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A — Desenvolvimento Economico: 
Requisitos 

0 desenvolvimento economic°, de ma-
neira simplificada, pode ser entendido co-
mo urn processo de progressivo dominio 
das fOrgas e elementos da natureza e de co-
locagao dessas mesmas fOrgas e elementos 
a servigo do bem-estar da coletividade, 
proporcionando aos individuos que a corn-
poem, satisfacao crescente de suas necessi-
dades basicas. 

Este esfOrgo consciente no sentido de 
controlar as fOrgas e elementos da natureza 
e de uti Liza-las em beneficio da sociedade 

possibilitado pelo progresso da Ciencia. 
As conquistas que se obtem neste terreno 

que permitem sejam construidas as bases 
do progresso tecnolOgico. 

A tecnologia, ou, em outras palavras, 
as inovacOes tecnolOgicas constituem o re-
sultado da aplicacao e do conhecimento do 
metodo cientifico a atividade econOmica, 
tendo em vista a satisfacao das necessida-
des humanas. 

Em virtude do avanco cientifico e da 
sua transformacao em fator de desenvolvi-
mento econOmico pela via do progresso tec-
nolOgico, criam-se novos bens e aperfei-
goam-se produtos je conhecidos; surgem 
processos e tecnicas de producao mais efi-
cientes; introduzem-se novos metodos de or-
ganizagao da atividade produtiva; recursos 
naturais ate entao inaproveitados passam 
a ter utilidade, etc; desencadeia-se, enfim, 
todo urn conjunto de modificagoes que pro-
voca, a seu turno, um aumento continuado 
da produtividade fisica da f Circa de traba-
lho de uma dada economia. 

0 desenvolvimento economic° encontra, 
assim, a sua expressao no incremento da 
produtividade fisica da fOrga de trabalho, 
o qual, por sua vez, a uma consequencia do  

progreso tecnolOgico, o qual se transmite ao 
sistema econOmico pela via da acumulagao 
de capital. Os investimentos realizados quer 
corn o objetivo de repor o estoque de ca-
pital de uma determinada economia, quer 
corn a finalidade de expandir esse mesmo 
estoque, tendem normalmente a incorporar 
as inovagOes recentemente surgidas no do-
minio da tecnica. Esta e a razao que em-
presta suma importancia aos investimentos 
no processo de desenvolvimento econOmico, 
pois, alem de ampliar a capacidade produ-
tiva da economia, aumenta, tambem, a efi-
ciencia da sua fOrga de trabalho ao dote-la 
de tecnicas de produgao de nivel superior. 

Pode-se, destarte, identificar no ato de 
investir e no progresso tecnolOgico as duas 
variaveis estrategicas do processo de desen-
volvimento econOmico, de cujo comporta-
mento depende o ritmo ou a velocidade 
desse mesmo processo. Ha, todavia, neces-
sidade de que se cumpram duas condigOes 
fundamentais para que ambas as variaveis 
atuem corn tOcla a itensidade como agentes 
dinamicos do processo em questa(); 

1.°) — que a economia conte corn 
um corpo social tambem dinamico, de 
grande mobilidade, e que possua urn 
quadro institucional em permanente 
aperfeigoamento e atualizagao, de mo-
do a propiciar o florescimento e a absor-
giro de novas tecnicas e a estimular e 
favorecer a formagao de capital; e, 

2.°) — que a sociedade se dispo-
nha efetivamente a subtrair ao consu-
mo uma parcela significativa de sua 
renda, de sorte a manter alta a taxa de 
investimentos, concorrendo, por essa 
forma, para ampliar a capacidade do 
aparelho produtivo ao mesmo tempo 
que para modificar, qualitativamente, a 
composigan do estoque de capital da 
economia. 
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Conquanto tOdas as economias se de-
frontem corn dificuldades para cumpri-las, 
independentemente do estagio de desenvol-
vimento em que se encontrem, a evidente 
que this condigOes sac) particularmente di-
ficeis de atender no caso das economias 
subdesenvolvidas. 

Nessas economias, quase que por de-
finigao, os estratos sociais sao pouco per-
meaveis, dificultando o acesso das grandes 
massas da populagao aos beneficios da civi-
lizagao, particularmente aos beneficios da 
cultura, sem o que nao pode haver efetivo 
desenvolvimento cientifico e progresso tec-
nolOgico. Nao obstante seja verdade que 
possam desfrutar dos avangos tecnicos con-
seguidos em paises mais adiantados, as eco-
nomias subdesenvolvidas devem dispor de 
urn minimo de capacidade para promover 
a sua adaptagao as condigOes e limitagOes 
que lhes sao peculiares, sob pena de ver-
lhes reduzida a eficiencia ou ate mesmo de 
nao poder utiliza-las, em determinadas cir-
cunstancias. Nao sao incomuns os casos de 
incompatibilidade relativa ou total entre 
processos tecnolOgicos de produgao de cer-
tos bens, desenvolvidos em outros paises, 
e a constelagao de recursos naturais de uma 
certa economia, ou, entao, corn as dimen-
s5es do respectivo mercado, situagOes em 
que se tornaria inexeqiiivel ou desaconse-
lhavel a sua utilizagao, do ponto-de-vista 
economico. 

A formagao de pessoal qualificado, nos 
seus varios niveis, deve it alcangando seg-
mentos cada vez mais amplos da popula-
cao para que a faith, de quadros nao se ve-
nha a constituir em serio empecilho a in-
corporagio de inovag5es tecnolOgicas ao 
processo produtivo. 0 sistema de castas —
seja imposto por motivos religiosos, seja 
forgado pela existencia de urn sistema ri-
gido e altamente regressivo de distrihui-
gao da renda — ao impedir a disseminagao 
da cultura pelo maior nilmero de membros 
da coletividade, op:5e, sem ditvida, um freio 
a formagao de pessoal habilitado a criar ou 
a adaptar novas tecnicas as reais necessi-
dades de suas estruturas economicas. 

0 subdesenvolvimento manifesta-se, 
igualmente, na inadaptagao das instituicOes 
as exigencias de flexibilidade e permanente 
atualizacao impostas pelo desenvolvimento  

economico. Tambem a este respeito os exam-
plos podem ser numerosos. 

A estrutura agraria brasileira, por 
exemplo, reconhecidamente defeituosa, re-
presenta sem duvida urn seri° empecilho 
ao aumento do produto agricola e a eleva-
gao dos niveis de produtividade do traba-
lho rural, ao determinar uma combinagao 
inadequada de fatal-es de produgao, a urn 
baixo nivel de tecnica, e ao provocar uma 
distribuigao sumamente desigual da renda 
gerada na agricultura. 

Pesquisa realizada pelo Instituto Bra-
sileiro de Economia, da Fundagao Getirlio 
Vargas,(*) sObre a agricultura paulista no 
ano agricola de 1958-1959, a qual, tambem, 
ostenta uma estrutura agraria imperfeita, 
embora melhor que no resto do Pais, reve-
lou que na distribuigao funcional da renda 
os salarios participavam corn 38%, deven-
do notar-se que ai se inclui a remuneragao 
que a atribuida ao proprietario e membros 
da familia, pelo trabalho que realizaram em 
suas exploragoes prOprias. Este percentual 
contrasta corn os 60% da participagao dos 
salarios na renda das atividades urbanas. 
Apesar da influencia de diferengas na es-
trutura tecnica de produgao, aquele des-
compasso observado na participagao dos sa-
larios nas rendas urbana e rural traduz, 
inegavelmente, uma distribuigao assaz re-
gressiva da renda agricola, fruto principal, 
com Veda a probabilidade, da distribuigao 
desigual da propriedade da terra. 

Como resultado da forma como se dis-
tribuia a renda agricola paulista, encontra-
ram os pesquisadores da Fundagao Getulio 
Vargas que a participagao da remuneragao 
do trabalho na renda total do Estado de 
Sao Paulo, no ano de 1959, correspondia 
aproximadamente a 56%, corn tOda a certe-
za bem acima da mesma relagao no piano 
nacional. Em paises de maior grau de de-
senvolvimento, a ref erida participagao 
muito mais favoravel aos assalariados, que 
obtem uma proporgao maior da renda to-
tal: Reino Unido — 73%; Estados Unidos 
— 70%; Suecia — 64%; Franca — 62%; 

(*) "Pesquisa Agricola em Sao Paulo", in Re-
vista Brasileira de Economia — Ano 16, n.° 2, 
junho de 1962. 
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Nova Zelanclia  —  58%. Em paises subde-
senvolvidos ocorre justamente o oposto: 
Ceilao — 41%; Colombia — 39%; Gana 
— 34%. Conhecendo-se a importancia das 
dimensOes do mercado para o desenvolvi-
mento econOmico, a fad' perceber o por-
que da posigao relativa mais favorivel dos 
assalariados nos paises de maior nivel de 
desenvolvimento e, ao mesmo tempo, as im-
plicagOes da estrutura agraria sabre o ritmo 
de progresso da economia brasileira. 

Corn relagao, ainda, ao setor rural, 
pode-se apontar os efeitos negativos que a 
inadequagao dos sistemas de comercializa-
cao de safras ou de distribuigao de credit°, 
exercem sabre a atividade agricola e a Ca-
pitalizagao da agricultura brasileira. 

A desatualizagio do sistema bancirio 
em relacao ao estagio já alcangado pela in-
dirstria national constitui serio &ice ao seu 
mais rapid° crescimento, o mesmo aconte-
cendo com o sistema do ensino univer-
sitario, que nao ester demonstrando capa-
cidade para evoluir corn rapidez e no sen-
tido reclamado pela industrializacao da 
economia. 

A miquina administrativa brasileira 
ester totalmente obsoleta e incapaz de per-
mitir ao Setor Palk° agir corn decisao 
sabre o processo de desenvolvimento de 
nossa economia, estimulando e ao mesmo 
tempo orientando os investimentos de mo-
do a maximizar os seus efeitos sabre a ta-
xa de crescimento da economia. Alem do 
aperfeigoamento dos instrumentos gover-
namentais de politica econennica, a indis-
pensavel que se modernize o quanto antes 
o aparelho administrativo do Estado. 

As dificuldades para o incremento da 
taxa de poupanga em uma economia sub-
desenvolvida sao tambem notOrias. Como 
pequeno o volume de sua renda, e, ademais, 
vivendo a sua populagao quase ao nivel da 
subsistencia, a margem possivel de corn-
pressao do consumo a escassa. Nero favore-
ce, por este motivo, a formagao de poupan-
gas em escala capaz de sustentar um pro-
grama de investimentos que imprima urn 
ritmo adequado ao crescimento do produto 
interno liquido. 

Diante dessa debil capacidade de pou-
panga, que caracteriza as economias sub-
desenvolvidas, a utilizacao dos recursos que  

se subtrairem ao consumo deveri ser alvo 
de cuidadosa atengao se se pretender, de 
fato, que promovam a mais alta taxa de de-
senvolvimento econenico. A selegao de ob-
jetivos e projetos de investimentos financia-
dos corn as poupangas coletadas no seio da 
economia, devera obedecer a criterios ri-
gorosos que assegurem aprovagao sennente 
aqueles que realmente mais contribuirem 
para a aceleragao do processo de desenvol-
vimento economic°. 

As limitagOes opostas ao progresso tec-
nolOgico e a acumulagao de capital nas eco-
nomias subdesenvolvidas pela escassez re-
lativa de recursos para investimentos e pe-
la inadequagao das suas instituigOes e es-
trutura social somente poderao ser supera-
das atraves de urn esfOrgo consciente e per-
sistente, mediante o qual se procure esta-
belecer claramente os objetivos a alcangar 
e se promova, a par do seu constante aper-
feigoamento, o emprego coordenado e har-
monica dos instrumentos de agao sabre o 
sistema econOrnico. Trata-se, em suma, de 
submeter o esfargo de desenvolvimento a 
disciplina de urn programa. 

B — Programacio Economica: 
Caracteristicas 

De modo sintetico pode-se afirmar que 
o objetivo da programagao econennica con-
siste em obter e sustentar, ao longo do tem-
po, a maior taxa de incremento do produto 
real, por habitante, compativel corn a es-
trutura de recursos de uma dada economia 
e corn o nivel de tecnica prevalecente, ao 
mesmo tempo que a mais justa distribuicao 
dos frutos do desenvolvimento economic° 
entre os membros da coletividade. 

Conforme assinalado anteriormente, o 
desenvolvimento economic° resulta basica-
mente da combinagao de duas variaveis --
progresso tecnolOgico e acumulagao de ca-
pital — cuja agao, em especial nas econo-
mias subdesenvolvidas, esbarra em dois obs-
ticulos — estrutura institutional resisten-
te as transformagOes ditadas pelo processo 
de desenvolvimento, e baixo nivel de pou-
pangas — os quais, para serem superados, 
exigem esfOrgo disciplinado da sociedade, 
orientado segundo as linhas-mestras de urn 
piano ou programa, cujo eficacia depende- 
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re da possibilidade ou da capacidade de ata- 
car globalmente as dificuldades que se an- 
de corn as diretrizes definidas no programa. 

Je se reconhece francamente, hoje em 
dia, graces principalmente a atuacio da 
ONU e de suas agencies regionais, como 
a CEPAL, na America Latina, que ha Vida 
a conveniencia e vantagem em se atacar o 
problema do subdesenvolvimento simulta-
neamente em todos os seus aspectos e ma-
nifestagOes, quer de natureza social, quer 
de natureza tipicamente econOmica. 0 con-
junto de providencias e de medidas que 
comp5em os chamados "programas de de-
senvolvimento econOmico" nao devem ficar, 
pois, restritos a ampliacao e aperfeigoamen-
to da base material de produce° de uma 
determinada economia, mas devem alcan-
car e enquadrar, tambem, os fenOmenos so-
ciais do subdesenvolvimento. 

Outro principio da doutrina do comba-
te ao subdesenvolvimento hoje igualmente 
consagrado, diz respeito ao papel saliente 
reservado ao Poder Pithlico na programa-
cao econOmica, sem que isto implique, ne-
cessariamente, na supressao da proprieda-
de privada dos meios de produce°. 0 que 
ocorre, na realidade, e a utilizageo, pelo 
Govern, dos verios instrumentos de exe-
cucao da politica econOmica de maneira a 
orientar e a incentivar a atividade privada, 
induzindo-a a comportar-se de conformida-
de com as diretrizes definidas no programa. 

0 Setor Public°, como responsevel pela 
elaboraceo do programa e pela coordena-
cao da sua execucao, alem da contribuicao 
que deve dar diretamente para a sua ma-
terializaceo, devere, evidentemente, apare-
lhar-se para exercer, corn eficiencia, essas 
fung5es. A capacitaceo do Setor Peblico 
para a conduce° do programa de desenvol-
vimento economic° pode desdobrar-se nos 
seguintes conjuntos de providencias: 

a) — criacile ou organizagio de urn 
sistema national de planejamento que 
permita ao Govern utilizar coordena-
mente os seus wirios instrumentos —
politica orcamentaria, politica tribute.- 
ria, politica cambial, politica monetaria, 
politica salarial, etc. — subordinando-os 
as diretrizes do piano, bem como a con-
quistar o concurso do setor privado  

para o cumprimento do programa, no 
que the disser respeito; 

b) — modernizacao da mitquina 
administrativa, dando-lhe condigiies 
para a execucao eficiente de progra-
mas de pre-investimentos bfisicos e de 
investimentos na ampliagao da infraes-
trutura economica do Pais; 

c) — aperfeicoamento constante 
das instituiciies economicas e sociais 
ajustando-as ao funcionamento de uma 
sociedade essencialmente dinamica, co-
mo soem ser as sociedades dos paises 
de economia madura — permeaveis ao 
progresso e as transformaciies estru-
turais que traz em seu bojo. 

Do ponto-de-vista de resultados pura-
mente materiais, tangiveis, os programas 
de desenvolvimento economic° encontram a 
sua sintese na taxa de incremento real, por 
habitante, que se prop5e para o produto 
interno liquido. Na descricao do piano a 
taxa global que define, sinteticamente, o 
comportamento desej ado para a economia, 
aparecere decomposta em metas de produ-
ce°, fixadas, conforme a amplitude do pro-
grama, para todos os setores e subsetores 
de atividade econOmica ou apenas para 
aqueles que exercem influencia decisive 
sabre o ritmo de desenvolvimento econOmi-
co. 0 piano podere, igualmente, ser apre-
ciado de outra perspective — o da forma-
cao de capital ou do esfOrco total de inves-
timentos programado. Examinado desse an-
gulo, o plano, ao ser detalhado, revelare a 
quantidade de recursos que se investire em 
cada ramo da economia, a fim de que pos-
sam realizar as respectivas metas de pro-
duce°. 

Como os recursos mobilizados para a 
formageo de capital totalizam, por defini-
cao, urn volume sempre inferior as necessi-
dades da economia — fenOmeno transparen-
te nos paises subdesenvolvidos — e como o 
que se pretende a maximizar os efeitos dos 
investimentos realizados, em termos de 
acelerageo da taxa de crescimento do pro-
duto real, por habitante, a sua distribuicao 
pelos verios setores do aparelho produtivo 
tera que obedecer a criterios muito rigoro-
sos de selecao de projetos. 
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C — Estudos Setoriais: 
Importancia 

A questao crucial da programacao eco-
no nica consiste, assim, em determinar a 
ex ita proporgao em que devera ampliar-se 
a capacidade de producao de cada segmento 
da economia para que se maximize o bene-
fic.o social derivado de cada unidade de ca-
pital investido. Conhecida a taxa de expan-
sao dos diversos setores infere-se dai a 
re pectiva quota no orc,amento de capital 
da economia. 

0 conhecimento efetivo da situacao dos 
dif arentes setores produtivos ou, pelo menos, 
da iueles considerados de maior importan-
cia, e condicao essential para fixar-se cor-
re amente as metas de producao e orien-
tar-se adequadamente os investimentos. 
facil compreender-se, portanto, a importan-
cia dos estudos setoriais para a programa-
ca. ° econemica. 

A diagnose constitui, por certo, a eta-
pa initial de investigacoes dessa natureza. 
Pr ytende-se, nesta fase do estudo, descre-
ver e analisar aspectos relevantes para a fi-
xa -,..ao da posicao do setor, ou setores, no 
programa de investimentos, como, por exem-
plo, os que seguem: 

a) — Caracteristicas historicas do 
seu desenvolvimento. Responsabilidade 
dos agentes public° e privado em sua 
evolucao. Papel e contribuicao de fate-
res institucionais e economicos. 

b) — Posicao no quadro geral de 
desenvolvimento da economia nacional. 

c) — Financiamento: origem e pro-
cessos de captacao de recursos para o 
seu desenvolvimento. 

d) — Estrutura e formas de orga-
nizacao do setor. Caracteristicas domi-
nantes das unidades componentes. 

e) — Estrutura e composicao do 
estoque de capital. Caracteristicas tec-
nicas. 

f) — Utilizacao do estoque de ca-
pital. 

g) — Forca de trabalho. Capacita-
cao tecnica. Produtividade. 

11) — Outros fatOres de producao: 
caracteristicas. 

i) — Posicao do setor no mercado 
nacional. 

De posse dos dados e informaciies pro-
porcionados pelo diagnestico, nao sera di-
ficil fazer-se urn prognestico sObre a ten-
dencia natural ou espontanea de crescimen-
to do setor, para verificar, em seguida, co-
mo essa tendencia se harmoniza corn os 
objetivos do programa de desenvolvimento. 
Desse exame das perspectivas de expan-
sao natural do setor e da sua compatibili-
dade corn a que se programa, derivar-se-
ao elementos valiosos para a elaboracao das 
diretrizes finais de acao, como os que abai-
xo se especificam: 

a) — Compatibilidade entre o pro-
grama setorial e o programa global; 

b) — Calculo dos investimentos ne-
cessarios a ampliacao desejada da ca-
pacidade de producao de bens e servi-
cos. Os pre-investimentos de apoio 
expansao do setor; 

c) — Fontes de financiamento dos 
investimentos projetados. Pressao so- 
bre os recursos do Setor Publico: ne-
cessidade e grau da colaboracao pre-
vista; 

d) — Delimitacao das areas de 
competencia da iniciativa estatal e da 
iniciativa privada na execticao do pro-
grama setorial; 

e) — Papel dos instrumentos go-
vernamentais de politica economica na 
realizacao do programa setorial; 

f) — Demanda de fatOres de pro-
ducao: problemas e solucCies. 

Os estudos econOmicos setoriais no Bra-
sil ganharam impulso, como era natural, 
corn a expansao industrial ocorrida na de-
cada passada, notadamente em sua segunda 
metade, corn o "Programa de Metas" do 
Governo Kubitschek, que era tipicamente 
urn piano de desenvolvimento de alguns se-
tores escolhidos. Todavia, tem-lhes faltado 
o apoio e a coordenacao de urn Orgao na-
cional de planejamento, indispensavel a sua 
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realizagao de forma sistematica, ampla e 
continuada. Em razao disto, nao tern alcan-
gado a profundidade e a extensao capazes 
de propiciar o conhecimento da estrutura e 
caracteristicas dos principais setores da 
economia — base para decisilies sabre o des-
tino de cada urn e em particular dos inves-
timentos que porventura reclamarem. 

0 setor sidenargico, por exemplo, cuja 
expansao 6 vital para o prosseguimento da 
industrializagao brasileira encontra urn se-
ri° obsticulo ao seu desenvolvimento no 
fato de necessitar de enormes massas de re-
cursos para a concretizagao de seus proje-
tos. De outra parte, a cada vez mais corn-
plexa a tarefa de decidir que linhas de pro-
dugao serao ampliadas e que projetos serao 
executados, em virtude da tendencia inevi-
tavel de diversificagao do consumo, que 
acompanha o crescimento do parque indus-
trial brasileiro, aumentando a variedade de 
tipos e de especificagoes de produtos side-
riirgicos. Os projetos finalmente seleciona-
dos deverao traduzir, de fato, uma utiliza-
gao rational dos limitados recursos dispo-
niveis, para que nao redunde em prejuizo 
para o desenvolvimento da economia na-
cional. 2 claro que samente urn levantamen-
to detalhado das caracteristicas das usinas 
existentes, bem como uma analise meti-
culosa das hipOteses possiveis sabre o corn-
portamento e composigao da demanda em 
futuro proximo, 6 que abriria possibilidades 
para o atendimento dessas duas condigOes. 
Sabe-se, tambem, que pesquisas tecnolOgi-
cas bem conduzidas poderiam aumentar 
significativamente a produtividade do par-
que siderurgico nacional, corn um melhor 
aproveitamento de materias-primas nacio-
nais; o piano de pesquisas, entretanto, de-
pende, para a sua elaboragao, de investiga-
goes previas sabre as instalagOes e processor 
operacionais das usinas. 

Estudos monograficos recentemente con-
cluidos pelo BNDE sabre urn setor menos 
complexo do ponto-de-vista da programa-
gao econamica — o da metalurgia dos nao-
ferrosos — permitiram algumas conclu-
saes de importancia para a politica de in-
vestimentos da entidade. Em alguns casos, 
como o zinco e o aluminio, a solugao con-
siste basicamente em ampliar a sua capaci-
dade de produgao. Outros, contudo, depen- 

dem, para o seu desenvolvimento, do exito 
que se obtiver em pesquisas minerais, co-
mo acontece em relagao ao cobre e ao chum-
bo, em que as reservas nacionais de mine-
rio conhecidas sao pobres e nao suportam 
uma produgao superior a atual. A solucao 
do problema se desloca, entao, do terreno 
dos investimentos industriais para o dos 
pre-investimentos no inventario dos re-
cursos naturais do Pais. 

As investigagOes superficiais ate agora 
realizadas sabre a indnstria de bens de ca-
pital demonstram, tambem, que o seu de-
senvolvimento nao padece apenas de limi-
tagOes decorrentes de escassez de recursos 
para financiar a sua expansao. Depara-se 
ela com duas dificuldades serias para a uti-
lizagao plena de sua capacidade de produ-
gao: 

a) — insuficiencia de recursos pre-
prios para o financiamento adequado 
da fabricagiio e da venda de seus pro-
dutos. Somente um exame mais detido 
do problema, que os ate agora realiza-
dos, poderia conduzir a solugiies con-
venientes para o Pais; 

b) — falta de pessoal de nivel su-
perior capacitado ao projetamento in-
dustrial, o que impede o setor de cons-
trugiies mecanicas de participar mais 
ativamente da execugao de projetos 
industriais no Pais. 0 caminho a seguir 
seria, talvez, o de modificar os meto-
dos tradicionais de forma*, e poste-
rior aperfeigoamento de pessoal de ni-
vel superior, especialmente de enge-
nheiros. 

De qualquer maneira, porem, os estu-
dos ate agora realizados sabre a indfistria 
nacional de bens de capital nao possibili-
tam uma visao integrada e completa da sua 
estrutura atual e da natureza real de seus 
problemas. Esta a uma lacuna que nao po-
deria deixar de ser preenchida na hipOtese 
de se pretender programar o seu desenvol-
vimento. Outro campo, praticamente vir-
gem, nesse particular, 6 o das indnstrias 
quimicas, notadamente no ramo da quimica 
organica. 
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Os poucos exemplos referidos acinia 
ilustram, de modo significativo, a importan-
cia dos estudos setoriais para a programa-
gao do desenvolvimento da economia brasi-
leira e devem justificar a criagao, dentro 
do mais curto prazo, de urn sistema nacio-
nal de planejamento que estimule e apoie a 
sua efetivagao. 

O BNDE tern participado da realizacao 
de quase todos os estudos setoriais promo-
vidos por agencias do Govern° Federal. Di-
versos outros tem sido efetuados por sua 
prOpria iniciativa. Como a sua agao finan-
ciadora se desenvolve ao nivel de projetos, 
integrantes dos setores basicos da econo-
mia nacional, e como sao bastante limita-
dos os recursos que administra, a justifica-
vel a sua preocupacao com tais estudos. 
Prova disto e a recente reestruturacao pro-
movida no seu Departamento EconOmico, 
comentada ern outro artigo delta Revista, 
e que teve por finalidade proporcionar 
aquele Orgao os meios indispensaveis a sua 
realizacao corn maior eficiencia. E eviden-
te, porem, que ganhariam muito, em qua-
lidade, se estivessem integrados em um pro-
grama amplo de investigagOes econOmicas, 
dirigida por urn sistema nacional de plane-
jamento, e abrangendo tOdas as demais 

SUMMARY 

agencias governamentais que intervem na 
atividade econOmica. 

Uma observagao final, a que nao po-
deriamos nos furtar, diz respeito a base es-
tatistica em que devem apoiar-se os men-
cionados estudos. Lamentavelmente, porem, 
a organizacao e a operagao dos Orgaos es-
tatistico nacionais integrados no sistema do 
IBGE nao satisfazem, em absoluto, ao mi-
nim° que se reclama para a programagao 
econOmica. As estatisticas agricolas alem 
de cobrir apenas alguns aspectos da ativi-
dade, sao extremamente precarias e de du-
vidosa fidedignidade; as estatisticas indus-
triais padecem de igual imprecisao, bastan-
do dizer que os ultimos dados de que se 
disp5e. cobrindo todos os setores da 

referem-se ao ano de 1958. Se as auto-
ridades federais se dispuserem, finalmente, 
a adotar a programagao econ6mica como 
metodo de govern, o IBGE tera que ser 
reorganizado em novas bases, modificando-
se, profundamente, os metodos de coleta 
e apuracao de dados estatisticos. Para isto 
ja disp6e de excelentes subsidios reunidos 
em relatorio de urn Grupo de Trabalho 
constituido em 1962, na extinta COPLAN-
Comissao de Planejamento Nacional. 

RESUME 

SECTOR STUDIES AND ECONOMIC 

PROGRAMMING 

After identifying investment and techno-

logical progress as the two strategic variables 

in the process of economic development, the 

author examines the fundamental conditions 

required for these variables to act in the fullest 

extent as dynamic agents of this process. 

He describes the use of economic deve-

lopment programs and the role of economic 

programming in maximizing the effects of 

such programs. 

Finally, the author underlines the im-

portance of sector studies for economic pro-

gramming for determining the expansion 

rates of different sectors of the economy. 

ETUDES SECTORIELLES ET 

PROGRAMMATION ECONOMIQUE 

L'auteur presente, d'abord, les investis-

sements et le progres technique comme les 

deux variables strategiques du processus de 

developpement economique; it examine en-

suite les conditions fondamentales pour que 

ces variables agissent en toute intensite comme 

les agents dynamiques de ce processus. 

Il decrit les programmes de develop-

pement economique et le role de la program-

mation economique dans la maximisation des 

effets de ce programme. 

II met en relief l'importance des etudes 

sectorielles pour la programmation economi-

que quant a la determination des taux d'ex-

pansion des secteurs de l'economie. 
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