
estudos 
CONCEITOS DOMINANTES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

CONSEQOENCIAS NA POLITICA ECONOMICA INTERNACIONAL 

S. L. PORTELLA DE AGUIAR 

INTRODUCAO 

Que a desenvolvimento econOmico; quais 
sao os paises desenvolvidos; quais sao os 
"outros"; como classifica-los; a que crite-
rios recorrer; que pode acontecer como 
conseqiiencia do reconhecimento interna-
cional dessas qualificagoes, sao esses pro-
blemas da maior atualidade onde quer que 
se discutam questOes relatives a politica 
econ8mica, especialmente no ambito inter-
nacional. Nao he debate que nao se ve-
nha a prender, de uma ou de outra ma-
neira, a posigOes assumidas em relagao a 
essas questOes. 0 vocabulario internacio-
nal se enriquece, utilizam-se formulas ta,- 
cita ou formalmente reconhecidas, na au-
sencia de qualquer definigao firme de seu 
significado. Freqiientemente, as imagens 
criadas para use internacional estao corn-
pletamente divorciadas da realidade, seja 
intencionalmente, por conveniencia politica, 
seja por nao haver prioridade para a mi-
nima de investigacio destinada a esclarecer 
o que errOneamente se supoe ser claro ou 
evidente. 

Como o assunto a demasiado vasto e 
complexo, procuramos limitar-nos a con-
sideragOes preliminares sabre alguns des-
ses problemas, atraindo atengao para ou-
tros menos ardentes, classificando e orde-
nando, para facilitar o raciocinio prejudice-
do pela fantastica confusio de conceitos 
correntes, simplificar o debate e a adogao 
de decisOes coerentes. 

OBJETIVOS 

A determinagao convencional da signifi-
cacao e aplicabilidade da expressao "pais 
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econOmicamente desenvolvido" tem um ob-
jetivo de alcance pratico imediato: permi-
tir a identificacao dos paises inclusos em 
tal categoria e, por exclusao, dos nela nao 
compreendidos, para fins da fixacao dos 
correspondentes direitos e responsabilida-
des, no ambito da colaboragao econ8mica 
internacional. Vejamos qual a situagao 
atual. 

Na ONU — 0 interesse coletivo da co-
munidade internacional no desenvolvimento 
economic° e social da humanidade a afir-
mado pela Carta das Nag5es Unidas (arti-
go 55) em termos de promogio de "pa-
dr5es de vida mais altos, pleno emprego e 
condigOes de progresso e desenvolvimento 
econOmico e social". 0 objetivo a reiterado 
em programas da ONU e organismos espe-
cializados e foi definido corn maior preci-
sio — sem unanimidade, porem — no Prin-
cipio Geral n.° 4 adotado pela recente 
Conferencia das NagOes Unidas para Co-
mercio e Desenvolvimento (CNUCD), o 
qual consagra a necessidade de considera-
cao especial para as paises ditos "em de-
senvolvimento". 

No GAIT — Organismos intergoverna-
mentais, como o AcOrdo Geral de Tarifas 
Aduaneiras e Comercio (GATT) reconhe-
cem o mesmo objetivo. A distingao de duas 
categorias de partes contratantes, desen-
volvidas e menos desenvolvidas — atraves 
do reconhecimento de novos objetivos es-
pecificos e da aplicabilidade de novas de-
veres dentro do AcOrdo — e fixada pela 
nova Parte IV do Ackirdo Geral, intitulada 
"C,omercio e Desenvolvimento", em apli-
cacao provisOria a partir de 8 de fevereiro 
de 1965. 
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CATEGORIAS 

Tacks as resolugoes adotadas pela 	 
CNUCD consagram a dicotomia: paises de-
senvolvidos — paises em desenvolvimento, 
a exemplo de resolugoes anteriores da As-
sembleia Geral e ECOSOC. Em passado 
recente essa dicotomia havia sido expressa 
de varias maneiras, tais como: paises "in-
dustrializados" (Resolugao 1520 XV), ou 
"econemicamente adiantados" (1522 XV) e 
paises "econOmicamente menos desenvolvi-
dos" (1519 XV) ou "subdesenvolvidos" 
(1520 XV), ou, simplesmente, paises "mais 
e menos desenvolvidos" (1515 XV). Mais 
recentemente, porem, a partir da XVII As-
sembleia Geral, se generalizou na ONU o 
use da expressao paises "em desenvolvimen-
to", adotada pela CNUCD, ao passo que o 
GATT se mantem fiel a distingao entre 
"desenvolvido" (ou industrializado) e "me-
nos desenvolvido". 

Subcategorias na ONU — Convem no-
tar, todavia, que a Resoluck,  da Assem-
bleia Geral 1707 (XVI), intitulada "0 Co-
mercio como Instrumento Primario do De-
senvolvimento Econamico", falava, parale-
lamente, em "paises em desenvolvimento e 
subdesenvolvidos", parecendo, aq-sitn, dis-
tinguir entre duas subcategorias, opostas a 
outras duas que seriam as dos "paises alta-
mente industrializados e os paises desen-
volvidos pertencentes a grupamentos eco-
neomicos, etc.". Na mesma Sessao, a Reso-
lucao 1710 (XVI), intitulada "Decada do 
Desenvolvimento", reconhecia, ao lado dos 
paises menos desenvolvidos, "aqueles de-
pendentes da exportagio de uma pauta li-
mitada de produtos primarios", criando, 
assim, corn recurso ao mesmo vocabulario 
do Artigo XVIII (4) (b) do GATT, uma 
categoria intermedifiria, que compreenderia 
paises desenvolvidos ainda excessivamente 
dependentes das atividades agricolas. 

Na America Latina — Os extensos de-
bates na CNUCD sabre diferentes niveis 
de desenvolvimento, ou melhor, sabre o re-
conhecimento de vantagens especiais para 
uma categoria de paises ditos "de menor 
grau de desenvolvimento relative" foi pre-
cedida pela aprovagao do ponto 9 da Carta 
de Alta Gracia que, embora sujeito a in-
terpretagoes controvertidas, representa o 
consenso dos 19 paises latino-americanos 
signatarios. 

Reconhece esse artigo que, "ern vista das 
desigualdades de crescimento entre os pai-
ses em desenvolvimento, se devera con-
templar em favor dos mesmos — tanto por 
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parte dos paises desenvolvidos como pelos 
prOprios paises em desenvolvimento — urn 
tratamento diferencial que responda as ca-
racteristicas peculiares dos diferentes graus 
de desenvolvimento, corn especial aterick 
para os de menos grau". Conclui o ponto 
9 falando em outorga de vantagens espe-
ciais que "nao devem constituir discrimi-
nagao comercial entre paises em desenvol-
vimento". A rigor, ninguem sabe o que 
significa o ponto 9: pretendem os paises de 
menor desenvolvimento relativo que o mes-
mo permits tratamento preferencial — e 
discriminagio comercial — em seu benefi-
cio, o que e negado por outros paises, in-
clusive o Brasil. Tres meses de debate na 
CNUCD nao levaram a qualquer acerdo. 

Na CNUCD — 0 Principio Geral n. 0  15, 
aprovado pela CNUCD por 101 votos con-
tra 0 e 12 abstengOes, inclusive a do Bra-
sil, reconheceu que a adogao das political 
e medidas internacionais para desenvolvi-
mento economic° "deveria lever em consi-
deragao as caracteristicas individuais e di-
ferentes estagios de desenvolvimento dos 
paises em desenvolvimento, corn especial 
atengao para os menos desenvolvidos en-
tre tiles, como meio eficaz de assegurar 
crescimento continuado, corn oportunidade 
equitativa para cada pais em desenvolvi-
mento". Ficou, assim, estabelecida a distin-
gao de caracteristicas e estagios particula-
res, mas samente entre paises em desen-
volvimento. 

A distingao em aprego constituiu signifi-
cativa vitOria para os defensores da tese 
do "menor gran de desenvolvimento rela-
tivo", que conseguiram evitar a subdivisdo 
da categoria dos paises desenvolvidos, co-
me pleiteava a Nova Zelandia, ao propor 
principio que mandava levar em conta "as 
diferengas entre paises em suas estruturas 
econennicas e comerciais e na dimensio e 
estagio de desenvolvimento de suas econo- 
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Subcategorias especiais — Outras cate-
gorias de paises surgiram de resolugoes da 
CNUCD e outros Orgaos. Assim, a CNUCD 
aprovou resolugao (anexo A. VI. 2) da Ata 
Final em que reconhece carater urgente 
para as necessidades comerciais dos wises 
em desenvolvimento cujas exportacOes sao 
compostas principalmente de produtos na-
turais nao renoviveis. 0 pais promotor da 
iniciativa em apreco — a Venezuela — con-
seguiu, desse modo, argumento para obter 
tratamento especial, como contrapeso de 
sua alta renda "per capita". 
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A Associacao Latino-Americana de Livre 
Comercio (ALALC), que ja aceitava, con-
forme o artigo 32 do Tratado de Montevi-
deu, a concessao do tratamento discrimina-
torio em favor dos paises-membros de me-
nor desenvolvimento econarnico relativo, 
criou, com a Resolugao 71 (III), de 31.XI. 
63, outra categoria de paises-membros be-
neficiados corn medidas especiais: os pai-
ses "de mercado insuficiente", isto é, que 
contam corn mercados nacionais de dimen-
sac) inadequada para a expansao ou insta-
lagao de determinadas atividades produti-
vas. 

Resumo — Existem, como se ye, irnime-
ras classificagOes de paises, constituindo 
uma gama de categorias imprecisamente 
definidas ou sem qualquer qualificacao 
quanto a suas caracteristicas, sem delimi-
tacao e frequentemente superpostas. Par-
tindo dos paises altamente industrializados 
passariamos pelos paises desenvolvidos em 
geral (que apresentam diferencas conside-
raveis entre si), chegando aos desenvolvi-
dos ainda excessivamente dependentes das 
exportac5es agricolas (falar de dependen-
cia excessiva da "producao primaria" alte-
raria com.pletamente o conteildo da cate-
goria). Mais abaixo encontrariamos paises 
francamente em desenvolvimento, alguns 
classificaveis (imprecisamente, a verdade) 
coma "em estagio intermediario", classif i-
cacao essa que dependeria dos criterios ado-
tados para a qualificacao do desenvolvi-
mento. Intermediarios seriam, de certo mo-
do, todos aqueles que nao pudessem ale-
gar a aplicabilidade de todos os criterios 
que, em conjunto, precisariam a condicao 
de desenvolvimento ou nao. Os paises de 
alta renda "per capita", dependentes ex-
clusivamente do petreleo (produto natural 
nao renovivel), ai se colocariam. Teriamos, 
entao, a media dos paises menos desenvol-
vidos e, entre eles, os de "mercado insu-
ficiente". Viriam, por ultimo, os evidente-
mente subdesenvolvidos, cujo menor grau 
de desenvolvimento relativo pudesse ser 
facilmente substanciado. 

A definicao das possiveis categorias e 
subcategorias de paises, a identificacao das 
caracteristicas das mesmas e a aplicagao 
met6dica de criterios de maior ou menor 
rigor cientifico para determinagao de sua 
extensao seriam de grande interesse, nao 
samente doutrinario, mas tambem politico. 
Para todos os efeitos praticos, porem, a 
simples identificacao pragmatica dos paises 
pertencentes a umas e outras bastaria para 
fixar os respectivos direitos e deveres, cor- 

respondentes ao estagio de desenvolvimen-
to. 

Nao existem estudos tecnicos adequados 
que permitam identificacao pratica de di-
versas categorias de paises. As divergen-
cias existentes entre economistas no que 
diz respeito a prOpria concepgao do desen-
volvimento; a diversidade das teorias que 
procuram explicar o respectivo processo, e 
a profunda influencia de consideragOes fi-
losOfico-ideolOgicas sabre o problema tor-
nam dificil chegar a acardo sabre defini-
cOes e categorias que sejam, ao mesmo 
tempo, cientificarnente adequadas e pond-
camente aceitaveis. Embora a perfeicao 
seja impossivel no caso, seria desejavel e 
— acreditamos — possivel, conseguir es-
tabelecer urn fundamento te6rico razoivel, 
ainda que pouco rigoroso, para futuras de-
cisoes politicas. 

Metodos aplictiveis — Urn Comite de Pe-
ritos convocado, em 1964, pelas Nac6es Uni-
das, Organizacao Internacional do Traba-
Iho e UNESCO, em seu relaterio intitulado 
"Definicao Internacional e Medida de Pa-
dr6es e Niveis de Vida", examinou exten-
samente certos aspectos do problema em 
apreco, isto é, aqueles aspectos estaticos 
relativos aos metodos para simples medida 
e comparagao dos niveis de vida verifica-
dos nos diversos paises, excluida a consi-
deracao de urn objetivo dinamico de desen-
volvimento. 0 relaterio mencionado cons-
titui, contudo, elemento do maior valor 
para a elaboragao de estudo definitivo sa-
bre o assunto. Mais adiante, fazemos su-
gestOes relativas a classificacao de paises 
quanto ao grau de desenvolvimento, con-
forme metodos semelhantes aos adotados 
no relatOrio da ONU. 

Das conclusOes dos peritos, as seguintes 
tern evidente aplicabilidade aos objetivos 
especificos da medida do desenvolvimento: 

"— elementos nao materiais, embora im-
portantes para conceituagao, sac) fre-
qiientemente incontrolaveis do ponto de 
vista de medida; 

comparagOes internacionais exigem a 
adocao de certos valares que se supoe 
sejam essencialmente os mesmos para 
todos os individuos, ou diferirem de for-
ma conhecida; 

— o mandato nao era a fixacao de um 
conjunto de valares, mas o estudo dos 
objetivos geralmente aceitos de politica 
econamica e social, tal como definidos 
por Orgaos nacionais e internacionais, e 
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a identificagao dos valtires comuns con-
tidos nesses objetivos; 

— a solugao mais satisfatOria seria atraves 
da medida de aspectos claramente limi-
tados e quantificaveis que seriam con-
siderados "componentes" e tratados iso-
ladamente; 

— seriam selecionados como "indicadores" 
certos fatOres especificos de medida es-
tatistica de algum aspecto de cada com-
ponente; 

— nao havia indicador unitario que pu-
desse, por si prOprio, transmitir a tota-
lidade dos conceitos estudados e permi-
tisse, isoladamente, a comparacao inter-
nacional; 

— alguns indicadores nao dao a medida 
completa do componente, mas a de as-
pectos particulares do mesmo, nao sen-
do passiveis de adigao; 

— a combinaggio de varios indicadores es-
pecificos poderia resultar em urn indice 
agregado ou sintetico; 

— nao existe, atualmente, metodo satisfa-
tOrio para combinar estatisticamente cer-
tos indicadores em urn imico agregado; 

— a totalidade de recursos disponiveis pela 
comunidade constituiria indicador rela-
tivamente exclusivo dos determinantes 
do nivel de vida, mas o conceito de ren-
da nacional esta sujeito a serias limita-
g6es, quando usado para fins de compa-
ragao internacional; 

— uma das dificuldades no use de dados 
de renda nacional consiste em que os 
mesmos nao revelam distribuigao da 
renda dentro do pais e, por conseguinte, 
a disponibilidade real do total de recur-
sos para os diferentes setores da popu-
lack; 

— o nivel de vida a nao sOmente afetado 
pelo total da renda nacional, mas tam-
bem pela sua utilizagao, em consumo e 
poupanga; 

— nao basta ter uma ideia dos recursos 
disponiveis pela comunidade. 	igual- 
mente importante saber se a taxa de 
crescimento dos recursos disponiveis 
acompanha, flea para atris ou ultra-
passa o crescimento da populagao; 

— entre os problemas levantados esti o do 
grau em que os indicadores sao varia-
veis independentes, ou sao interdepen-
dentes, e, de certo modo, versOes urn do 
outro; 

— ha tendencia no sentido de alta correla-
gao dos indicadores, embora, come exce-
gao, alguns indicadores se movam em 
diregoes opostas; 
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— urn problema seria o do grau em qu 
os indicadores indicam meios e dispom-
bilidades, mais que niveis reais; 

— ha macro-indicadores e micro-indicado 
res; indicadores mais diretos de condi-
goes atuais, e menos diretos, de dispo-
nibilidades; os que medem o existente 
e os que expressam tendencia; 

— os indicadores de tendencia revelam o 
aspecto dinamico do desenvolvimento e 
medem, ate certo ponto, a possibilidade 
de evolugao; 

— as comparagiies monetarias sao instru-
mento necessario, mas devem ser inter-
pretadas de acardo corn a utilizagao dos 
recursos e sua relagao corn necessidades 
e preferencias pessoais; 

— os problemas tecnicos ligados a medida 
dos componentes podem ser resumidos 
sob os seguintes titulos: 1) Adequacida-
de no tempo; 2) Exatidao; 3) Represen-
tatividade; 4) Comparabilidade; 

— as subdivisOes em componentes impli-
cam classificagao arbitraria. 0 teste de-
finitivo de qualquer classificagio seria 
sua utilidade para a finalidade a que se 
visa; 

— a escolha de indicadores a limitada nao 
so pela disponibilidade de dados, mas, 
tambem, pelo requisito de sua expressao 
em forma mensuravel e internacional-
mente comparavel. A selegao geral se-
ria sempre de compromisso." ( 1 ) 

Processo pragmatic° — 0 outro caminho 
para a divisio dos paises do mundo em ca-
tegorias e o pragmatic°. As categorias sao 
arbitrariamente tragadas, refletindo, de um 
lado, ulna consciencia basica dos problemas 
levantados e, do outro, a divisao de fOrcas 
entre varios grupos de paises. As decis5es 
da ONU, CNUCD e GATT sac) desse tipo. 
Quanto a identificagao prOpriamente dita 
dos paises, separados em desenvolvidos e 
em desenvolvimento, a caminho pragmatic° 
tem tido a preferencia da comunidade in-
ternacional. A resolugao 1875 (S-IV) da 
Assembleia Geral, relativa ao financiamen- 

(1): 0 Comite da ONU sugeriu o seguinte cata-
logo internacional dos componentes dos ni-
veis de vida: 

1) saude, inclusive condigoes demograficas; 
2) alimento e nutrigio; 
3) educagio; 
4) condigoes de trabalho; 
5) emprego; 
6) consumo e poupanga; 
7) transporte; 
8) habitagio, inclusive instalacoes; 
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to da Fero de Emergencia da ONU, enu-
mera os paises desenvolvidos. A lista cons-
tante dessa resolucao, depois de atualiza-
da, serviu de base para a classificagao de 
paises utilizada pela IV Comissao da 
CNUCD na resolucao sObre problemas ins-
titucionais e participacao de paises na Jun-
ta de Comercio e Desenvolvimento. 

Direitos e deveres — Ao Comite de Co-
mercio e Desenvolvimento, recentemente 
criado no GATT, foi dada competencia 
para examinar tOdas as questOes que se 
apresentem quarto a possibilidade de uma 
parte contratante ser considerada como me-
nos desenvolvida, nos termos da nova Par-
te IV do Acordo Geral. A atribuica'o de 
tal qualidade determinara os direitos e de-
veres especiais da parte contratante, pois 
o AcOrdo Geral, tal como emendado pela 
Parte IV, contem compromissos corn valor 
juridic° que se aplicam sOmente as partes 
contratantes desenvolvidas. 

Assim, segundo a classificagao dicotO-
mica que acaba de entrar em vigor no 
GATT, existem poises menos desenvolvidos 
que tem direitos especiais e deveres limita-
dos, esses Oltimos comuns a tOdas as par-
tes contratantes. Do outro lado, existem os 
paises desenvolvidos, cujos direitos sao co-
muns a todos, nos termos do AcOrdo Ge-
ral, mas aos quail cabem deveres especi-
ficos. Nao havendo categoria intermedia-
ria — o que foi pleiteado sem sucesso pela 
Australia, como pais dependente da expor-
toga° de uma gama limitada de produtos 
agricolas — a ascencao de urn pais da qua-
lidade de menos desenvolvido a categoria 
superior significaria, de urn so golpe, ser 
privado de todos os direitos especiais (no 
campo de remocao de barreiras para seus 
produtos, essencialmente), recebendo, ao 
mesmo tempo, o pesado onus de uma con-
trapartida de deveres, tracada de enco-
menda para os paises mais fortemente in-
dustrializados. 

CONTEUDO DOS CONCEITOS 

Atraso e subdesenvolvimento — 0 "de-
senvolvimento econOmico", como ideal a 
atingir e de certo modo, padrao para me-
dida da situagao econOmica dos paises, 
conceito cujo use nos fOros internacionais 
se difundiu em periodo relativamente re- 

9) traje; 
. 10) recreagao e espetaculos; 

11) seguro social e 
12) Liberdades humanas.  

cente. Anteriormente se falava em paises 
adiantados, progressistas, ou pura e sim-
plesmente ricos, e paises, areas ou povos 
atrasados. 

A interpretacao e comparacao desses di-
ferentes conceitos a fundamental para nos-
sos fins. Fazemos especial referencia ao 
estudo intitulado "Uma Interpretacao do 
Atraso EconOmico", de H. Myint ( 2 ), parti-
cularmente as seguintes consideracties do 
referido autor, de especial relevancia para 
o assunto aqui examinado, pois resumem e 
coordenam os principais argumentos cor-
rentes: 

— tOda a argumentacao sabre subdesen- 
volvimento se prende a dicotomia: atra- 
so (dos povos) e subdesenvolvimento 
(de recursos); 

— povo atrasado e o grupo que nao teve 
sucesso na luta econOmica pela sobrevi-
vencia, o que implica, em comparagao 
corn outros grupos "adiantados", enfase 
na concepcao do homem, como "ator" e 
problema central; 

— o conceito de "recursos subdesenvolvi-
dos" se prende a nocao de alocagao dos 
mesmos entre usos alternativos, corn o 
fim de maximizar o produto total. Sub-
desenvolvimento seria o desvio em re-
lacao ao Otimo; 

— na concepgao do subdesenvolvimento, 
ainda ha tendencia a atribuir importan-
cia .prioritaria aos recursos naturais, 
sendo paises subdesenvolvidos os que 
tern maiores recursos naturais em po-
tencial, aguardando desenvolvimento; 

— nessa mesma concepcao, os "recursos 
humanos" constituem unidades impes-
soais de recursos, nao distintos dos na-
turais; 

— o problema dos paises ditos "subdesen-
volvidos" se explica tanto pelo "subde-
senvolvimento" de recursos como pelo 
"atraso" do povo. Sao fenOmenos distin-
tos que nao coexistem necessariamente; 
quando coexistem, tendem a agravar-se 
matuamente em circulo vicioso; embora 
o "subdesenvolvimento" de recursos 
possa causar "atraso" do povo, o desen-
volvimento eficiente de recursos natu-
rais nao traz necessariamente a redu-
cao desse atraso, podendo o povo, no 

(2) "An Interpretation of Economic Backwar-
dness". H. Myint. Oxford Economic Papers 
1954, reproduzido em "The Economics of 
Underdevelopment", coletanea organizada par 
A. N. Agarwala e S. P. Singh, Oxford Uni-
versity Press. 
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todo ou em parte, ficar excluido dos be-
neficios resultantes de tal exploragao; 

— ligado a concepgao de "atraso" teriamos 
o chamado "principio das necessidades", 
preso a consideragOes de miseria huma-
na ou descontentamento social e que 
justifica a assistencia internacional sob 
a forma de donativos; 

- ligado a concepgao oposta de subdesen- 
volvimento esti. o "principio da produ-
tividade", isto é, alocagao otima dos re-
cursos mundiais de capital em relagao 
aos demais, naturais e humanos. Do 
mesmo se origina o argumento de que o 
subdesenvolvimento dos recursos de-
corm da utilizagao de volume de capi-
tal inferior ao aim°, sendo, portanto, 
causa basica do "subdesenvolvimento" o 
fluxo insuficiente de recursos dos pai-
ses adiantados. DaI a justificativa dos 
investimentos diretos e emprestimos in-
ternacionais em bases comerciais; 

— o principio de produtividade pode ser 
visto sob aspecto "estatico", de alocagao 
otima de investimentos, ou "dinamico", 
de estimulo a outros investimentos; sob 
o aspecto "privado" — em que o sub-
desenvolvimento seria causado por obs-
ticulos e restrigOes "artificiais" ao livre 
movimento internacional de capitais pri-
vados, que desenvolveriam os recursos 
naturals em bases comerciais, ou sob o 
aspecto de "produtividade social" dos 
investimentos, atraves de melhora do 
capital social, em educagao, saUde  pit-
blica e comunicagoes. Esse Ultimo con-
ceito a invocado para justificar fluxos 
internacionais de fundos — de governos 
e organismos — para desenvolvimento 
da infra-estrutura; 

— e conclusio de H. Myint de que tOdas 
as contradigOes, em teoria e pratica, no 
relativo ao problema do desenvolvimento 
decorrem de tentar superpor os dois 
conceitos basicos e explicar o "atraso" 
humano exclusivamente em termos de 
subdesenvolvimento de recursos, usando 
paralela ou alternativamente argumen-
tos ligados a uma e outra ideia. 

A dicotomia de Myint explica a argumen-
tagao internacional sObre o assunto e mui-
tas de suas contradigoes. Assim, notamos 
a aversao dos paises a que se lhes apli-
que a qualificagao de atrasados, que torna 
evidente a falencia dos mesmos — histOri-
ca ou atual — na solugao dos problemas 
econOmicos e na competigao corn outros, 
levantando o problema de responsabilidade  

por essa falencia. 0 conceito de desenvo 
vimento a mais impessoal e o prOprio ve t 
bo, usado no participio passado, deixa • 
definido o sujeito responsivel pela agao, 
pela falta de agao, no caso. Existe, ain 
assim, uma gradagao: "subdesenvolvid 
parece pejorativo e sinOnimo de "atrasado' 
"menos desenvolvido" a simplesmente co 
parativo e permite comparagOes favorave 
corn outros ainda menos desenvolvidos; "e 
desenvolvimento" a encorajador, dinamici  
politicamente conveniente e parece indic 
a implementagao eficaz de urn propOsito d 
pail e da comunidade internacional no seri 
tido de "resolver os problemas" no ma 
breve prazo. 

0 "atraso" a de dificil justificagao. 
falta de "desenvolvimento" a conveniente-
mente explicavel, seja pela escassez de cer-
tos recursos naturais basicos, pela caren-
cia de capital, seja pelas politicas seguidas 
por outros paises: restrigOes a importagao, 
influencia na deterioragao dos termos de 
intercambio, etc. Em resumo, a culpa e 
sempre alheia. A responsabilidade atribui-
da a outrem, ainda que corn justiga, desvia 
a atengao da parte de responsabilidade pro-
pria. 

A distingin entre o atraso e o subdesen-
volvimento permite, ainda, classificar pai-
ses — caso da Republica Sul-Africana —
que, conforme varios criterios, atingiram a 
categoria de "desenvolvidos", atraves da 
exploragao eficiente de recursos naturais e 
humanos, deixando a margem, em comple-
to "atraso", a maioria da populagio, todo 
urn grupo racial. 

A oposigaa entre o "principio das ne-
cessidades" e o da "produtividade", isto e, 
entre o fundamento do donativo e o do em-
prestirno bancario, conduz como sintese ao 
"soft loan" a longo prazo e condigOes sua-
ves, que procura matar os dois coelhos corn 
uma 'cajadada. 

A dicotomia de Myint, baseada na dis-
tingao homem-recursos, a legica e facilita 
a explicagao de muitos dos pontos de vista 
enquadrados dentro do conceito amplo de 
desenvolvimento. A distingao semantica 
entre as palavras atraso e subdesenvolvi-
mento, porem, nao é nada rigorosa, nem 
corresponde exatamente aos conceitos de 
ordem urn tanto filosOfica ligados a uma e 
outra palavra. Conviria, portanto, procu-
rar outra maneira de exprimir tais con-
ceitos. 

Desenvolvimento humano e estatal — 
Acreditamos poder cobrir os diversos pro- 
blemas em pauta corn uma classificagio 
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ltambem. dicotamica, baseada na identifica-
gao (mais ou menos ideolOgica) da unidade 
que constitui, ao mesmo tempo, "sujeito" e 
'objeto direto" do processo de desenvolvi-

ento. 
Se, conforme o conceito escolhido, a uni-

dade for o individuo, teremos o "desenvol- 
vimento para o homem" ou "humano". Se, 
por outro lado, a unidade selecionada como 
significativa for urn grupo social — que 
pode ser o Estado e seus maltiplos e sub-
multiplos, isto 0, os agrupamentos interna-
cionais politicos e econamicos, ou as subdi-
visoes politicas ou geogrificas dentro do 
Estado — teremos o "desenvolvimento es-
tatal". 

Pode-se responder que todo desenvolvi-
mento tern por fim o beneficio do homem. 
Parece evidente, ainda, assim, que o peso 
relativo atribuido ao individuo dentro da 
unidade a que pertence varia infinita-
mente de urn para outro grupo, sendo ge-
ralmente passive] identificar o objeto da 
enfase na ideologia dominante. 0 excesso 
de simplificagao no caso, e atil: a enfase re-
cai seja sabre o individuo, seja sabre o Es-
tado. Nao convem entrar, aqui, em ques-
tOes filos6ficas relatives a verdade, reali-
dade ou justiga das duas teses. 0 que nos 
interessa sao seus efeitos priticos sabre a 
conceituagao do desenvolvimento. 

Aceitando-se o "desenvolvimento huma-
no", o indicador relativo a renda nacional 
deveria ser considerado "per capita", ao 
passo que, no caso do "desenvolvimento 
estatal", a renda nacional seria a dessa 
unidade, em termos absolutos. 0 mesmo 
aconteceria corn os demais indicadores que 
fessem selecionados para caracterizar o de-
senvolvimento. Teriamos, assim, exporta-
ciies totals ou "per capita"; produgao ou 
consumo total ou "per capita" de ago, ci-
mento, energia, papel, produtos quimicos, 
percentagem de alfabetizados na populagao 
ou namero total de alunos matriculados no 
curso superior, etc. Ve-se que a natureza 
dos indicadores poderia tambem variar, 
conforme uma ou outra tese; pois alguns 
deles seriam mais significativos em termos 
absolutos, outros em termos "per capita". 
Assim, a produgao total de ago di um 
aspecto da realidade e o seu consumo per 
capita outra visao da mesma. 

A nogao de desenvolvimento humano re-
sulta na atribuicao de especial importan-
cia a renda "per capita" efetiva. A coexis-
tencia de renda "per capita" (virtual) me-
dia, em alto nivel, e de grande diversidade 
na sua distribuigao (geogrifica ou par 

classes sociais) encontra justificativa na 
tese oposta de desenvolvimento estatal. Se-
lecionada a renda nacional como criteria, o 
pais na condigao mencionada seria desen-
volvido como unidade, mas subdesenvolvido 
no que diz respeito aos seus nacionais. 

Conotacoes do desenvolvimento "huma-
no" — A ideia do desenvolvimento huma-
no 6 essencialmente internacionalista, ji 
que os interesses do homem desconhece-
riam as fronteiras. Poder-se-ia especular 
que essa tese permite argumentagao do tipo 
livre cambista: comercio livre e livre tran-
sit° de capitais (desde que houvesse, tarn-
bem, livre transit° do homem), etc. A 
identificagao desse tipo de argumentagao 
corn a tese em aprego nao seria nunca per-
feitamente exata, pois esses diversos con-
ceitos ou escolas tern aspectos doutrinirios 
e priticos nem sempre coerentes uns corn 
os outros. 0 raciocinio seria tambem di-
ficultado por problemas de natureza filo-
sofica, como a questa° de onde estaria o 
maior bem para a humanidade: no pro-
gresso miximo de um ninnero reduzido de 
individuos e estagnagao dos demais, ou no 
progresso limitado de todos. 

A tese de desenvolvimento humano nao 
6, assim, incompativel corn as barreiras ao 
comercio e ao fluxo de capitais e corn a 
limitagao a liberdade de transit°, para a 
protegao de interesses nacionais, ou melhor, 
dos nacionais como individuos; desde que 
o beneficio total para estes superasse o 
prejuizo causado a outrem. As unidades 
para estimative nao seriam os Estados, con-
siderados como beneficiados ou prejudica-
dos, mas suas populagOes, o que viria a dar 
na mesma. 0 raciocinio aqui ji se torna 
impalpavel, nao conducente a resultados 
priticos e inutil para os fins deste traba-
lho. 

0 conceito de desenvolvimento "humano" 
essencialmente igualitirio. Para que se 

verifique sua aplicagao, a necessirio sena° 
igualdade, pelo menos um minimo de con-
formidade na distribuigao (em qualquer 
sentido) das caracteristicas do desenvolvi-
mento e seus beneflcios dentro da unidade 
social em consideracao. As desigualdades 
regionais e de classe tornam falsa a medida 
do desenvolvimento assim conceituado, ain-
da que em termos "per capita". Hi hill-
meros exemplos de paises em que hi evi-
dencia "prima facie" de que a renda "per 
capita" de nivel alto nao reflete o padrao 
real de desenvolvimento, pois resulta de 
media estatistica entre a miser-la de muitos 
e a opulencia de poucos. A falencia da 
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renda "per capita" come criterio a indite 
seguro de que o conceito dominante na 
pritica e o do "desenvolvimento estatal", 
adotado como o mais compativel corn o ob-
jetivo de diluigao de uma carga de respon-
sabilidade, a responsabilidade pelo atraso 
humano e pobreza, a despeito da disponi-
bilidade de recursos. 

Conotagoes do desenvolvimento "estatal" 
— Quais seriam os conotagOes do "desenvol-
vimento estatal"? Haveria, em primeiro 
lugar, a tendencia de exprimir tides as 
medidas do desenvolvimento em termos ab-
solutos: produto nacional, valor total das 
exportagOes, producao total de ago, valor 
adicionado da produgao industrial, nirmero 
de fibricas existentes etc. Esse tipo de in-
dicador se presta a uma apresentacio esta-
tistica favoritvel, que salienta o progresso 
realizado, especialmente quando o mesmo 
se concentra em urn made° moderno, nao 
havendo ainda recursos para distribuicao 
ample de beneficios. 

A adocao de tal conceito de desenvolvi-
mento resulta em complete substituigao dos 
padroes que poderiam ser utilizados na 
classificagao de paises, pois as grandes uni-
dades sociais seriam inevitavelmente medi-
das em "grandes numeros", o que poderia 
tambem lever a conclusan de que quase 
todo pais grandee desenvolvido. 0 con-
tend° politico desse conceito de desenvol-
vimento ai se revela. Seria a China con-
siderada pais desenvolvido, porque tem 
grande potencial econamico, militar e tec-
nolOgico, ainda que os seus padrOes "per 
capita" sejam baixissimos? Se o conceito 
adotado f8r o do "desenvolvimento estatal" 
seria quase inevitivel considerar a China 
desenvolvida, ainda que dentro do conceito 
"humano" o resulted° fOsse oposto. 

A repercussao desses conceitos na poll-
tica econOmica internacional a ainda impre-
cise. A significacao do "tamanho" da uni-
dade politica econOmica foi enfatizada pela 
Nova Zelandia na CNUCD, havendo aque-
le pais introduzido tal conceito em urn pro-
jeto de principio submetido a Conferencia 
(vide paragrafo acima). Salientou aquele 
pais que uma medida quase rotineira na 
politica de importacao de urn grande pais 
poderia ter imensas repercussOes na econo-
mia de urn pequeno pais exportador, inde-
pendentemente do grau de desenvolvimento 
dos dois. 

0 conceito "dimensional" perde em en-
fase, na atualidade dos faros internacionais, 
para o de estigio de desenvolvimento. Ve-
mos consagrada, pelo menos em principio,  

a obrigagao de certos paises adiantad 
que constituem pequenas unidades eco 
micas, de fornecer assistencia ou cone 
vantagens especiais a grandes unidades ec 
nomicas que, embora subdesenvolvidas " 
capita", dispOem de recursos totais conside 
riveis e de um setor moderno fortemen 
industrialized° e quase auto-suficiente. 
sa situagao pode chegar ao absurdo, quan 
do se considera que alguns dos paises de 
senvolvidos de que se trata atingiram se 
atual estado atraves de imensos e prolon-
gados esforgos e aproveitamento de recur-
sos naturais escassos, enquanto que outros, 
aceitos como menos desenvolvidos e me-
recedores de vantagens especiais, disp8em 
de masses de recursos nao aproveitados e 
gozam, em alguns casos, de niveis de ren-
da superiores aos dos primeiros. 

0 conceito de desenvolvimento "estatal", 
medido que por grandes Mimeros, valo-
rize a climensio absolute e justifica o cres-
cimento nacional, em todos os sentidos, 
pelas consequencias politicas e militares 
desse crescimento. , Urn grande pais, por 
mais atrasado que seja — imimeros 
exemplos — tern peso na comunidade in-
ternacional. Por mais pobre que seja em 
termos "per capita", tal pais pode forne-
cer ajuda econamica que, para paises me-
nores, pode ter grande significagao. Apesar 
do progresso das armas modernas, a massa 
humana ainda conta para fins militares. A 
grande unidade econ8mica, corn sacrificio, 
pode juntar em urn nticleo as recursos eco-
nornicos e tecnolOgicos necessirios a cria-
can de equipamento militar modernissimo, 

o caso da bomba atOmica chinesa e da 
possivel bomba hindu. Em resumo, o po-
der de auto-determinacao da unidade so-
cial nao se expressa pelas medidas "per 
capita", mas em grandezas absolutes, o que 
di especial validade e, em certos casos, 
predominfincia, ao conceito de desenvolvi-
mento de que estamos tratando. 

Urn dos aspectos do crescimento nacio-
nal e o demogrifico. Poder-se-ia dizer que 
a tese favorivel ao crescimento da popu-
lagao sem limitagiies se prende ao conceito 
de desenvolvimento "estatal", ao passo que 
as ideias qualificadas de "neomalthusianas" 
estao afiliadas ao desenvolvimento "h 
no". A atitude puramente "estatal" po 
ria ser assim formulada: a pobreza indi 
dual née importa, pois a coletividade, de 
que suficientemente numerosa, pode disp 
como um todo, dos meios necessirios. 

Ambas essas correlagOes constituem, 
claro, simplificacifies de certo modo exag 
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radas. Poder-se-ia contestar que o incre-
ment° da populagao eventualmente condu-
zira a major desenvolvimento e a padroes 
mais altos para niunero major, etc. Nao 
queremos entrar na polemica relativa ao 
assunto. 0 que nos parece claro a que o 
tipo de argumento favoravel ao cresci-
mento demografico irrestrito tem em vista 
objetivos que exigem populagio incremen-
tada, ainda que de baixo nivel "per capita". 
Citar-se-iam necessidades de incremento 
do mercado nacional para urn minimo de 
consumo que justificasse o estabelecimento 
de certos atividades produtivas. A intencao 
de elevar o padrao "per capita" dessa po-
pulacio crescente, embora muito real, fi-
caria para realizacao posterior, como obje-
tivo secundario no tempo, embora nao 
secundario em importancia. No prazo pre-
visto, o que contaria seria o progresso 
absoluto da unidade social. Os argumentos 
de tipo neomalthusiano, por outro lado, so 
teriam em vista a elevagao do padrao "per 
capita", embora, em certos casos, se pudesse 
provar que a limitagao do crescimento de-
mografico dificultaria a consecucao de 
certos objetivos de desenvolvimento, o que 
afetaria, a longo prazo, o crescimento dos 
prOprios padrOes de vida "per capita". 

A ideia de auto-suficiencia, em seu as-
pect° mais ample, a caracteristica do "de-
senvolvimento estatal". Nao se trata mais 
de relagOes humanas em ignorancia das 
fronteiras, mas sun de relagOes de unidades 
bem delimitadas. Nessas condigOes, esse 
conceito de desenvolvimento nao a apro-
priado aos pequenos Estados, cujo grau de 
dependencia da comunidade a naturalmente 
major que o das grandes unidades. A sen-
sibilidade dos primeiros as medidas adota-
das pelas ultjmas a major que a inversa. 
Se os pequenos Estados enfrentam dificul-
dades especiais — estreiteza de mercados, 
escassez de certos recursos naturais — po-
dem, por outro lado, construir sua prospe-
ridade corn elementos que para as grandes 
unidades teriam valor marginal: turismo, 
etc. 

Nao falamos em auto-suficiencia abso-
luta, que nao so nao existe como nao 
considerada desejavel. Trata-se, por assim 
dizer, de auto-suficiencia no grau neces-
sario para reduzir a uma proporgao acei-
tavel, em termos de risco politico e econo-
mic°, os fatOres exOgenos, independentes 
do contrOle da autoridade social, em rela-
cao aqueles fatOres internos ao sistema. 

A auto-suficiencia comercial — conside-
rada a imensa variedade de produtos im- 

portados e exportados e a impossibilidade 
de determinar sua essencialidade ou impor-
tancia relativa sem recorrer a criterios sub-
jetivos — nao parece ser conceito que te-
nha urn minimo de precisao necessario 
selegao e aplicacao de um indicador esta-
tistico. Nao se poderia dizer que urn pais 
seria mais desenvolvido do que outro por 
importar menor proporcao do total das suas 
necessidades de consumo e investimento, 
pois, sendo essas necessidades infinitamen-
te variaveis, o estar urn pais em nivel de 
economia de simples subsistencia assegura-
ria automaticamente sua auto-suficiencia. 

A auto-suficiencia tecnolOgica a dificil de 
definir ou medir mas, sem clAvida, tern sig-
nificagao na caracterizacao do desenvolvi-
mento. Quanto mais desenvolvido o pais, 
maior o rulmero absolute de patentes ne-
cessarias ao progresso de sua economia, in-
clusive patentes estrangeiras, mas — acre-
ditamos — major a proporgao de patentes 
nacionais no conjunto. Assim, a Franca 
adquire, ao que parece, seis patentes ame-
ricanas para cada uma que vende aos EEUU. 
Havendo atraso total, porem, tambem ha-
veria auto-suficiencia, no sentido de que o 
minim° de tecnologia primitiva necessario 
a subsistencia poderia ser de origem nacio-
nal. Assim, a medida do desenvolvimento 
tecnolOgico seria aplicavel para caracterizar 
o "desenvolvimento estatal", sendo repre-
sentativa sOmente para os altos niveis, con-
tudo. 0 grau de auto-suficiencia talvez so 
tivesse significagao para a distingao de sub-
categorias entre os paises desenvolvidos ou 
quase. A comparagio entre a capacidade 
nacional de absorver e utilizar processos 
tecnologicos e a capacidade maxima, into 
é, a utilizacao de todos os processos exis-
tentes poderia ser empreendida coma es-
timativa arbitraria, nao permitindo classi-
ficacao sistematica de paises, mas imica-
mente urn "desempate" entre cases quase 
identicos. 

E a auto-suficiencia industrial? — Exis-
tern dificuldades de conceituagao e medida 
da mesma natureza das encontradas no 
exame dos outros tipos de auto-suficiencia, 
dificuldades essas decorrentes do recurso a 
urn padrao elastic° de medida, isto e, as 
necessidades de desenvolvimento do pais, 
que sao crescentes e correlacionadas ao 
proprio estagio de desenvolvimento indus-
trial expresso pela proporgao de cobertura 
nacional de necessidades ern expansao. 

Contudo, argumentos ligados a ideia de 
"auto-suficiencia industrial" sao freqiien-
temente utilizados na pratica como crite- 

REVISTA DO BNDE 	 11 



rio de desenvolvimento. Costuma-se dizer: 
"Fabricamos 70% de nossas necessidades 
em equipamento de tal tipo" como prova 
de ter atingido certo estagio de desenvol-
vimento industrial. Dados dessa ordem, 
porem, sac) subjetivos e nao permitem corn-
paragao com outros paises. 0 que ha e a 
comparagao da capacidade atual ou a ins-
talar corn a procura ou projegOes da mes-
ma. Basta ser modesto no calculo das ne-
cessidades ou, de algum modo, limitar a 
procura, para poder cobrir as necessidades 
100% (ou quase) corn produgio nacional. 

Poder-se-ia medir a auto-suficiencia in-
dustrial se houvesse uma nomenclatura in-
ternacionalmente reconhecida de todos os 
tipos de manufaturas, possivelmente uma 
combinagao da classificagao comercial in-
ternacional (SITC) corn a classificagao das 
atividades econemicas da ONU. Os paises 
de economia planificada utilizam uma clas-
sificagao de tipos de maquinas que-permite 
identificar os ja produzidos pela indUstria 
nacional, os nao produzidos e as respecti-
vas percentagens. Havendo um padrao  uni-
co, ainda que imperfeito e arbitrario, os 
paises poderiam ser classificados, conforme 
tivessem capacidade para produzir maior ou 
menor parte do nUmero total de manufa-
turas, que constituiria o 100% da auto-su-
ficiencia. Seria esse indicador um dos 
mais representativos do desenvolvimento 
"estatal'. 

Teriamos assim, a desenvolvimento "es-
tatal" associado a argumentagao favoravel 
a autarquia e ao valor estimulante das res-
trisOes ao comercio. 0 que se teria em vis-
ta seria uma nova divisio internacional do 
trabalho, orientada segundo o prisma na-
cional do interessado, para dar maior bene-
ficio aos que se encontram dentro de de-
terminada unidade social. Evidentemente, 
para cada pais ou agrupamento, haveria 
uma formulagao diferente, uma visa() na-
cionalista. 

Enfim, o desenvolvimento "estatal" 
compativel corn a existencia de profundas 
diferengas de estigio de desenvolvimento 
entre setores da economia ou regiOes. 0 
conceito de imperio como unidade admite 
uma metropole desenvolvida e colOnias sub-
desenvolvidas. Tal "imperio" nao a neces-
sariamente o de tipo classic°, multinacio-
nal, podendo-se assim qualificar urn pais em 
que os beneficios do desenvolvimento se 
concentram em uma Unica regiao e o Onus 
nas demais. 0 desenvolvimento estatal de 
tipo "setorial", corn consideravel desnivel 
entre o setor moderno e o tradicional, en- 

quadraria o model° observado em certos 
paises de economia planificada. 

A coincidencia do setor moderno corn 
regiOes geograficas, decorrente de uma evo-
lugao natural sem planejamento, caracteri-
zaria o model° de desenvolvimento de cer-
tos paises de livre iniciativa. Poder-se-ia 
falar em desenvolvimento estatal de tipo 
"regional". 

Tanto no caso "setoriar, como no "re-
gional", a tendencia seria considerar o 
progresso do setor ou da regiao como si-
nOnimo do progresso de Vida a economia 
em todo o seu territories. Os niuneros ab-
solutos levariam a super-estimacao do de-
senvolvimento e a satisfagao coin os resul-
tados obtidos, que perderiam o impacta se 
diluidos sob a forma de medias represen-
tativas do que se passa em tOda a unidade 
social. 

Resumo — Pod.eriamos comparar da se-
guinte maneira — sempre corn o exagero 
da excessiva simplificagio — as conota-
cOes das teses opostas: o desenvolvimento 
"humano" seria: internacionalista; iguali-
Olio; livre-cambista; neomalthusiano; des-
favoravel a distingOes entre paises, consi-
derados irrelevantes como unidades; me-
dido essencialmente par indicadores "per 
capita". 0 desenvolvimento "estatal" se-
ria: nacionalista; tolerante a curto prazo das 
diferengas de padrao por classe, setor ou 
regiao; favorivel ao estimulo das restri-
cOes comerciais; tendente a autarquia co-
mercial, industrial e tecnolOgica; demo-
graficamente expansivo; especiahnente ajus-
tado as grandes unidades sociais; medido 
essencialmente por indicadores absolutos. 

A conclusio preliminar a que podemos 
chegar a de que os dois conceitos de de-
senvolvimento — "humano" e "estatal" —
nao podem ser aplicados em sua forma, 
por assim dizer, pura, sem conduzir a um 
afastamento excessivo da realidade. Os 
argumentos ligados a uma e outra tese sao 
utilizados pragmaticamente, o que a certo 
e inevitavel. Infelizmente, o excesso de 
pragmatismo pode levar a contradigOes e 
incoerencias imprevisiveis que nao se jus-
tificam pelos seus resultados praticos. A 
atuagao internacional de um pais pode en-
trar em conflito corn a sua politica declara-
da. A viteria da primeira pode resultar 
em uma dificil reformulagao da segunda. 
Se vence a teoria, o interesse pratico atual 
pode ser prejudicado. 

0 que se observa comumente e a politica 
"faga o que eu digo e nao faga o que eu 
fago", isto é, a defesa "a serio" de teses 
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destinadas a aplicaga° por todos os demais 
e das quais o seu advogado quase sempre 
escapa pelo recurso a derrogacOes "prag-
maticas". Evidentemente tal politica pres-
supOe consideravel poder de barganha e 
bastante cinismo. 

Seria desejavel, portanto, disper de urn 
conceito ecletico de desenvolvimento que 
fornega base sOlida para uma argumenta-
cao coerente e tenha a flexibilidade sufici-
ente para adaptagao a certas necessidades 
pragmaticas. 

A formulagao de tal conceito é possivel, 
estamos certos, pois nem as teses que reu-
nimos sob a denominacao de desenvolvi-
mento "humane", nem as do desenvolvi-
mento "estatal" dispOem de monopOlio da 
verdade. 0 recurso alternativo a uma e 
outra leva a crer que a explicagao da rea-
lidade este., como sempre, no meio e que 
uma conceituacao universalmente aceita-
vel do desenvolvimento tera de partir da 

10.  sintese das dual teses. 
A formulagao de tal sintese depende, é 

claro, do progresso dos estudos sObre o 
fenOmeno do desenvolvimento, estudos es-
ses ainda muito insuficientes em ninnero, 
penetracao e originalidade Nao temos a 
pretensao de chegar, aqui, a urn conceito 
sintetico, o que exigiria fundamentacao te6- 
rica que de muito ultrapassaria os fins 
deste trabalho. 

Desejamos salientar a utilidade de urn 
conceito integrado e a certeza de que é 
possivel sua formulagao. Nao vemos porque 
nao se possa combinar de mode sistematico 
o desenvolvimento "para o homem", corn 
o "desenvolvimento da unidade social" a 
que pertence, cabendo a prioridade, no am-
bito internacional, ao Estado; no ambito 
interno, ao individuo. 

Uma formula* -Unica teria de assentar 
em premissa teorica universalmente aceita 
sObre a natureza do desenvolvimento. Ate 
que tal premissa seja identificada, teremos 
de tentar uma conceituagao vista, necessa-
riamente, do prisma nacional, na medida em 
que os problemas nacionais sejam o reflexo 
exato de outros mais amplos. Uma cons-
trucio dessa ordem e mais sOlida se par-
tir do particular para o geral e, das con-
seqiiencias de cada tomada de posicao, para 
cima, em direcao a origem. 

CONSEQUENCIA DAS POSIcOES 
ASSUMIDAS QUANTO AO CONCEITO 
DE DESENVOLVIMENTO 

Que acontece quando urn pais é conside- 
do desenvolvido? Conforme foi dito aci- 

ma, sua qualificagao nessa categoria the 
daria o Onus de deveres especiais para corn 
os menos desenvolvidos, sem uma contra-
partida de direitos. A Ata final da CNUCD 
esta entupida de recomendagoes sObre o 
que os paises desenvolvidos devem ou nao 
devem fazer. A nova Parte IV do GATT 
contem compromissos que cabem samente 
aos desenvolvidos. 

Quando o pais a menos desenvolvido, 
quase so tem direitos, o que, alias, a fraca 
compensagao para sua debilidade econOmica 
e reduzido poder de barganha. Se, ainda 
por cima, o pais tiver "menor grau de de-
senvolvimento relative", categoria essa cujo 
reconhecimento em futuro proximo sera 
impossivel evitar, o mesmo merecera con-
sideragao especial na ajuda financeira e se 
beneficiara, eventualmente, de uma mar-
gem preferential discriminatOria contra to-
dos os demais paises, isso caso tenham 
aprovacao internacional as tentativas em 
curse de derrogagao da regra da nagao mais 
favorecida. 

Que efeito teria a adocao internacional, 
seja do conceito de desenvolvimento "hu-
mane", seja do "estatal"? Trata-se, a claro, 
de mera hipOtese, pois uma decisao dou-
trinaria de tal ordem seria necessariamente 
temperada de pragmatismo politico. 

Os efeitos, podemos prever, dependeriam 
da selecao dos componentes do desenvolvi-
mento e sua aplicagao para classificacao 
dos paises. 0 desenvolvimento "humane" 
se traduziria na predorninancia provivel 
do indicador sintetico representado pela 
renda nacional "per capita", ainda que corn 
qualificacOes e excegOes. 0 desenvolvi-
mento "estatal" seria provavelmente ex-
presso — na falta de criterios universal-
mente aceitos — por estimativas arbitrarias 
da capacidade e diversificagao da producao 
industrial. 

Da inconveniencia de parecer "desenvol-
vido" — Quais seriam as consequ'encias 
para os paises em desenvolvimento? De-
penderiam elas das caracteristicas e sub-
categorias estabelecidas para os mesmos. 
Para exemplificagao, podemos admitir dois 
modelos tipicos: o "grande" pais em de-
senvolvimento, de renda media "per capita" 
muito baixa, em que regiOes de miseria 
contrastam corn um setor moderno impor-
tante, caracterizado por inclustria diversi-
ficada e de consideravel capacidade de pro-
ducio; o "pequeno" pais em desenvolvi-
mento, especializado na producao e expor-
tagao de poucos produtos primaries, que, 
apesar do reduzido desenvolvimento de in- 
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dtistria, the asseguram renda media "per 
capita" bem superior e mais uniformemente 
distribuida que no caso do primeiro. 

Admitindo-se fOsse consagrado interna-
cionalmente o conceito "humano" do de-
senvolvimento e as classificacOes interna-
cionais baseadas nos correspondentes indi-
cadores, o "grande" e o "pequeno" pais se 
beneficiariam das mesmas vantagens de 
menos desenvolvidos, seja atraves de even-
tual remocao de barreiras ao comercio de 
seus produtos nos mercados dos paises de-
senvolvidos, seja atraves de obtengao de 
preferencias tarifirias que fOssem conce-
didas por esses altimos. 0 "grande pais", 
graces a sua indastria desenvolvida, esta-
ria em melhores condigiies para aproveitar 
this vantagens, tendendo a conquistar corn 
seus produtos as limitadas oportunidades 
de acesso dadas pelos paises industrializa-
dos. 0 "pequeno pais", quando desenvol-
vesse sua indastria para exportagao, ja nao 
encontraria mercados. esse, alias, urn 
receio formalmente expresso pelos delega-
dos de pequenos paises menos desenvolvi-
dos, quando do debate de propostas &fibre 
preferencias na CNUCD e no GATT. 

Adotado o "desenvolvimento estatal" corn 
seus indicadores, o "grande pais" do nosso 
model° poderia vir a ser considerado "de-
senvolvido". A nao ser que conseguisse 
fazer criar alguma categoria intermediaria 
que o eximisse des obrigag5es impostas a 
sua classe, perderia, segundo as novas re-
gras do GATT, o direito de livre aplicagio 
de restrig6es a importagao, para protegao 
do mercado interno e inchistria nacional. 
Perderia o direito ao livre acesso aos mer-
cados de outros paises industrializados e a 
exigir a nao-elevagao de barreiras aos seus 
produtos. Pelo contrario, teria de cumprir 
— felizmente, so na medida do possivel —
corn o programa de "redugao e elimina-
gao de barreiras aos produtos atual ou po-
tencialmente de interesse particular para a 
exportacao de paises menos desenvolvidos"; 
teria de "renunciar a criagao ou elevagao 
da incidencia de tarifas e barreiras nao-
tarifarias" sObre tais produtos, bem como 
reduzir ou eliminar medidas fiscais espe-
cificas que limitam o consumo dos produ-
tos produzidos total ou principalmente em 
'Daises menos desenvolvidos. Em negocia-
cOes comerciais, din deveria exigir conces-
soes reciprocas de paises menos desenvol-
vidos. Deixaria de receber assistencia fi-
nanceira e, mais cedo ou mais tarde, teria 
de fornecer tal assistencia aos menos de-
senvolvidos. Se fOssem criados sistemas  

preferenciais, teria de dar preferencias e 
sofrer em silencio a discriminacao aplicada 
em favor dos menos desenvolvidos, o que 
resultaria, talvez, na eliminagao de muitos 
de seus produtos da concorrencia interna-
cional. 

Por mais agradavel para o orgulho na-
cional que fosse a qualificagio de desen-
volvido, a mesma representaria urn pesado 
Onus, prejudicial a continuagao do proprio 
desenvolvimento. 

Em resumo, os efeitos do conceito "hu-
mane" na politica econOmica internacional 
tenderiam a favorecer os "grandes" paises 
em desenvolvimento, permitindo a estagna-
gao dos pequenos. 0 conceito "estatal" Ca-
nalizaria os beneficios para os pequenos. 
Realmente, o estabelecimento de uma clas-
sificagao internacional de Estados, qual-
quer que fosse o criterio adotado, muito se 
assemelharia a classificagao da populacio 
de urn pais por seus niveis de renda, para 
fins tributarios. Os individuos sao vistos 
como contribuintes e a escala progressiva I 
introduzida para reduzir as diferengas de 
nivel. 

A classfficagao de Estados pela renda ou 
outros criterios "per capita" — dentro da 
ideia do desenvolvimento "humano". — re-
sultaria em onus progressivamente maior 
para os mais altos niveis. A classificagao 
pelo criterio "estatal" — possivelmente pelo 
grau de desenvolvimento industrial abso-
luto — teria o mesmo efeito negativo nos 
niveis altos, para beneficiar os inferiores e 
reduzir o desnivel. Para os paises em es-
tagio de algum modo intermediario, uma 
combinacao pragmatica dos dois criterios 
poderia ainda ser pior, pois bastaria o acen- 

em uma categoria superior, de "contrib .:1 
to na industria desenvolvida para langa- 

intes" de alto padrao, corn tOdas as possi-
veis conseqiiencias em perda de vantagens 
e obrigagao de ajudar "os pobres". 

Sao essas algumas das conseqiiencias eco-
n6micas das diferentes classificagOes. Quais 
seriam as consequencias politicas? 

Repercussiio politica — Na medida em 
que cada pais orienta sua posicao politica 
internacional pelas exigencias da vida eco-
negnica, as repercuss5es politicas de qual-
quer classificagao seriam consideraveis. 
Alias, consideragOes politicas seriam tam-
bem preponderantes na elaboragio das 
classificagoes, de modo que a politica se-
ria ao mesmo tempo causa e efeito. 

A distribuigao dos Estados membros da 
ONU para fins de deliberagoes e decis5es 
por grupos representativos (candidaturas, 
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.por exemplo) segue criterio geografico mo-
dificado, que reflete, em certos casos, sis-
temas econamicos e grau de desenvolvi-
mento. Temos, assim, o Grupo A — paises 
da Europa Oriental, isto é, o grupo socia-
lista, exclusive a Iugoslavia; Grupo B 

—Europa Ocidental, Estados Unidos, paises 
desenvolvidos da "Commonwealth"; Grupo 
C — paises afro-asiaticos e Iugoslivia; 
Grupo D — latino-americanos, inclusive 
Cuba, Trinidad-Tobago e Jamaica. 

A composicao da Junta de Comercio e 
Desenvolvimento da ONU consagra os refe-
ridos grupos nacionais, que representam, 
corn pequenas exceOes, os principais agru-
pamentos de interesses politicos e econa-
micos: 1) socialistas; 2) paises desenvolvi-
dos de economia de mercado, isto é, mem-
bros da OECD mais alguns outros; 3) os 
"77" paises em desenvolvimento, afro-asiati-
cos de urn lado, latino-americanos de ou-
tro. 

O ditado "dize-me com quem andas e 
dir-te-ei quem es" tern aplicagao rigorosa. 
As excecoes ao criterio geografico nessa 
distribuicao de grupos sao conspicuas. Te-
mos, por exemplo, a Iugoslavia, fora do 
grupo A por seu socialismo "revisionista" e 
seu firme propOsito de se fazer considerar 
pais em desenvolvimento inspirado dos 
mesmos objetivos que os outros 77. Temos 
o Japao, incluido no grupo ocidental pelo 
peso de sua economia desenvolvida. 

As afinidades grupais indicam objetivos 
politico-econornicos comuns, superiores em 
certos casos a diversidade dos graus de de-
senvolvimento. Vemos Portugal, subdesen-
volvido, membro da OECD, EFTA e OTAN 
e preso aos interesses predominantes des-
sas organizagaes. Vemos a Espanha, Ca-
racterizavel como pais em desenvolvimento, 
mas ligada aos objetivos da OECD e corn 
olhos na Comunidade Economica Europeia. 
Formalmente associados a CEE temos a 
Grecia e a Turquia que, conquanto menos 
desenvolvidos de fato, sao desenvolvidos 
por adocao a assim procedem. 

Os grupos incluem, tambem, corpos es-
tranhos, sao os problemas politicos: Israel, 
no grupo afro-asiatico, candidato aos 77, 
mantido de lado pelos demais, seja por ra-
zOes politicas, seja pelo seu apreciavel grau 
de desenvolvimento; Cuba, ainda formal-
mente no grupo latino-americano, mas val-
tada, politica e econennicamente, para o 
mundo socialista. 

Vemos, portanto, que o conceito de de-
senvolvimento dominante — mais pelas con- 

seqiiencias politicas do seu conteddo filo-
sofico do que por seus aspectos tecnico-
economicos — orienta a divisao interna-
cional de fOrcas. Concluimos, assim, que 
nenhum ato governamental pode ter con-
seqilencias mais serias que a adocao de urn 
conceito de desenvolvimento. 1sse conceito 
é, em resume, o prOprio programa politico-
econornico-social do pais, a fonte primeira 
de todos os planos. 

A MEDIDA DO DESENVOLVIMENTO 
E AS TEORIAS CORRENTES 

A aplicagao da conceituagio de "econO-
micamente desenvolvido" ou a determina-
cao de situagao oposta pode ser &via: evi-
dentemente os Estados Unidos sao urn pais 
desenvolvido, pois em caso contrario a sig-
nificagao atribuida ao conceito seria dis-
tinta da geralmente aceita no mundo. Po-
de a aplicacao ser tambem duvidosa, o que 
ocorre em casos intermediarios e em con-
seqiiencia de divergencia basica sObre o 
processo de desenvolvimento. 

Focalizamos samente urn aspecto dessa 
divergencia: o contraste entre a tese da 
mudanca de estagio concentrada em urn 
momento histOrico definivel e a do desen-
volvimento gradual, sem estagios separa-
veis. Tomaremos a primeira, tal como ex-
pressa por W. W. Rostov, isto é, a hip6- 
tese do "take-off". 

Quem aceitar tal hipOtese deveria estar 
pronto, em qualquer caso, a estabelecer se 
ja ocorreu a "decolagem" do pais em cau-
sa que, em caso afirmativo, seria "desen-
volvido". Aquales que sOmente aceitam 
como verdadeiro o crescimento gradual nao 
disputarao os casos Obvios de desenvolvi-
mento ou subdesenvolvimento, mas nunca 
chegarao a acOrdo para definir casos in-
termediarios, seja pela infinidade e diver-
sidade dos aspectos que levam em conside-
raga°, seja porque sua prOpria hipatese 
nega a mudanca brusca de estagio em pe-
riodo curto da histOria de urn pais. Qual-
quer delimitacao seria considerada excessi-
vamente arbitraria. 0 desenvolvimento se-
ria, no caso, atingido imperceptIvelmente. 

A "DECOLAGEM" E SUA CRITICA 

Nao pretendemos entrar na substancia da 
teoria do "take off". A mesma ja foi exa-
minada, apoiada ou criticada extensamente 
em outras ocasioes. Fazemos especial refe-
rencia a Conferencia da Associagao Eco- 
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nOmica Internacional realizada em Konstanz 
em 1960 (3). 

A tese de Rostov, que nao chega a ser 
uma teoria integralmente formulada e que 
Kuznets chama de esquema e H. Leiben-
stein de "hipOtese historica a procura de 
uma teoria", a definida pelo prOprio autor 
( 4) como exigindo a correlagao de tres 
condigOes: 

a) incremento da taxa de investimento 
produtivo de (digamos) 	ou me- 
nos, a mais de 10% da renda nacional 
(ou produto nacional liquido); 

b) o desenvolvimento de urn ou mais 
setores industriais corn alta taxa de 
crescimento; 

c) a existencia ou rapid° aparecimento 
de uma estrutural politica, social e 
e institutional que explore os impul-
sos para expansao no setor moderno 
e os efeitos potenciais de economia 
externa da "decolagem" e de ao cres-
cimento natureza continuada. 

A essas condigOes, Kuznets acrescenta, 
como implicitas, as seguintes: 

d) incremento sensivel da taxa de cres-
cimento da renda nacional e "per 
capita" a pregos constantes; 

e) os setores liderantes na "decolagem" 
(especificagao do item b) seguem 
certa progressao histOrica, por moti-
vos semelhantes; 

f) a "decolagem" toma periodo relati-
vamente curto: na maioria dos casos 
vinte a trinta anos. 

As criticas de Kuznets a tese de Rostov, 
expressas no estudo apresentado a Con-
ferencia de Konstanz (s), poderiam assim 
se resumir: 
— a distincao de "estagios" exigia que os 

mesmos tivessem caracteristicas verif i-
caveis empiricamente; distintas no sen-
tido de serem particulares ao referido 
estagio; nao sendo suficiente a prece-
dencia ou sucessao no tempo. A rela-
gao analitica corn o estagio precedente 
e o anterior devia ser indicada. Devia 
ser claro o "universo" dentro do qual 
se considerava \Tali& a generalidade das 
caracteristicas, isto é, a que unidades ou 
grupos de unidades em crescimento eco-
nomic° a "regra" se aplicaria. Confor- 

(3) "The Economics of Take-off into Sustained 
Growth" — W. W. Rostov, Proceedings of a 
Conference held by the International Economic 
Association, Macmillan & Co., London, 1963. 

(4) "The Take-off into Self Sustained Growth" —
W. W. Rostov. 

(5) "Notes on the Take-off" — S. Kuznets, contido 
em "The Economics of Take-off into Sustained 
Growth". 

me tais criterios, conclui Kuznets nao 
haver distingao clara entre o estagio da 
"decolagem" e o das "pre-condigoes"; 

— nao havia elementos de prova ou aria-
lise que permitissem caracterizar iz, es-
tagio seguinte, dito de "crescimento au-
to-suficiente, o que implicaria em o 
crescimento nao ter tal propriedade em 
outros estagios. Nenhum crescimento 
seria puramente auto-suficiente, pois 
sempre geraria alguns efeitos de auto-
limitacao. A falta de auto-suficiencia 
ocorreria quando os obstaculos gerados 
pelo crescimento passado e atual supe1 
rassem os impactos auto-suficientes; 

— os dados estatisticos apresentados nao 
permitiam caracterizar a "decolagem", 
pela prova da duplicagao dos investi-
mentos e da aceleragao do crescimento 
do produto nacional dos paises analisa-
dos. Possivelmente a tese poderia ex-
plicar o caso dos paises comunistas; 

— a tese minorava as efeitos da heranga 
cultural, epoca de entrada no processo 
de desenvolvimento moderno, grau de 
atraso e outros fatOres; 

— a identificagao e cronologia dos "seto-
res liderantes" de Rostov exigiam mais 
provas. A lideranga de urn setor Ilk 
decorreria do impulso de outros setores, 
mas teria origem autOnoma e depende-
ria da magnitude de sua contribuicao 
direta ou indireta ao crescimento eco-
nomic° do pais. 

Conclui Kuznets por concordar que "o 
desenvolvimento econOrnico moderno apre-
sentava certas caracteristicas observaveis 
e mensuraveis que, em combinagao, eram 
particulares ao mesmo, isto é, nao eram 
evidentes em epocas econennicas anteriores; 
que tais caracteristicas podiam, em princi-
pio, ser fixadas corn o auxilio de dados 
quantitativos e de outra natureza, onde 
quer que ocorresse tal crescimento". As 
caracteristicas seriam assunto para discus-
sao, podendo haver acOrdo facil sObre al-
gumas delas: crescimento do produto na-
cional, total e "per capita" e certas mu-
dangas estruturais correlacionadas. Corn 
essa especificagao do que é crescimento 
economic° moderno, seria possivel, haven-
do dados, situar o seu inicio no varios 
paises em que ocorreu tal crescimento. 

Contudo, Kuznets deixou claro duvidar 
da existencia de urn "divisor de Aguas" 
suficientemente marcado entre o estagio das 
pre-condigoes e o posterior a "decolagem". 
Havia, a seu ver, pouca base para supor 
existir uma fase chamada de "decolagem" 
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suficientemente categorizada para servir de 
metodo preliminar de classificagao. Assim, 
sugeriu Kuznets para as duas ou tres de-
cadas que precedem o inicio do crescimen-
to econemico moderno, a denaminacao neu-
tra de "fase pre-modenia prOxima" e, para 
as dues ou tres seguintes, o nome de "fase 
de crescimento inicial". 

Divergencies sabre a "decolagem" — Os 
debates sabre a tese de "decolagem" na 
Conferencia de Konstanz se poderiam agru-
par em tarn° de tees divergencies prin-
cipais: 

Primeiro, a continuidade do processo de 
desenvolvimento contra a descontinuidade, 
o "salto" da curve. 0 historic° do desen-
volvimento da Gra-Bretanha, analisado por 
P. Deane e H.J. Habakkuk, e o da Fran-
ca — estudado por J. Marczewski — servi-
ram de prove contra a tese de Rostov, fa-
vorecendo o crescimento gradativo. Quanto 
a RUssia, a analise de Gershenkron lancou 
dnvidas sabre se houvera uma so "decola-
gem" ou mais de uma. Por outro lado, W. 
Hoffman, responsivel pelo estudo da Ale-
manha, e o Prof. H. Leibenstein parece-
ram associar-se, corn muitas qualificagaes 
pessoais, a tese da "decolagem". No caso 
deste Ultimo, a mesma estava de acardo 
corn as teorias defendidas em seu livro 
"Economic Backwardness and Economic 
Growth", sendo compativel corn sua pro-
pria tese no sentido de que o crescimento 
demografico constitui um obsticulo ao de-
senvolvimento autonomo, que nao pode ser 
vencido por estimulos ao crescimento, pe-
quenos ou de curta duracao, podendo se-
lo, porem, por estimulos suficientes. 

Segundo: a enfase dada, seja ao aspecto 
setorial do desenvolvimento, seja ao aspec-
to agregativo. 0 primeiro é enfatizado por 
Rostov corn o conceito de "setores lideran-
tes", sendo o crescimento considerado nao 
um movimento no conjunto agregado, mas 
uma sucessio de avangos em setores liga-
dos entre si e aos setores liderantes. Kuz-

, nets nao atribuiu valor a tese dos setores 
liderantes, sendo mais importante, a seu 
ver, considerar a totalidade da economia, 
todos os setores em conjunto. Aparente-
mente, conforme transpareceu no curso dos 
debates, o avango por setores em sucessao 
podia ser considerado como enquadrado na 
definigao de "decolagem", ainda que para-
lelamente ocorresse crescimento agregativo 
gradual.  

Temos, finalmente, em terceiro lugar, a 
acentuagao seja do aspecto quantitative, 
seja do qualitative. 0 indicador principal  

da "decolagem", representado pelo aumen-
to da taxa de investimento — dado esse 
essencialmente quantitative — parecet ser 
a pedra angular da tese de Rostov, pelo 
menos em sua formulagao inicial, tendo, 
em conseqiiencia, absorvido as atengoes e 
concentrado a critica da opesicao. 0 as-
pecto qualitative — a transformagao poli-
tica, social, institucional — recebeu pouca 
enfase na primeira formulagao de Rostov. 
A Ultima contribuicao de Rostov, isto é, o 
aprofundamento da ideia dos setores lide-
rantes, tende a equilibrar a "decolagem", 
reforgando-lhe o lade qualitative. 

As antiteses citadas sao aspectos especi-
ficos de uma divergencia basica de atitude 
e tendem a agrupar-se sempre dentro das 
mesmas "families" isto é: continuidade —
aspectos agregativo e quantitative versus 
descontinuidade — aspectos setorial e qua-
litativo. 

Salientou Rostov, inclusive, a importan-
cia de progredir para a unificacao das duas 
definigoes de crescimento: a agregativa, que 
dependia do incremento do produto "per 
capita" e se preocupava corn investimento, 
producao e relagao capital-produto, e aque-
la expressa em termos de difusao e aplica-
cao de novas tecnicas, essencialmente se-
torial. 

Aparentemente, foi , intencao de Rostov 
combiner em sua tese da "decolagem" os 
aspectos quantitativos — no caso que ele 
chama de comportamento da taxa de in-
vestimento "puro Arthur Lewis" ( 6) — 
corn os qualitativos, sendo considerados nos 
debates de Konstanz os setores liderantes 
como muito proximos das ideias de Schum-
peter sabre o papel das inovageies. E util 
citar, aqui, que, conforme a "Teoria do De-
senvolvimento Econemico" de Schumpeter, 
"nao sera o simples crescimento da econo-
mia, tal como demonstrado pelo crescimen-
to da populagao e da riqueza, considerado 
urn processo de desenvolvimento, pois nao 
da origern qualitativamente a novos fenii-
menos..." "0 desenvolvimento em nosso 
sentido a definido pela execucao de novas 
combinaciies." 

0 conceit°,  de nova combinacao de 
Schumpeter tem especial relevancia aqui. 
Cobre cinco casos: a introducao de nave 
bem; a introducao de nOvo metodo de pro- 

(6) "0 problema central na teoria do crescimento 
econdmico a compreender o processo pelo qual 
uma comunidade se converte de uma poupanga 
de 5% a uma de 12% — com tSdas as inn-
dancas de atitudes, instituicoes e tecnicas que 
acompanham essa converslio." W. Arthur Lewis 
— "The Theory of Economic Growth". 
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dugao; a abertura de nay° mercado; a con-
quista de nova fonte de suprimento; a exe-
cugao de nova organizacao de qualquer in-
&Istria. Acreditamos que a aplicagao as-
ses casos de nova combinacao ao ambito 
estatal permitiria caracterizar a adogao de 
um nova model° de desenvolvimento por 
urn pais qualquer, servindo, assim, de pon-
to de partida para urn conceito puramente 
qualitativo de "decolagem". 

A dicotomia de conceitos que sugerimos 
acima — desenvolvimento humano e de-
senvolvimento estatal — parece ajustar-se 
sem major dificuldade as duas posigOes 
basicamente opostas: o conceito "humano" 
seria uma expressao do aspecto qualitativo 
(modificacao estrutural, agao do empreen-
dedor, etc.); agregativo (a medida "per 
capita" que faz perder de vista o setor e o 
Estado) e do crescimento continuo e gra-
dual. 0 desenvolvimento que chamamos 
"estatal" seria, por outro lado, essencial-
mente quantitativo (a prioridade parece di-
retamente proportional a dimensao da uni-
dade de desenvolvimento, primeiro o Es-
tado, depois o setor ou regiao, por fim o 
homem); setorial (a natureza da unidade, 
no caso, determina sua dimensao e priori-
dade), e descontinuo, corn surtos sucessi-
vos. 

Balango da "decolagem" — 0 sumario 
oficioso dos debates de Konstanz parece 
desfavoravel a tese de Rostov. Embora o 
grupo de eminentes economistas que dele 
participaram reconhecesse meritos no sis-
tema, como dassificaciio de estagios — e 
refinamento do sistema classic° tripartido: 
antes da industrializagao, durante e depois 
— concluiu, tambem, que deixava a desejar 
como modelo, sendo completo, excessiva-
mente simplificado e nao sendo novo, a 
rigor. As principais criticas gerais e espe-
cfficas foram as sistematizadas por Kuznets, 
mas o ataque mais fundamental a tese foi 
a conclusao da analise estatistica no sen-
tido de que, no caso de alguns paises, nao 
parecia haver qualquer surto de aceleragao, 
o que, inclusive, entrava em conflito corn a 
interpretagao tradicional da historia econ6- 
mica. A maioria pareceu concordar que o 
surto de crescimento nao ocorria uma Unica 
vez na hist6ria de uma economia, havendo 
provavelmente varios, cada um baseado em 
conjuntos de inovagOes ou investimento, e 
nao no setor industrial exclusivamente. 0 
tipo descrito por Rostov, porem, seria espe-
cial, representando uma mudanga vital qua-
litativa que tambem constituia marco quan-
titativo. Foram muito enfatizadas as diferen- 

gas da "decolagem" das varias economias, 
o papel da heranga histOrica — tambem 
visto sob o aspecto de grau de atraso rela-
tivo — e a epoca de realizagao do processo, 
Criticou-se a estipulagao de nivel minimo 
de pre-condigoes ou pre-requisitos, reco-
nhecendo-se, porem que o crescimento de-
via ser precedido de algum processo de con-
dicionamento, suscetivel de analise. TOdas 
as criticas, de certo modo, se contiveram 
na critica a enfase dada por Rostov a si-
milaridade. A tendencia foi para acentuar 
diferengas. 

Essa divergencia entre a similaridade e a 
dissimilaridade a basica para qualquer 
problema de classificacao. Acentuando-se 
as diferengas — que sempre existem — nao 
se pode classificar coisa alguma. E mais 
facil e mais seguro olhar para o pormenor 
que abstrair para ver o conjunto. Nessas 
condic5es, o resultado da Conferencia de 
Konstanz nao foi construtivo no que diz 
respeito aos objetivos de uma classificacio 
de paises por estagios de desenvolvimento. 

Objetivos da tese de "decolagem" — De-
claradamente, um dos objetivos de Rostov 
foi "derrotar Myrdal, Singer e todos os que 
apresentavam como imagem dominante do 
mundo contemporaneo a situagaa em que 
os paises ricos ficavam progressivamente 
mais ricos em relagao aos pobres". "A dis-
tingAo fundamental nao era entre ricos e 
pobres, mas entre economias estagnadas e 
em crescimento regular". "A analise em 
termos de renda national relativa levava a 
frustragao". "A questa° nao era a renda 
propria comparada com a de alguem, mas 
o fato de se estar enriquecendo ou 
"0 objetivo imediato nao era a igualizagao, 
mas o crescimento". A "decolagem", final-
mente, podia ser atingida durante uma vi-
de humana. 

Ora, as expressOes de Rostov correspon-
dem, palavra por palavra, as intervencoes 
oficiais dos delegados dos Estados Unidos 
nas discussoes da CNUCD e GATT ens 
que se tratou de estagios de desenvolvi-
mento, no relativo, principalmente, ao cres-
cimento do ja famoso "gap" ou desnivel de 
padr5es de vida. E compreensivel que o 
Departamento de Estado tenha esposado a 
"decolagem", haja vista o proprio subtitulo 
do livro de Rostov: "Um Manifesto Nao 
Comunista". A tese é, assim, eminentemente 
politica. 

A imagem aeronautica da "decolagem" 
extremamente atraente, apesar de todos os 
defeitos expostos pela Conferencia de Kons-
tanz. Da a impressao de que corn urn pe- 
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queno esfargo, durante uma geragao, o tao 
desej ado desenvolvimento esta ao alcance 
de todos. Como no ditado portugues: "Mais 
urn empurrao e vai a male ao porao". Fala 
de modificagoes qualitativas, mas a enfase 
ainda esta na taxa de investimento, que 
pode sempre ser completada sem sacrificio, 
corn recurso ao auxilio externo e aos in-
vestimentos estrangeiros. Como a caracte-
rizagao quantitative de "decolagem" se con-
funde corn a das pre-conclicaes, a facil pro-
var que, havendo urn surto de crescimento 
— como acontece freqiientemente ate no 
model() de exportagao primaria este. ha-
vendo "decolagem" e que tudo, portanto, 
vai muito bem no melhor dos mundos. 

Assim, din 6 de estranhar que a imagem 
da "decolagem" seja tao utilizada em argu-
mentacao oficial, tanto no ambito nacional, 
,como em reuniaes internacionais. 

0 recurso a argumentagao relative a "de-
colagem" nao implica, porem, em adesao a 
um conjunto coerente de ideias puramente 
americanas. Embora os objetivos da tese 
em apreco paregam assentar em uma dis-
tingao essencialmente qualitative, a formu-
lagao de "decolagem" acentuou aspectos 
quantitativos. De certo modo, a "decola-
gem" ganhou vide prOpria, afastada talvez 
de seus objetivos iniciais. Assim, a carac-
terizagao de "decolagem" pela definigao de 
Rostov 6 dificil de realizar para initmeros 
paises desenvolvidos capitalistas, ao passo 
que, coma salientam Kuznets e outros, o 
desenvolvimento dos paises comunistas ne-
la se enquadraria, principalmente em vis-
ta da extensa e rapida transformagao ins-
titucional, qualitative, por que passaram. 
Rostov, poder-se-ia dizer, explicou o que 
nao queria, facilitando argumentos ao cam-
po oposto. 

Ricos x pobres — Temos, portanto, a di-
cotomia dinamica "crescimento x estagna-
c,ao" oposta a estatica "ricos x pobres". As 
dues sao correntes nos debates internacio-
nais. A confusao decorre de que as dico-
tomias finalmente aceitas: "desenvolvidos 
x menos desenvolvidos", ou "desenvolvidos 
x em desenvolvimento", se confundem corn 
as primeiras tendendo os "desenvolvidos" a 
assimilar-se aos "ricos"; os "em desenvol-
vimento" aos "em crescimento", e os "es-
tagnados" aos "pobres". 

O conteitdo politico dessas ideias bloque-
ara, provavelmente, qualquer acardo sabre 
o f undo teOrico. Vemos os Estados Unidos 
utilizarem a "decolagem" como argumento 
de que nao deve haver igualizacao de niveis 
de vida, ainda que como objetivo ideal, re- 

moto, reconhecidamente inatingivel em 
nosso tempo, sendo bastante, a seu ver, que 
nao haja estagnagao. Nao convem entrar, 
aqui, no exame da filosofia e possibilidade 
de fechar o desnivel. Ha argumentos tee-
nicos de peso tendentes a prover que o 
mais rapid° crescimento possivel das eco-
nomias do mundo subdesenvolvido a in-
compativel corn a igualizacao e que, para 
atingir tal crescimento, seria preciso acele-
rar ainda mais o crescimento dos paises ri-
cos, aumentando o desnivel. 

Por outro lado, se o criterio for a "ri-
queza" — e a Franca defendeu fortemente 
a dicotomia "ricos x pobres" durante os 
trabalhos da CNUCD — pareceria inevita-
vel uma certa tendencia a igualizagao e 
cobertura do desnivel. A posigao dos pai-
ses desenvolvidos a pragmAtica, mesmo a 
francesa. 0 ponto de vista frances sabre 
igualizagio so fica bem marcado quando se 
trata de igualizagio entre paises em desen-
volvimento, devendo os mais ricos dentre 
eles, a seu ver, sofrer discriminagao em be-
neficio dos mais pobres. Assim, a doutrina 
francesa se aplica "aos outros". Quando o 
interesse a frances vence o pragmatismo. 

E significativo notar que se o criterio 
fosse itnicamente o do "crescimento mais 
rapid° possivel" e a taxa de crescimento 
do produto interno bruto dos paises em 
desenvolvimento de economia de mercado 
atingisse os 5% anuais fixados como obje-
tivo da Decade do Desenvolvimento das 
NagOes Unidas — o que parece hoje ina-
tingivel, dadas as imensas diferengas entre 
necessidades de comercio e investimento e 
as possibilidades de preenche-las — o pro-
duto "per capita" desses paises, conforme 
projegaes do Secretariado das Nagiies Uni-
das, passaria da media de 131 glares em 
1960, a 165-178, em 1970, segundo diversas 
hipOteses estatisticas. No mesmo periodo, o 
produto "per capita" dos paises desenvol-
vidos de economia de mercado iria de 1.410 
dOlares a 1.914, isso sem alteragao de sua 
atual taxa de desenvolvimento. A urn 
acrescimo de 47 &blares no mi)dmo de urn 
lado, corresponderiam mais 504 &dares do 
outro! E adeus igualizacao... 

A posigao dos paises menos desenvolvi-
dos ante essa divergencia relative ao des-
nivel nao é coerente corn nenhuma tese 
Unica; a uma media que tudo compreende: 
o desaparecimento do desnivel, associado 
ao mais rapido crescimento possivel para 
o "terceiro mundo"; a "riqueza" estatica, a 
par do progresso dinamico. Uns poucos —
a fndia principalmente — aceitam o obje- 
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tivo de que Basta o crescimento acelerado, 
ainda que o desnivel venha a aumentar. 0 
Brasil tem insistido na igualizacao progres-
siva dos niveis de vida, pela eliminagao 
initial e inverse° do "gap" dinamico, isto 
é, aquele que existe entre as taxas de 
crescimento "per capita" dos paises desen-
volvidos e em desenvolvimento. 

A comparacao de projecOes do cresci-
mento econOmico de paises desenvolvidos e 
em desenvolvimento e das necessidades 
desses irltimos em comercio e assistencia 
externa corn a atualidade dos fatos lanca 
dirvida sObre a possibilidade de que o des-
nivel jamais seja fechado, quando as uni-
dades a considerar sao o conjunto dos pai-
ses desenvolvidos ante o conjunto dos pai-
ses em desenvolvimento. A triste realidade 
se ajusta a teoria de que o mein de enri-
quecer todos os pobres juntos a enriquecer 
ainda mais os ricos. Nessas condicoes, a 
reduce° e progressiva eliminagao do des-
nivel — para usar o vocabulario das reso-
lucoes internacionais — tern de ser urn ob-
jetivo perseguido isoladamente por cada 
pais e realizavel em cada caso, desde que 
nao seja imposta a condicao do beneficio 
para todos. E o principio egoista de "cada 
urn por si", que nao pode ser formulado 
em resolugoes internacionais, embora es-
teja sempre presente. 

A MEDIDA DO DESENVOLVIMENTO: 
UMA PROPOSTA PRATICA 

Ha quase dois anos, o grupo informal dos 
paises menos desenvolvidos que sao partes 
contratantes do GATT criou um Grupo de 
Trabalho para considerar a definicao de 
pais menos desenvolvido, orgao esse que 
realizou ninnero reduzido de reunioes que 
nao levaram a nenhuma conclusao. 

Elaboramos, entao, para debate no Gru-
po de Trabalho, uma serie de sugestoes 
informais, apresent,adas em carater pessoal 
e corn a ressalva de nao implicarem em 
responsabilidade do Govern° brasileiro. 
Pudemos dispar da valiosa colaboracao do 
servico de estatistica do Secretariado do 
GATT, que preparou, a nosso pedido, uma 
serie de quadros comparativos, corn os re-
quisitos que indicamos. 

A proposta em aprego, que nao chegou 
a ser discutida, procurava estabelecer urn 
processo sistematico para distincao entre 
paises desenvolvidos e em desenvolvimen-
to. Contem a mesma a fundamentagao do 
meted° adotado, uma serie de premissas 
indispensaveis a sua aplicacao, uma selegao 
de criterios e dos respectivos indicadores  

estatisticos, o processo de calculo e os qua 
dros estatisticos basicos. A redacao e 
apresentacao sao feitas na forma adota• 
por Orgaos multilaterais, podendo servir 
model° para o que poderiam ser as con 
clusees de urn grupo de trabalho sobre 
assunto. 

Em geral, os estudos comparativos d . 

diversos indices do desenvolvimento pa 
tem do reconhecimento tacit° de urn indi 
cador sintetico — a renda "per capita" 
como sinonimo do fenomeno do desenvol 
vimento. Os demais indicadores sao class' 
ficados conforme as classes em que se di 
vida a renda e tratados como componen 
da mesma, procurando-se estabelecer 
correlacao e o grau em que a determin . 

Na proposta que segue, colocamos todos 
indicadores no mesmo piano, todos corn 
componentes ou variaveis determinantes 
urn valor agregativo pragmaticamente re 
conhecivel, embora ainda nao medido, 
"desenvolvimento". Procuramos, enta 
pela associacao empirica dos component 
chegar a certo conhecimento de, pelo m 
nos, a ordem de grandeza relativa do agr 
gado. 

Reproduzimos, a seguir, corn algum 
emendas, o texto de nossa proposta, a q 
embora siga orientacao essencialmente pra : 

matica e seja sempre compativel corn 
orientagao brasileira na materia, se po 
filiar, na selecao de alguns indicadores, 
conceito "humano" de desenvolvimento, o 
melhor, aos seus principais objetivos: 

"No estado atual do conhecimento e 
nomico da teoria e prdtica do "processo 
desenvolvimento", niio ha definicdo abstr 
to do que e "pais menos desenvolvido", q 
seja cornpletamente adequada ao enq 
dramento de todos os possiveis casos, 
de diferentes conceitos e valores. 

A aplicaccio de qualquer definiceio a 
sos concretos, para fins seletivos e aplic 
cao de tratamento dif erencial nas relag 
economicas internacionais, criaria prob 
mas de interpretacao. 

0 use de criterios estatisticos, por 
evitaria muitas das dificuldades inerentes 
definiccio, permitindo enfrentar o proble 
de modo mais flexivel e completo. 

A seleccio de tais criterios deveria es• 
de acordo corn o objetivo prcitico de 
o conceito de "pais menos desenvolv 
para fins de cotaboraciio multilateral 
assistencia ao comercio e desenvolvimen 

Alguns dos problemas a resolver for 
examinados pelo Comite de Peritos con 
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cado, em 1954, pelas NagOes Unidas, OIT e 
UNESCO. 0 relatOrio desse Comite sobre 
"Definigdo e Medida International de Pa-
dreies e Niveis de Vida" diz respeito, con-
tudo, a medida "estcitica" de niveis reais 
atuais e nao ao objetivo "dinamico" de de-
senvolvimento, a luz de um conjunto em 
evoluccio. 

Para. a definiceio e medida international 
de graus de desenvolvimento, e valido o 
metodo adotado pelo Comite de Peritos da 
ONU, que foi o de selecionar aspetos limi-
tados e quantificeveis, que seriam conside-
rados componentes e medidos atraves de 
indicadores, ou fatores da medida estatis- • 
tica de cada componente. Faz-se referencia 
as conclv.s6es do relatOrio da ONU s6bre 
metodos de selegdo de componentes a vali-
dade dos indicadores. 

A medida do desenvolvimento economica 
apresenta diversos problemas proprios, (dem 
de outros semelhantes aos encontrados na 
medida do nivel de vida. 

Em virtude do imperfeicdo dos dados es-
tatisticos e a variedade de conceitos conti-
dos na definigdo do desenvolvimento, o uso 
de um i'vnico criteria ainda que sintetico, 
poderia resultar em conclus5es absurdas. 

A qualificageio dos "paises menos desen-
volvidos" se processaria nas seguintes fa-
ses: 

a) medida dos niveis de desenvolvimen-
to; 

b) escolha de uma linha arbitrciria ou 
dreg de demarcagdo entre as duas 
categorias; 

c) isolamento dos paises desenvolvidos 
dos denials. 

Na primeira fase, o problema principal 
seria o da selegdo de componentes do de-
senvolvimento e dos melhores indicadores 
estatisticos de cada componente. 

Para os fins do Grupo de Trabalho, os 
niveis atuais, mensuraveis, deviam ser in-
dicados; nao os niveis potenciais, pois o 
grau de disponibilidade em potencial de 

recursos ou outras vantagens implicaria em 
julgamento de valores e ancilise de possi-
bilidades fora do campo da economia. Nei° 
se poderia excluir em principio, contudo, 
a possibilidcuie de uso justificado de tais 
indicadores. 

A distilled° entre niveis estciticos atingi-
dos e taxas de crescimento conduz a novos 
aspetos das diferencas entre paises, corn 
problemas especificos que deveriam ser le-
vados em consideracCio, mas que ultrapas-
sam as finalidades presentes do Grupo de 
Trabcdho, tais como: 

I — se o crescimento econtimico deve ser 
calculado para a unidade nacional (renda 
nacional agregativa) ou para o individuo 
(renda "per capita"). Poder-se-ia partir 
do principio de que um pais nao seria con-
siderado desenvolvido se sua popu/aglio 1140 

tivesse atingido urn nivel minimo de vida, 
tendo-se em devida consideragdo a evolu-
gdo no tempo dos "padr5es", isto e, o que 
"deveria ser"; 

II — se a deterioracdo, estagnagao ou 
crescimento "per capita" se associa a estag-
nactu) ou crescimento da unidade nacional. 
Assiut, crescimento da unidade national 
poderia associar-se a estagnacifo da renda 
individual, embora com disponibilidades 
para crescimento "per capita" em potencial; 

III — se as taxas de crescimento se apli-
cam a uma base menor ou major, i. é. a 
um pais em estetgio initial, ou jci desen-
volvido. Surgiria o problema do efeito das 
diferencas na evo/uccio relativa ("gap" di-
namico) sabre os niveis absolutos atingi-
dos ("gap" estatico); 

IV — se os niveis atingidos e as taxas 
de evaugeto dos vcirias componentes sd,O, 
compativeis entre si, indicando equilibrio 
na esfera economica e social, ou apresentam 
lacunas, contradiciies e tensoes que poderiam 
compremeter o desenvolvimento futuro; 

V — se o processo de desenvolvimento 
poderia ser considerado auto-suficiente a 
Longo prazo. A auto-suficiencia deveria ser 
definida a caracterizada conforme a depen-
dencia, seja a) de fateres sob contrae da 
unidade national, seja b) de fateres inde-
pendentes, tais como transferencias finan-
ceiras internacionais de carciter temporario. 

A linha de demarcagdo entre os paises 
menos desenvolvidos e os completamente 
desenvolvidos variaria conforme os indica-
dores estatisticos escolhidos. Em muitos ca-
sos tido haveria demarcacdo clara, mas area 
limitrofe, que enqlobaria paises distintos 
para cada indicador. 

A exatiddo seria resultado da combinagelo 
e convergencia dos indicadores. Quanto 
mais indicadores fOssem utilizados, mais 
precisa seria a medida. 0 ',timer° de in-
dicadores utilizaveis teria limitagao. A 
imperfeicdo em cada caso seria corrigida 
pet° recurso a novos indicadores que permi-
tissem reduzir a area /imitrofe. A exaticldo 
absoluta dos indicadores seria desnecessaria, 
pois o fim da classificagdo implica somente 
em situar os paises, uns em relaccio cam 
outros. Nao seria empreendida, porem, a 
co/ocaccio de todos os paises em ordem de 
desenvolvimento. As posigOes relativas so 
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seriam determinadas nos casos limitrofes. 
Sao sugeridos a seguir diversos compo-

nentes ou criterios prdticos de desenvolvi-
mento economic°. Nilo se teve em vista 
expressar pelos mesmos todas as caracte-
risticas economicas dos paises, especialmente 
as de rtatureza qualitativa, o que exigiria o 
use de componentes adicionais. Para a 
simples divisdo entre paises desenvolvidos 
e menos desenvolvidos, os seguintes compo-
nentes seriam suficientes: 

1) recursos disponiveis, expressos pelo 
Produto Intern "per capita"; 

2) participacdo da producdo primciria na 
economia, expressa: i) como percen-
tagem na formed° do produto inter-
no; ii) como percentagem da popu-
lndo ativa empregada nessa ativi-
dade; 	como percentagem dos pro- 
dutos primdrios nas exportagOes; 

3) desenvolvimento industrial (contra-
partida da produccio primciria) ex-
presso pelo consumo "per capita" de 
i) cimento; ii) ago, 	energia; 

4) educacdo, ow "capital cultural" dis-
ponivel, expresso por dados sObre 
alfabetizacdo. 

Todos os componentes citados poderiam 
ser tornados mais precisos pelo recurso a 
indicadores adicionais, alguns facilmente 
disponiveis e representativos, como os da-
dos sobre urbanizndo, para exprimir corn-
posigdo setorial. A propria correlacdo dos 
indicadores permitiria confirmacdo das con-
clusoes e a verifiendo de equilibrio ou des-
niveis. 

A selegao apresentada nao exclui o re-
curso a outros componentes do desenvolvi-
mento e seus indicadores respectivos. As-
sint, a disponibilidade de transporte ex-
pressa, possivelmente, por dados sObre 
carga ou viajantes — toneladas e passa-
geiros quilometro, por 100.000 habitantes 
— indica um importante aspecto da infra-
estrutura. Dados de saide e demogrcificos, 
inclusive expectativa de vida, poderiam ser 
utilizados. 0 consumo de alimentos seria 
criterio subsididrio, pois os hdbitos sociais 
e as diferengas de requisitos conforme classe 
e atividades tornariam as estatisticas difi-
cilmente comparciveis. 

No relativo a renda "per capita", os altos 
niveis ndo expressam necessariamente grau 
eqiiivalente de desenvolvimento, em vista 
dos problemas decorrentes dos bens estran-
geiros e distribuigao por regi5es e grupos 
sociais. Uma media eta, contudo, deveria 
constituir prove. de disponibilidade sufici-
ente de recursos nacionais, levantando o  

problems da responsabilidade por sua util 
lizacdo adequada. 

0 estabelecimento de linha divisOria em 
cada indicador deveria ser empreendido 
pela iocalizagdo de urn nivel extremo —
em geral minimo — alem do qual nao hou-
vesse dilvida de que so se encontrariam pai-
ses de uma das cateogrias. A linha divisoria, 
portanto, nao atravessaria a zona limitrofe, 
mas procuraria isold-la, em cada caso. Os 
paises cuja situndo nao estivesse clara-
mente definida por um dos indicadores se-
riam devidamente categorizados pelo recur-
so a outros. 0 processo era aprego se jus-
tificarria tecnicamente por sua consistencia 
corn o conceito de "nivel minimo critico", 
que seria necessdrio atingir para caracte-
rizar a auto-suficiencia. Na prcitica, o sis-
tema em aprego poderia ser definido por 
regras claramente formuladas. 

 A apliendo desse metodo aos componen-
tes a indicadores sugeridos acima, confor-
me os quadros elaborados pelo GATT (em 
vdrios casos jd obsoletos), poderia levar a 
colocagao da linha divisOria nos seguintes 
niveis: 

Para o indicador de renda, o minimo po-
deria ser colocado ao nivel de $350. Abaixo 
so se encontrariam paises geralmente con-
siderados como menos desenvolvidos. Aci-
ma, estariam todos os desenvolvidos a di-
versos outros aceitos como menos desenvol-
vidos e capazes de provar essa condic'do pela 
referencia aos indicadores seguintes. Se fo-
rem utilizados dados muito recentes, a divi-
sOria poderia ser algada a $400. 

Os indicadores sabre a importancia do 
setor primdrio deveriam ser interpretados 
em conjunto. Para a participacdo da pro-
duct-co primciria no P.I.B., um pais menos 
desenvolvido teria de demonstrar nunca 
menos que certa percentagem. Surgiriam 
dificuldades por haver paises altamente de-
senvolvidos, alguns muito industrializados, 
que ainda dependem, em alto grau, de pro-
d/4E10 primdria e estao do mesmo lado da 
divisoria que os paises menos desenvolvi-
dos. Estando a divisoria em nivel baixo 
(16% por exemplo), o indicador identifica-
ria um warner° de paises como nao sendo 
menos desenvolvidos. Elevando a divisoria 
a 30%, por exemplo, acima da mesma so-
mente haveria paises menos desenvolvidos. 
Essa Ultima posicao seria mais fdcil de uti-
lizar. 

0 segundo indicador do setor primdrio 
(popu/ndo ativa) identificaria como paises 
inenos desenvolvidos aqueles que, por exam-
plo, tivessem nunca menos de 50% de sua 1 
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populagao ativa empregada no mesmo. V ci-
rios paises menos desenvolvidos estariam 
do lado inferior da divisOria, podendo esses 
ser identificados, como sempre, por outros 
indicadores. 

Para fins do GATT e comercio interna-
cional, o indicador mais significativo deve-
ria ser o terceiro: percentagem das expor-
tacaes primcirias. A correlagdo do mesmo 
coin o grau de desenvolvimento depencle, 
entretanto, de uma definicao adequada do 
que a produto primdrio. Outrossim, a. co-
locaciio da divisOria no alto nivel de 70% 
nao deixaria de isolar, contudo, do lado su-
perior, nao sOmente paises menos desen-
volvidos, etas tambem alguns desenvolvidos 
em alto nivel e ainda essencialmente de-
pendentes da agricuitura para sua prospe-
ridade. A referencia aos dois outros indi-
cadores de produgao prima'ries constituiria 
eriterio seguro para separacao asses paises 
dos demais. 

Para os indicadores de desenvolvimento 
industrial, a linha divisOria poderia ter a 
seguinte colocacilo: 

I — consumo "per capita" de cimento: 
minim° de 150 kg. A maioria dos paises 
menos desenvolvidos estaria abaixo 
de'sse nivel; 
II — consumo "per capita" de ago: mi-
nim° de 120 kg., por exemplo; 
III — consumo "per capita." de energia: 
uma divisoria significativa poderia ser 
situada no nivel de 1.200 kg. de eqiii-
valente de carvao. 

0 indicador cultural citado — porcenta-
gem de alfabetizagdo — poderia ser inter-
pretado do ponto de vista de que um pais 
que tenha mais de 15% da popuiagao aci-
ma dos 15 anos de idade ainda incapaz de 
ler e escrever sera claramente menos 
senvolvido. Se o indicador no for sufici-
ente, poder-se-ia recorrer a outros como: 
"warner° de estudantes matriculados em 
instituigdes de ensino superior por 100.000 
habitantes", indicador esse altamente cor-
relacionado com o desenvolvimento e f 
cilmente disponivel. ( 7 ). 

Os niveis citados silo meras sugestoes 
feitas para demonstrar praticamente a pos-
sibilidade de use coordenado de indicado-
res. 

A apt/cacao dos indicadores em apreco, 
ou outros mais, permitiria elaborar uma /is-
ta de paises desenvolvidos. Sendo esses 
menos numerosos e mais perfeitos os dados 
a tiles ref erentes, seria mais facil seu iso- 

(7) VSde "Compendium of Social Statistics", 1963 
— NacSes Unidas, 

lament°. Os paises menos desenvolvidos 
seriam identificados por exclusao. 

Considerando que a natureza estatica 
dos indicadores citados poderia nao fazer 
justica it complexidade do feneimerto do 
desenvolvimento e seu cardter dinetmico, re-
sultando em conclusoes inadequadas em 
alguns casos, seria conveniente que um 
pais tivesse sempre a faculdade de carac-
terizar seu gran de desenvolvimento corn 
outros elementos que, por exemplo, de-
monstrassem que o desenvolvimento ja atin-
gido nab é auto-suficiente e, portanto, exige 
consideragao especial em base tempordria." 

APLICAgA0 DO METODO A 
PAISES-PROBLEMA 

Os principais criterios sugeridos acima e 
os respectivos indicadores estatisticos tern 
sua aplicabilidade a definigao do desenvol-
vimento expressa nos quadros anexos, que 
agrupam os Winos paises do mundo em 
varios niveis ou categorias, para cada in-
dicador. A correlagao desses niveis corn o 
que se entende por estagio de desenvolvi-
mento a evidente. Quando falha a corre-
lagao, o que acontece em casos isolados, 
isso decorre, geralmente, de deficiencia da 
definigao estatistica do conceito medido. 
Exemplo tipico é o caso da qualificagao do 
que a produto primario, para determinar 
sua proporgao nas exportagOes. 

Vejamos como situar alguns paises-pro-
blema conspicuos. Tomemos, como amos-
tragem, a Nova Zelandia, Israel, Argentina, 
Espanha, Venezuela e Iugoslavia. Faca-
mos a comparagao corn o Japao, pais uni-
versalmente reconhecido como desenvolvi-
do, que, entretanto, ainda tern nivel de 
renda relativamente baixo, corn o Brasil e 
corn a R.A.U., urn dos lideres do mundo 
subdesenvolvido. Mencionaremos os indi-
cadores conforme se acham enumerados em 
paragrafo anterior, i.e., algarismos arabi-
cos para os componentes e romans para 
seus indicadores. 

Assim, o Japao se encontra do lado "de-
senvolvido" de tedas as linhas diviserias 
propostas — que sao aqui indicadas, como 
ponto de referencia — seguidas da posigao 
real individual citada entre parentesis. Em 
conseqiiencia, seria reprovado em todos os 
exames, se tivesse pretensao (que alias nao 
tern) a qualificagao de menos desenvolvido. 

Vemos assim que, dos paises estudados, 
Israel se poderia defender sua pretensio a 
ser menos desenvolvido corn recurso a ou-
tros criterios, possIvelmente ao argumento 
forte de. que seu desenvolvimento ainda 
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I — INDICES DE DESENVOLVIMENTO, PAISES SELECIONADOS 

D — DESENVOLVIDO 	S — SUBDESENVOLVIDO 

Paises 
PIE "per 

capita" 
4/bah) 

Percents em 
da produgao 
primaria no 

FIB 

Percentagem 
da populagito 

ativa 	pri- 
maria 

Percentagem 
da exporta- 
gao de prod. 

primitdos  

Consumo 	"per 	capita" 	(kg/hab) 
Percentaem g 
de 	analfa- 

 betos Cimento Ago 
Energia 

(equiv. 	em 
carviio) 

Linhas divisOrias + de — de — de — de + de + de + de — de 

• 	
propostas $ 	400 30% 50% 70% 150 kg 120 kg 1.200 kg 15% 

Japao 	 , 504 (D) 21 (D) 34 (D) 11 (D) 243 (D) 274 (D) 1.298 (D) 2 	(D) 

Nova Zelandia 	  1.505 (D) 23 (D) 15 (D) 97 (S) 270 (D) 222 (D) 2.033 (D) 1,2 (D) 

Israel 	  823 (D) 13 (D) 13 (D) 35 (D) 284 (D) 170 (D) 1.388 (D) 6 	(D) 

Argentina 	  474 (D) 20 (D) 28 (D) 96 (S) 138 (S) 113 (S) 1.178 (S) 10-15 (D) 

Espanha 	  322 (S) 27 (D) 43 (D) 70 (S) 195 (D) 74 (S) 855 (S) 13 	(D) 

Venezuela 	  901 (D) 37 (S) 34 (D) 99 (S) 184 (D) 59 (S) 2.764 (D) 45-50 (S) 

Iugoslavia 	  246 (S) 30 (S) 59 (S) 50 (D) 127 (S) 101 (S) 904 (S) 23 	(S) 

BRASIL 	  250-300 (S) 27 (D) 61 (S) 96 (S) 64 (S) 37 (S) 345 (S) 50-55 (S) 

RAU 	  116 (S) 32 (S) 57 (S) 87 (S) 55 (S) 14 (S) 297 (S) 75-80 (S) 



— INDICES DE DESENVOLVIMENTO, EXEMPLOS ADICIONAIS 

D — DESENVOLVIDO 	S — SUBDESENVOLVIDO 

Paises 
PM "per 

capita" 
($/hab) 

Percentagem 
da produgio 
primitria no 

PM 

Percentagem 
da populagio 

ativa 	pri- 
maria 

Percentagem 
da exports- 
grio de prod. 

primarios 

Consumo 	"per 	capita" 	(kg/hab)  
Percentagem 
de 	analfa- 

betos Cimento Ago Energia 

Linhas divisorias + de — de — de — de + de ± de 
-4- 	de 	1.200 

— de 
propostas $ 	400 30% de 50% 70% 150 kg 120 kg 

kg equiv. em 
carvao 15% 

Estados Unidos 	  2961 (D) 6 (D) 7,5 (D) 39 (D) 312 (D) 488 (D) 8042 (D) 2 (D) 

Suiga 	  1740 (D) ... 11,6 (D) 8 (D) 668 (D) 660 (D) 1951 (D) 1-2 (D) 

Italia 	  688 (D) 21 (D) 26,4 (D) 25 (D) 362 (D) 220 (D) 1223 (D) 10-15 (n) 
Islandia 	  1290 (D) ... 36,9 (D) 99 (S) 425 (D) 89 (S) 3334 (D) 1-2 (D) 

Irlanda 	  641 (D) 27 (D) 40,4 (D) 74 (S) 204 (D) 63 (S) 2074 (D) 1-2 (D) 

Africa do Sul 	  435 (D) 24 (D) 40,4 (D) 66 (D) 160 (D) 132 (D) 2414 (D) 55-60 (S) 

Chile 	  409 (D) 19 (D) 31,6 (D) 27 (D) 111 (S) 65 (S) 874 (S) 20 (S) 

Portugal 	  279 (S) 28 (D) 43,5 (D) 46 (D) 136 (S) 59 (S) 405 (S) 40-45 (S) 

Jamaica 	  419 (D) 22 (D) 50,1 (S) 94 (S) 126 (S) 23 (S) 602 (S) 25-30 (S) 

Grecia 	  394 (S) 33 (S) 54,0 (S) 89 (S) 211 (D) 48 (S) 540 (S) 20 (S) 

Turquia 	  211 (S) 48 (S) 75,5 (S) 97 (S) 71 (S) 20 (S) 229 (S) 61 (S) 

fndia 	  73 (S) 51 (S) 72,3 (S) 55 (D) 19 (S) 12 (S) 150 (S) 80-85 (S) 

Paraguai 	  111 (S) (42)(S) 53,9 (S) 85 (S) 9 (S) 5 (S) 91 (S) 30-35 (S) 

Costa do Marfim 	  186 (S) (50)(S) ... 88 (S) ... 11 (S) 37 (S) 95-99 (S) 

Indonesia 	  73 (S) 63 (S) 72,2 (S) 92 (S) 8 (S) 5 (S) 140 (S) 80-85 (S) 

Nigeria 	  82 (S) 64 (S) ... 97 (S) 24 (S) 5 (S) 47 (S) 85-90 (S) 

( ) Agricultura, Silvicultura, Caga e Pesca. Exclui M neragao e Industrias Extrativas. 
(*) Algumas ilustracties da aplicagao do metodo e criterios expostos a uns poucos pafses significativos, situados seja perto do nivel maxim°, do minimo, ou das 

divisOrias propostas entre desenvolvidos e menos desenvolvidos, sempre de acordo corn os dados em que se basearam os quadros anexos. 
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nao a auto-suficiente, dependendo de vas-
tas transferencias de recursos oriundos do 
exterior. A Argentina, a Espanha e a Ve-
nezuela teriam argumentos suficientes, mas 
sua admissao a classe dos menos desenvol-
vidos — dentro do sistema de criterios ex-
postos — so se da "arranhando". Urn pou-
co mais de rigor nos requisitos de admissao, 
uma pequena mudanga nas linhas divisOrias 
e a reprovagao seria a conseqiiencia. 

0 Brasil e a Iugoslavia teriam admissao 
facil a classe dos menos desenvolvidos pe-
los criterios acima. SO haveria perigo de 
reprovagao, se mudados os regulamentos: 
por exempla, menor enfase nos valOres 
"per capita" e introdugao de valOres abso-
lutos, maior peso para a produgao indus-
trial (ao inves do consumo), etc. A R.A.U, 
apesar de estar entre os mais adiantados 
dentre os subdesenvolvidos, passaria por 
qualquer criteria sem dificuldade. 

ELEMENTOS PARA UMA 
CLASSIFICACAO COMPLEXA 

Fornecemos acima o metodo a aplicar 
para uma classificagao elementar de paises 
conforme o "desenvolvimento", nos dois 
graus oficialmente aceitos pela comunidade 
internacional. 

A subsistencia desses dois graus a extre-
mamente precaria, dada a crescente pressao 
da tese dita "do menor desenvolvimento 
relativo". A adigao de urn ou mais graus, 
contudo, estaria em conflito corn o concei-
to qualitativo do desenvolvimento, que 
essencialmente simplista: desenvolvimento 
existe inteiramente, ou nao existe; nao ha 
desenvolvimento pela metade, o que so é 
possivel se o conceito fOr quantitativo. 

Uma alternativa, teOricamente defensavel 
e menos ma que a introdugao simples de  

urn terceiro e quarto graus arbitrarios po-
deria ser semelhante aquela ja sugerida• 
pela Nova Zelandia, isto 6, levar em conta 
tOdas as diferengas entre paises em estru-
tura e estagio de desenvolvimento. Os 
paises, em tal caso, nao seriam classifica 
dos como em nossa proposta ao GATT, isto 
6, conforme urn Unica valor composto pela 
agregagio de diversos componentes: o de-
senvolvimento. A nova classificagao, mais 
complexa, dependeria diretamente dos ele-
mentos qualitativos e quantitativos escolhi-
dos, em tOdas sues possiveis combinagiies. 

As divergencias verificadas em relagao 
"decolagem", reduzidas a expressao m 
simples, fornecem elementos a nosso ye 
suficientes para uma classificagio capaz d 
cobrir a maioria das situagiies de fato. 

0 panto de partida seria a expressao do 
grau de equilibria entre as aspectos quali-
tativos e quantitativos, principalmente em 
fungao dos primeiros, mais dificeis de sin-
tetizar em vista de sua variedade, mas fa-
ceis de distinguir por categorias menos 
arbitrarias que aquelas que fOssem criadas 
em termos de quantidades. 

Sugerimos, assim, uma classificagao, por 
assim dizer, tridimensional, em que os tres 
criterios basicos seriam: 

I — a orientagao do desenvolvimento 
para fora ou para dentro do pats. 

II — o setor produtivo dominante. 
III — o nivel agregativo ja alcangado. 

Nao pretendemos sugerir qualquer medi 
da exata ao longo dessas coordenadas, mas,  
simplesmente, a indicagio da situagio de 
urn pais sabre as mesmas dentro de tre 
graus no maxima. A rigor, o niimero pos 
sivel de graus 6 infinito, mas, como o 
mero final de categorias a fungi° do nit 
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mero desses graus, achamos conveniente 
reduzi-los a tres, o que permite contentar 
os odgentes e situar todos os possiveis in-
termediarios entre o alto e o baixo, entre 
a orientacao em urn sentido e a em sentido 
°post°. 

Teriamos, assim: (I) — desenvolvimento 
extrovertido — intermediario — introver-
tido; (II) — setor produtivo dominante: 
primario — situagao de equilibrio — se-
cundario; (III) — nivel alto — medio — 
haixo. 

Para facilitar a vizualizacao do esquema, 
poderiamos, representar as duas primeiras 
coordenadas por eixos vertical e horizontal, 
divididos cada urn em tres segOes, o todo 
constituindo urn quadro. A terceira coor-
denada seria expressa por uma notacao 
qualquer em cada casa. Na pratica, porem, 
seria difIcil organizar um quadro dessa or-
dem. 

0 conceito de desenvolvimento para fora 
e para dentro, embora nunca definido, tern 
extensa utilizagao na argumentagao dos fo-
ros multilaterais. Trata-se de qualquer 
coisa que a pragmaticamente reconhecida, 
embora nao se saiba ao certo o que seja. 

uma indicacao de orientacao estatal, de 
politica econOrnica mais do que de dados 
materials. A expressao inglesa "outward 
looking" enfatiza o Angulo da visao e ex-
prime bem a ideia. As poilticas extrover-
tidas dao a prioridade ao mercado inter-
nacional, as exportagoes e refletem a de-
pendencia maior de urn Estado sObre a con-
tribuigao do setor externo. A relagao en-
tre a soma das exportagOes e importag5es 
de mercadorias e servigos e o produto na-
cional, ou o valor "per capita" das impor-
tacks ou exportacoes comparado a renda 
"per capita" constituem indicadores segu-
ros e representativos. 0 quadro n.° 5, ane-
xo, contem a distribuigao dos paises con-
forme o primeiro desses indicadores. Um 
aspect° mais amplo da orientagio extro-
vertida ou introvertida seria expresso pela 
relagao entre o Produto Nacional e o total 
da receita (ou despesa) do balango de pa-
gamentos. Ficaria, assim, refletida a im-
portancia dos servigos, doacOes, capitais  pit- 
blicos e privados. 

0 sentido da orientagao estatal — in-
terno/externo — constituiria elemento ba-
sic° de uma classificacao destinada a fins 
de politica econamica internacional, em vis-
ta da significagao especial do comercio. A 
caracterizagao da orientaggo permitiria cal-
cular a existencia e o nivel das• barreiras ao 
comercio. Assim, quanto mais fOr um Es- 

tado dirigido "para fora", mais baixos se-
rao os direitos e outras restrigOes ao co-
mercio por ele impostos e vice-versa. 0 
reconhecimento da importancia do corner-
cio internacional na economia constitui ele-
mento de avaliagao da estrutura da produ-
gao. A orientagao externa indica parte sig-
nificativa da produgao especializada na ex-
portacao, ao passo que parte significativa 
do consumo a suprida por importagOes. A 
orientaglo interna leva a auto-suficiencia 
agricola e industrial, tal como as definimos 
acima. 

No que diz respeito a coordenada seto-
rial, constituiria a mesma o elemento de 
caracterizagao fundamental do estagio e es-
trutura qualitativa da economia do pais. A 
analise estatistica ( 8) alias, prova haver for-
te correlagao positiva entre o nivel do Pro-
duto Intern Bruto "per capita", de urn 
lado, e a participagio do setor industrial na 
origem do Produto do outro, bem como 
correlagao negativa entre aquele nivel e a 
participagao da agricultura. Para o subse-
tor "transportes e comunicagOes", incluido 
nos servicos, a associacao a semelhante it 
revelada corn o setor secundario. As men-
cionadas correlagoes da estrutura setorial 
corn o Produto "per capita" sao confirma-
das pela participagao de cada setor na po-
pulagao ativa total, o que permite verificar 
que, quanto mais alta a renda "per capita", 
maior a percentagem dessa populagao na 
inddstria, transportes e comunicagoes e me-
nor a ernpregada na agricultura. 

Para os servigos em geral, porem, a cor-
relacao entre o nivel do Produto "per ca-
pita" e a participagao desse setor na for-
magao do Produto Interno a muito fraca, 
embora seja sensivel e positiva no que diz 
respeito it participagao dos servicos na po-
pulagao ativa. 

Nessas condigoes, a importancia do setor 
servigos constitui elemento complicador que 
seria melhor evitax, quando se trata de 
ressaltar diferengas entre Estados. 0 setor 
terciario a heterogeneo e seria inevitavel 
considerar isoladamente seus subsetores. A 
predominancia dos servigos pode ser indi-
cador de uma economia adiantada, ou, ao 
reves, do caso de urn pais extremamente 
atrasado, em que o reduzido comercio, pro-
priedade de imOveis, administragao e ser-
vigos varios representem toda a economia 
monetaria urbana, de pequenas proporg5es, 

(8) "Quantitative Aspects of the Economic Growth 
of Nations". Part II. S. Kuznets. Na revises 
"Economic Development and Cultural Change", 
Vol. V n.0  4. 1957. 
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ao passo que o vasto interior vegeta em 
regime de subsistencia e economia de troca. 

Seria preferivel, portanto, caracterizar o 
setor "produtivo" dominante, seja o pri-
mario, seja o secundario. A mineragao po-
deria ser incluida num ou no outro, antes 
no primeiro, a nosso ver. 

Utilizamos acima o criteria da maior ou 
menor importancia do setor primario (em 
sentido amplo), em relagao aos demais em 
conjunto, para caracterizar o grau de de-
senvolvimento. A comparagao estrita entre 
o setor primario e o secundario, bem defi-
nidos ambos, aperfeigoaria a classificagao. 
Eventualmente poder-se-ia pensar em in-
troduzir a consideragio dos varios servigos, 
mas o refinamento nos parece excessivo. 

A combinagao da coordenada de orienta-
gao externa/interna corn a setorial ja per-
mitiria classificar varias situagOes. A pre-
dominfincia excessiva do setor primario em 
uma economia francamente introvertida fa-
ria supor, por exempla, economia de sub-
sistencia, o que seria confirmado por baixo 
nivel de renda, analfabetismo generalizado 
etc. 

0 nivel quantitativo alto, medico ou baixo 
indicaria o grau de sucesso alcangado pelo 
pais em seu processo de desenvolvimento. 
Seria, a claro, nao so efeito, como tambem 
causa, motivo porque essa coordenada, alem 
de ser medida estatica-quantitativa, tern 
tambem aspecto qualitativo e dinamico. 0 
nivel poderia ser indicado pela renda "per 
capita"; por indicadores "culturais": anal-
fabetismo, estudantes matriculados em es-
cola superior, publicagao de jornais, livros; 
por indicadores de saUde e alimentagao: 
espectativa de vida, consumo de calorias 
etc. e por quaisquer indicadores de pro-
gresso tecnologico que se quisessem adi-
cionar, o que discutimos acima. 

A combinagao do nivel corn as demais 
coordenadas levaria a identificagao de cer-
tos tipos de economia. Por exempla, o ni-
vel baixo, corn predominfincia da produgao 
agricola em economia fortemente extro-
vertida, retrataria alguns paises especiali-
zados na exportagio de produtos tropicais. 
Assim, no Ceilao, que tern PIB "per capita" 
de 129 &dares, a produgao primaria parti-
cipa corn 53% da formagao do Produto, corn 
40% da populagao ativa total e corn 98% 
das exportagOes, equivalendo o total destas 
a quase 33% do Produto Interne, o que de-
monstra grau de extroversao excepcional-
mente alto. A Nova Zelandia, por outro 
lado, mantem o alto nivel "per capita" de 
mais de 1.500 &dares, em economia tam- 

bem extrovertida em que as exportaciies 
sao mais de 25% do PIB e 97% compos-
tas de produtos primarios, embora a produ-
gao primaria ocupe sOmente 15,2% da po-
pulagao ativa. A diferenga essencial entre 
os dois paises, a principal caracteristica do 
"desenvolvimento" do segundo, e a enorme 
produtividade do trabalhador agricola neo-
zelandes, o que fica adequadamente de-
monstrado pelos criterios propostos. 

0 indicador de nivel agregado falharia, 
é evidente, no caso de excessiva falta de 
uniformidade de distribuigao dentro do Es-
tado dos beneficios do desenvolvimento, isto 
é, dos padrOes de vida. 0 problema a ilus-
trado por quadro hipotetico da distribuicao 
de renda no Brasil ( 9 ), onde se calcula 
que 50% da populagao teria renda "per ca-
pita" de 100 dOlares; 45% — $325; 3% —
$1.430 e 2% — $2.850. A media de $300 
para o total seria inexpressiva. Nao vemos 
coma solver esse problema. Acreditamos, 
contudo, que as demais caracteristicas do 
Pais, expressas pelas tees coordenadas bi-
sicas, deixariam avaliar a significagao do 
aspecto distributive em cada caso. A im-
portfincia do setor secundario, coexistindo 
corn baixo nivel de vida, seria sintoma de 
desequilibrio na distribuigao da renda e su-
perposigao de urn setor moderno dinfimico 
sabre urn setor tradicional estagnado, que 
ainda engloba maior area e a malaria da 
populagao. 

Vemos que a indicagao do nivel medio de 
vida fornece uma hipOtese sabre o grau em 
que o processo de desenvolvimento atingiu 
todos as setores ou regioes, ou foi locali-
zado. Na conferencia de Konstanz sabre a 
"decolagem" falou-se de "take off" regional 
ou setorial, ficando claro, nos estudos por 
pais, que havia uma ou mais inclustrias ou 
regi5es que progrediam rapidamente, sem 
que o mesmo acontecesse em todos os ca-
sos corn as demais. 0 que parece uma das 
principais caracteristicas dos paises consi-
derados atualmente desenvolvidos é a am-
pla extensao dos beneficios desse desenvol-
vimento, embora ainda seja rara a unifor-
midade. 0 pais em desenvolvimento, por 
mais dinamico que fosse seu crescimento, 
teria ilhas completamente desenvolvidas em 
urn mar de atraso. 0 pais desenvolvido, ao 
contrario, ainda mostraria ilhas localizadas 
de subdesenvolvimento relativo. 

A inclusao da coordenada de nivel atin-
gido afasta o sistema implicito da tese de 

(9) "The Growth and Decline of Import Substitu-
tion in Brazil" estudo do BNDE e CEPAL. Eco-
nomic Bulletin for Latin America vol. IX mo I. 
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decolagern. Quer Rostov que o importante 
seja o crescimento, nao o Wei° atual, ado-
tando assim uma concepgaa que se poderia 
chamar de "esportiva" ou "olimpica", no 
sentido de que "o importante é competir", 
mesmo que o resultado seja a derrota. De 
certo modo dentro da teoria do "big push", 
que demonstra a necessidade de urn impulso 
de certa magnitude para ultrapassar as ten-
dencias a estagnacao, cremos que o es-
forgo para obtencao de continuidade no 
crescimento A inseparavel do nivel em que 
se exerce. Pode-se estagnar em baixo ni-
vel e em alto nivel, mas a segundA hipo-
tese é muito mais dificil de ocorrer e, mes-
mo quando ocorre de fato, é socialmente 

111,  ustentavel por prazos bastante longos. 
0 pais estagnado de alto nivel ainda sera 

mais desenvolvido que o dinamico de baixo 
nivel, embora o future possa trazer uma 
situagao inversa, corn o segundo ultrapas-
sando o primeiro. 

0 processo de desenvolvimenta e uma 
corrida. 0 pais que ester a frente é, pelo 
menos por enquanto, o mais desenvolvido, 
ainda que tenha decelerado. A colocagao 

que se encontra nunca pode ser esque-
cida. Nessa ordem de ideias, os Estados 
Unidos sao mais desenvolvidos que a Uniao 
Sovietica, que cresce — ou corre — ao do-
bro da velocidade. 

Classificacao de modelos — Resumindo: 
corn Os tres criterios que sugerimos, con-
seguiriamos qualificar alguma coisa mais 
que estAgio de desenvolvimento. As cate-
gorias resultantes — e seriarn inumeras — 
identificariam modelos legicos de desen-
volvimento, em forma reduzida a expressao 
mais simples, classificados esses modelos 
pelos resultados quantitativos obtidos em 
sua operacao. 

A mudanca de categoria qualitativa, si-
tuada pelas duas primeiras coordenadas, 
caracterizaria a adocao de urn nova modelo. 
A ascensao a nova categoria quantitativa, 
na coordenada de nivel, retrataria a efica-
cia aumentada de urn modelo tradicional, 
ou os resultados felizes de um novo modelo, 
mais dinamico. 

Igual calocacao de dois paises pelos cri-
terios qualitativos definiria modelos pelo 
menos semelhantes em suas linhas gerais, 
corn as diferengas necessariamente decor-
rentes do nivel atingido, que seria indicado 
pela terceira coordenada. A determinacao 
de identidades entre paises atraves desse 
tipo de classificagao permitiria prever por 
analagia, corn consideravel grau de exati- 
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dao, a posicao que os mesmos assumiriam 
— seja no que diz respeito a participagao 
em grupos, seja no que diz respeito a voto 
— em conferencias economicas internacio-
nais, como a CNUCD. 

Exemplificando mais e especulando, o 
modelo de exportagao de produtos prima-
rios seria caracterizada qualitativamente 
por predominancia desse setor e extrover-
sao. Quantitativamente, o nivel baixo es-
taria correlacionado corn a exportagao de 
produtos tropicais (por motivos historicos, 
inclusive, o que nao vern ao case) e os ni-
veis media e alto corn a de produtos agri-
colas da zona temperada: é o caso da Ar-
gentina e da Australia, respectivamente. 
Urn padrao muito baixo numa economia 
extrovertida, como a de exportagao de pro-
dutos tropicais, faria supor estar grande 
parte do pais em regime de mera subsis-
tencia, em economia nao monetarizada. 0 
nivel mais alto no mesmo modelo demons-
traria que o mesmo absorveu a vida eco-
nomica do pais: exempla, a Costa do Mar-
fim. 

Vemos que o Gabon, absorvido pelo mo-
del() de exportagao, tern renda "per ca-
pita" igual a do Brasil, no qual se poderia 
dizer, coexistem tres modelos: o introver-
tido, de subsistencia, ainda dominante em 
populagao e area; o extrovertido, de ex-
portagao de produtos primarios e, final-
mente, o introvertido, de substituicaa das 
importagees de produtos industriais, con-
centrado em pequena area e beneficiando 
rnamero reduzido. 0 quadro de distribui-
gao hipotetica da renda no Brasil, citado 
acima, embora nao seja setorial, parece ter 
certa correlagao corn os tres modelos men-
cionados: o modelo de subsistencia teria — 
digamos — $100 "per capita" ou menos; o 
de exportagao $300, e o industrial, cerca de 
$1.000, como os paises desenvolvidos do 
mundo. 0 nivel relativamente baixo da 
media brasileira ($ 300) demonstra clara-
mente a falta de uniformidade setorial e 
regional. 0 baixo indite de alfabetizagao 
(50%) confirma a que foi dito pela renda. 
Quanto a orientagao national, e a mesma 
claramente — para d'entro, sendo a media 
das exportagOes de samente 6,6% do PIB, o 
que demonstra a coincidencia de serem in-
trovertidos o modelo geograficamente mais 
extenso (o de subsistencia) e o mais dina-
mico, o de substituicao d'as importacEies in-
dustriais. Explica-se, tambem, nosso des-
caso pelas exportagOes outran que as de 
produtos tropicais. 
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Pensamos poder, como conclusao, afirmar 
que o sistema de classificagao proposto 
permitiria identificar as principais diferen-
gas de models e estagio de desenvolvimen-
to, seja dentro da orientagao predominan-
temente quantitativa — descontinua — se-
torial, que chamamos "estatal" seja dentro 
da qualitativa — continua — agregativa, 
que assimilamos ao conceito "humano" do 
desenvolvimento. 

Possiveis criterios adicionais — Cobri-
mos, sOmente, ate agora, aspectos estaticos 
das diferengas existentes entre paises. Uma 
classificagao diniimica teria de incluir o 
criterio da taxa de desenvolvimento, que 
constitui indite qualitativo, inclusive, pois 
este associada a divisao da producao in-
dustrial entre bens de consumo e de pro-
ducao. 0 indicador seria a relagao entre 
a taxa media de crescimento do Produto 
"per capita" em termos reais do pais e a 
media dos paises do grupo. Um pais se-
ria classificado adicionalmente por seu de-
senvolvimento mais rapids que a media, 
proximo da mesma ou abaixo dela. Os da-
dos necessarios sao facilmente disponiveis, 
embora nem sempre rigorosamente compa-
reveis. A fonte, como sempre, sao as pu-
blicagiies da ONU, especialmente o "Year-
book of National Account Statistics". 

Ressalvas — Cabe aqui uma ressalva im-
portante. Nao pretendemos sugerir que o 
sistema tragado acima, a titulo ilustrativo, 
ainda que corrigido e aperfeigoado, venha 
a ser de utilizagao vantajosa na polltica 
economica internacional. Nossa intencao foi 
demonstrar ser factivel tal classificagao, o 
que nao a sempre reconhecido. Sua utili-
dade pretica, porem, seria reduzida pelo 
mimero de categorias que resultariam da 
combinagao dos verios criterios. Se cada 
criterio fOsse resumido a dois niveis, alto 
e baixo, corn tres criterios teriamos je oito 
categorias. Sendo dfficil dividir a realida-
de corn tanto rigor, se contessemos sempre 
urn grau intermedierio, chegariamas a vin-
te e sete categorias. Isso sem pensar na 
introdugao de um quarto criterio, o que 
ainda multiplicaria por tres esse total, je 
impossivel de manejar. Seria melhor nao 
falar em categorias e comparar simples-
mente os valOres nos 'credos criterios, que 
teriam, isoladamente, efeitos politicos par-
ticulares. 

Concluimos que uma classificagao de pai-
ses por models de desenvolvimento a per-
feitamente possivel, mas sua preparagao se-
ria trabalhosa e exigiria a colaboracao do  

departamento estatistico de urn organisms 
internacional corn acesso aos dados indis-
pensaveis: a ONU, especificamente. A in-
terpretacao da classificagao seria dificil e, 
de certo modo, limitada aos peritos que li-
dassem com o assunto e, finalmente, seria 
politicamente indesejevel empreender tal 
tarefa, como demonstraremos a seguir. 

Efeitos de uma classificagio qualitativa 
— TOda classificagao, ao simplificar e enri-
jecer a realidade, produz efeitos que sari 
dependentes, contudo, de urn julgamento 
subjetivo sObre o grau em que essa reali-
dade se ajusta a urn ideal. As tendencias 
e metodos atuais podem ser julgados fa-
voravelmente e, nesse caso, seriam confir-
mados, nao se procurando introduzir cor-
reg5es de fundo no quadro. Podem, tam-
bem, ser consideradas inadequadas, quali-
tativa ou quantitativamente, o que resulta-
ria em tentativa de modificar, de compen-
sar diferengas, de aproximar da media. Des-
se modo, o impOsto progressivo procura 
corrigir o quadro de distribuicao de renda. 

Je comentamos acima os efeitos possiveis 
de uma classificagao de desenvolvimento 
visto sob aspectos predominantemente quan-
titativos. 0 resultado mais provevel seria 
nao a confirmagao da tendencia, mas uma 
tentativa de corrigi-la. Uma diferenga de 
classificagao per nivel conduziria a urn onus 
para o nivel alto e urn estimulo ao nivel 
baixo, corn vistas a uma igualizacao futura, 
Qualquer classificagio baseada na renda te-
ria tail efeitos. No campo setorial e de oh-
entagio externa ou interna, os efeitos de 
classificagao sao mais dependentes de ati-
tude subjetiva. A "corregao" da tendencia 
se spore a defesa da sua "confirmagao", que 
podera ter fortes argumentos em seu favor. 

Temos, come exempla, o problema das re-
dug6es tariferias por negociagao multilate-
ral, tal como promovidas no seio do GATT 
de tempos em tempos, de aciirdo corn o 
objetivo de liberalizagao de comercio que 
ainda inspira essa organizagao. A Ultima 
tentativa nesse sentido sao as chamadas 
"negociagoes Kennedy". Da negociacao 
"produto por produto", aplicada anterior-
mente, passou-se a redugao "linear", isto é, 
redugao de uma proporgao fixa, geral (500) 
&Fibre as aliquotas de cada pais participan-
te (industrializado), corn excegoes devida-
mente justificadas pelo criterio de interesse 
nacional preponderante. Assim, em vez de 
negociar cada produto, aceita-se o princi-
pio de redugao ampla e se negociam as ex-
ceg6es: exatamente o caminho oposto para 
conduzir ao mesmo resultado. 
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A aplicagao da regra de redugao de 50%, 
sem qualificagOes alem das ditadas pelo in-
teresse nacional — tese defendida pelos 
Estados Unidos — seria vantajosa para os 
paises de alto nivel tarifario (EUA) que, 
depois da redugao, ainda gozariam de pro-
tecio mais do que suficiente. Os paises de 
nivel tarifario mais baixo teriam suas ali-
quotas reduzidas a um ponto em que per-
deriam a eficacia. Assim, o pais introver-
tido, de tarifa alta, que faz relativamente 
pouco (ou menos do que poderia) pela ex-
pansao do comercio internacional, e confir-
mado nessa tendencia. 0 pais extrovertido, 
que ja faz muito pelo comercio internacio-
nal, é forgado a fazer mais ainda. E o caso 
tipico de "confirmagao". 

Contra essa tese levantou-se a das "dis-
paridades", defendida pela Comunidade 
Econemica Europeia e aceita corn qualifi-
cagOes e a contragOsto pelos Estados Uni-
dos. Em principio, a redugao linear de 
50% nao se aplicaria quando houvesse dis-
paridade significativa entre o nivel da ali-
quota de cada pais em cada caso. Intimeras 
formulas para a determinagao de quando 
ha disparidade foram debatidas e, embora 
nao haja acOrdo definitivo, aceita-se de 
modo geral que existiria caso "prima facie" 
de disparidade, quando o direito mais alto 
fosse de, ao menos, o dObro do mais baixo 
e houvesse entre ambos uma diferenga mi-
nima de dez pontos tarifarios. 

Assim, para casos especificos — pois a 
regra linear permanece — e derrogada a 
"confirmagao" das tendencias de extrover-
.sio ou introversao e se introduz urn ele-
mento corretivo. Urn pais nao mais sera 
=forcado, atraves de uma redugao linear in-
discriminada, a urn grau de extroversao que 
nao deseja. A consideragao especial do caso 
dos paises ditos de "baixo nivel tarifario" 
— justamente os mais extrovertidos — per-
mitira, possivelmente, nao a corregao da 
tendencia, mas sua limitagao. Nessas con-
&goes, os paises que "ja fazem muito pelo 
comercio internacional" nao terao que con-
tribuir mais ainda, em beneficio dos intro-
vertidos. 

0 mesmo tipo de problema ocorre, por 
example), no caso do comercio internacional 
de tecidos de algodao. 0 Reino Unido, que 
cobre suas necessidades corn alta porcenta-
gem de importagOes, e isperamente criti- 

1 
 cado pelas limitagOes que impae para cor-
rigir os excessos de uma vocagao extro-
vertida. As criticas dessa natureza sac) 
muito mais moderadas quando se dirigem a 
paises que, por importarem normalmente 
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urn minimo de suas necessidades, estao em 
posigao de anunciar com regularidade con-
sideraveis aumentos percentuais de quotas 
insignificantes. A tendencia dos fOros in-
ternacionais é, no caso, nitidamente favo-
ravel a tese da "confirmagao". 

No campo setorial seria dificil dizer qual 
o objetivo aceito internacionalmente. A 
tese da corregao levaria urn pais que tern 
setor primario importante a conceder li-
berdade de acesso a produtos primarios 
importados, a luz de uma infinidade de 
argumentos correntes: "porque pode corn-
petir e nao precisa protegao", "porque pre-
cisa reduzir sua dependencia desse setor" 
etc. 

A tese da confirmagio levaria o pais in-
dustrializado a abandonar o setor prima-
rio e industrializar-se ainda mais, restrin-
gindo a importagio de manufaturas e 
abrindo suas fronteiras aos produtos pH-
marios de outros paises. Se o ideal for 
certo equilibrio, contudo, se torna neces-
saria a corregio. 

Uma classificagao internacional, em con-
seqiiencia, poderia conduzir a resultados 
diametralmente opostos, conforme predomi-
nasse seja a confirmagao, seja a corregio 
das caracteristicas do pais interessado. Sen-
do grande seu poder de barganha, sua ori-
entacao oficial seria confirmada. Sendo 
fraco, urn corretivo the seria aplicado por 
pressao internacional. 

CONCLUSAO 

A linha de raciocinio que seguimos nos 
leva a conclusao de que, qualquer que seja 
o conceito de desenvolvimento adotado; 
qualquer que seja a orientagao fundamen-
tal, filosofica, politica, econOmica; qualquer 
que seja o niunero de categorias e subca-
tegorias que se ache conveniente criar, sera 
sempre possivel, tecnicamente, reunir os 
elementos de medida necessarios a realizar 
uma classificagao adequada. Os instru-
mentos estatisticos existentes nao permi-
tiriam exatidao em cada caso, mas o siste-
ma da convergencia do numero ilimitado 
de indicadores que defendemos acima tor-
naria a exatidao dispensavel. Os metodos, 
inclusive, tenderiam a aperfeigoar-se atra-
ves da cooperagao multilateral, para pre-
encher as deficiencias mais evidentes. 

Possibilidade tecnica, contudo, nao a si-
nOnimo de possibilidade politica. Nas or-
ganizagOes internacionais, quando se discu-
te o assunto informalmente, ha quase una-
nimidade em dizer ser impossivel uma clas- 
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sificagao sistematica de Estados. Onde se 
diz impossivel, leia-se politicamente impra-
ticavel. As conseqiiencias de uma classifi-
cacao sao de tal ordem, como apontamos 
acima, que o tratamento do assunto escape 
ao plan tecnico. Urn grupo de peritos, ra-
zoavelmente independentes dos respectivos 
governs, poderia chegar a acardo; repre-
sentantes governamentais, nao. No piano 
oficial, seriam os delegados obrigados a ne-
gar a evidencia, na defesa dos interesses 
nacionais. Pais nenhum aceitara como vá-
lida uma conclusao tecnica capaz de preju-
dica-lo, por mais bem fundada que seja ela. 
Quando o faze forgado pelas circunstan-
cias, por uma pressao internacional a que 
resiste enquanto pode. Para que ceda, 
tambem necessario que boa parte dos seus 
circulos liderantes ja tenha sido contami-
nada pelas ideias em causa. 0 processo é 
lento: uma tese a proposta e rejeitada, corn 
base na teoria e em razOes praticas. Anos 
mais tarde, ainda a rejeitada na pratica, 
embora, no fundo, ja exista consciencia no 
pais, pelo menos no elemento progressista, 
de que representa a verdade, a justiga ou 
coisa que o valha. Finalmente, as circuns-
tancias forgam uma agao pragmatica coe-
rente corn as ideias dominantes, que passam, 
entao, a ter curso oficial. Poder-se-ia dizer 
que o processo se completa em 15 anos 
em regra, para as questOes importantes. 
Comegou-se a falar no ambito internacional 
em divisio dos paises em desenvolvidos e 
outros depois da segunda guerra mundial, 
quando os problemas de reconstrucao sai-
ram do primeirot piano. Os primeiros es-
tudos da ONU sabre esse problema datam 
de 1949. Ora, em 1964, quinze anos de-
pois, a divisao se consagrou oficialmente 
na ONU e no GATT. 

A curto prazo, a inflexibilidade e total. 
E, realmente, no caso os problemas sac) 
grandes e as conseqiiencias incalculaveis. 

Uma classificagio sistematica baseada em 
regras rigidas encontraria agora dificulda-
des insuperaveis. A outra solugao — o re-
curso subsidiario a criterios tecnicos bem 
delimitados e interpretados, para "desem-
pate" de decisoes pragmaticas — seria, con-
tudo, praticavel. 0 pragmatismo "a ou-
trance", corn efeito, poderia conduzir a 
absurdos tecnicos e a decisOes francamente 
injustas, corn forte coloragio politica. 0 
caminho pragmatic°, alem disso, a percor-
rido passo a passo e a adigao gradativa de 
novas categorias de paises, seria, coma de-
monstramos, imediata e fortemente preju-
dicial a muitos, inclusive o Brasil. 

No momento, a nomenclatura do desen-
volvimento favorece o Brasil. A ideia de 
uma subclassificagao de paises em desen-
volvimento que amadurece dentro do cha-
mado grupo dos 75 alteraria o quadro. Po-
deremos muito breve, sem saber como, es-
tar sofrendo do onus de parecer mais ri-
cos do que somos, o que freqiientemente 
fazemos voluntariamente, sem atentar para 
as conseqiiencias. 

0 "impasto sabre a renda internacional" 
que comega a se estruturar, tera bases mais 
politicas que tecnicas. 0 nivel do contri-
buinte podera depender mais do padrio 
que ostenta, que dos rendimentos efetivos. 

Podemos, finalmente, ser arrastados por 
consideragOes politicas. Existe, assim, o 
problema da Argentina, que segundo ina-
meros criterios — dentro do conceito do 
desenvolvimento que chamamos de "huma-
n" — muito se aproxima do grosso dos 
paises desenvolvidos, deixando distante o 
Brasil. A posigao daquele pais entre os 
menos desenvolvidos ja atrai reparos e da-
vidas. 

Se a Argentina viesse a ser enquadrada 
entre os desenvolvidos ou singularizada 
como pais intermediario, tal medida teria 
inevitavel repercussao sabre o Brasil. Tra-
dicionalmente, mantemos concorrencia acesa 
em todos os campos. Nas organizagOes in-
ternacionais, seja na tabela de contribui-
gOes, seja para outros fins, os dois paises 
sao colocados paralelamente. 

Mudasse a Argentina de posigao, seria 
politicamente dificil para o Brasil ficar 
atras, pois tal desnivel, especialmente no 
continente — dentro da Organizagao dos 
Estados. Americanos e ALALC — poderia 
custar-nos alto prego. Estariamos coloca-
dos em serio dilema: ser desenvolvidos e 
assumir o onus respectivo perante a mun-
do, ou nao se-lo e perder na America uma 
posigao duramente conquistada. 

Como o Brasil, muitos outros paises se-
riam colocados em posigao dificil por, qual-
quer classificagao, o que faz duvidar dos 
efeitos beneficos de tal empreendimento e 
da desejabilidade de sua efetivagao. 0 me-
lhor, por enquanto, a deixar como esti. 
Como a evolugao a inevitavel no sentido de 
major particularizagao, seria melhor pas-
sar ao estagio de consideracao exaustiva de 
todos os aspectos da realidade, corn t6da a 
fundamentagao tecnica possivel dentro de 
nosso conhecimento atual, reconhecendo-se, 
assim, Violas as possiveis tdiferengas entre 
paises e lhes dando o devido peso na poli-
tica econ6mica, o que reduziria as possibi- 
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lidades de distorgoes excessivas da verdade 
e permitiria a mUtua compensacao dos pos-
iveis efeitos, beneficos ou prejudiciais. 
Atingir tal resultado seria objetivo para 
futuro imprevisivel. A direcao dos esfor-
gos, contudo, e o que teria significado. 

A evolucao do pensamento internacional 
o assunto tende a acelerar-se. Ainda que 

discorde das possibilidades e finalidades 
e uma classificagao sistematica, tecnica-
ente fundamentada, dos paises do mundo, 
preciso estarmos preparados para corn- 

preender tal evolucao, acompanha-la e, se 
possivel, orients-la. 

Mais importante do que isso ,  sera para o 
Brasil formular conclus5es sObre o que 
verdadeiramente é, objetiva e subjetiva-
mente, combinando sua prOpria conscien-
cia da realidade corn a consideragao de 
pontos de vista alheios, saber colocar-se 
em relacao aos demais paises, sem ilus5es, 
sem orgulho ou modestia exagerados, tudo 
para ter ponto de partida sOlido para uma 
politica economica nacional e internacional 
que esteja de acOrdo corn seus interesses. 

ANEXO — INDICADORES QUANTITATIVOS DE DESENVOLVIMENTO 

Os quadros I a IV reimem dados relati-
s aos indicadores estatisticos dos compo-
ntes do desenvolvimento, utilizados na 
oposta pratica de classificagio de paises 

xaminada neste trabalho. A apresentagio 
tatistica foi simplificada, omitindo-se 
encao dos valOres por pais, justamente a 

de evitar dar uma impressao errada de 
xatidao inexistente e, a rigor, dispensavel. 

Convem salientar nao haver uniformidade 
fontes. Assim, o quadro I, baseado prin-

palmente em dados da ONU, inclui hip6- 
ses de trabalho sobre os paises socialistas 
ue nao sao estritamente comparaveis as 
mais estimativas, tendo colocagao mera-
ente aproximada. Os quadros II a IV re- 

em quadros construidos pelo servico de 
tatistica do GATT, a partir de publica-
es das Nagoes Unidas, completadas por 

utras fontes. 
Para muitos paises, a data dos levanta- 
entos nao confere corn o ano base do qua- 
o. Consideramos preferivel, para nossos 
, dispor de quadros mais completos, 

onquanto menos exatos. As definicOes es-
tisticas variam, tambem, o que afeta a 
omparabilidade de pais para pais de cer- 

indicadores, especialmente populagao 
tiva e alfabetizagao. No caso da qualifi- 

a() de produto primario para fins de ex-
rtacao, a definicao estatistica a franca-
nte imperfeita, o que prejudica o use 
sse dado coma indicador de desenvolvi-
ento. Seria desejavel dispor de uma clas- 

acao de mercadorias baseada no valor 
dicionado, corn as correspondentes esta- 

cas nacionais de comercio. 
Em todos os quadros citados, dentro de 
da classe os paises sao enumerados em 
dem semelhante a da sucessao das refe-
das classes: por valor decrescente no Pro- 

duto Interno e consumo "per capita" de 
produtos basicos para o desenvolvimento; 
por valor crescente nas percentagens seto-
riais e alfabetizagao. 

Os paises do mesmo nivel sao separados 
por uma Barra (/). A colocagao desse si-
nal depois do nome de urn pais indica valor 
igual ao do pais seguinte, que vira prece-
dido do mesmo sinal. 

O quadro V se destina a demonstrar a 
distribuicao de paises pela orientagao esta-
tal introvertida ou extrovertida, criterio 
esse analisado no texto. 

I — PRODUTO INTERNO BRUTO "PER 
CAPITA" (ao custo dos fathres) 
Estimativa da equivalencia em 

&dares — 1962 

$2.000 ou mais 
* Kuwait 

Estados Unidos da America 

1.500 a 1.999 
Canada 
Suica 
Suecia 
Nova Zelandia 

1.000 a 1.499 
Luxemburgo 
Australia 
Dinamarca 
Republica Federal da Alemanha 
Noruega 
Franca 
Reino Unido 
Islandia 
Belgica 
URSS 
Finlendia 
Paises Baixos 
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500 a 999 	 Portugal 	 * Liberia 
Venezuela 	 * Libano 	 * Camarees 
Austria 	 Iraque 	 * Madagascar 
Tchecoeslovaquia 	 * Hong-Kong 	 * RAU 

* Brasil (est. ONU) 	* China (Formosa) 
Israel 	 * Rep. Centro-Afric. 
Italia 	 200 a 249 	 * Paraguai 
Trinidad-Tobago 	 * Nicaragua 	 * Togolandia 
Irlanda 	 Iugoslavia 	 * Coreia (Sul) 
Japao 	 Albania 	 * Bolivia 

Malasia 
450 a 499 	 * Guiana Inglesa 	 50 a 99 

* Argentina 	 * Argelia 	 Tailandia 
Hungria 	 Turquia 	 * Camb6dia 
PolOnia 	 Rep. Dominicana 	 * Vietnam (Sul) 
Bulgaria 	 Honduras 	 Rep. Pop. China 

* Uruguai 	 Sudao 

400 a 449 	 150 a 199 	 * Haiti 

Africa do Sul 	
El Salvador 	 Nigeria 

* Filipinas Chipre 	 Coreia (Norte) 
Gana 

Jamaica 	 Quenia 
* Senegal 

Panama 	 * Tchad 

* Chile 	 * Costa do Marfim 	 Paquistao 

* Romania 	 Libia 	 India 
Equador 	 * Indonesia 

350 a 399 	 * Arabia Saudita 	 * Mauritania 
Grecia 	 Jordania 	 * Mali 

* Cuba 	 Guatemala 	 * Daome 
Mexico 	 * Ira 	 Niger 

300 a 349 	
* Congo Braz. 	 * Serra Leoa 

Costa Rica 	 Marrocos 	 * Vietnam (Norte) 

* Espanha 	 Siria 	 * Burundi 

* Colombia 	 * Peru 	 * Somalia 

Brasil (est. Plano Trienal) 	100 a 149 	 abaixo de 50 
250 a 299 	 Rodesia 	 * Mongolia 

* Surinam 	 * Tunisia 	 * Etiopia 

* Gabon 	 Celli° 	 * Alto Volta 

casos  1958. 	 * Indica  dados  anteriores  a 1962, na maioria  dos 

FONTE:  Dados do  Yearbook of National Account Statistics, 1963, da ONU. 

Estimativas do eqiiivalente, em dOlares: conversao ao cambio cor-
rente do ano. 

Para os paises socialistas, exceto a Iugoslavia, utilizaram-se sim-
ples hipOteses de trabalho baseadas em estimativas do Servigo de 
Analise e Planejamento do MRE. Para os paises africanos associados 
A CEE, os dados sao os do Ministerio Frances da Cooperagao. 
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0 a 9 
Estados Unidos 
Rein°,  Unido 

10 a 14 
Belgica/ 

/Canada 
Luxemburgo 
Franca/ 

/R.F. Alemanha/ 
/Israel b/ 
/Paises Baixos/ 
/Noruega 
Austria 

15 a 19 
Tchecoeslovaquia b 
Dinam.arca (16%) 
Malta 
Chile 

20 a 29 
Argentina 
Italia 

/Japao 

20 a 29 
Finlandia/ 

/Jamaica 
Nova Zelandia 
Argelia / 

/Mexico/ 
/Africa do Sul 
Irlanda/ 

/Brasil/ 
/Senegal b/ 
/Espanha 
PolOnia b/ 

/Portugal 

30 a 39 
Iugoslavia 
Chipre/ 

/RAU 
Grecia 
Trinidad-Tobago/ 

/China (Formosa) 
Rodesia (Fed.)/ 

'Filipinas 
Guiana Inglesa/ 

/Congo Braz. b/ 
/Peru/ 
'Tunisia 
Venezuela 

0 a 19,9 
Estados Unidos 
Hong-Kong 
Reino Unido 

10 a 19,9 
Suica 
Paises Baixos 
Canada 
Israel b 
Malta 
Suecia 
Australia / 

/Nova Zelandia 
R. F. Alemanha 
Belgica 

20 a 29,9 
Noruega 
Austria b 
Dinamarca b 
Argentina 
Luxemburgo b 
Italia b 
Franca 

30 a 39,9 
Trinidad-Tobago 
Chile 
Japao 
Venezuela 
Finlandia 
Islandia b 

40 a 49,9 
Africa do Sul/ 

/Irlanda 
Tchecoeslovaquia 
Chipre 
Cuba 
Espanha 
Portugal 
Panama 
PolOnia b 
Guiana Ingl. 

50 a 59,9 
Jamaica 
Siria 
Malasia (Fed.) 
China (Formosa) 
Ceilao 
Equador 
Paraguai 
Grecia 

U — IMPORTANCIA DO SETOR PRIMARIO 

PRODUcA0 PRIMARIA a) 
% do PIB (1958) 

POPULACAO ATIVA NA 
PRODUcA0 PRIMARIA c) 

EXPORT. PROD. 
PRIMARIOS d) 

% do total (1961) 

0 a 9 
Suica 
Hong-Kong 

10 a 19 
Japao/ 

/R.F. Alemanha 
Reino Unido 
Belgica-Luxemburgo 

20 a 29 
Austria 
Italia 
Franca/ 

/Chile 

30 a 39 
Suecia 
Israel 
Serra Leoa/ 

/Noruega 
Rodesia (Fed.) 
Estados Unidos 

40 a 49 
Portugal / 

/Paises Baixos 
Polenia 

50 a 59 
Iugoslavia 
Finlandia 
India 
Canada 
Libano 

60 a 69 
Ruanda 
Burundi 
Congo Leo. 
Dinamarca 
China (Formosa) 
Africa do Sul 

70 a 79 
Espanha/ 

/Peru 
Paquistao / 

/Mauritania 
Irlanda 
Malta 
Malasia (Fed.) 
Mexico 
Quenia 
C..amaroes 
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II — IMPORTANCIA DO SETOR PRIMARIO 

PRODINAO PRIMARIA a) 
% do FIB (1958) 

POPULAcA0 ATIVA NA 
PRODINAO PRIMARIA c) 

EXPORT. PROD. 
PRIMARIOS d) 

% do total (1961) 

30 a 39 

Equador/ 

/Marrocos 

El Salvador 

Gabon b 

40 a 49 
Nicaragua 

Taandia 

Col8mbia/ 

/Coreia (Sul) / 

/Congo Leo./ 

/Quenia/ 

/Madagascar 	b/ 

/Paraguai 	b 

Birmania 
Rep. Centro-Afric. 

Honduras 

Cambodia/ 

/Camar5es 	b/ 

/Turquia 
Ceilao 

50 e mais 
Malasia (Fed.)/ 

/Guine/ 

/Costa do Marfim 

India 
Daomei b 

Mali 	b 

Bolivia 

Paquistiol 

/Togo 	b 

Alto Volta 	b 

Sudao 

EtiUpia 

Indonesia/ 

/Tanganica 

Nigeria 

Uganda 

Gana 

Haiti 

b 

b 

50 a 59,9 
Costa Rica 

Ira 

Colombia 

Mexico 

RAU 

Marrocos 

Iugoslavia 

Filipinas 

Gana 

60 a 69,9 
El Salvador 

Brasil 

Peru 

Paquistao 

Honduras 

Guatemala 
Nicaragua 

Tunisia 

70 e mais 

Bolivia 
Indonesia 

India 

Argelia 

Turquia 

Coreia (Sul) 

Tailandia 

Haiti 
Congo Leo. 

80 a 89 
Coreia (Sul) 
Tunisia 
Paraguai 
Laos 
Guine 
Alto Volta/ 

/Tanganica/ 
/Siria/ 
/Gabon/ 
/Australia 
RAU/ 

/Togo 
Somalia 
Grecia 

90 a 94 
Uganda 
Congo Braz. 
Marrocos 
Surinam/ 

/Nicaragua 
Filipinas 
El Salvador 
Madagascar/ 

/Jamaica 
Jordania 

95 e mais 
Guatemala 
Uruguai / 

/Haiti/ 
/Cuba/ 
/Guiana Inglesa/ 
/Argelia/ 

/Vietnam (Sul) 
Senegal/ 

/Brasil/ 
/Argentina/ 
/Liberia/ 
/Equador/ 
/Bolivia 
Turquia/ 

/Trinidad-Tobago/ 
/Ira/ 
/Nigeria/ 
/Nova Zelandia/ 
/Mali/ 
/Rep. Dominicana/ 
/Daomei/ 
/Chipre/ 
/EtiOpia/ 
/Costa Rica/ 
/ Colombia 
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II — IMPORTANCIA DO SETOR PRIMARIO 

Observaciies: 

a) Compreende agricultura, silvicultura, caca e pesca, 

mais mineragao e indUstrias extrativas. 

b) Agricultura. Nao compreende mineragao e industrias 

extrativas. 

c) Anos recentes, variando por pais. A definigao de po-

pulagao ativa tambem apresenta diferengas em cada 

caso. 

d) Sao considerados produtos primarios os compreendi-

dos nas Segoes 0 a 4 da SITC, o que inclui petrOleo 

e derivados e todos os alimentos processados, exclu-

indo os metais. 

EXPORT. PROD. 
PRIMARIOS d) 

% do total (1961) 

Costa do Marfim/ 
/Ceilao/ 
/Birmania/ 
/Tailandia/ 
/Honduras 
Venezuela / 

/Iraque/ 
aslandia/ 
/Zanzibar/ 
/Niger/ 
/Indonesia / 
/Tchad/ 
/Rep. Centro-Afric./ 
/Cambodia 
Gana 
Sudao 
Panama 

 

Quadros organizados pelo GATT corn base no Statistical Yearbook 1962 (ONU), 

Yearbook of National Account Statistics 1962 (ONU), Economic Bulletin for Afri-

ca, Actualites d'outre-mer junho 62, Yearbook of Labour Statistics 1962, Yearbook 

of International Trade Statistics 1961, EEC — Foreign Trade, Associated Overseas 

Areas 1961. 

FONTE: 
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CIMENTO (kg) a) 

acima de 400 
Suica (668 kg) 
R.F. Alemanha 
Austria 
Islandia 

350 a 399 
Tchecoeslovaquia 
Belgica-Lux. 
Suecia 
Italia 

300 a 349 
Noruega 
EE.UU. 
Franca 
Dinam.arca 
Paises-Baixos 
Finlandia 

250 a 299 
Canada 
Israel 
Australia 
Nova Zelandia 
Reino Unido 

200 a 249 
Japao 
Chipre 
PolOnia 
Grecia 
Irlanda 

150 a 199 
Espanha 
Malta 
Venezuela 
Surinam 
Hong-Kong 
Africa do Sul 

100 a 149 
Jordania 
Argentina 
China (Formosa) 
Portugal 
Trinidad-Tobago 
Argelia 
Libia 
Iugoslavia 
Jamaica 

AO (kg) a) b) 

acima de 400 
Suecia (544 kg) 
Tchecoeslovaquia 
R.F. Alemanha 
Estados Unidos 

300 a 399 
Australia 
Suiga 
Reino Unido 
Belgica-Lux. 
Canada 
Franca 

200 a 299 
Noruega 
Japao 
Paises-Baixos 
Austria/ 

/Dinamarca 
Finlandia 
PolOnia 
Nova Zelandia 
Italia 

100 a 199 
Israel 
Trinidad-Tobago 
Africa do Sul 

(120) 

Mauritania 
Argentina 
Iugoslavia 

0 a 99 
Hong-Kong 
Islandia 
Chipre 
Espanha 
Chile 
Irlanda 
Venezuela 
Portugal 
Mexico 

(50) 

Grecia 

Surinam 

IQ — CONSUMO "PER CAPITA" (1961) 

ENERGIA (kg) c) 

acima de 5.000 
EE.UU. (8.042 kg) 
Canada 
Tchecoeslovaquia 

4.000 a 4.999 
Reino Unido 
Belgica-Lux. 
Australia 

3.000 a 3.999 
R.F.Alemanha 
Suecia 
Islandia 
PolOnia 

2.000 a 2.999 
Dinamarca.  
Noruega 
Paises-Raixos 
Venezuela 
Franca 
Africa do Sul 
Trinidad-Tobago 
Austria 
Irlanda 
Nova Zelandia 

1.000 a 1.999 
Suica 
Finlandia 
Israel 
Japao 
Italia 

(1.200) 

Argentina 

500 a 999 
Mexico 
Iugoslivia 
Chile 
Cuba 
Espanha 
Chipre 
(750) Surinam 
Uruguai 
Libano 
Jamaica 
Guiana Inglesa 
Iraque 
Grecia 
ColOmbia 
Panama 
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III — CONSUMO "PER CAPITA" (1961) 

CIMENTO (kg) a) 	 Ac0 (kg) a) b) 
	 ENERGIA (kg) c) 

100 a 149 
Chile/ 

/Iraque 
Siria 
Panama 
Cuba 

50 a 99 
Colombia 
Liberia 
Mexico 
Gana 
Turquia 
Gabon 
Brasil 
Guiana Inglesa 
Congo Braz. 
Costa Rica 
Tunisia 
Senegal 
Peru 
Rep. Dominicana/ 

/RAU 
Marrocos 

0 a 49 
Malasia/ 

/Rodesia (Fed.) 
Mauritania 
Ira 
Costa do Marfim 
El Salvador 
Guatemala 
Quenia 
Ceilao/ 

/Nicaragua 
Daome 
Guine 
Togo/ 

/Vietnam 

(25) 
Nigeria 
Coreia (Sul) 
Cambodia 
fndia/ 

/Serra Leoa 
Madagascar 
Tailandia 
Honduras 
Paquistao 
Rep. Centro-Afric. 
Sudao 

0 a 99 
Guiana Inglesa 
Brasil 
Argelia / 

/Iraque/ 
/Malasia (Fed.) 
/Panama 
Uruguai 
Rodesia (Fed.) 
Colombia 
China (Formosa) 

(25) 

Jamaica 
Arabia Saudita/ 

/Turquia 
Tunisia 
Filipinas 
Cuba/ 

/Ira 
Gabon 
Peru 
RAU/ 

/Marrocos 
Rep. Dominicana 
India/ 

/Senegal/ 
1 Guatemala / 
/El Salvador 
Costa do Marfim 

(10) 

Gana/ 
/Quenia 
Ceilao/ 

/Vietnam 
Cambodia / 

/Nicaragua/ 
/Tanganica 
Birmania/ 

/Serra Leoa 
Madagascar 
Indonesia/ 

/Nigeria/ 
/Paquistao/ 
/Paraguai 
Sudao/ 

/CamarOes/ 
/Rep. Centro-Afric./ 
/Togo/ 
/Uganda  

ate 449 
Rodesia (Fed.) 
Hong-Kong 
Malta 
Portugal 
Malasia 
Peru 
Ira 
Brasil 
Libia 
RAU 
Coreia (Sul) 
Siria 
Argelia 
(250) 
Arabia Saudita 
Turquia 
Costa Rica 
Honduras 
Equador 
Nicaragua 
Guatemala 
Tunisia 
Filipinas 
India 
Rep. Dominicana 
Bolivia 
Marrocos 
Indonesia 
El Salvador 
Ceilao 
(100) 
Gana 
Paraguai 
Quenia/ 

/Tanganica/ 
/Uganda 
Paquistao 
Tailandia 
Carnal-5es 
Congo Leo./ 
(Burundi/ 
/Ruanda 
Vietnam (Sul) 
Liberia 
Serra Leoa/ 

/Sudao 

(50) 

Birmania/ 
/Rep. Centro-Afric./ 
/Tchad/ 
/Congo Braz./ 
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0 a 49 
Bolivia / 
(10) /Haiti/ 

/Uganda 
Paraguai 
Somalia 
Congo Leo. 
Indonesia 
Laos 
Birmania 
Alto Volta 
Tchad 
Niger 
EtiOpia 
Tanganica 
Mali 

0 a 99 
Congo Leo./ 

/Daomei 
Tchad/ 

/ Mali / 
/Alto Volta 
Haiti/ 

/Niger 

  

ate 499 
/Gabon 
Nigeria 
Gambia 
Cambodia 
Daomei/ 

/Guine/ 
/Costa do Marfim/ 
/Mali/ 
/Mauritania/ 
/Niger/ 
/Senegal/ 
/Alto Volta 
Haiti 
Madagascar 
Laos 
Togo 
EtiOpia 
Iemen 

CIMENTO (kg) a) • Ac0 (kg) a) b) 	 ENERGIA (kg) c) 

III — CONSUMO "PER CAPITA" (1961) 

Observacoes: a) Consumo aparente: producao mais irnportagoes menos exportageies. Nao 

inclui variagoes de estoques. b) Eqiiivalente em aco bruto. c) Consumo in 

tern aparente: producao e comercio liquido ajustado para variagao de 

estoques. Inclui carvao, gas natural, produtos petroliferos e energia hi-
droeletrica, em eqiiivalente de carvao. 

FONTE: Quadros organizados pelo GATT corn base no Statistical Yearbook, Monthly Bul-
letin of Statistics, Yearbook of Internacional Trade Statistics e World Energy 
Suplies da ONU, Cement in the Commonwealth e Statistical Summary of the Mi-
neral Industry (Overseas Geological Surveys U.K.). 
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Percentagem da populagao 

1-2% a 5-10% 

Australia / 
/Austria/ 
/ Dinamarca / 
/Finlandia/ 
/R.F. Alemanha/ 
/Luxemhurgo/ 
/Paises-Baixos/ 
/Nova Zelandia/ 
/Suecia/ 
/Suiga/ 
/Reino Unido/ 
/Islandia/ 
/Irlanda 

* Estados Unidos/ 
*/Japan 

Canada/ 
/Tchecoeslovaquia 
Belgica/ 

/Franca 
* PolOnia/ 
*/Israel 

10-15% a 15-20% 

Argentina / 
/Italia 

* Espanha/ 
/Uruguai 

20-25% a 25-30% 

* Chile 
Grecia 

* Cuba 
Guiana Inglesa 
Coreia (Sul)/ 

*flugoslivia 
* Filipinas 

Trinidad Tobago 
Costa Rica 
Jamaica / 

/Surinam 
* Hong-Kong 

IV — ALFABETIZAcA0 

achna dos 15 anos, incapaz 

30-35% a 35-40% 

Panama 
Paraguai 

* C.eilao/ 
* /Tailandia 
* Mexico 

Chipre 
* Colombia 

40-45% a 45-50% 
Malta/ 

/Portugal / 
/Equador 
Birmania 

* China (Formosa) 
Venezuela 

50-55% a 55-40% 

Brasil/ 
/Peru/ 
/Libano 
Honduras/ 

/Rep. Dominicana/ 
/Africa do Sul 

60-65% a 65-70% 

Con Leo./ 
/Malasia/ 
/Nicaragua/ 
/El Salvador 

* Turquia 
Madagascar/ 

/Bolivia 
* Cambodia 

70-75% a 75-80% 

Guatemala / 
/Siria/ 

*/Uganda 
Gana/ 

/Quenia/ 
/RAU  

de ler e escrever (1950) 

80-85% a 85-90% 

Jordania/ 
/Laos/ 
/Vietnam/ 

* /Argelia/ 
andia/ 
/Indonesia/ 
/Kuwait/ 
/Paquistao/ 
/Rodesia/ 

*/Tunisia 
Haiti/ 

/Nigeria/ 
*/Ira/ 
/Iraque/ 
/Marrocos 

* Libia 

90-95% a 95-99% 
Burundi/ 

/Ruanda/ 
/CamarOes/ 
/ Gambia/ 
/Serra Leoa/ 
/Tanganica/ 
/Togo/ 
/Liberia 

* Sudao 
Daomei 
Costa do Marfim/ 

/Mali/ 
/Mauritania/ 
/ Niger / 
/Senegal/ 
/Alto Volta/ 
/Rep. Centro-Afric./ 
/Tchad/ 
/Congo Braz./ 
/Gabon/ 
/Afganistao/ 
/Etiopia/ 
/Guine/ 
/Arabia Saudita/ 
/Somalia/ 
/Iemen 

servacoes: * Indica anos mais recentes. 

NTE: Dados da ONU (Compendium of Social Statistics, 1963) e UNESCO 
World Illiteracy at Mid-century). 
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V — ORIENTIKAO EXTERNA/INTERNA 

Proporciio do volume de comercio exterior (soma das exportacoes e importaciies 
de mercadorias e servicos, media 1957-1959) em relacao ao PNB (1958) 

acima de 100% 	 Nova Zelandia 	 /Colombia 

Luxemburgo 	 Marrocos 	 * Mauritania / 

Trinidad-Tobago 	 Costa Rica 	 */Senegal/ 

Guiana Inglesa 	 40 a 49,9% 	 */Mali 
Peru 	 Nigeria 

90 a 99,9% 	 * Jordania 	 * Sudao 
Paises-Baixos/ 	 Islandia 	 * Madagascar 

/Chipre 	 El Salvador 	 Grecia 
Rodesia 	 Austria 	 China (Formosa) 

80 a 89,9% 	 Finlandia 	 Mexico 
*  Noruega 	 Tunisia 

Malasia 	
* Siria 	 20 a 29,9% 

* Surinam 	 R.F. Alemanha 	 Chile 

Guatemala 	 Italia 

70 a 79,9% 	 * Quenia/ 	 Japao 

* Serra Leoa 	 */Uganda 	 * Cambodia 

Ceilao 	 Portugal 	 * Paraguai 

Honduras 	 Franca 

60 a 69,9% 	 Reino Unido 	 * Togo 

Panama 	 Canada 	 * Vietnam (Sul) 

* Libia 	 Israel 	 * Argentina/ 

Dinamarca 	 * Rep. Dominicana 	 */Uruguai 

* Daomei 	 * Indonesia 

Jamaica 	 30 a 39,9% 
Belgica 	 Nicaragua 	 10 a 19,9% 

Venezuela 	 * CamarOes 	 * Haiti 

Irlanda 	 Tailandia 	 * EtiOpia 

Cuba 	 Equador 	 Brasil 

Suiga 	 * Tchad/ 	 Coreia (Sul) 

* Iraque 	 */Rep. Centro-Afric./ 	 India 

50 a 59,9% 	 ' / Congo Braz. / 	 Espanha 

Algeria 	 */Gabon 	 * Paquistao 

* Libano 	 * Costa do Marfim 	 * Niger 

* Liberia 	 * Bolivia 	 * Turquia 

Gana 	 * Ira 
Africa do Sul 	 * RAU 	 abaixo de 9,9% 

Suecia 	 Australia/ 	 Estados Unidos 

Observaciio: * Indica exportag5es mais importacoes de mercado-

rias, excluindo servigos. 

FONTE: Baseado em dados contidos em Quantitative Aspects of the Econo-
mic Growth of Nations de S. Kuznets, publicado em Economic Deve-
lopment and Cultural Change, outubro, de 1964. 

Os varores relativos a mercadorias e servigos provem das contas 

nacionais (Yearbook of National Account Statistics). Nos casos indi-

cados por asterisco, os valores de comercio sac) extraidos do Yearbook 
of International Trade Statistics, nao correspondendo exatamente a 

respectiva entrada nas contas nacionais. 
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