Para dispor de outros recursos o Fundo podera 

a) — emitir obrigagOes nos mercados financeiros dos 
paises membros, previa consulta corn seus gover-
nos, ou em qualquer outro mercado; 

b) — contrair emprestimos no Banco Internacional de 
Reconstrugdo e Fomento, no Banco de Exporta-
goes e Importagoes, ou em qualquer outra insti-
tuicao que julgue indicada, e 

c) — vender ou descontar, corn ou sem garantia, as 
obrigacties que tenha adquirido. 

4. 0 Fundo podera realizar operagOes de credit° corn 
bancos ou entidades financeiras ou de desenvolvimento de ca-
rater pi blico ou privado que sejam de reconhecida responsa-
bilidade e solvencia, a fim de proporcionar-lhes recursos glo-
bais para operar corn firmas ou empresas industrials, agricolas 
ou mineiras, nas condigOes gerais concertadas; ou entdo operar 
corn estas firmas ou empresas por intermedio daqueles bancos 
ou entidades que garantam a importancia integral das opera-
caes mediante o pagamento de comissOes aprovadas pelo Fundo. 

5. As operacjies de credito do Fundo poderdo tomar a 
forma de 

a) — emprestimos; 
b) — compra de obrigacoes de firmas ou empresas; 
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c) 	garantia a obrigagOes de firmas ou empresas ou 
a emprestimos contraidos por elas. 

0 prazo destas operacoes sera de 3 a 12 anos. 
6. As operagOes de credit° do Fundo deverao ter por 

objetivo o financiamento de inversoes de capital, quer se trate 
de importagoes de bens reprodutivos ou de uma parte razoavel 
das inversoes que as firmas ou empresas realizarem no pr6- 
prio pals. 

I. 0 Fundo sO podera efetuar operacOes de credito em 
dOlares, salvo quando coloque obrigagOes em moedas dos paises 
membros destinadas a cobrir inversoes internas de acOrdo corn 
a disposicao precedente. 

Em nenhum caso podera assumir riscos de cambio. Estes 
ficarao por conta do devedor, na medida em que nao compar-
tilhem deles os governos ou bancos centrais mediante o paga-
mento de um premio adequado que o Fundo devera aprovar. 

8. 0 Fundo podera facilitar assistencia tecnica as fir-
mas e empresas industrials e mineiras a firn de meihorar sua 
organizacao tecnica e administrativa e aumentar sua eficien-
cia e produtividade. 

9. Os lucros do Fundo distribuir-se-ao proporcional-
mente entre o capital, para formar a reserva e a contribuicao 
dos Estados Unidos, aumentando sua quantia. 

As perdas deduzir-se-ao primeiro da reserva, e em se-
guida do capital pago; se isso nao fOr suficiente, apelar-se-ft 
para que os acionistas cubram a parte do capital subscrito e 
ainda nao pago, ate cobrir o total daquelas. 

10. 0 Fundo sera administrado por uma junta de cinco 
membros, dos quais quatro serao eleitos pela Assembleia de 
Acionistas a titulo pessoal e independente e terao urn mandato 
de quatro anos; o quinto sera eleito por esses quatro membros 
por urn periodo de seis anos e sera o presidente do Fundo e 
da junta. 

11. 0 Fundo tera os mesmos privilegios e imunidades 
neste continente que o Banco Internacional de Reconstrucao 
e Fomento e o Fundo Monetario Internacional. 

12. Os governos dos paises membros concordam em de-
signar uma comissao de cinco membros para preparar os es-
tatutos do Fundo e apresenta-los a consideragao de sua pri-
meira assembleia, antes dos seis meses de ratificado o presente 
ac6rdo por acionistas que representem pelo menos 75 por cento 
do capital subscritc 

4 

COLABORAcA0 TECNICA 
PRIVADA ESTRANGEIRA 

CONSIDERANDO 

E FINANCEIRA DA INICIATIVA 
COM AS EMPR2SAS NACIONAIS 

que, sem prejuizo de 
saes de capital estrangeiro. 

outras medidas de alento as inver-
na America Latina, 6 conveniente 
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estimular acordos especiais entre a iniciativa nacional e estran-
geira para facilitar a colaboragao tecnica, administrativa e fi-
nanceira desta Ultima em campos em que o esfOrgo nacional 
e ainda insuficiente; 

que tais acordos permitiriam ao pais latino-americano 
de que se trate manter em maos do Estado ou de seus nacio-
nais a propriedade de certas empresas e obter ao mesmo tempo 
o concurso mencionado em sua formagao e desenvolvimento 
inlcial; 

que desta forma se apresentam oportunidades favora-
veis as instituigbes de credit° internacional para realizar em-
prestimos e assim completar a contribuig5,o do capital privado 
estrangeiro e do capital nacional; 

que tambem e conveniente fomentar outras formas de 
associacao da iniciativa privada estrangeira com a iniciativa 
dos paises latino-americanos, 

RECOMENDA-SE 

1) promover contratos de administragao, a fim de obter 
a participagao tecmca, administrativa e financeira da inicia-
tiva privada estrangeira na constituigao e funcionamento ini-
cial de empresas que se considere conveniente manter dentro 
do dorninio nacional, quer seja piiblico ou privado; 

2) sugerir as instituigaes de credit° internacional que 
colaborem na preparagdo e financiamento das inversOes rela-
tivas a esses contratos de administragao; 

3) estimular a contratagao de servicos de empresas es-
trangeiras que prestam o concurso de sua experiencia na ins-
talagao e funcionamento de empresas nacionais de carater 
privado ou publico, e proporcionem a estas acesso a seus avan-
gos tecnolOgicos. 

5 

MEDIDAS INTERNAS PARA PROMOVER 0 DESENVOLVI- 
MENTO ECONOMICO E FACILITAfl A COOPF2RAcAO 

INTERNACIONAL 

CONSIDERANDO 

que o desenvolvimento econOmico dos paises latino-
americanos depende tanto da cooperagao internacional nos 
campos tecnico, econOmico e financeiro, como das medidas in-
ternas que seus governos sigam para estimular esse desenvol-
vimento e promover a mais vantajosa utilizaga° das inverses 
estrangeiras; 

que da eficacia destas medidas dependerao em born grau 
a magnitude e a oportunidade da cooperagao financeira aos 
paises latino-americanos e a possibilidade de alcangar a meta 
de inversoes que se recomenda; 
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que é indispensavel que estas medidas, sem prejuizo de 
outros objetivos, contribuam a aumentar a capacidade tecnica 
e econOmico de absorcao de inversOes pfiblicas e privadas e a 
facilitar a transferencia ao exterior de seus servigos financeiros; 

que corn tal propesito é necessario elaborar programas 
nacionais para a melhor distribuigao das iriversOes, tendo em 
conta os recursos disponiveis, e a fim de obter uma adequada 
formulagao e coordenagao das medidas monetarias, fiscais, 
aduaneiras e cambiais exigidas por uma politica de desen-
volvimento; 

que a realizagao de fortes inversties em setores basicos 
de capital social e a adogao daquelas medidas criarao uma 
atmosf era adequada para inversees de capital privado estran-
geiro nos paises latino-americanos; 

que inversties estrangeiras da magnitude que requer a 
meta assinalada de inversbes se podem representar uma so-
lugao temporaria e complementar dentro de uma politica de 
desenvolvimento, e que é essential que esta se proponha elevar 
progressivamente o coeficiente de capitalizagao interna a um 
nivel adequado a que uma elevada taxa de crescimento se sus-
tenha por si mesma, 

RECOMENDA-SE 

1) preparar projetos de desenvolvimento que reunam 
todos os requisitos tecnicos, econOmicos e financeiros neces-
sarios a sua consideiagao pelas instituigoes de credit() inter-
nacional, e coordenar esses projetos dentro de urn programa 
geral. Em tais programas conviria : 

a) — destinar uma parte substancial dos fundos 
cos a inverse- es de capital social; 

b) — dar prefeiencia nas inversbes pfiblicas e privadas 
aquelas que aumentem por excelencia a produti-
vidade direta ou indireta, estimulem novas inver-
sOes ou contribuam a reduzir os custos de produ-
gao e de transporte, e 

c) — estabelecer claramente os setores para os quais 
convem orientar de preferencia o capital privado 
estrangeiro, por ser maior a contribuigao tecnica 
ou econOrnica que lieges poderia prestar; 

2) melhorar nos diferentes setores da administragdo 
pfiblica e da atividade econernica os mecanismos encarregados 
de preparar os projetos e pianos parciais ae desenvolvimento; 
e criar ou fortalecer organismos centrals de programagao que 
orientem a formagao de ditos pianos, integrem-nos adequada-
mente dentro do programa geral de desenvolvimento econOrni-
co, confrontem periOdicamente a execugao deste corn os obje-
tivos tragados e intervenham na introdu.gao das reformas que 
a experiencia aconseihe; 
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3) tomar medidas monetarias e fiseais para conter o 
processo inflacionario; e solicitar a colaboragao das instituicOes 
de credit° e do Fundo Monetario Internacional a firn de evitar 
que a politica estabilizadora traga conseqiiencias desfavoraveis 
ao desenvolvimento econOmico; 

4) tomar medidas fiscais e de outra ordem que desa-
lentem o consumo nao necessario e as inversOes suntuarias; 
estimulem o melhor aproveitamento dos meios de produc5.o, 
especialmente da terra aravel, fomentem as novas inversOes 
e tornem viavel a formacao de adequadas reservas de de-
preciagao; 

5) tomar medidas aduaneiras e cambiais que facilitem 
as transformagOes estruturais na economia interna e na corn-
posigao das importagOes, para abrir novos campos de inversao 
a atividade privada, tornar menos vulneraveis as economias 
nacionais as influencias externas e facilitar a transfer&ncia 
dos servicos do capital estrangeiro. 

6 

MEDIDAS DE COOPERAcA0 DO GOVERNO 
DOS ESTADOS UNIDOS 

CONSIDERANDO 

que o governo dos Estados Unidos tomou a iniciativa de 
introduzir incentivos fiscais em sua legislagao tributaria a fim 
de estimular as inversOes privadas no estrangeiro; 

que ditos incentivos poderiam estender-se a outras for-
mas de tributagao para a melhor consecucao desses propOsitos; 

que alem de estimular a iniciativa privada das empresas 
estrangeiras na America Latina convem promover sua livre 
concorrencia ou — se isso nao fOsse possivel — adotar medidas 
de contrOle que evitem as conseqiiencias desfavoraveis das 
combinagOes monopolistas, 

RECOMENDA-SE 

1) assinalar a importancia da iniciativa tomada pelo 
governo dos Estados Unidos em materia de incentivos fiscais 
as inversOes privadas no estrangeiro; 

2) sugerir a possibilidade de que os incentivos assim 
introduzidos se estendam a outros impostos, especialmente aos 
de exportagAo estabelecidos por alguns paises latino-america-
nos, quando representam uma forma alternativa de gravar o 
lucro das empresas exportadoras e dar-lhes neste caso alcance 
analog° ao do imp6sto sObre a renda; 

3) concertar acordos para estender as empresas dos Es-
tados Unidos que trabalham na America Latina os principios 
da legislaga.o antimonopolista que regem nesse pais, ou para 
tomar adequadas medidas de contrOle quando seja necessario; 
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4) procurar formas que facilitem a colaboragao do go-
vern° dos Estados Unidos na correta percepc5,o dos impostos 
que os paises latino-americanos estebelecem sObre as empresas 
que operam simultaneamente neles, nos Estados Unidos e em 
outros paises estrangeiros; 

5) designar uma comissao especial que examine os pro-
blemas apresentados nos pontos 3 e 4 desta recomendagao, e 
que apresente suas conclusiies aos governos interessados. 

REVISAO PERIODICA DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO E DAS MEDIDAS DE COOPERAcA0 

INTERNACIONAL 

CONSIDERANDO 

que o cumprimento da meta de inversOes estrangeiras, 
assim como das medidas de cooperagao national a politica de 
desenvolvimento dos paises latino-americanos, requer urn exa-
me periOdico dos governos interessados; 

que e aconselhavel examinar tambem as medidas inter-
nas que tenham adotado os paises latino-americanos para o 
melhor aproveitamento da cooperagao internacional; 

que este exame podera conduzir a novos acordos ou re-
comendacoes assim como a modificar os existentes e revisar a 
meta de inversOes, 

RECOMENDA-SE 

1) examinar periOdicamente a politica de desenvolvi-
mento econOmico e o cumprimento das medidas de cooperagao 
internacional em reunicies de Ministros da Fazenda ou de Eco-
nomia convocadas pelo Conselho Interamericano EconOmico 
e Social; 

2) solicitar ao Secretario Geral das NagCoes Unidas a 
colaboragao da Secretaria Executiva da Comissao EconOmica 
para a America Latina e a apresentagao por esta, a reuni5.° 
indicada, de urn informe analitico sObre o ritmo de crescimento 
dos paises latino-americanos e os fatOres de ordem interna e 
internacional que nele influem; as necessidades de inversOes 
dosses paises; seus programas de desenvolvimento e a forma 
em que estao sendo realizados, e, em especial, sObre o alcance 
e os efeitos das medidas de cooperacao internacional no campo 
tecnico, econOmico e financeiro. 

8 

CRIAcA0 DE UMA JUNTA CONSULTIVA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

CONSIDERANDO 

que na preparagao das medidas internas destinadas 
facilitar o pleno aproveitamento da cooperagao internacional 
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poderia convir aos paises latino-americanos, em certos casos, 
contar corn a ()pinta° previa de urn grupo de expertos inde-
pendentes; 

que, pela confianga que inspire aos governos interessados 
e as instituigOes de credit° internacional, a intervengdo asses 
expertos poderd, contribuir tambein a harmonizar os pontos de 
vista daqueles e a facilitar suas negociagOes; 

que os expertos, para o melhor cumprimento de sua in-
cumbencia, devem atuar em forma pessoal e corn inteira in-
dependencia das instituigoes que os tenham designado, 

RECOMENDA-SE 

criar uma Junta Consultiva de Desenvolvimento Econs5- 
mico de acOrdo com as seguintes 

BASES 

I. A Junta compor-se-d de cinco membros, dos quaffs 

a) — quatro serdo designados respectivamente pela Or-
ganizagao das NagOes Unidas, a Organizagdo dos 
Estados Americanos, o Banco Internacional de Re-
construgao e Fomento e o Banco de Exportagoes e 
ImportagOes, se assim o aprovam estas insti-
tuigeies; 

b) o quinto sera eleito pelos quatro anteriores; 

2. Os expertos assim designados atuardo a titulo pes-
soal, sem representagdo das instituigOes que os designem. Ndo 
receberdo instrugOes delas nem suas opiniOes as compromete-
ran em sentido algum. 

3. Os membros da Junta durardo seis anos no exercicio 
de suas fungOes, e os gastos correspondentes serdo cobertos 
mediante rateio pelas instituigeles mencionadas. 

4. Se assim o aprova o Secretario Geral das NagOes 
Unidas, a Secretaria Executiva da Comissao EconOmica para 
a America Latina prestard servigos de secretaria a Junta, den-
tro dos limites de seus recursos. 

5. A Junta reunir-se-d cada vez que sua °pinta() seja 
solicitada por urn govern() latino-americano ou por alguma das 
instituigOes de credito internacional, e sera convocada pela Se-
cretaria Executiva da Comissao Economica para America La-
tina na qualidade que se the atribui no ponto 4 da presente 
Recomendagao. 
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II 

MEDIDAS PARA ATENUAR A VULNERABILIDADE 
ECONOMICA EXTERNA DOS PAISES 

LATINO-AMERICANOS 

9 

MEDIDAS INTERNAS PARA ATENUAR AS CONSEQUENCIAS 
DAS FLUTUAcOES ECONOMICAS INTERNACIONAIS 

CONSIDERANDO 

que as flutuagees da economia mundial tern efeitos ad-
versos para a estabilidade e o desenvolvimento econemico la-
tino-americanos; 

que as possiveis solugees internacionais sO poderiam di-
minuir a amplitude desses movimentos e que a necessario por 
conseguinte adotar medidas de carater interno que reforcem 
a acao daquelas; 

que estas medidas internas hao de ter principalmente 
por objetivo atenuar as repercussoes da oscilagao dos pregos e 
do volume das exportagees nas atividades produtoras, assim 
como na situagao monetaria e na renda nacional; 

que os propOsitos enunciados poderiam alcangar-se me-
diante a absorgao de fundos internacionais nas epocas de bo-
nanga para emprega-los nas de depressao, corn o que se impe-
diriam, ademais, variagoes exageradas no consumo pablico e 
privado; 

que 6 possivel combinar o proposito de estabilidade com 
o de desenvolvimento econemico, se essa politica previdente se 
vincula corn medidas de cooperagao internacional, 

RECOMENDA-SE 

1) absorver parte do aumento das disponibilidades de 
cambio estrangeiro, provocado periodicamente nos paises la-
tin0-americanos por fateres externos favoraveis, utilizando 
corn ease objetivo medidas fiscais de credit° public° ou de 
mar° carater; 

2) dedicar os fundos assim obtidos ao financiamento de 
projetos de desenvolvimento economico; 

3) concertar acordos entre os paises interessados e as 
instituigees de credit° internacional para que estas, num prazo 
nao superior a cinco anos, comprometam-se a emprestar Ague-
les valores equivalentes aos dos fundos empregados nos referi-
dos projetos de desenvolvimento econOmico, sempre que o 
exijam a redugao de sua atividade interna ou o desequilibrio 
de sues balangas de pagamentos. Para tal efeito, os paises 
interessados deverao apresentar as instituigOes os projetos a 
que se refere o ponto 2, para sua previa aprovagao; 
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4) langar as recursos obtidos de acerdo cam o ponto 1 
em urn fundo ou conta especial aut6nomo do tesouro public°, 
corn o fim de preservar sua utilizagao especifica. 

10 

POLfTICA ANTICfCLICA DAS INSTITUIOES DE CREDITO 
INTERNACIONAL E 0 FUNDO MONETARIO INTERNACIONAL 

CONSIDERANDO 

que 6 indispensavel a colaboragao das instituigOes de 
credit° internacional nas medidas de politica anticiclica que 
adotem os governos para atenuar as flutuagOes internacionais 
e diminuir suas conseqiiencias para a ecanomia dos paises 
latino-americanos; 

que o Fundo Monetario Internacional Os a disposigao 
dos paises interessados crOditos que poderao usar a discrigao 
no momenta em que o considerem necessario (standby agree-
ments); 

que as cotas de credit° dessa instituig6,o, corresponden-
tes aos paises latino-americanos, calculadas sabre bases que 
ja nao refletem a realidade, demonstraram em geral ser insu-
ficientes para enfrentar a incidencia das flutuagOes externas 
sabre a balanga de pagamentos ou situagOes de emergencia de 
origem interna, 

RECOMENDA-SE 

1) imprimir a politica, das instituigoes de credit° inter-
nacional a flexibilidade indispensavel para obter a maior regu-
laridade na execugdo dos programas de desenvolvimento eco-
nOmico dos paises latino-americanos. Se fat6res de ordem 
externa nao permitissem alcangar o volume de fundos internos 
previstos para o financiamento das inversOes, essas instituigOes 
deveriam ampliar prudencialmente o volume de emprestimos 
que tivessem aprovado antes. sem prejuizo das medidas pre-
vistas na recomendagao 1 deste capitulo ou das que creiam 
conVeniente adotar para o melhor cumprimento deste pro-
p6sito; 

2)fazer use das previsoras disposigOes que a respeito ofe-
recem os estatutos do Fundo Monetario Internacional para 
ampliar as cotas de credit° dos paises latino-americanos, e 
p6-las de acOrdo corn as novas condigOes imperantes, outor-
gando maior eficacia a sua politica compensatOria. 
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11 

MEDIDAS PARA ATENUAR A FLUTUAQA0 DOS PREcOS 
DOS PRODUTOS PRIMARIOS (1) 

CONSIDERANDO 

que no campo internacional se vein realizando esforgos 
tendentes a conseguir maior estabilidade nos pregos dos pro-
dutos primarios e que o Conselho Econamico e Social das Na-
cOes Unidas acaba de aprovar corn tal objetivo o estabeleci-
mento de uma "Comissao para o estudo do Comercio Interna-
cional de Produtos Basicos"; 

que, sem prejuizo das medidas que essa Comissao reco-
mende para a manutengao de pregos equitativos e razoaveis 
dos produtos basicos, e indispensavel em todo caso evitar que 
tais pregos caiam por baixo de niveis criticos que afetariam 
product-to ate o extremo de n5,0 the permitir atender mais tarde 
ao crescimento normal da procura; 

que, embora esse objetivo requeira, as mais das vezes, a 
celebragao de acordos na esf era internacional, os paises ame-
ricanos poderiam em casco:, especiais, como os de certos pro-
dutos estrategicos ou de outros em que o consumo ou a produgao 
no Hemisferio represente uma elevada proporgao do total mun-
dial, contribuir a conjurar a queda dos pregos mediante me-
didas de cooperag5,0, 

RECOMENDA-SE 

1) que a Comissao para o estudo do Comercio Interna-
cional de Produtos Basicos considere as medidas que poderiam 
evitar a queda dos pregos dos produtos basicos por baixo dos 
niveis criticos a que antes se fez referencia, e entre estas : 

a) — os metodos para determinar ditos niveis criticos e 
seu periddico reajustamento a fim de evitar a 
acumulagao de estoques excessivos em relagao 
corn as tendencias de crescimento da procura 
mundial; 

b) — a formagao de estoques das quantidades que se 
oferegam ao nivel critico de pregos pelos princi-
pais paises produtores e consumidores e os proce-
cedimentos para liquidar tais estoques; 

c) — a cooperagao financeira que, para conseguir os 
fins anteriores, tivesse de prestar-se; 

2) que, no caso de que os pregos dos produtos basicos 
de exportag5,o latino-americana ameacem _descer abaixo do 

(1) Vide Anexo. 
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nivel critico, os governos dos paises produtores e consumidores 
do continente se consultem corn o objetivo de concertar medi-
das para afastar esse risco ou para promover uma acao mais 
vasta na esfera internacional, se f6r conveniente. 

12 

PROCEDIMENTO DE CONSULTA EM MATERIA 
DE EXCEDENTES AGRfCOLAS (1) 

CONSIDERANDO 

que o govern° dos Estados Unidos da America manifestou 
seu propc5sito de liquidar parte de seus excedentes agricolas 
sem provocar no mercado internacional perturbagOes que afe-
tem desfavorAvelmente a outros paises produtores, 

RECOMENDA-SE 

seguir um procedimento de consulta entre os paises in-
teressados que contribua ao melhor cumprimento de uma 
politica de liquidagao ordenada dos excedentes agricolas no 
mercado internacional. 

III 

A POLfTICA COMERCIAL E 0 DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO 

13 

PROTEVA0 INDUSTRIAL E DESENVOLVIMENTO AGRICOLA 

CONSIDERANDO 

que convem reconhecer certos principios essenciais que 
devem guiar a politica de desenvolvimento dos paises latino-
americanos e sua vinculagao corn o comercio externo e a po-
litica de cooperagao internacional 

RECOMENDA-SE 

formular as seguintes declaragoes : 

a) — a industrializacAo é uma exigencia iniludivel do 
desenvolvimento econOmico dos paises latino- 

(1) Veja-se a nota da Secretaria 	pagina 98 relativa so Sub- 
°unite Consultivo sobre 11quidagio de Excedentes Agricolas, da Organizactto 
para a Alimentacao e a Agricultura das Nagees Unidas. 
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americanos e 'este processo tem que se estender 
progressivamente a medida que — ao tecnifica-
rem-se as atividades de baixa produtividade —
tome-se indispensavel empregar na industria e 
nos servigos o potential humano que as ativida-
des exportadoras nao possam absorver vanta-
josamente. 

b) alem de outros estimulos, a industrializagao ne- 
cessita de protegao aduaneira; se esta mantem-se 
dentro de limites adequados e razoaveis, e nao 
priva as atividades exportadoras dos fatOres ne-
cessarios ao seu normal desenvolvimento, nao 
repercute desfavoravelmente no volume do co-
mercio internacional. 

c) — a interdependencia das atividades economicas 
exige que, simultaneamente corn o desenvolvi-
mento da industria, preste-se consideragao espe-
cial a agricultura, assim como ao melhoramento 
de sua tecnica e das condigOes em que se realiza 
seu processo produtivo, a fim de evitar perturba-
dores desequilibrios de carater econOmico e social. 

14 

A POLITICA COMERCIAL DOS ESTADOS UNIDOS 
COM RELACAO A AMERICA LATINA 

CONSIDERANDO 

que a reducao dos direitos aduaneiros aos produtos pri-
marios nos Estados Unidos, ao provocar o aumento das expor-
tagOes dos paises latino-americanos traz consigo, direta ou 
indiretamente, o aumento das exportagOes daquele pats, e que 
em presenca desta reciprocidade automatica nao é indispen-
savel que as paises latino-americanos facam, por sua vez, re-
ducOes tarifarias que possam afetar desfavoravelmente seu 
desenvolvimento econOmico; 

que a protecao aduaneira nos paises latino-americanos 
— se se mantem dentro de limites razoaveis 	apenas moth- 
fica a composicao das importagOes em consonancia corn as 
transformagOes estruturais da economia interna, enquanto que 
o aumento de direitos nos grandes centros industriais afeta 
adversamente o volume de seu comercio corn os paises menos 
desenvolvidos, 

RECOMENDA-SE 

1) destacar a especial significagao do prop6sito pUbli-
camente manifestado pelo governo dos Estados Unidos de in-
troduzir reducOes nas tarif as aduaneiras, assim como a decisao 
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recente de nao as elevar em casos que seriam desfavoravel-
mente afetadas as exportagOes latino-americanas; 

2) assinalar a importancia que tern para os paises 
latino-americanos a manutengao e amplicagao desta politica.; 

3) reconhecer que, nao obstante essas medidas favora-
veis, ha razoes not6rias nos Estados Unidos que impedem dar 
a reducao de tarifas extensao suficiente para que a economia 
latino-americana encontre nela um forte estimulo ao seu de-
senvolvimento, pelo que 6 de fundamental importancia adotar 
outras medidas vigorosas de cooperagdo no campo internacional. 

15 

POLITICA COMERCIAL DE MATERIAS PRIMAS 
ESTRATEGICAS 

CONSIDERANDO 

que a solidariedade economica do continente esta unida 
intimamente a solidariedade politica e que a produgao e o co-
mercio das materias primas qualificadas como estrategicas que 
produzem os paises latino-americanos deveriam regular-se 
luz deste principio fundamental; 

que, ao considerar-se o Hemisferio como base comum de 
materias primas estrategicas, é indispensavel adotar medidas 
para afrontar as conseqiiencias econOmicas que isso acarreta 
aos paises latino-americanos, assim como para estimular 
melhor aproveitamento de seus recursos naturais; 

que o regime de tarifas flexiveis aplicado a irnportag5,o 
de certos minerais nos Estados Unidos provoca graves re-
percussOes na economia latino-americana, 

RECOMENDA-SE 

1) evitar o desenvolvirnento da producao marginal de 
alto custo nos Estados Unidos, a fim de manter e ampliar a 
exploragao de produtos minerais na America Latina, tanto Os 
de use corrente como os de carater estrategico; 

2) adotar medidas para neutralizar as repercussOes 
desfavoraveis nos paises latino-americanos, quando nao seja 
possivel modificar o sistema vigente de tarifas flexiveis por 
motivos de fomento de algumas regiOes ou razeies de outra. 
indole; 

3) considerar especialmente, entre essas medidas, a im-
portagao adicional de produtos minerals a fim de evitar que 
as pregos desgam abaixo do nivel critico que tratam de evitar 
as tarifas flexiveis; 

4) estimular na America Latina a produgao de recursos 
mineiros nao explorados, ou explorados em insuficiente escala 
em relagao corn o total das necessidades do continente, quer 
seja atraves da cooperagao dos organismos internacionais de 
credit° ou do capital privado. 
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16 

LIBERALIZACAO DO COMERCIO INTER- 
LATINO-AMERICANO 

CONSIDERANDO 

que o desenvolvimento de certos ramos de producdo nos 
paises latino-americanos requer geralmente mercados mais 
amplos que os da Orbita nacional; 

que a reducao ou eliminagdo das restricoes comerciais 
entre asses paises permitiria alcangar dito objetivo, facilitando 
assim a especializacdo e complementagdo de suas economias 
corn melhor aproveitamento dos recursos, aumento da produ-
tividade, reducdo nos custos e beneficio para os consumidores, 

RECOMENDA-SE 

1) liberalizar o intercAmbio entre os paises latino-
americanos, diminuindo ou eliminando direitos aduaneiros e 
outras restrigOes comerciais entre ales; 

2) estender as medidas aplicadas inicialmente por doi3 
ou, mais paises a outras nacties latino-americanas, mediante a 
concessdo de compensagOes adequadas; 

3) tomar em conta os principios anteriores nas normas 
que regulem o sistema do AcOrdo Geral sObre Tarifas Aduanei-
ras e Comercio (GATT). 

IV 

ASSISTENCIA TECNICA 

17 

ASSISTENCIA TECNICA AO DESENVOLVIMENTO ECO- 
NOMICO E PREPARAcAO DO PESSOAL TECNICO 

DE NIVEL SUPERIOR 

CONSIDERANDO 

que as Nacoes Unidas e seus organismos especializados, 
a Organizacao dos Estados Americanos, assim como o governo 
dos Estados Unidos da America, acham-se empenhados na ta-
refa de per a disposicao dos paises menos desenvolvidos o vasto 
cabedal de conhecimentos tecnicos e metodos de pesquisa para 
adquiri-los, acumulado nos paises mais adiantados; 

que esta tarefa, entre outros aspectos de importancia, 
de magna significacao para o desenvolvimento econemico dos 
paises latino-americanos; 

que, a luz da experiencia, os fundos que se the consagram 
sao de notoria insuliciencia e que o regime prevalecente de 
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aprovagao anual desses fundos impede dar a assistencia tecnica 
o sentido de continuidade indispensavel a sua maior eficacia; 

que a orientagao da assistencia tecnica nesta materia 
depende intimamente dos objetivos que visem os programas 
de desenvolvimento; 

que a experiencia demonstra que na prOpria elaboracao 
destes programas 6 necessario contar com assistencia tecnica, 
tanto no que respeita ao programa em si como na preparagao 
de projetos concretos, e que para isso se requer formar urn 
pessoal tecnico que ainda a extremamente escasso em materia 
de programagao; 

que, entre outros esforgos neste sentido, a Comissao Eco- 
nOmica para America Latina e a Administragao de Assistencia 
'Monica das NagOes Unidas iniciaram em Santiago do Chile 
urn programa de especializagao de economistas latino-ameri-
canos em materia de desenvolvimento econOmico, mas que esse 
programa ainda 6 de modestos alcances em relagao corn as 
necessidades praticas; 

que 6 necessario, alem disso, formar uma maior quanti- 
dade de pessoal tecnico para a inch-Istria, a agricultura, e os 
servigos e que, embora se esteja realizando neste sentido um 
louvavel esfOrgo mediante a concessao de bOlsas, as 3.000 que 
se outorgam aproximadamente por ano a Oda a America La-
tina s6 permitem satisfazer parte das necessidades; 

que nesta tarefa de formagao de tecnicos 6 conveniente 
aproveitar e melhorar as facilidades que oferecem os prOprios 
paises latino-americanos, 

RECOMENDA-SE 

1) ampliar consideravelmente os fundos que se dedicarn 
a assistencia tecnica para o desenvolvimento econOmico e dar 
maior continuidade a tarefas que nao se possam realizar efi-
cientemente no regime de aprovagao anual de fundos; 

2) formar quadros permanentes de pessoal tecnico in-
ternacional que colabore corn os paises latino-americanos na 
preparagao de programas de desenvolvimento e de projetos 
concretos; 

3) intensificar o programa de especializagao de econo-
mistas em materia de desenvolvimento econOmico organizado 
conjuntamente pela Comissa,o EconOmica para a America La-
tina e a Administragao de Assistencia Tecnica das Nacties 
Unidas e estender este programa aos demais paises latino-
americanos, organizando neles cursos breves e periOdicos de 
especializagao; 

4) aumentar para 10.000 a quantidade de beasas ,que 
se outorgam anualmente para formagao de tecnicos de nivel 
superior destinados a agricultura, a indiistria e aos servicos 
dos paises latino-americanos; 

5) aproveitar a prOpria experiencia tecnica latino-
americana, na assistencia que uns paises prestam a outros, pant 
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o que se deveria preparar uma relagao de expertos latino-
americanos nas diferentes especialidades; 

6) aproveitar tambem os meios que existem nos paises 
latino-americanos para formagao de tecnicos, e contribuir a 
melhora-los no maior grau possivel. 

18 

A PROGRAMAcA0 DA ASSISTENCIA TECNICA EM MATERIA 
DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

CONSIDERANDO 

que a assistencia tecnica aos poises latino-americanos, 
por encontrar-se ern sua etapa initial, nao Ode ainda ajustar-
se a urn programa definitivo; 

que os objetivos desse programa estao vinculados inti-
mamente aos objetivos de uma politica de desenvolvimento e 
que. enquanto estes nao se definam claramente, nao se podera 
dar adequada orientagao aos da prOpria assistencia tecnica; 

que, enquanto se avanga nesta dupla tarefa, 6 urgente 
iniciar o exame sistematico de certas necessidades de assisten-
cia tecnica que sao de manifesta importancia, especialrnente 
no campo dos recursos naturais e sua conservagao, da pesquisa 
tecnolOgica para aproveita-los, e da produtividade na agricul-
tura, na industria e nos servigos; 

que em materia de produtividade agricola a Organizagao 
para a Alimentagao e a Agricultura das Nagoes Unidas esta, 
proporcionando valiosa contribuigao e o govern dos Estados 
Unidos vem realizando urn esfOrgo muito louvavel, que nele 
participam corn eficacia instituigOes do mesmo pais, e que este 
esfOrgo comecou a estender-se 	industria; 

que convem estender e intensificar seus esforgos e apro-
veitar a criagdo do Fundo Interamericano de Desenvolvimento 
Industrial, Agricola e Mineiro para dar extensao e continui-
dade a assistencia tecnica corn o fim de aumentar a produti-
vidade industrial, 

RDCOMENDA-SE 

1) encomendar a Secretaria Executiva do Conselho In-
teramericano EconOmico e Social da Organizagao dos Estados 
Americanos, a Secretaria Executiva da Comissa,o EconOmica 
para a America Latina das Nagdes Unidas e a Administragao 
de Assistencia Tecnica das Naciies Unidas -- corn a colaboragao 
dos organismos internacionais pertinentes e do govern° dos 
Estados Unidos — a preparagao de urn informe acerca das 
necessidades de assistencia tecnica que abarque principalmente 
us seguintes pontos : 

a) — assistencia tecnica que se deu ao estudo dos re-
cursos naturais dos paises latino-americanos, sua 
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conservacao e aproveitamento; resultados prati-
cos dessa assistencia; principais objetivos que de-
veria objetivar a assistencia tecnica nesta materia 
desde o ponto de vista do desenvolvimento eco-
nemico, e graus e etapas em que se aconselha 
realiza-los; 

b) — assistencia tecnica que se ministra em materia 
agricola para aumentar direta ou indiretamente 
a produtividade; resultados alcangados e objetivos 
que deveria seguir um programa de produtividade 
agricola, tendo em conta as necessidades do con-
sumo e as possibilidade de exportagdo; 

c) — fateres que obstaculizam o aumento da produtivi-
dade na indfistria, na energia e nos transportes, 
criterios que se deveriam seguir para a concessao 
de assistencia tecnica, e ordem de pereferencia 
para presta-la, tendo em conta os problemas que 
apresenta o desenvolvimento dessas atividades e 
os objetivos tracados para elan. 

2) recomendar as mesmas Secretarias Executivas 
convocagao de uma Junta de Expertos que discuta o mencio-
nado informe e elabore as bases de uma politica de assistencia 
tecnica em materia de recursos naturais e produtividade, apre-
sentando uma estimativa do custo dessa assistencia nos dife-
rentes graus de extensao que tais expertos considerem conve-
niente recomendar para satisfazer as necessidades do desen-
volvimento econemico. 0 informe dos expertos, junto coin o 
preparo por ambas Secretarias, elevar-se-A a consideragdo de 
seus organismos respectivos. 

3) ampliar e intensificar a assistencia tecnica que 
se vem prestando em materia de produtividade, especialmente 
pelas Nagees Unidas e pelo governo dos Estados Unidos. 
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ANEXO 

RESOLUCA0 557 F (XVIII) APROVADA. PELO CONSELHO 
ECONOMICO E SOCIAL EM SUA 829.a SESSAO PLENARIA, 

CELEBRADA A 5 DE AGOSTO DE 1954 

0 CONSELHO ECONOMICO E SOCIAL 

Tendo em conta que em sua resolugao 512 A (XVII) re-
solveu criar a Comissao Consultiva permanente para o estudo 
do Comercio Internacional de Produtos Basicos e deixar em 
suspenso sua cons Lituicao e organizacao ate o 18.0  periodo de 
sessOes, 

Tomando nota das observagOes dos governos contidas 
nos documentos E/2623 e Add. 1 a 3, 

Tendo presente que em seus comentarios, por escrito ou 
em suas declaracOes durante a discussao desta materia no 
Conselho, a maioria dos governos opinaram que a Comissao 
deveria comecar suas atividades o quanto antes possivel, prin-
cipalmente em razdo da urgencia dos problemas do comercio 
internacional de produtos basicos, que se p6s de manifesto nos 
debates relativos a situacao econOmica mundial e ao desen-
volvimento econOmico. 

Tendo presente, ademais, que alguns governos manifes-
taram que, antes de criar a Comissao conviria dar as Partes 
Contratantes do AcOrdo Geral sObre Tarifas Aduaneiras e Co-
mercio a possibilidade de determinar ate que ponto deveria ser 
considerado no AcOrdo o problema da instabilidade dos produ-
tos basicos, 

Tendo presente que se apresentara, esse problema por 
ocasiao da prOxima revisao do AcOrdo Geral, 

Tendo presente tambem a comunicacao em que 0 Di-
retor Geral da Organizacao das NagOes Unidas para a Agri-
cultura e Alimentacao expOe os pontos de vista do Comae de 
Problemas dos Produtos Essenciais da FAO sObre a relagao entre 
as fungoes e atividades da FAO e as da Comissao, conjunta-
mente corn uma exposic,ao das fungOes e atividades de dito 
Comite relativas aos problemas dos produtos basicos e do co-
mercio internacional dos referidos produtos, 

Tendo em conta a necessidade de dar a Comissao uma 
organizacao eficiente e adequada para que melhor possa cum-
prir sua missao, e 

Considerando que a Comissao estudara alguns dos pro-
blemas que ate agora cram da competencia da Comissao Inte- 
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rina de Coordenagao dos ConyOnios Internacionas s6bre Pro-
dutos Basicos, 

Decide : 
1. Criar imediatamente a Comissao para o estudo do 

Comercio Internacional de Produtos Basicos, nas seguintes 
bases : 

2. Fixar as regras seguintes para sua composicao 
a) A Comissao para o estudo do Comercio Internacional 

de Produtos Basicos compor-se-a de urn representante de cada 
urn dos dezoito Estados Membros das Nagoes Unidas eleitos 
pelo Conselho, tendo em conta a necessidade de assegurar uma 
adequada representagao de tOclas as regioes geograficas, bem 
como dos paises em diversos graus de desenvolvimento que 
tenham participagao importante no comercio internacional de 
produtos baslcos ou cuja economia dependa estreitamente dee; 

b) Corn exclusao do periodo inicial, o mandato sera de 
tres anos; 

c) No caso de que o representante de um Estado Mem-
bro da Comissao nao posse, exercer suas fungOes durante tits 
anos completos, a vaga sera ocupada por outro representante 
designado pelo mesmo Estado Membro; 

d) Os membros poderao ser reeleitos; 
e) A Comissao compor-se-a inicialmente dos dezoito 

paises que o Conseiho eleja, o quanto antes possivel, durante 
a segunda parte de seu 18.0  period° de sessoes; 

f) 0 mandato de um taro dos membros da Comissao 
terminara a 31 de dezembro de 1956, o de outro tergo termi-
nara, a 31 de dezembro de 1957 e o do tergo final a 31 de 
dezembro de 1958; 

g) As eleigOes posteriores se efetuarao de acerdo corn o 
processo habitual para as comissOes organicas do Conselho; 

3. A Comissao desempenhara suas atividades tendo em 
conta as seguintes diretrizes : 

a) Qualquer Estado Membro nao representado na Co-
missao podera apresentar a esta, qualquer problema relacio-
nado corn o comercio internacional de produtos basicos que 
seja da incumloencia da Comissao e que considere de especial 
importancia; 

b) Qualquer Estado Membro nao representado na Co-
missao podera participar dos seus debates quando esta estude 
problemas que o interessem diretamente. Da mesma forma a 
Comissao, corn previa autorizagdo do Conseiho, podera convidar 
Estados nao membros das NagOes Unidas a tomar parte em 
discusseies quando sua presenga seja conveniente para o melhor 
esclarecimento dos problemas em estudo; 

c) A Comissao estabelecera e mantera relagOes, por 
meio do Secretario Geral, com outros organs das Nageies Unidas 
e corn os organismos especializados, grupos internacionais de 
estudo e organismos intergovernamentais interessaclos no pro-
blema dos produtos basico,s ou em questOes relativas ao mesme. 
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Especialmente corn respeito a interpretagao de seu mandato e 
a organizagao de seus trabalhos a Comissao consultara de 
modo permanente aos organismos especializados e aos orgaos 
auxiliares cujas atividades se relacionem corn o comercio in-
ternacional de produtos basicos e, em particular, ao Comite de 
Problemas de Produtos Essenciais da FAO, a fim de obter urn 
melhor aproveitamento do trabalho que se esteja realizando 
nesse campo e de evitar duplicagees ou superposigOes com as 
atividades asses organismos; 

d) Sem prejuizo do que se dispes anteriormente, a Co-
missao estara facultada para informar aos Estados Membros 
e nao membros a respeito das conclusees de seus estudos, pana 
enviar-lhes informes e pedir-lhes os dados de que necessite 
para realizar seu trabalho, tudo isso por intermedio do Secre-
tario Geral; 

e) A Comissao reunir-se-e, corn a freqiiencia que julgue 
conveniente ao melhor cumprimento de suas tarefas. A Co-
missao se se reunira quando the sejam apresentados temas 
concretos a serem discutidos; 

f) A Comissao estara, facultada para reunir-se em ses-
sao privada quando considere conveniente ao melhor desen-
volvimento de seu trabalho; 

g) Os Estados Membros da Comissao deverao fazer o 
possivel para que seus representantes sejam expertos de reco-
nhecida competencia, familiarizados corn os problemas tecnicos 
e praticos do comercio internacional de produtos basicos; 

h) Os gastos de viajem e as diarias dos representantes 
dos membros da Comissao nao sera° cancelados com fundos 
das NagOes Unidas; 

4. A Comissao podera, com autorizagao previa do Con-
selho Economic° e Social e de conformidade corn as decisees 
da Assembleia Geral, reunir-se fora da Sede quando o consi-
dere conveniente a seus trabalhos; 

5. A Comissao apresentara ao Conselho Econernico e 
Social informes relativos a suas atividades, nos quais podera 
incluir recomendagOes; 

6. A Comissao podera apresentar ao Conselho seus 
pontos de vista e suas recomendagoes sebre qualquer modifi-
cacao que considere conveniente seja introduzida em seu man-
dato, organizagao e regulamento, corn o fite de assegurar a 
eficiencia pratica de seu trabalho; 

7. A Comissao Interina de Coordenagao dos Convenios 
Lnternacionais Ware Produtos Basicos continuara, por enquan-
to, desempenhando suas fungees naquilo que se refere a con-
vocagao de grupos de estudo intergovernamentais, a formulagao 
de recomendagees ao Seeretario Geral para convocagao de 
conferencias sebre produtos basicos e a coordenagao das ati-
vidades dos grupos de estudo e dos conselhos que se ocupam 
de problemas relativos aos diversos produtos basicos. A Co- 
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missdo assumird tOdas as demais fungOes que ate agora tem 
sido da incumbencia da Comissdo Interina de Coordenag6,o; 

8. 0 Conselho examinara no seu 20.0  periodo de ses-
sOes, em consulta corn o Secretario Geral, o estatuto e as fun-
goes da Comissdo Interina de Coordenagdo; 

9. 0 Conselho estudare. posteriormente o estatuto e as 
fungOes da Comissdo para o estudo do Comercio Internacional 
de Produtos Basicos, tendo em conta os fatos importantes ocor-
ridos nesta esfera, entre os quais os resultados das discussOes 
que tern lugar no seio das Partes Contratantes do AcOrdo Geral 
sObre Tarifas Aduaneiras e Comercio, que deverdo ser exami-
nados logo que sejam conhecidos; 

10. 0 Secretario Geral convocard o primeiro petiodo de 
sess6es da Comissdo o quanto antes possivel dentro do mes de 
janeiro de 1955. 0 programa deste periodo de sessoes compre-
endera os seguintes temas 

a) Estudo da situacao do comercio internacional de 
produtos basicos; 

b) Exame das propostas apresentadas pelos governos 
corn respeito aos problemas internacionais dos produtos basicos; 

c) Exame do mandato, regulamento e programa de 
trabalho; 

11. A Comissao apresentard ao Conselho em seu 20.° 
periodo de sessOes o primeiro informe relativo a suas ativida-
des concretas concernentes ao comercio internacional de pro-
dutos bdsicos, e observagOes corn respeito a suas fungOes, re-
gulamento e programa de trabalho, tendo em conta as atas 
dos debates do Conselho sObre esta materia. 
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