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O EPEA e o Plano Decenal
O EPEA (Escritório de Pesquisa Económica Aplicada), do
Ministério do Planejamento, tem duas principais finalidades, aliás
complementares : planejamento de médio e longo prazo e treinamento especializado de técnicos para aquelas tarefas.
Daí a sua divisão em duas grandes áreas, a serem brevemente
institucionalizadas : o Centro de Planejamento Económico e Social e o Centro de Treinamento.
Destina-se o EPEA a preencher séria lacuna na estrutura da
administração pública federal : a inexistência de órgão desligado
de tarefas de rotina, voltado para a pesquisa e estudos técnicos,
de caráter aplicado, relativos ao planejamento.
Desta forma, enquanto os demais órgãos do Ministério do
Planejamento (os chamados Grupos Setoriais), sob a supervisão
direta do Secretário-Geral do Ministério, cuidam dos problemas
económicos de curto prazo (incluindo orçamento-programa, análise
de projetos, medidas imediatas, etc.), o EPEA se preocupa em
dar continuidade aos programas de longo prazo. «Aquela continuidade sem a qual o País permanecerá sujeito ao estrangulamento periódico representado pelas mudanças de governo».
O programa de treinamento abrange cursos de pós-graduação
em Programação Económica, já ministrados o ano passado, e cursos especiais, para atender a necessidades específicas : cursos de
Orçamento-Programa, Levantamentos por Amostragem, Planejamento Regional, Planejamento Habitacional, etc.
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Criado em setembro de 1964, a primeira tarefa do EPEA foi
a coordenação da versão definitiva do Programa de Ação Económica do Governo (PAEG). Do EPEA é que se originaram o
FINEP (Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos) e o
CONSPLAN (Conselho Consultivo de Planejamento).
Ao EPEA foi cometida a tarefa de coordenação da elaboração do PLANO DECENAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL, destinado a definir uma estratégia de
desenvolvimento a longo prazo, conjugada com um orçamento-programa plurienal. Sua revisão e implementação terão lugar
através de planos operativos, de caráter anual.
Nessa conformidade, procedeu o EPEA a uma série de diagnósticos, setor por setor, como- ponto de partida para a identificação de problemas e prioridades. Àquele órgão vem cabendo igualmente, a coordenação dos chamados Grupos de Coordenação,
criados por decreto de 20-12-65 com o objetivo de preparar os
estudos e anteprojetos de programas concernentes ao Plano Decenal. Para esse fim, é o EPEA composto por um grupo de Planejamento-Geral, e setores relativos à Infra-estrutura (Energia,
Transportes, Comunicações), Agricultura, Indústria, Serviços, Desenvolvimento Social (Educação, Saúde, Habitação e Previdência
Social) e Desenvolvimento Regional.

Introdução aos Diagnósticos
Preliminares
O documento inicial do Plano Decenal foi constituído pelas
«Bases Para um Plano Decenal de Desenvolvimento Económico». ( * ) Consistiu aquele estudo, basicamente, na apresentação
de um modelo matemático, que constituiria a estrutura do Plano,
e de um exame detalhado nos estágios de sua formulação.
Com base em trabalho de pesquisa posterior realizado pela
equipe do EPEA, elaborou-se o «framework» do plano, ou seja, o
modêjo básico que permitirá, de um lado, escolher determinada
estratégia de desenvolvimento económico, e, de outro lado, integrar
os programas parciais, sejam de caráter setorial ou regional. O
enfoque seguido, de dotar o modelo de maior número de variáveis
de politica económica, ensejando ampla margem de opção nas
estratégias a seguir, revelou-se sugestivo e poderoso, sem dependência excessiva no tocante a relações econométricas pouco precisas.
Ao mesmo tempo, as equipes setoriais do EPEA consagraramse à tarefa de elaboração dos diagnósticos parciais, cobrindo aspectos macroeconômicos (situação monetária, finanças públicas,
comércio internacional, demografia), setoriais (infra-estrutura, agricultura, indústria, serviços), sociais (educação, saúde, habitação
e previdência social) e regionais, estes últimos em conjunto com
órgãos regionais e estaduais de planejamento.
(*)

A ser incluído no volume sobre a estrutura do Plano.

Tais diagnósticos ( * * ) se destinam, em síntese, a:
I — Analisar a evolução do setor no pós-guerra, qualitativa.
e quantitativamente, de modo a alcançar uma visão clara de sua;
situação e problemas atuais.
II — Proporcionar as informações básicas necessárias à programação do setor, no período do Plano.
A versão preliminar que está sendo submetida aos Grupos
de Coordenação constitui um documento de trabalho, a ser discutido, revisto, complementado. Sua elaboração, em prazo curto, por
uma pequena equipe, encontrou sérios obstáculos naquilo que já
se transformou em desculpa clássica em qualquer trabalho de pesquisa económica, no Brasil: a carência de estatísticas. Como era
indispensável, sua preparação foi acompanhada de um grande
esforço de levantamento de estatísticas básicas, setor por setor.
Procurou-se, decididamente, com a cooperação do-IBGE, da Fundação Getúlio Vargas, de órgãos e empresas governamentais e
privados, mudar o panorama da situação de informações estatísticas. Os resultados obtidos, se bem que não inteiramente satisfatórios, já constituem inestimável avanço. Fêz-se possível processar os registros industriais até 1964, restabelecer os inquéritos
económicos mensais e atualizar o sistema de contas nacionais.
Boa parte dos dados do Censo de 1960, que parecia perdido, já
está disponível, e continua em andamento o programa intensivo
destinado a ultimar sua apuração. Em relação à situação quando
se elaborou o Programa de Ação Económica, enorme avanço já
foi assinalado.
Ao mesmo tempo, está-se procedendo à reformulação do sistema estatístico nacional e à reorganização do IBGE, de modo a
estabelecer-se um fluxo regular de informações estatísticas que permitam a revisão e o aperfeiçoamento constante do trabalho que
se está procurando desenvolver.

•quase sempre através de pesquisa de campo, áreas prioritárias que,
na presente versão, tiveram tratamento insatisfatório. Por outro
lado, pesquisas continuam sendo realizadas no sentido de prover
elementos para a fase de programação, particularmente no tocante
.a coeficientes técnicos de produção, relações marginais capital/produto, custo de produção, etc..
Dos Grupos de Coordenação espera-se não apenas a crítica
dos diagnósticos preliminares como a apresentação de subsídios
para seu aperfeiçoamento. Mais importante ainda deverá ser o
seu papel na fase de programação, que deverá ter lugar nos próximos meses. Nesse estágio, avulta o papel dos órgãos governamentais de caráter setorial (ministérios, autarquias, sociedades
de economia mista) e notadamente do setor privado, representado
pelas suas entidades de classe. Para efeito de permitir um trabalho consistente e homogéneo dos Grupos de Coordenação, o
EPEA está concluindo a elaboração de um documento sobre «A
Estratégia da Formulação do Plano Decenal», no qual se expõe
a concepção geral do Plano e o programa de trabalho dos vários
setores.
A estreita colaboração de todos os organismos representados
nos Grupos de Coordenação é imprescindível para conferir ao
plano o caráter de documento nacional, e não apenas governamental. Pois, se é pacífico que a manutenção de intenso ritmo
de desenvolvimento depende da continuidade da ação governamental, esta depende da continuidade do trabalho de programação.
E esta última ganha em exeqiiibilidade e objetividade na medida
em que repousa no conhecimento e na experiência de técnicos e
homens de empresa, no setor público como na órbita privada.

Cabe salientar que vários dos diagnósticos preliminares deverão ser complementados por estudos especiais, destinados a cobrir,
( * * ) Ver o «Roteiro dos Diagnósticos do Setor Industrial», a título
de exemplo.
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Plano Geral dos Diagnósticos

DIAGNÓSTICO GERAL DA ECONOMIA BRASILEIRA
ASPECTOS MACROECONÔMICOS
A — Situação Monetária, Bancária e do Mercado de CapitaisB — Finanças Públicas
C — Demografia
D — Política Económica Internacional
E - - Aspectos Institucionais; Reforma Administrativa, Reforma Estatística, etc.
DIAGNÓSTICOS SETORIAIS
A — Infra-estrutura
a)
b)
c)
d)

Energia Elétrica
Petróleo. Carvão
Transportes
Comunicações

B — Agricultura e Abastecimento
C — Indústria e Mineração
a) Indústria - - Geral
b) Mecânica e Elétrica
__

H;

c)

Siderúrgica

d)

Metais Não-Ferrosos

e)

Minerais Não-Metálicos

f)

Química

g)

Papel e Celulose

h)

Borracha

i)

Produtos Alimentícios

j)

Têxtil

1)

Outras Indústrias Tradicionais: Vestuário, Couros
e Peles, Calçados, Madeira, Mobiliário, Fumo,
Editorial e Gráfica, Bebidas, Diversos

m)

Construção Civil

n)

Mineração

D — Serviços: Turismo, Comércio, Intermediários Financeiros
DIAGNÓSTICOS SOCIAIS
A —• Educação e Mão-de-Obra
B — Saúde e Saneamento
C — Habitação
D — Previdência Social
DIAGNÓSTICOS REGIONAIS

As Etapas do Plano Decenal

Objetivos do Plano Decenal
A experiência adquirida através da formulação, execução e controle da execução do Programa de Ação Económica do Governo
(PAEG) permitiu lançar as bases de um sistema de planejamento
e coordenação económica a ser ampliado e institucionalizado pela
reforma administrativa, e de que participam a administração centralizada e descentralizada.
Tendo em vista os resultados já alcançados com o programa
de combate à inflação, retomada do desenvolvimento e reformas
básicas, é chegado o momento de passar à etapa de formulação de
um plano de longo prazo, de modo a evitar solução de continuidade -na ação gpvernamental, ao término da vigência do PAEG,
em fins de 1966. Tal Plano, de Perspectiva permitirá a formulação
de uma estratégia de desenvolvimento económico e social por um
período de dez anos, cobrindo os primeiros cinco anos em maior
grau de detalhe. Sua implementação deverá fazer-se através de
planos operativos de base anual, segundo a conhecida sistemática
de planejamento'.
A Formulação do Plano

A — Sistema Norte
B — Sistema Nordeste
C — Sistema Centro-Sul

Definida a finalidade do plano de perspectiva, cabe explicitar
as diretrizes que .orientarão a sua formulação, a saber:
A — Reconhecimento da necessidade de participação, em sua
formulação, não apenas dos órgãos do poder público federal (in13

cluindo autarquias e sociedades de economia mista) como entidades
dos outros níveis de governo, quando couber, e notadamente do
setor privado (representado, antes de tudo, pelo CONSPLAN):
sobre permitir utilizar a experiência prática e os conhecimentos
técnicos de tais órgãos, essa participação acentuará as características nacionais e democráticas do plano;
B — Reconhecimento da importância da coordenação, no sentido setorial e no sentido regional, de modo a assegurar a consistência e organicidade do plano;
C — Preocupação não apenas com o nível técnico do trabalho,
mas também com a sua operacionalidade: o que se objetiva é um
programa de ação governamental e não um exercício académico.
Tendo em vista esses três aspectos, as experiências válidas de
planejamento, seja no Brasil como em outras nações democráticas,
recomendam a instituição de um mecanismo de formulação do plano
nas bases que passamos a sugerir;
A — Um órgão de coordenação dos planos parciais, sejam os
de caráter setorial, sejam os de caráter regional, ao qual seria,
ainda, cometida a tarefa do plano global; dada a organização do
sistema brasileiro de planejamento, aquele órgão é o Escritório -de
Pesquisa Económica Aplicada (EPEA), que já coordenou a preparação da versão definitiva do Programa de Ação>.
B - - Grupos de coordenação, setoriais e regionais, que permitam o contato permanente, em bases técnicas, daquele mesmo
órgão com os demais Ministérios e organismos federais, assim como
com as demais entidades, particularmente do setor privado.
Por outro lado, tendo em vista principalmente a aquisição de
técnicas modernas de análise e planejamento, notadamente com
relação a certos setores da infra-estrutura (transportes, energia eletrica) e ao desenvolvimento social (educação, saúde, habitação),
vêm-se promovendo convénios com "entidades internacionais, sejam
órgãos das Nações Unidas (como a CEP AL e o CELADE), seja
o Banco Mundial, a Organização Mundial de Saúde, a Organização dos Estados Americanos, a Aliança para o Progresso, univerH—

sidades e instituições de pesquisas, etc., com o objetivo de realizar
estudos especiais, a serem incorporados ao Plano de Perspectiva.
Tal iniciativa, além de complementar numericamente o corpo de
técnicos nacionais, permitirá a sua valorização, pela oportunidade
de absorção de métodos de pesquisa e programação ainda insuficientemente conhecidos, no País.
Os Estágios de Preparação
A preparação do Plano Decenal, através do mecanismo já
descrito, deverá desdobrar-se nos seguintes estágios principais: ( * )
I - - COLETA DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS
BÁSICAS E ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS
DE DIAGNÓSTICOS;
II - - FORMULAÇÃO DO MODELO GLOBAL;
III - - PREPARAÇÃO DOS PLANOS E PROJETOS
PARCIAIS (REGIONAIS E SETORIAIS);
IV - - COORDENAÇÃO E REVISÃO DOS ESTUDOS
PARCIAIS. INTEGRAÇÃO DO PLANO;
V --DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS. INDICAÇÃO
DAS MODIFICAÇÕES INSTITUCIONAIS NE»
CESSARIAS.
Os diagnósticos correspondem a uma apreciação analítica, qualitativa e, particularmente, quantitativa, da evolução dos diferentes
setores e regiões e suas relações com o resto da economia, no pósguerra, assim como um balanço da situação atual, seus aspectos
favoráveis e seus problemas. As projeções preliminares, de caráter
global, destinam-se a estabelecer o arcabouço e as definições básicas, que proporcionarão aos grupos setoriais e regionais os elementos essenciais para a preparação dos planos parciais. Proceder-se-á,
( * ) Para uma exposição detalhada, ver «A Estratégia da Formulação
do Plano Decenal» — EPEA (mimeografado).
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em seguida, à crítica e à integração de tais planos, de modo a testar
sua consistência mútua e a compatibilidade com o esquema macroeconômico estabelecido como ponto de partida. Restará, finalmente,
explicitar as diferentes políticas e demais instrumentos destinados
à consecução dos objetivos do plano.
.Tarefa das mais difíceis é o estabelecimento do cronograma de
preparação do Plano Decenal. Não obstante a circunstância de
normalmente serem necessários entre três a cinco anos para a preparação de planos de médio e longo prazos, nos países que já possuem um sistema regular de planejamento, afigurasse de grande
interesse reduzir a um mínimo o prazo de elaboração, tendo em
vista o término da vigência do PAEG. Nessa conformidade, todos
os esforços serão orientados no sentido de poder-se transmitir ao
novo governo, salvo imperativo de força maior, não apenas um
mecanismo institucionalizado de planejamento e coordenação económica, mas também os estudos de base para a estratégia de
desenvolvimento consubstanciada no Plano de Perspectiva.

1. Diagnósticos do Setor Industrial Brasileiro

As informações constantes deste capítulo foram
extraídas do levantamento preliminar concluído em
princípios de 1966, pele EPEA ( 1 ) e são divulgadas
com sua autorização especial, exclusivamente para
fins didáticos, no Curso de Preparação de Candidatos à Escola de'Comando e Estado-Maior do Exército.
1.1.

Metais Não-Ferrosos (2)
1.1.1

Generalidades

l ; Histórico - - O quadro da página seguinte mostra que, à
exceção do chumbo e do estanho, a metalurgia dos principais metais
não-ferrosos é recente no Brasil e acompanhou o desenvolvimento
industrial da década dos cinquenta.
2) Apreciações -- A falta de maiores conhecimentos dos recursos minerais brasileiros, a existência de jazidas de difícil exploração devido à quantidade das reservas, ao teor do metal contido
ou à falta de transportes ou energia - - e, em alguns casos, difi1 l ) EPEA — Escritório de Pesquisa Económica Aplicada, Ministério do
Planejamento e Coordenação Económica.
( 2 ) Diagnóstico elaborado pelo Economista Walter Fcrri da Silveira
Horta, com base principalmente em monografias doJBNDE.

16 —

— 17

culdades tecnológicas, -- constituíram os principais obstáculos aos
estímulos do mercado, resultantes do processo de desenvolvimento
industrial, e aos incentivos proporcionados pelo Governo para que
a produção nacional substituísse as importações.
Os dados estatísticos revelam, por outro lado, a reação da
produção nacional ao conjunto de estímulos experimentados pelo
setor, evidenciando os produtos para os quais o Brasil possuía recursos mais imediatos a fim de desenvolver a sua produção. Alguns,
como o zinco, níquel e cobre, apresentavam maiores dificuldades
para o desenvolvimento de sua produção a curto e médio prazo (3),
PRODUÇÃO METALÚRGICA DOS PRINCIPAIS METAIS NÃO-FERROSOS NO BRASIL (1946/1963 - Toneladas)
ANOS

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964

ALUMÍNIO

CHUMBO

800

2.000
2.000
2.000
2.000
2.470
2.807
2.534
2.896
2.645

—
_.
—

403
1.100
1.200
1.400
1.700
6.300
8 . 800
9.200
15.200
16.600
18.500
21.700
C") 20.900

3.909
4.734
5.018
5.837

5.526
9.976
12.578
13.346
16.970

NÍQUEL

—
—
—
—.
32
40
38
59
68
73
89
90

90
125
430

COBRE

ZINCO

.

.

—
—
—
—
—.
—
—.

—
—.
—
—
—
—.
—
339

.250
.720
.360
.800
.212
.659
(*) 2.000
(*) 5.000

—
—
—
—
—.
—
—.
—.

ESTANHO
181
224
188
160
120
135
117
562

1.830
1.203
1.568
1.423
639
1.244
1.332
1.541
(*) 2.403
(*) 2.900

fonte:. BNDE
(*) Outras fontes.

e foram envolvidos, posteriormente, no primeiro quinquénio da
década de sessenta, pelo processo inflacionário, cujos efeitos retardaram a conclusão de alguns projetos e desestimularam outras iniciativas. Estas últimas ocorrências dificultam uma apreciação mais
razoável sobre ás reais possibilidades de desenvolvimento dessa
produção no Brasil.
Em resumo, entretanto, verificaram-se, através dos resultados
obtidos, possibilidades e talvez vantagens na produção nacional dos
principais metais não-ferrosos, das quais o saldo mais positivo foi
a conquista tecnológica neste setor.
(3) Algumas dessas dificuldades perduram até hoje.
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1.1.2 Alumínio
1) Evolução da indústria -- No período 1946/1963 houve a
seguinte evolução na indústria de alumínio no Brasil:
a) um crescimento médio anual de 10% na demanda;
b) rápido crescimento da produção nacional, principalmente a
partir de 1956;
c) estabilização das importações em torno de 20-000 t/a,
a partir de 1954;
d) atendimento de cerca de 50% da demanda, com a produção nacional.
2) Mercado — Às principais utilizações do alumínio, responsáveis pelo crescimento médio anual de 10% no consumo, são as
seguintes, consideradas as informações relativas aos anos de
1958/1961, fornecidas pelo BNDE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utensílios domésticos
Material de transporte
Energia elétrica (transmissão)
Construção civil
Embalagens
Siderurgia
Outros

18%
14%
13%
8%
8%
4%
35%

3) Produção nacional -- A produção nacional é obtida de
duas usinas localizadas em Minas Gerais e em São Paulo: Alumínio Minas Gerais, filiada à Alumínio do Brasil, subsidiária da Aluminium Limited (Ouro Preto, próxima à bauxita) e Companhia
Brasileira de Alumínio, do grupo Ermírio de Morais (Sorocaba,
próximo ao mercado paulista) .
As duas usinas têm capacidade instalada de 24.000 t/a,
com uma expansão prevista para uma capacidade total de 41.000 t.;
mesmo após a realização da expansão, persistirá o déficit de suprimento do mercado nacional nos próximos anos, em torno de 45
a 50%.
4) Consumo de matérias-ptimas - - Os principais insumos
necessários à produção de alumínio são os seguintes:
- numa primeira fase, para produção de alumina: bauxita,
álcali, vapor, energia elétrica e óleo combustível;
- numa segunda fase, para a produção de alumínio; alumina.
fluoretos de alumínio, coque de petróleo ou de piche, piche
e energia elétrica.
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Em face do elevado consumo de energia elétrica, principalmente na 2a fase, isto é, na redução da alumina, as duas empresas
produtoras no Brasil dispõem de usinas elétricas próprias, tendo
sido este insumo o principal entrave ao desenvolvimento da produção nacional.
5) Custo dos investimentos - - Segundo cálculos de investimentos já realizados, a instalação de uma capacidade adicional de
30.000 t/a custaria US$ 36 milhões, prevendo-se um dispêndio, no País, de quantia equivalente a US$ 26,4 milhões (dentro
daquele total); esse cálculo baseia-se na hipótese de US$ 1.200
por t/a de capacidade instalada, no caso de ser possível a obtenção de energia elétrica das concessionárias. Dos investimentos,
33% destinam-se à obtenção da alumina e os restantes 67%, a
redução do alumínio. Não há informações sobre se as estimativas
de capital de giro estão computadas no1 total acima.

ferroviário, além de poder ser abastecida pela energia elétrica (Furnas, Rio Grande), cujo potencial é estimado em mais de 7,5 milhões de kw.
c) Déficit atual do suprimento do mercado interno em expansão, contraposto aos inúmeros incentivos dados pelo Governo.
d) Amplas possibilidades no mercado internacional, especialmente na área da ALALC, pois apenas os Estados Unidos, Canadá
e Brasil têm produção de alumínio na América.
1.1.3

Chumbo

6) Estímulos governamentais - - Entre os mais importantes
estão os seguintes:
a) Concessão de uma alíquota especial sobre o preço CIF de
importação, sempre que o importador provar que adquiriu de produtor nacional um mínimo de 30% da quantidade de alumínio que
pretende importar, ou demonstre a incapacidade de o produtor
fornecê-lo.
b) Tarifas protecionistas.
c) Apoio ••financeiro, através do BNDE.
d) Isenção de impostos para importação de equipamentos.
e) Registro de financiamento para a concessão de prioridade
cambial.
/) Registro de financiamento sem cobertura cambial (Instrução 113) .

1) Evolução da indústria — No período de 1946/1963 houve
a seguinte evolução> na indústria de chumbo no Brasil:
a) rápido crescimento da produção nacional, a partir de
1954/1955;
b) oscilações nas importações, devidas principalmente a varia'
coes nos preços internacionais e a modificações no sistema cambial
brasileiro;
c) em função dessas variações, o consumo experimentou
grandes oscilações, atribuídas apenas a variações de estoques;
d) a recuperação da sucata permite a obtenção de chumbo
secundário, calculado em cerca de 1/3 do consumo;
e) foi relativamente baixa a taxa de crescimento da demanda,
em virtude da possibilidade de substituição do chumbo em alguns
setores, bem assim pela dificuldade de se quantificar a participação
do chumbo secundário, a qual tem aumentado em proporção relativamente alta:
/) em 1963 a produção nacional atendia a mais de 50% do
consumo aparente, cuja estimativa não é precisa, em face dos motivos apontados acima.

7) Possibilidades de desenvolvimento da indústria nacional.
- Q Brasil possui as melhores condições para a produção de alumínio, a saber:

2) Mercado — As principais utilizações do chumbo foram as
seguintes, segundo dados do B.N.D.E., referentes ao período
1956/1961:

a) Grandes reservas de bauxita, com elevado teor de alumina,
em ótimas localizações, facilmente supríveis de energia elétrica e
das outras matérias-primas, quase todas de produção nacional. São
elas localizadas em Poços de Caldas, Ouro Preto, Serro (MG),
Turiaçu e Cândido Mendes ( M A ) .
b) A região de Poços de Caldas apresenta ótimas condições,
no centro do triângulo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, a menos de
500 km. de cada uma dessas cidades, dispondo de transporte rodo20 —

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Baterias
Chumbo-tetraetila
Produtos químicos
Munição
Embalagem
Cabos condutores

7.

Soldas e Iigas

8.

Outros

40%
6%
5%
6%
1%
4%
6%

r

32% '
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3) Produção nacional — À produção nacional de chumbo primário compreende as fases de concentração, fusão e refino do
metal; provém, atualmente, de duas usinas localizadas na Bahia e
no Paraná, ambas associadas à Companhia Brasileira de Cobre
(COBRAC), com a capacidade instalada de H.000 t/a e 4.000
t/a, respectivamente.
4) Consumo de matérias-primas
Admitindo-se a galena
como minério, com teor metálico de 20%, do qual se obtém um
concentrado com 40%, e que as impurezas a eliminar sejam zinco,
antimônio, cobre, ouro e prata, os principais insumos necessários à
obtenção do chumbo refinado são:
- l* Fase -- Concentração: Minério (galena), energia elétrica e reagentes.
— 2^ Fase — Fusão: Concentrado ( 4 0 % ) , coque, cakáreo e
sucata de ferro.
— 3* Fase — Refino: Soda cáustica, zinco metálico, cloreto
de amónia, enxofre e energia elétrica.
5) Custos dos investimentos -- Devido às condições conhecidas no Brasil, as estimativas apresentadas a seguir referem-se a
uma usina integrada — concentração, fusão e refino — com capacidade de 200 t/dia, isto é, 14.400 t/ano de chumbo refinado, a
partir da galena, com teor metálico médio de 20% e o grau de
concentração de 40%:
Equipamentos
US$ l . 200.000,00
Construção civil c obras complementares USf
300.000,00
USf

1.500.000,00

6) Incentivos governamentais - - São os seguintes os principais estímulos:
a) Concessão de alíquota especial sobre o preço CIF de importação, sempre que o importador provar que adquiriu produto
nacional em quantidade pelo menos igual à importada.
b) Tarifas protecíonistas.
c) Financiamento pelo BNDE para montagem da Usina da
Bahia.
d) Registro de financiamento externo e financiamento externo
sem cobertura cambial.
e) Isenção de impostos para importação de equipamentos.
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7)
Possibilidades de desenvolvimento da indústria nacional.
— Dependem da existência de jazidas de minério economicamente
exploráveis, em função da localização e do teor de metal contido.
As principais jazidas e ocorrências conhecidas são as seguintes:
Boquira, Brejeiro e Morro do Gomes (BA), Panelas (PR) e Itacarambi (MG) .
Até 1960 as importações brasileiras de chumbo procediam da
Bolívia; a partir de 1961 o Peru passou a abastecer o mercado
nacional, o mesmo ocorrendo com o México, a partir de 1962.
1.1.4 Níquel
l ) Evolução da indústria — No período de 1946/1963 houve
a seguinte evolução na indústria do níquel no Brasil:
a) Acentuado crescimento na produção nacional e nas importações, a partir de 1960;
b] Um grande progresso na participação da produção nacional no consumo aparente, passando de 10% em 1960 para mais de
25% em 1963;
2) Mercado -- A inexistência de uma pesquisa de consumo
de níquel no Brasil força a utilização das percentagens médias do
consumo setorial no mundo, em 1960; para estimativa do que ocorre
na utilização desse metal, nas indústrias brasileiras:
1.

Ligas de aço-níquel

57%

2.
3.

Ligas com elevado teor de níquel
Ligas não-ferrosas

15%
4%

4.
5.

Eletroplastia
Outros

16%
8%

O largo emprego do níquel sob a forma de ligas deve-se à
resistência, à oxidação e ao desgaste que transmite ao ferro (aço
inoxidável) . Por esse motivo, o consumo do níquel está associado
ao processo de desenvolvimento, uma vez que seu uso implica em
tecnologias avançadas. O alto custo dos processos e a pequena
produção brasileira de níquel explicam, em parte, a inexistência de
produção nacional de aço inoxidável.
3) Produção nacional
- Duas empresas vêm produzindo
ferro-níquel no Brasil. Os únicos minérios até agora identificados
no País são os silicatados, os quais permitem a obtenção de liga de
ferro níquel com maior facilidade em virtude da inexistência de
outros minérios. Duas são as empresas produtoras de f erro níquel:
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a Cia. Níquel do Brasil, em Liberdade, e a Cia. Morro do Níquel,
em Pratápolis, ambas em Minas Gerais, e com uma produção de
320 e 1.000 t/a., respectivamente, de liga com um teor de 26
a 42%.

elétrica e/ou o mercado nacional cresça para justificar economicamente a implantação de uma usina para obtenção do níquel puro,
ou seja possível obter condições competitivas internacionais para a
produção nacional.

4) Consumo de matérias~primas -- São os seguintes os principais insumos necessários à produção de uma tonelada de níquel
contido no ferro-níquel produzido, na hipótese de minério com 2%
de teor de níquel e recuperação de 80%:
- minério, óleo combustível, carvão vegetal, calcário, refractários, pasta para eletrodos, fuorita, alcatrão, eletrodos de
grafita, oxigénio e energia elétrica (50.000 a
60.000 k W h ) .

1.1.5 Cobre

5) Custo dos investimentos — O níquel é provavelmente uma
das indústrias com maior volume de investimentos por t/a do
produto. Essa característica, aliada ao fato de que as ocorrências
de jazidas são relativamente raras, faz com que sejam poucos os
países atualmente produtores.
Estima-se que a instalação de uma pequena usina, destinada a
produzir 1.000 t/a de níquel contido, partindo de minérios silicatados, com teor médio de 2% o metal exige investimentos da
ordem de US$ 2.000 por t.
6) Estímulos governamentais - - Entre os mais importantes
estão os seguintes:
a) Concessão de tarifas especiais.
b) Isenção de impostos para importação de equipamentos.
c) Registro de financiamento para obtenção de prioridade
cambial e registro de financiamento sem cobertura cambial.
d) Possibilidades de apoio financeiro através do BNDE.
7) Possibilidades de desenvolvimento da indústria nacional —
Todas as jazidas e ocorrências de minério conhecidas no Brasil são
dg tipo silicatado, e nos seguintes municípios: Liberdade, Pratápolis ( M G ) , ambas em exploração', e Ipanema (MG) e Niquelândia (GO), não exploradas devido à carência de energia elétrica.
O baixo teor metálico em seus minérios (sulfetos e silicatos),
de l a 4%, sugere, de preferência, a localização da usina junto
às minas.
O desenvolvimento da indústria de níquel no Brasil poderá
ocorrer à medida que sejam atendidas suas necessidades de energia
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1) Evolução na indústria - - No período 1946/1963 houve
a seguinte evolução na indústria do cobre no Brasil:
a) Grandes flutuações nas quantidades importadas, refletidas no consumo.
b) A taxa anual de crescimento foi da ordem de 2%,
relativamente baixa, face ao desenvolvimento industrial havido
no período.
c) Uma participação crescente da produção nacional no
consumo aparente, a partir de 1956.
2) Mercado - - A composição da demanda setorial no Brasil
é a seguinte:
1.

Condutores elétricos . . .

45%

2.

Ligas de cobre (especialmente para construção
civil, materiais de transportes e máquinas e equipamentos)

36%

Outros

19%

3.

3) Produção nacional - - A produção brasileira é obtida
em uma única empresa - - Cia. Brasileira de Cobre, com as
seguintes usinas que realizam as três fases para obtenção do
cobre puro:
\
- l v Fase - - Concentração do minério: Camaquã (RGS)
e Itapeva (SP) .
- 2:> Fase -- Ustulação, conversão e fusão: Itapeva (SP).
- 3'-' Fase - - Refino: Itapeva e Utinga.
Portanto, apenas em Itapeva são realizadas as três fases.
4) Consumo de matérias-ptimas - - Para a produção de
uma tonelada de cobre puro (99,5% e mais), a partir do minério
com 2% de teor e recuperação hipotética de 95%, para uma usina
de 3.000 t/a, são necessários os seguintes insumos: Minério
(53 t ) , cloreto de sódio, enxofre, sucata de ferro, carvão de
madeira, óleo combustível e energia elétrica (1.200 k Wh) .
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5) Cwsto dos investimentos - - Estima-se que a instalação
de uma pequena usina de 3.000 t/a, com unidades de concentração,
conversão e refino ígneo, destinada a processar minérios sulfetados, com teor médio de 2% e produzir cobre com mais de
99,5% de pureza, exigiria investimentos da ordem de US$ 1.200
por ano, ou sejam US$ 3.600.000 compreendendo equipamentos
(66%) e construção civil (33%).
6)
estão os
a)
b)
c)
d)

Estímulos governamentais - - Entre os mais importantes
seguintes:
Tarifas especiais para importação de matérias-primas.
Isenção de impostos para importação de equipamentos.
Registro de financiamento com ou sem cobertura cambial.
Possibilidade de apoio financeiro pelo BNDE.

7)
Possibilidades de desenvolvimento da indústria nacional
— Dependem diretamente do conhecimento e condições económicas de exploração das jazidas de cobre nativo ou calcopirita
(sulfeto de cobre e ferro) .
Em face das condições atuais dentro da ALALC,, em que c
Chile, país membro, é um dos maiores produtores mundiais de
coore, é bastante problemática a obtenção de vantagens relativai
para a produção brasileira, mesmo no abastecimento do mercaau
mterno.
Assim, são poucas as possibilidades de desenvolvimento, a
prazo médio, da metalurgia do cobre no Brasil.
1.1.6 Zinco
1) Evolução na indústria -- No período 1946-1964 houve
n seguinte evolução da indústria do zinco no Brasil:
a) houve grande aumento do consumo, particularmente
a partir de 1954, todo ele atendido com importações;
b) as importações compreendem o zinco" em espécie (matéria-prima em bruto ou preparada e manufaturas ou semi-elaboradas) e o zinco incorporado em outros produtos-ligas e produtos galvanizados e compostos químicos.
2) Mercado — A composição da demanda setorial no Brasil
é a seguinte:
1.
2.
3.
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Galvan'zação
Produtos químicos
Ligas e outros produto.;

40%
17%

Os principais setores de uso normal do zinco são:
- Galvanização: construção civil, artigos domésticos, eietrxidade e agropecuária (arame farpado) .
- Produtos químicos: óxido de zinco (indústria da borracha)
e litopôn'o (pigmento) .
Ligas: latão e ligas com alta percentagem de zinco.
3) Produção nacional •— Até 1964 não havia ainda produção
nacional de zinco, embora já existisse projeto concluído e outro
em fase adiantada de execução. Foram feitas experiências com
uma usina piloto, das quais resultaram um projeto de instalação
cie nova usina, com a capacidade inicial de 7.200 t/a, o que
lepresenta pouco mais de 14% do consumo apurado em 1962.
Um outro projeto prevê a instalação de uma usina com capacidade
de 18.000 t/a. À localização das usinas é em Itaguaí ( R J ) , a
primeira e em Três Marias (MG), a última.
4) Consumo de matérias-primas — Não existem informações
disponíveis sobre as matérias-primas previstas para as duas usinas
em foco.
5) Custo dos investimentos — Segundo informações alusivas
ao projeto da usina de Itaguaí, os custos foram estimados em
US$ 540 por t/a de capacidade instalada, num total de US$ 4
milhões, aproximadamente.
6) Estímulos governamentais.
a) Tarifas especiais para importação de matérias-primas.
b) Registro de financiamento com eu sem cobertura cambiaic) Isenção de impostos para importação de equipamentos.
d) Financiamentos concedidos pelo BNDE.
7) Possibilidades do desenvolvimento da indústria nac'.onal
- Dependem do êxito na aplicação de novo-s processos tecnológicos, uma vez que aí reside o grande obstáculo ao aproveitamento
do minério nacional, devido à impossibilidade de tratamento pelo
processo clássico dos minérios oxidados (especialmente silicatos
e carbonatos), que são os únicos conhecidos no Brasil.
Dentro da ALALC existem países de produção relativamente
alta no cenário mundial, principalmente México e Peru. Por it;so,
o desenvolvimento da produção brasileira ou se restringirá íio
abastecimento interno ou terá de apresentar vantagens comparativas dentro da ALALC.
27

1.1.7 Estanho
l ) Evolução da indústria - - Foi a seguinte, no período
1946/1963:
a) Crescimento do consumo relativamente pequeno, cerca
de 5% a/a;
b) substituição de importações, particularmente a partir de
1954;
c) variação das importações, traduzidas por variação nos
estoques, particularmente em 1951, com a liberação do controle
pelas autoridades brasileiras, devido à guerra da Coreia, e em
1957, em face das expectativas decorrentes da discussão da Lei
c!e Tarifas.
2) Mercado -- À composição da estrutura do consumo do
/.inço no Brasil era a seguinte, em 1961:
l.
2.

3.

5.

Folha de Flandres
Material de transporte
Latas e embalagens
Materiais e aparelhos elétriccs
Outrcs

48%
20%

17%
5%

O maior consumidor é a Cia. Siderúrgica Nacional, para a
produção de folhas de Flandres, absorvendo cerca de 50% do
mercado, e com perspectivas de ampliar essa participação. A
região Centro-Sul do Brasil consome mais de 98 % do total.
3) Produção nacional - - É obtida através da Companhia
Estanífera do Brasil, organização altamente integrada, com suas
atividades exercidas na extração do . minério, obtenção de metal
e produção de ligas à base de estanho. Sua localização em Volta
Redonda indica a atração pelo mercado e pelas economias externas
resultantes do mesmo .
4)

Consumo de matérias-primas -- Não há informações.

5)

Custo dos investimentos — Idem .

6) Estímulos governamentais - - São os seguintes, os principais:
a) tarifas especiais;
b) registro de financiamentos com ou sem cobertura cambial
para importação de equipamentos.
c) isenção de impostos para importação de equipamento;
d) possibilidade de financiamento pelo BNDE.
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7)
Possibilidades de desenvolvimento da indústria nacional
— A evolução da indústria de estanho no Brasil prendeu-se à
substituição de importações, com a proteção de tarifas especiais.
As jazidas de cassiterita no Brasil são pouco conhecidas ou modestas, estando em exploração as dos seguintes Estados: Minas
Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul e Territórios de Amapá e
Rondônia.
Continua sendo importada cassiterita da Tailândia e da Bolívia, havendo possibilidade de o Brasil exportar para a área da
ALALC o estanho proveniente do refino da cassiterita boliviana
que importar.
1.1.8 Conclusões
1) A maioria dos estímulos dados à indústria dos inetais
não-ferrosos no Brasil, através do mercado ou de incentivos governamentais, data dos anos cinquenta, principalmente na 29
metade dessa década. Como ocorreu uma desorientação generalizada na economia brasileira no início da década dos sessenta,
é difícil obter uma visão segura do desenvolvimento da produção.
Por outras palavras, é preciso pesquisar qual a causa do :;ão
desenvolvimento ou do pouco desenvolvimento da produção de
certos metais não-ferrosos, se a falta de condições internas de
produção ou se condições estruturais ou conjunturais da economia
nacional.
2) Sendo muitos dos não-ferrosos metais estratégicos, o
critério de vantagens comparativas da produção nacional deverá
ser considerado em conjunto com medidas de segurança nacional,
e não apenas com vistas a vantagens técnicas ou económicas.

3) As condições internacionais destes metais e a ocorrência
de ricas jazidas em outras partes do mundo, atualmente, dificilmente atrairão capitais estrangeiros para o desenvolvimento da
indústria nacional, pelo menos em condições normais de paz, core
exceção da indústria do alumínio e, talvez, do níquel.
4) Sendo os recursos naturais brasileiros ainda pouco conhecidos, é cossível que sejam encontradas jazidas de grande valor
económico; todavia, sua exploração dependerá diretamente da
disponibilidade de energia elétrica próxima à ocorrência, visto
como o transporte onera bastante o minério, particularmente o de
baixo teor.
5) A inexistência de dados sobre a participação (percentual)
dos não-ferrosos na formação dos custos dos setores que os
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consomem, impossibilita a estimativa de quanto estes custos são
onerados pela proteção tarifária (seja pela equiparação do preço
nacional ao internacional mais as tarifas, seja simplesmente pela
reserva de mercado constituída) . Entretanto, apesar de não s,e
conhecer os dados, pode-se admitir que a proteção tarifária dispensada aos metais não-ferrosos deve ter atuado mais intensamente
sobre o estágio de laminação do que sobre a própria produção
dos metais. Registra-se, entretanto, a possibilidade de a proteção
tarifária aos metais não-ferrosos ter provocado uma elevação dos
custos dos setores que o consomem (o que implica em necessidade
de proteção, também, para estes setores), sem ter estimulado,
convenientemente, o desenvolvimento da produção metalúrgica.
1.2.

Indústria Mecânica (4)
1.2.1 Generalidades

l ) Dificuldades para uma quantificação da produção mecânica em face da «Classificação de Indústrias» do IBGE:
a) A «Classificação de Indústrias» adotada pela Fundação
Getúlio Vargas - - IBGE considera os diversos ramos industriais
pelo destino de sua produção, sem preocupação sistemática pelos
processos tecnológicos que caracterizam essa mesma produção.
b) Assim, foram estabelecidas «Classes», que foram desdobradas em «Géneros» e «Grandes Grupos» e «Subgrupos». Para
o caso em foco, encontram-se na Classe - - Indústria de Transformação, os quatro Géneros: 11 -- Metalúrgica; 12 — Mecânica;
13 - - Material elétrico e material de comunicações; e H —
Material de transporte.
c) Em cada um deles verifica-se que, até nos níveis dos
subgrupos, existe uma interpenetração dos métodos de produção
de diversos ramos industriais. Uma mesma indústria produz,
com as mesmas instalações, e a mesma organização técnica, artigos
.que são classificados em dois ou mais grupos. Assim, como
exemplo, diversas indústrias especializadas em equipamentos
pesados produzem estruturas metálicas (grupo 11.50), caldeiraria
(grupo 1 1 . 7 2 ) , máquinas motrizes não-elétricas (grupo 12.10)
e máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações industriais
(4)
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Elaborado sob a coordenação do engenheiro J. L. de Almeida Bello.

(grupo 12.51) . A produção dessa fábrica teria de ser distribuída
em dois géneros: 11 — Metalúrgica e 12 -- Mecânica. Todavia,
com os ciados estatísticos convencionais disponíveis, é difícil
executar essa distribuição.
d) Em tais casos, e em muitos outros, o que ocorre é que
a dimensão do mercado não permite uma especialização das indústrias, a ponto de identificar, com a necessária clareza, cada um
dos ramos. Assim, muitas instalações do setor mecânico são, em
ícalidade, cada uma delas, uma reunião de diversas indústrias,
operando sob uma única administração técnica e, na maioria das
vezes, utilizando a mesma maquinaria e fabricando componentes
para os seus próprios produtos.
e) À expansão do mercado provoca o desmembramento da
instalação fabril, como a formação de divisões autónomas, dentro
da empresa ou mesmo a criação de novas empresas especializadas.
Isso deverá ocorrer no Brasil, quando o mercado nacional se ampliar suficientemente.
/) Para contornar o problema da interpenetração das linhas
de fabricação, o diagnóstico preliminar organizado pelo EPEA
grupou o setor de forma diversa, a fim de tornar possível a análise
das produções físicas, os investimentos e a mão-de-obra utilizada
em cada ramo industrial. Considerada como base de classificação a identidade de processamento tecnológico, foram, então,
constituídos 12 grupos, mencionados a seguir.
2) Classificação do EPEA
São os seguintes os ramos e sub-ramos do setor da indústria
mecânica, segundo o critério adotado para o diagnóstico da economia brasileira:
a) Ramo I -- Fundição e forjaria de produtos siderúrgicos.
Sub-ramo I-a — Peças fundidas. Sub-ramo I-b •— Peças forjadas.
b) Ramo II — Maquinaria mecânica.
c) Ramo III - - Maquinaria elétrica.
d) Ramo IV - - Equipamentos industriais.
e) Ramo V - - Material ferroviário (rodante e de tração,
excluídos os motores) .
/) Ramo VI - - Construção naval (excluídos os motores e
componentes eletrônicos para navegação) .
g) Ramo VII - - Auto-peças para automóveis, caminhões
e tratores.
h) Ramo VIII - - Máquinas rodoviárias, viaturas, equipamentos estacionário, complementar e de manutenção.
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í) Ramo
/) Ramo
/) Ramo
m) Ramo
sificados.

IX — Veículos: automóveis, caminhões e ônibus.
X - - Tratores e implementos agrícolas.
XI - - Utilidades domésticas e móveis de aço.
XII — Máquinas e aparelhos diversos não clas-

3) Composição percentual dos insumos
a) Cada um dos 12 Ramos é representado por um produtotipo (máquina ou equipamento) para o qual foi estabelecida, com
base na experiência industrial brasileira — de entidades, empresas
particulares, debates, reuniões conjuntas, etc. •— a composição
percentual de seus insumos (matéria-prima para a produção industrial) em peso e valor.
b) Para o cálculo dos insumos de mão-de-obra (valor da
mão-de-obra no custo da produção industrial) foram tomados,
em primeira tentativa, os valores obtidos através de fórmulas de
reajuste de preços que procuram expressar, com razoável aproximação, a composição, em valor, do preço de venda dos produtos.
Pesquisados os salários médios diretos pagos, foi possível obter,
por cálculos e ajustes sucessivos, a variação do insumo de mãode-obra em relação ao valor do produto (% do custo da mão-deobra em relação ao valor do produto) e e em relação à produção
física H.H/t (Homem/horà/por tonelada produzida).
c) Sempre que possível deve ser tentada a obtenção de
informações diretas sobre a produção de cada ramo; o controle
final e os eventuais reajustes decorrerão da comparação entre os
totais obtidos e os consumos nacionais das principais matérias-primas.
4) Consumo de matérias-primas
a) Em grandes números, admitiu-se que a matéria-prima
se distribui em oito itens:
1. Chapas de aço - - grossas, finas e magnéticas.
2. Perfilados e barras de aço carbono e liga.
3. Ferros e aços fundidos.
4. Aços forjados.
5. Não-ferrosos - - cobre e alumínio.
6. Eletrodos para soldagem elétrica.
7. Não-meíálicos (plásticos, vidros, têxteis e outros).
8. Componentes e outros não especificados.
b) É preciso certas cautelas a fim de evitar a aproximação
múltipla, no cômputo de dados estatísticos, em virtude de muitos
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produtos serem matérias-primas de umas indústrias e produtos
finais de outras. Assim, para peças forjadas (sub-ramo Ib), a
matéria-prima é constituída pelas barras de aço ; para as autopeças (ramo VII), pelo forjado bruto, e para os veículos (ramo
IX), pela peça forjada e usinada.
l . 2 . 2 — Maquinaria e equipamentos industriais

l ) Evolução da indústria
a) Os índices de progresso continuado da indústria mecânica
datam da época da Segunda Guerra Mundial, particularmente com
a expansão da Belgo-Mineira e, depois, com a instalação da
Cia. Siderúrgica Nacional.
b) Em 1955, para atender às necessidades crescentes da
PETROBRÁS, em equipamentos para manutenção das unidades
existentes e para a expansão de sua produção de derivados de petróleo, um grupo de industriais fundou a A jsociação Brasileira para
o Desenvolvimento das Indústrias de Base, com a finalidade de
amparar tecnicamente os fabricantes de maquinaria e equipamentos,
adaptando especificações e processos aos métodos locais de construção, a fim de criar um amplo mercado interno.
c) Em 1959 foi criado o GEIMAPE — Grupo Executivo
da Indústria Mecânica Pesada •
que tinha como finalidade
precípua elaborar e submeter ao Presidente da República os planos,
esquemas e programas para as diversas linhas de fabricação ligadas
àquele setor, aíuando exclusivamente no exame, na negociação
e na aprovação de projetos específicos. Até então os projetos se
processavam independentemente de qualquer ordenação, restrição
ou estímulo, com exceção de quatro projetos de grande vulto,
consignados no «Programa de Metas» (1955-1960); três fabricantes de equipamentos eléíricos pesados, a General Eletric, a Siemens
c a Brown-Boveii e um fabricante de equipamentos mecânicos
pesados, a Schneider. Essas quatro empresas estrangeiras (EE.
UU., Alemanha, Suíça e França, respectivamente), instalaram
grandes fábricas no Brasil, mas operam até hoje com caráter de
subsidiárias, recebendo de suas matrizes a assistência técnica
necessária à produção. Estão localizadas em:
1. Campinas (SP) — General Eletric
2. Rio (GB) — Siemens
3. Osasco (SP) — Brown-Boveri
4. Taubaté (SP) - - Schneider.
d) Os investimentos da General Electric, Siemens e Brown-Boveri foram restritos aos próprios capitais das matrizes ou de
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grupos financeiros por elas chefiados, enquanto a Mecânica Pesada S.A. (Schneider) obteve um financiamento do BNDE que
hoje ainda é um dos acionistas, em caráter minoritário.
e) Os investimentos nesse ramo industrial foram de origem
privada, sendo atraídos mais pelos programas de desenvolvimento
de infra-estrutura do que por estímulos governamentais. Há uma
influência marcante sobre a indústria de maquinaria e equipamentos, com o fomento das indústrias e de setores de infraestrutura, tais como energia elétrica, petróleo, petroquímica, cimento, papel/celulose, siderurgia e outras.
2) Situação presente e possibilidades de desenvolvimento
a) Durante um período bastante longo haverá ainda necessidade de se importar uma parcela ou um componente dos
equipamentos, o que significa um benefício direto às matrizes no
exterior, mas também um estímulo à implantação ou ampliação do
ramo industrial no Brasil.
b) Apesar dos estímulos concedidos e do nível crescente de
compras à indústria nacional, o desenvolvimento da indústria mecânica, especialmente a de equipamentos pesados não se processou
harmônicamente. O fator limitativo reside, particularmente, na
complexidade da tecnologia requerida; no entanto, esse obstáculo
não tem caráter absoluto, de vez que podem ser adotadas certas
medidas de política económica ou de natureza institucional, com
vistas a facilitar a aglutinação da experiência técnica parcelada,
existente .em cada um dos principais estabelecimentos da indústria
mecânica do País, bem assim a transferência de conhecimentos
técnicos do exterior, independentemente da importação de equipamentos .
c)- A expansão do mercado — do volume de venda dos
equipamentos - - poderá criar meios ao desenvolvimento da pesquisa e proporcionar elementos para a elaboração da própria
tecnologia nacional.
d) Presentemente, o fator limitativo e condicionador da expansão desse setor industrial é o financiamento da produção e das
vendas. Mesmo nos países altamente industrializados, grupos financeiros particulares e governamentais, com uma firme política de
financiamento, ^èm procurado garantir um nível mínimo de produção, em seus países, através da exportação, uma vez que os
mercados internos não absorvem a totalidade da produção; visam
com isso situarem-se, tanto quanto possível, na vanguarda das
realizações tecnológicas, seja pela modernização de suas instalações
fabris, seja pelo desenvolvimento de novas técnicas de construção
mecânica.
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3)

Análise da produção nacional no perodo 1960-1964

(a) índices do Volume Físico da Produção
MAQUINARIA
ANO BASE

EQUIPAMENTOS
MECÂNICA

1960
1961
1962
1963
1964

ELÉTRICA

100

100
125

107
112
112
125

145
150
129

100
107
79
167
189

SETOR
MECÂNICO
EM GERAL

100
109

123
134
122

(b) índice do Valor da Produção
MAQUINARIA
ANO BASE

EQUIPAMENTOS
MECÂNICA

ELÉTRiCA

100
127
149
156
130

100

1960
1961 . . .
1962
1963
1964

111

128
128
144

100
110
81
172

195

SETOR
MECÂNICO
EM GERAL

100
108
128

141
136

c) Pessoal Ocupado
MAQUINARIA
ANO BASE

EQUIPAMENTOS
MECÂNICA

1960
1961
1962
1963
1964

•...

7.992
7.795
8.370
7.663
8.603

SETOR
MECÂNICO
EM GERAL

ELÉTRICA

17.794

18.906
20.499
21.454
18.054

7.066
6.940
4.684
9.938
11.277

160.093

1.680.000
187.939
205.242
190.990

d) Participação no Produto Interno Bruto
MAQUINARIA
ANO BASE

EQUIPAMENTOS
MECÂNICA

1960 . . .
1961
1962
1963
1964

0,15
0,14
0,16
0,15
0,17

SETOR
MECÂNICO
EM GERAL

ELÉTRICA

0,30
0,37

0,44
0,44
0,37

0,12
0,12
0,09

0,19
0,21

6,4
6,5

7,6
7,5
7,3
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l .2.3 — Veículos, auto-peças, tratores, máquinas rodoviárias
e utilidades domésticas
l)

Evolução da indústria

a) Os passos iniciais para a implantação da indústria automobilística no Brasil começaram em junho de 1956, com a criação
do GEIA -- Grupo Executivo da Indústria Automobilística (Decreto n" 39.412) . Foram estabelecidos incentivos às empresas
interessadas em ingressar no setor, tais como: taxa especial de
câmbio para importação de máquinas-ferramentas, equipamentos e
para as peças de complementação da fabricação, isenção de tarifas
aduaneiras, avais sobre os investimentos em moeda estrangeira e
créditos em moeda nacional, pelo BNDE.
b) Uma das principais características dos planos era a responsabilidade assumida pelos fabricantes sobre as percentagens
de nacionalização e respectivos prazos, devendo todos os autoveículos atingir um índice de 95% dentro do prazo de cinco anos.
As diversas medidas de incentivo procuraram conduzir a uma
integração horizontal, reduzindo, substancialmente, os problemas
monopolísticos; assim, evitou-se vincular a fabricação de autopeças à fabricação de veículos propriamente dita.
c) A tónica mais importante da integração horizontal da
indústria foi a excepcional expansão trazida ao mercado industrial,
com influência notável na consolidação da indústria de utilidades
domésticas, pois, geralmente, as grandes fábricas desse ramo
também produzci:i auto-peças; decorre isso da grande semelhança
que há entre os processos empregados na produção desses dois
bens industriais, cujas instalações fabris têm características comuns,
permitindo às indústrias se beneficiarem com as economias de
escala.
d) Algumas auto-peças requeridas pelo mercado nacional
eram inicialmente importadas, assim como alguns de seus compomentes; na indústria de utilidades domésticas isso não ocorreu,
por ser tecnicamente mais simples, o que permitiu evitar-se desde
o início a importação de componentes. Em casos excepcionais,
como em refrigeradores e equipamentos eletrônicos, a nacionalização foi progressiva; os compressores selados foram de início
importados, sendo fabricados no País apenas as caixas e componentes internos; o mesmo ocorreu com' aparelhos de televisão, cujos
cinescópios até pouco tempo eram importados.
e) Uma vez verificados os resultados do programa automobilístico, e constatado o suficiente desenvolvimento da indústria
mecânica, foram iniciadas as medidas para o início da produção
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de tratores, cujo índice de nacionalização de 95% foi possível
obter em três anos. Isso deveu-se à existência de uma indústria
de componentes devidamente qualificada, permitindo a produção
das peças necessárias, num rápido programa de nacionalização.
A produção de tratores em bases económicas foi favorecida pelos
setores que se dedicam à produção de eixos, rodas, motores,
embreagens e caixas de mudança, os quais, já operando em níveis
de boa produtividade, puderam diluir dentro da produção para
os autc-veículos o ónus normal de uma nova linha de fabricação.
/) O êxito obtido no programa automibilístico propiciou a
criação de outros grupos executivos, dedicados, com a mesma orientação do GEIA, à expansão da indústria de tratores e máquinas
rodoviárias ( G E i M A R ) , à indústria da mecânica pesada (GEJMAPE), e à construção naval (GEIN) . Posteriormente, em 1964,
após a expansão desses ramos industriais, foram o GEIA, o
GEIMAR e o GEIMAPE reunidos no Grupo Executivo da
Indústria Mecânica (GEIMEC), que está sob a orientação do
Ministério da Indústria e Comércio.
2)

Situação atuat e possibilidades de desenvolvimento

a) O Programa de Metas, de janeiro de 1958, previa a
fabricação de 100.000 veículos automóveis para 1960. O GEIA,
em seus planos iniciais, previu a possibilidade de atingir até cerca
de 200.000, quantidade posteriormente revisada, caindo para
HO.000 também em referência a 1960. Em 1959 a Confederação
Nacional da Indústria apresentou nova estimativa, fazendo considerações sobre a expansão da frota potencial de veículos e da
frota efetiva, estimando em 8% ao ano o crescimento equilibrado
daquela. Admitia a CNI que a demanda anual de veículos novos
de fabricação nacional fosse, inicialmente, de 60.000, caindo
depois para 35.000 quando a demanda reprimida (desde o tempo
da guerra) estivesse neutralizada. Isso confirmava aquela previsão de HO.000 veículos, até 1960.
b) Em 1956, existiam no País cerca de 390.000 automóveis,
dos quais 23 % (90.000) com H ou mais anos de idade, e 5,7 %
(25.000) de idade desconhecida.
c) Quanto aos caminhões, para uma frota de 352.000, em
1956, existiam 30% (106.000) com H ou mais anos de idade.
Em 1959 essa percentagem permaneceu praticamente a mesma,
pois uma frota de 402.000 caminhões possuía 119.000 com 11
ou mais anos de idade.
d) É de notar-se que, sendo a frota totalmente importada,
e com a dificuldade de se obter peças de manutenção, criou-se
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no País uma rede de oficinas de assistência mecânica capaz de
manter em serviço veículos com idades muito superiores a l i e até
mesmo 15 anos. É comum encontrar-se em cidades adiantadas do
Brasil veículos com idade superior a 20 anos, em bom estado de
conservação e prestando serviços em caráter permanente.
e) Com a fabricação de veículos nacionais, o mercado começou a tomar nova forma; chegou-se a admitir que a produção nacional, ao fim de 6 a 8 anos de uso, apresentaria um desgaste que
não seria mais de interesse manter os veículos em serviço; pretendia-se, mesmo, que a frota nacional tivesse de ser renovada num
período de 8 a 10 anos. Tais previsões não se confirmaram, não
somente devido à existência da rede de oficinas, que realizava a
manutenção dos veículos importados e passou a atender à produção
nacional, como também pela possibilidade de utilizar as peças sobressalentes produzidas nas próprias fábricas, fato que permitirá
manter em funcionamento os veículos, pelo menos por tanto tempo
como ocorria com os importados.
/) Afastados os efeitos da demanda reprimida inicial e da
demanda especulativa posterior, o nível de produção baixou, tendo
possivelmente sua explicação no fato decorrente dessa estrutura
de oficinas de manutenção montadas há algumas décadas, transformando sensivelmente o panorama do mercado comprador.
g) Em 1964 foi publicado um resumo da produção da indústria automobilística brasileii*i, alusiva a 1963, no qual figuravam
as seguintes capacidades de produção:

FNM
Ford
General Motora
International
Kharmann-Ghia
Mercedes
Scania Vabis
Simca
Toyota
Vemag
Volkswacfen
Willys
Soma
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Caminhões
e ônibus
4.500
30.000
20.000
6.000

Automóveis e
utilitários
1.500

2.750
13.200
1.200
l

—
74.900

12.000
4.000
16.000
60.000
60.000
156.250

h) Considerando-se que o mercado brasileiro tem condições,
atualmente, para absorver 180.000 veículos, e que a capacidade
instalada das empresas é de 231.150 unidades, tudo anualmente,
resulta uma capacidade ociosa da ordem de 50.000 unidades, ou
seja, cerca de 20%.
í) Tal fato seria decorrente, em parte, dos estímulos de ordem
cambial oferecidos à indústria, ao tempo de sua implantação.
Como a maior parte dos investimentos seriam em moeda estrangeira, isto é, através da importação de máquinas-ferramenta e
equipamentos, as empresas que vieram operar no ramo, procurando maximizar as vantagens da taxa especial de câmbio, e
considerando as estimativas otimistas (decorrentes da demanda
reprimida desde a Segunda Guerra Mundial), instalaram-se em
dimensões superiores às reais necessidades da produção prevista.
Embora os estímulos governamentais fossem idênticos aos oferecidos às empresas montadoras de veículos, o mesmo não ocorreu
no setor de auto-peças; isto porque a quantidade exigida em
moeda nacional, em relação à moeda estrangeira, era superior,
havendo, assim, menor interesse em se instalarem empresas de dimensões superiores à capacidade de produção adequada ao consumo
do mercado nacional.
;) Essa desproporção entre a capacidade instalada nas empresas montadoras de veículos e das de auto-peças, determinará
a necessidade da expansão destas últimas, quando for absorvida
a capacidade ociosa das primeiras.
/) Quanto às máquinas rodoviárias, foi realizada a mesma
integração horizontal, e a infra-estrutura do setor mecânico permitiu a rápida expansão dessa nova atividade, de sorte a atingir
níveis surpreendentes de produção dentro de poucos anos de
atividades.
m) As máquinas rodoviárias classificam-se em cinco grupos,
em função do trabalho a que se destinam:
Grupo l - Tratores de roda, médios e pesados
Tratores de esteira, médios e pesados
Motoniveladoras
Caminhões extra-pesados
Grupo 2 - - Usinas de asfalto. Pavimentadoras
Valetedeiras, Estabilizadoras de solos
Grupo 3 - - Escavadeiras
Grupo 4 - - Rolos compactadores
Grupo 5 - - Britadores.
— 39

f

n) O índice de nacionalização das máquinas rodoviárias é
bem inferior ao dos automóveis e caminhões, especialmente para oGrupo l, onde a indústria recorre à importação de alguns componentes importantes.
o) O desenvolvimento desse ramo industrial depende essencialmente dos investimentos de infra-estrutura aplicados na construção de hidrelétricas, rodovias e ferrovias. Daí a influência decisiva que os investimentos públicos têm no setor.
p) Em consequência, a expansão da indústria de máquinas
rodoviárias depende de finac'amentos de vulto, os quais somente
a partir de 1964 é que estão sendo equacionados. Uma parcela
substancial de recursos externos (AID) está sendo aproveitala
para aquisição de equipamentos fabricados no Brás,l, e com a
criação do FINAME' e sua regulamentação, em 1965, a possibilidade de financiamento, no mercado interno, estendeu-se às máquinas rodoviárias.
3)

Análise da produção nacional no período 1960/1964

a)

índices do- volume físico da produção de veículos
1960

100

1961

95

1962 ....'.

124

1963 .:

100

_ 1964

b)

c)

índices do valor da produção de veículos
1960

100

1961

104

1962

122

1963

131

1964

132

Pessoal ocupado na fabricação de veículos
1960

28.606

1961

29.090

1962
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104

-

31.818

1963

33.195

1964

34.494

d)

Participação no Produto Interno Bruto
1960

3,24

1961

3,04

1962

3,43

1963

3,26

1964

3,28

1.2.4
l)

Construção naval

Evolução da Indústria

a) O primeiro estaleiro nacional data dos meados do século
passado, o «Estabelecimento de Fundição e Companhia Estaleiro
de Ponta d'Areia», o qual, em 11 anos de atividades, construiu
72 navios, muitos dos quais integraram a frota brasileira na guerra
do Paraguai.
b) Com o advento da revolução industrial e tecnológica na
Europa, em que foram alteradas profundamente as técnicas com a
implantação de novas siderúrgicas, o progresso nos métodos de
propulsão, a modificação das estruturas dos navios e a utilização
do aço em lugar da madeira, tudo isso fez com que a indústria
brasileira de construção naval ficasse estagnada durante quase um
século.
c) Em 1940, devido à necessidade de substituir importações,
face ao bloqueio marítimo provocado pela Segunda Guerra
Mundial, a economia brasileira recebeu grande impulso de expansão, com a implantação das indústrias siderúrgica e mecânica. Na
mesma ocasião a frota marítima brasileira foi substancialmente reduzida pelo afundamento de algumas unidades, agravando o estrangulamento do desenvolvimento económico do País, pela precariedade dos mieios de transportes marítimos, dos quais depende em
grande parte a circulação interna da produção nacional.
d) Em 1950, a frota mercante, além de bastante reduzida,
estava constituída de navios antiquados e obsoletos, cuja baixa
rentabilidade impedia os armadores públicos e particulares de despenderem recursos em novos investimentos.
e) Em 1951, a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos
incluía em seu programa de investimentos, nos setores fundamentais
da economia brasileira, um projeto de modernização da frota de
algumas empresas públicas e privadas e a modernização do Esta— 41

leiro da Ilha do Viana para dotá-lo de novas condições operacionais
de construção naval. Por falta de investimentos externos, tal
programa não teve êxito.
f) Em 1956, dentro do «Programa de Metas», foi fixado o
primeiro programa substancal para implantação da Indústria
Naval no País. Em 1958, foi instituído o Fundo de Marnha
Mercante, pela Lei n" 3.381, de 24 de abril de 1958, regulamentada pelo Decreto n 9 45.270, de 22 de janeiro de 1959. Para
disciplinar e estabelecer normas sobre recuperação, modernização e
ampliação da frota mercante nacional, bem assim, a implantação
e consolidação da indústria de construção naval, foi crado o
GEICON — Grupo Executivo da Indústria de Construção Naval,
subordinado diretamente à Presidênca da RepúbPca. Posteriormente, esse grupo passou a abranger, também, as indústrias complementares da construção naval. Presentemente esse organimo
tem a denominação de Grupo Executivo na Indústria Naval e é
subordinado ao Ministério da Viação e Obras Públicas.
g) Na implantação dessa indústria deu-se preferência à iniciativa privada, ficando c Governo com as funções disciplinadoras,
fomentadoras e supletivas. Com os incentivos governamentais,
foram mobilizados os primeiros recursos nacionais e estrangeiros
para a ampliação dos estaleiros já existentes e para a implantação
de novos. Os primeiros projetos aprovados pelo GEICON dimencionaram a capacidade total de produção anual em torno de
160.000 TDW.
2)

Situação atual e possibilidades de desenvolvimento

a) Os 17 principais estaleiros existentes atualmente possuem
condições operacionais para construir navios de até 65.000 TDW,
além de unida ies especial ; zadas de transporte marítimo, como
lanchas de grande porte, para transporte de passageiros, barcos
pesqueiros, chatas, barcaças, dragas, balsas, etc. Estão ainda
capac ; tados a executar todos os reparos necessários da frota mercante brasileira bem como de uniiades estrangeiras.
b) Em um turno normal de 8 horas de trabalho, poderão
atingir a capaddade de produção anual de 220.000 TDW, graças
à disponibilidade de eficiente mão-de-obra especializada e à integração horizontal com outros setores industriais. Com a progressiva expansão das indústrias complementares estão sendo superados
os obstáculos iniciais, particularmente quanto ao alto custo dos
equipamentos.
c) Existem atualmente 25 indústrias complementares da
construção naval, de âmbito internacional, alémi de 50 empresas
médias e 100 de pequeno porte.
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d) Devido ao desenvolvimento da indústria nacional de motores Diesel e da expansão da produção da USIMINAS (chapas
grossas), a indústria naval brasileira está em vias de nacionalizar
quase totalmente a construção de navios.
e) Na prática internacionãl_ a vida económica útil dos
navios tem sido estimada em torno de 20 anos; no Brasil essa
méd ; a tem sido de 30 anos. Como a antiguidade média operacional dos mercantes brasileiros
exceto as unidades da
FRONAPE — oscila entre 23 e 26 anos, a frota nacional atingirá
o limite máximo do obsoletismo no próximo quinquénio.
/) A fim de ampliar e renovar a frota mercante nacional,
foram estabelecidos os primeiros programas de encomendas de
navios para o período de 1959/1963, totalizando 447.310 TDW,
das quais 348.910 contratadas com estaleiros nacionais, e 94.800
com o exterior.
g) No começo de 1964 foram feitos contratos para reposição de navios, num total de 97.000 T para longo curso, e
27.000 T para cabotagem, ocupando parcialmente a capacidade
dos estaleiros por 3 anos.
h) Como ocorre emi outros setores estruturados horizontalmente, a indústria naval brasileira sofre a taxação múltipla de impostos, o que eleva consideràvelmente seus custos. O aumento
dos níveis de produção, pela expansão do mercado, será a forma
de reduzir estes custos, a fim de que os estaleiros nacionais possam
competir vantajosamente em concorrências internacionais. Por
esse motivo, o Fundo de Marinha Mercante estabelece um prémio
à exportação de navios, que varia de 10 a 25 %.
i] Os .navios brasileiros têm recebido certificados de aprovação emi organizações especializadas, enquadrando-se em padrões
superiores aos europeus, o que atesta o alto nível de produção já
alcançado.
3)
a)

Análise da, produção nacional no período 1961/1965
índices do volume físico da produção
1961

100

1962

134

1963

157

1964

161
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b)

índices de nacionalização progressiva (%}

O quadro abaixo não consta do diagnóstico do EPEA, tendo
sido extraído do Anuário Estatístico de 1965 do IBGE.
EM PESO

EM VALOR

D E S C R I Ç Ã O

1961

1963

1965

1961

1963

1965

10
90

50
95

100
100

15
95

70
97

100
100

CASCO:
Chapas, perfilados, forjados fundidos e ferragens
Tubulações, canalizações, etc
Serralheria, mobiliários, estofamento, ventilação mecânica etc
Carpintaria, revestimento de convés quartéis de
escotilha etc
Maquinaria do convés, câmaras frigoríficas, sis^ tema de deteção e combate a incêndio, etc. . .
Ancoras, amarras, mastros, baleeiras, turcos.
vigias, lonas e antenas
.
,
Instalação elétrica (exclusive grupos geradores)
Tintas, bei u me, anti corrosivos, ci mentos, cerâmica, ladrilhos, etc
Pro;etos, provas de modelos e « roy-alties »

98

99

100

98

98

100

100

100

100

100

100

100

50

90

90

75

96

94

50
90

75
90

100
90

33
56

75
52

100
50

100

100

100

100
10

100
70

100
100

5

5

99

10

8

S8

99

99

99

99

98

98

26

99

99

32

99

98

90

90

90

94

92

91

MÁQUINAS:
Máquina principal, eixo, hélice, mancais e engrenagens
Caldeira e caixa de fumaça, tubulação e chaminé, instalação para queima de óleo e instalação de espuma contra incêndio
Máquinas auxiliares da praça de máquinas, condensador auxiliar, grupos geradores, filtros diversos e bombas
Máquinas da oficina, acessórios e sobressalentes.
ferramentas, instrumentos, calibres e ampolas
de ar

1.2.5

Material ferroviário

l ) Evolução da indústria
a) Até 1945 o conjunto das ferrovias brasileiras supria-se
em fontes estrangeiras; embora houvesse no País diversas empresas
privadas que realizavam reparações de vagões, não havia fabricação de carros ferroviários, em escala industrial. TaJ, situação
decorria de dois motivos: a posse, por grupos estrangeiros, de
várias ferrovias importantes, e a falta de fontes nacionais abastecedoras de. matérias-primas.
b) As ferrovias estrangeiras sempre deram preferência aos
produtos de seus países, quando se tratava da aquisição de materiais
para seus serviços; por outro lado, não dispunha o Brasil de uma
siderurgia capaz de prover às necessidades de matéria-primia ade44 —

quada. Esses dois fatôres, um restritivo e outro limitativo, não
incentivaram as empresas privadas a atuar nesse setor, de vez que
não podiam competir com as concorrentes estrangeiras.
c) A grande demanda de transportes ferroviários durante a
Segunda Guerra Mundial fez aparecer, a curto prazo, sérias deficiências no sistema ferroviário do País e, ao mesmo tempo, com
a impossibilidade de importação de equipamentos estrangeiros, deu
oportunidade a que o Brasil começasse a explorar seus recursos
no setor ferroviário. O aumento brusco .no volume de mercadorias a transportar, como consequência da intensa exploração dos
produtos naturais agropecuários e industriais, foi agravado pela
falta de transporte rodoviário praticamente anulado pelo racionamento dos derivados de petróleo.
d) A fabricação de vagões enfrentou então a primeira deficiência do mercado, causada ppela falta de rodas; a total impossibilidade de se obter o produto, no exterior, completou um conjunto
de condições necessárias, como mercado, matéria-prima e meios
de transformação, para implantar no País a primeira indústrJa de
caráter nitidamente ferroviário. Surgiu, então, a SOFUNGE Sociedade de Fundições Gerais — dedicada à fabricação de rodas
de ferro fundido coquilhadas.
•e) Em 1946 três empresas davam começo as suas atividades:
a Companhia Industrial Santa Matilde, a Fábrica Nacional de
Vagões e a Companhia Brasileira de Material Ferroviário.
f) A década de 1940/1950 firmou as bases da implantação da
indústria brasileira de material ferroviário. Através de estudos
das especificações americanas, forami adotados tipos modernos de
veículos metálicos e o emprego de métodos de fabricação em série.
g) A implantação da Usina de Volta Redonda trouxe o
abastecimento local de perfis pesados, vindo garantir a provisão
de matérias-primas. Surgiram então várias fábricas dedicadas à
produção de componentes para a montagem de vagões e carros,
incluindo-se a produção de truques e engates, complementados,
posteriormente, pelos sistemas de freio.
2) Situação presente e possibilidades de desenvolvimento
a) Dentro do desenvolvimento industrial que caracterizou os
últimos anos, foi criado, em 1958, pelo Decreto n." 43.812, o
Grupo de Trabalho da Indústria de Material Ferroviário. Inkralmente esse grupo efetuou um levantamento do parque ferroviário
nacional, a fim de estijdar o seu reaparelhamento. Foi estabelecido um programa de financiamento e de outros estímulos para a
expansão da indústria de material ferroviário existente, bem como
criação de novos setores.

b) Atualmente existem cerca de 60.000 vagões, incluídos
todos os tipos de unidades novas, usadas, imprestáveis e obsoletas.
De 1945 a 1964 a indústria nacional produziu a média de 836
vagões por ano, num total de 15.868 unidades.
c) Essa produção, acrescida a outros vagões importados,
constitui o número de unidades acrescentadas ao parque ferroviário
nacional para atender não só às necessidades de transporte decorrente do surto industrial, comto também ao considerável aumento
na exportação de minérios.
d) Em virtude da insuficiência de financiamento, as fábricas
nacionais de material ferroviário permaneceram durante certo período com capacidade ociosa; isto porque as ferrovias não dispunham de recursos para adquirir à vista, e os fornecedores nacionais, ao contrário dos^estrangeiros, não possuíam condições de
financiar suas vendas. Com a criação do programa de reapareIhamento ferroviário, foi instituída uma fonte oficial de financiamento, estabelecendo-se assim as condições propícias para a expansão da indústria que hoje opera com elevado nível de qualidade,
atingindo índices de nacionalização quase integrais.
3)

1.3.

Análise da produção nacional no período 1960/1964
índices do volume físico da, produção
100
1960
1961
49
1962
74
1963
107
1964
Indústria Química (5)
1.3.1

Generalidades

Há diversos critérios de classificação das indústrias do setor
químico. Em suas grandes linhas são compreendidas as seguintes
atividades industriais:
l ) Produtos inorgânicos
a) Álcalis e cloro
b) Ácidos
c) Pigmentos
(5)
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d)
e)
/)

Gases industriais
Explosivos
Outros

2) Fertilizantes e produtos para agricultura
a) Fertilizantes
b) Inseticidas
c) Fungicidas
3) Produtos orgânicos e petroquímicos
a) Produtos orgânicos de base
b)

Materiais Plásticos e plastificantes
l . Matérias plásticas
2. Resinas sintéticas
3. Plastificantes
4. Elastômeros e negro de fumo

c)

Fibras artificiais e sintéticas
l . Fibras artificiais
2. Fibras sintéticas

d)

Detergentes e agentes tensoativos
l.
2.

e)

Detergentes
Agentes tensoativos

Outros

4) Produtos da indústria farmacêutica e tradicionais
5) Produtos tradicionais
a) Indústria de tintas
b) Sabões, cêras e velas
c)
Indústria de óleos vegetais
d) Fósforos de segurança
e) Outros
1.3.2

Evolução do subsetor químico

No decénio 1949/1959 houve os seguintes aumentos na produção, importação e consumo aparente, no conjunto de indústrias
químicas e farmacêuticas, segundo dados do' censo industrial de
1960 do IBGE:
1) Produção nacional
Aumento percentual de
_ Taxa geométrica de crescimento anual

159,0%
10,0%

l
2)

1.3.5 Barrilha

Importação

Aumento percentual
Taxa geométrica de crescimento anual
3)

87,0%
6,5%

Consumo aparente

Aumento percentual
Taxa geométrica de crescimento anual

138,0%
9,0%

As considerações abaixo referem-se a alguns dos principais
produtos químicos.
1.3.3

Ácido sulfúrico

1) A produção de ácido sulfúrico no Brasil é apreciável, sendo
utilizado na fabricação de uma variedade de artigos: fertilizantes,
raion, orgânicos cíclicos, explosivos, etc.
2) Os dados de produção por empresa indicam que grande
parte é utilizada na produção de fertilizantes (Quimbrasil, Eleikeroz) e raion (Matarazzo, Nitroquimica) . As demais atividades químicas que utilizam o ácido sulfúrico são ainda limitadas, apresentando, entretanto, grande crescimento o setor consumidor de produtos químicos.

Sua produção í'oi iniciada, recentemente, pela Cia. Nacional
de Álcalis. Com sua nmpliação prevista até aproximadamente o
dobro da capacidade, a escala de produção passará a ser razoavelmente económica. C) tamanho do mercado será suficiente para
absorver a produção.
1.3.6 Carbureto de cálcio
1) À produção desenvolveu-se satisfatoriamente, servindo para
a fabricação de acetileno com duas finalidades distintas: soldagem
de metais e, principalmente, produção de PVC (cloreto de polivinila) .
2) A atividade, em conjunto, da fabricação de carbureto de
cálcio e, em seguida, de acetileno para soldagem, é económica, em
vista da escala de algumas fábricas de carbureto de cálcio, das
vantagens naturais do País, com relação ao mesmo (especialmente
no tocante ao baixo custo de energia elétrica) e da obrigatoriedade
de fabricação de acetileno para soldagem, a partir do carbureto de
cálcio -- em virtude da dispersão da indústria mecânica e consequente dificuldade de centralizar a produção de acetileno (um
gás) para soldagem.
l .3.7 Fertilizantes nitrogenados

1.3.4

Soda cáustica e cloro

1) A sua produção no Brasil é feita exclusivamente por eletrólise do sal, em usinas cativas ou não cativas; as primeiras são as
localizadas junto às fábricas de celulose (para papel), fornecendolhes tanto o cloro como a soda.
2) Pelos dados por empresa, o desenvolvimento da indústria
de soda cáustica processou-se inicialmente através de usinas não
cativas, que ainda predominam na produção total. O fato de não
haver usinas cativas naquele estágio inicial (até 1950) deveu-se a
não existência de fábricas de celulose de escala adequada que teriam permitido o estabelecimento de tais usinas, em dimensões
económicas.
3) Às demais indústrias consumidoras de soda cáustica (com
exceção da indústria de celulose de papel) não utilizam o cloro.
O mercado para o cloro é ainda limitado devido ao estágio rudimentar de desenvolvimento das indústrias químicas que o utilizam.
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A única produção apreciável é a da Petrobrás, partindo de
gases de refinaria; tal produção é ainda em escala anti-econômica,
porém os novos projetos (da Cia. Siderúrgica Nacional, da própria Petrobrás e do setor privado) já são em dimensões económicas.
1.3.8

Fertilizantes fosfatados

1) Até recentemente a única jazida conhecida, de importância
económica, era a de fosforita, em Olinda, Pernambuco; uma parte
é aproveitada na lavoura após simples moagem, sem qualquer transformação química.
2) Nos últimos anos desenvolveram-se os trabalhos de reconhecimento das jazidas sulinas e sobre os métodos de seu aproveitamento económico. Existem dois projetos de vulto:
a) para a mineração da jazida de Araxá (MG) e a transformação do minério em fertilizantes (termofosfatos); e
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b) paia o beneficiamento do minério de Jacupiranga (SP),
de qualidade inferior, mas com um grande volume de reservas.
3) Além desses dois, continua a busca de outras jazidas de
minério de fosfato na região Centro-Sul, abrindo-lhe a perspectiva
de auto-suficiência.
1.3.9 Fertilizantes potássicos
Sua existência era desconhecida até recentemente, quando foram descobertas as jazidas de Sergipe, cujo volume e valor económico ainda estão para ser comprovados.
1.3.10 Produtos orgânicos
1) A estrutura de produção de vários produtos básicos, intermediários e finais, indica que o Brasil atingiu um elevado grau de
nacionalização em algumas das principais matérias plásticas (fenol-formaldehido, poliestireno, polietileno, cloreto de polivinila —
PVC), numa das principais fibras sintéticas (nylon) e no principal detergente sintético (derivado de dodecilbenzeno) .
2) À maior parte da estrutura dessa produção é de escala
pouco económica. A produção de borracha sintética é organizada
em duas grandes fábricas (Recife e Duque de Caxias - - RJ),
cujos planos visam a completar sua integração.
3) Destaca-se nesse grupo da indústria química a contribuição
da petroquímica, representada pela Petrobrás, a saber:
a) Suprimento de eteno e propeno aos produtores nacionais
de polietileno (plástico) e detergente (à base de dodecilbenzeno),
facilitando, assim, a nacionalização completa dessas linhas.
b) Ampliação da produção de etileno e início de produção
programada para butadieno e estireno, tanto para uso próprio, na
integração de sua fábrica, como para venda (para fabricação dos
plásticos, polietileno e poliestireno).
4) Quanto aos produtos orgânicos cíclicos, são eles obtidos no
País, principalmente como subprodutos das coquerias das grandes
indústrias siderúrgicas e de refinação de petróleo (reforma catalítica de gasolina) .
1.3.11

Indústria farmacêutica

l ) À conjugação do propresso da medicina e das indústrias
químicas resultou na descoberta de muitas drogas novas (sulfona50

midas, antibióticos, etc.) e na sua industrialização em grande escala
e a custos razoáveis. Isso provocou a substituição de cerca de 70%
dos remédios do receituário clássico, muitos dos quais eram pouco
eficazes ou mesmo de ação duvidosa. Os pequenos laboratórios do
mundo inteiro viram-se em dificuldade, de vez que não tinham condições, em termos de capital e recursos técnicos, para acompanhar
a nova tecnologia.
2) Evidentemente, aqueles inconvenientes foram muito pequenos em comparação com os imensuráveis benefícios que o avanço tecnológico trouxe à humanidade, no campo da indústria farmacêutica .
3) O dominio do mercado nacional pelas empresas estrangeiras atingiu a uma concentração tal que, em 1962, apenas 13 delas
f aturavam 40% do total no setor, segundo dados da CÔNSULTEC. Tal concentração seria ainda maior se fossem considerados
apenas os produtos mais importantes, no combate às doenças.
4) Qualquer que seja a gama dos produtos atuais de cada uma
das empresas referidas, cabe notar que todas elas são filiais de
grandes empresas estrangeiras, com linhas de produção bastante
diversificadas e, portanto, com potencialidade técnica e financeira
para concorrer em diversas linhas no mercado nacional. Ademais,
a predominância das grandes empresas resulta em melhor qualidade de produto e em produção a custos razoáveis (embora não
necessariamente vendas a preços razoáveis) .
1.3.12 Produtos com escala de produção económica
Com base nos padrões de produção económica, face ao dimensionamento das instalações, são os seguintes os produtos que, atualmente, ultrapassam o nível mínimo económico de produção:
1) Ácido sulfúrico (várias empresas) .
2) Soda cáustica (várias empresas; admite-se que usinas cativas, com capacidade de cerca de 50 t diárias, sejam económicas;
em relação a outras alternativas, é possível mesmo que as usinas
cativas entre 10 t e 50 t por dia sejam económicas) .
3) Superfosfato (algumas empresas) .
4) Ácido acético.
5) Negro de fumo.
6) Estireno.
7) Borracha sintética.
8) Polietileno.
9) Cloreto de polivinilo.
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1.3.13 Produtos com escala de produção antieconômica
Dentro dos mesmos padrões, são os seguintes os produtos que,
sob o ponto de vista estritamente económico, não atingem os volumes mínimos desejáveis de produção:
1) Amónia.
2) Ácido nítrico (pode tornar-se económico, em virtude do
custo de transporte do produto importado) .
3) Barrilha (passará a uma escala relativamente económica
com os planos de expansão da Cia. Nacional de Álcalis) .
4) Metanol.
5) Formol.
6) Álcool isoproplílico.
7) Eteno.
8) Fibras sintéticas e seus intermediários.
9) Detergentes.
1.4.

Indústria Têxtil (6)

1) Talvez tenha surgido em 18 H, em Vila Rica, a primeira
fábrica têxtil do Brasil, como consequência da isenção do imposto
para o processamento da matéria. Todavia, o imposto de 15%
para importação de artigos estrangeiros não era suficiente para
proteger a incipiente indústria nacional. Em 1844, foi fixada uma
tarifa aduaneira mais elevada e, em 1860, uma tarifa média de
30% permitiu a expansão das indústrias nas províncias da Bahia
(7), São Paulo (5), Rio de Janeiro (5), Pernambuco ( 1 ) , Maranhão ( 1 ) e Minas Gerais ( 1 ) , com um total de 14.875 fusos e
385 teares.
2) A elevação das tarifas alfandegárias e a manutenção da
ordem financeira possibilitaram um longo período de crescimento
da indústria; entretanto, no período 1905/1913, surgiu uma crise
decorrente da superprodução das 286 fábricas, para um mercado
interno de 20 milhões de pessoas.
3) Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil lançou-se
decisivamente no comércio internacional de tecidos, tendo as fábricas trabalhado em três turnos para atender à demanda. Terminado
(6)
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o conflito, as exportações caíram verticalmente devido às necessidades do mercado interno e à impossibilidade de competir com os
preços dos produtores americanos e europeus, que retornavam à
plena atividade.
4) Os preços das matérias-primas, notadamente do algodão,
são, em geral, mais baixos no Brasil, porém essa vantagem de preç>
é, em boa parte, anulada pelo elevado desperdício.
5) Outro fator negativo para o funcionamento do parque têxtil brasileiro é o estado de obsolência em que se acha a maioria
dos equipamentos de fiação e tecelagem de juta, algodão, linho e
lã (nessa ordem); apenas as instalações de fiação de fibras artificiais e sintéticas estão em condições razoáveis (81,2% atualizadas), mas os teares que as utilizam também se acham em condições precárias, na maior parte.
6) O rendimento da 'maquinaria — em consequência — está
muito aquém dos padrões europeus e norte-americanos, e ainda é
muito baixo em relação àfe condições da América Latina, que tem
máquinas mais modernas e nível de eficiência razoável.
7) A produtividade existente nas fiações de algodão atinge
apenas 58% do padrão latino-americano; na tecelagem, essa percentagem é de 50%. Considerando a fiação de lã, a produtividade
brasileira é 38%, e na tecelagem da lã, 58% daquele mesmo padrão.
8) A análise dos índices de produtividade da mão-de-obra
revela também uma posição bastante desfavorável, sendo consequência da antiguidade do equipamento, da deficiência da organização interna das fábricas, e falta de adequado treinamento especializado dos operários.
9) Todavia, englobadas essas deficiências — baixo rendimento do equipamento, e baixa produtividade da mão-de-obra, além
de outras — e em que pese a dificuldade da medição da influência
da obsolência do equipamento sobre esses baixos níveis, estimativas
realizadas para a indústria têxtil algodoeira mostram que a deficiência de operação pode ser atribuída, aproximadamente, 1/3 à
cbsolência do equipamento, apenas; os 2/3 restantes correspondem
a um aproveitamento ineficaz desse equipamento, independentemente de sua idade e de suas características técnicas, causado
por uma defeituosa organização interna.
1.4.2 Situação atua! e possibilidades futuras
l ) Fiação e tecelagem
a) Em 1958, São Paulo liderava a produção no setor da fiação
e tecelagem; na fiação, com 75,5% do total, vindo Santa Catarina
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no 2° lugar, com menos de 5%, em termos físicos; na tecelagem,
apresentava-se S. Paulo com 37,4% da produção física e 52,2%
do valor, seguindo-se a Guanabara, com 20,3% do valor total.
è) A capacidade total brasileira, em dezembro de 1960, era
de 4,3 milhões de fusos e 132.000 teares, trabalhando de um a dois
turnos, com mais de 90% do equipamento em atividade. Cerca de
80% dos teares utilizam algodão, vindo as fibras artificiais e sintéticas em 2° lugar, com 13%, e a lã em 3°, com 4%. Dos fusos,'
cerca de 90% destinavam-se à tecelagem do algodão, vindo a lã
em 2° lugar, com 7%, e as fibras artificiais e sintéticas em 3°, com
1,4%, juntamente com a juta e as fibras similares.
2) Mão-c?e-o&ra
a) Segundo dados levantados pelo IAPI, em 30 de junho de
1963 e referidos na Conjuntura Económica de setembro de 1964,
as indústrias têxteis utilizavam 355.000 trabalhadores, correspondendo a 13% do total da força do trabalho, e colocava-se, portanto, no 1° lugar, como fonte de emprego, na indústria de transformação, seguido pelo grupo de «produtos alimentares».
b) A despeito dessa posição, as atividades do setor têxtil
vêm perdendo a importância relativa dentro da indústria de transformação, porquanto, em 1950, correspondia a 25% do total do
pessoal ocupado, tendo caído para 16%, em 1963.
c) Tal perda relativa decorreu do rápido crescimento das
indústrias de transformação, que foi da ordem de 62% contra
menos de 10% no setor têxtil, de 1950 para 1963, em termos
de emprego.
3) Investimentos:
Os capitais aplicados não acompanharam o mesmo vulto das
demais indústrias de transformação, porquanto o aumento global
destas foi de 276% contra apenas 186% no setor têxtil, no
período 1939/1949.
4) Subdivisão do setor têxtil:
A atual classificação do setor têxtil compreende 9 grandes
grupos, que englobam os seguintes subgrupos principais:
a) Beneficiamento e preparação de fibras para fins têxteis.
b) Fiação, tecelagem e acabamento de algodão, fibras artificiais e sintéticas, jutas e fibras similares, linho e rami, seda
natural.
c) Indústria de malharia, meias e tecidos de ponto em geral.
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d) Indústria de artigos de passamanaria, fitas, filós, íeltros,
rendas e bordados.
e) Indústrias de cordoalhas.
/) Indústrias de estopa, tapetes, linhas para coser e bordar.
g) Indústrias de redes de dormir e para pesca.
h) Outras especialidades têxteis.
5) Estabelecimentos industriais:
A indústria têxtil compõe-se, em seu conjunto, de cerca de
4.000 estabelecimentos industriais, incluídos cerca de 1.200 organizações artezanais e semi-artezanais, que empregam menos de 5
pessoas.
6)
Programa de reorganização:
a) Em 1962, foi apresentado um.programa de reorganização
c!o setor, preconizando as seguintes medidas:
l . Intensificação da formação técnica de todos os níveis.
2. Melhoramento da organização administrativa das empresas .
3. Aplicação de métodos para elevar a produtividade.
4. Controle de qualidade e classificação da matéria-prima.
5. Desenvolvimento da fabricação de máquinas têxteis no
País.
b) Em 11 de outubro de 1965, pelo Decreto n'-' 57.028, foi
criado o GEITEC — Grupo Executivo das Indústrias de Tecidos,
Couros e seus Artefatos — para coordenar a aplicação de estímulos de acordo com os programas governamentais e sob a supervisão da Comissão de Desenvolvimento Industrial, criada pelo
Decreto n" 53.898, de 29 de abril de 1964.
c) São os seguintes os estímulos que poderão ser atribuídos
;ÍQS projetos das indústrias de 'fiação, tecelagem, couros, calçados
c seus artefatos:
l' 1 ) Redução de até 50% do imposto de importação para
os equipamentos sem similar nacional, importados pelo setor.
2?) Isenção, até 5 de maio de 1968, dos impostos de importação, de consumo e taxa de despacho aduaneiro, para equipamentos sem similar nacional, destinados especificamente às
indústrias de curtume, artefatos de couro, inclusive calçados.
3°) Dispensa de encargos financeiros na aquisição de divisas
destinadas à importação de máquinas e equipamentos e ao serviço
de financiamentos externos.
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4'-') Redução do imposto de renda no período inicial de
operação, pela aplicação dos coeficientes de depreciação acelerada.
5") Facilidade para importação de, equipamento sem similar
•nacional, sob a forma de investimento direto ou sob financiamento
do exterior.
6") Financiamento, aval ou garantia por estabelecimento,
oficial de crédito.
1.5.

Calçados e Artefatos de Tecidos (7)
1.5.1

Generalidades

1) A indústria do vestuário, calçados e artefatos de tecidos,
dentro da nova classificação industrial brasileira, abrange 5 grandes
grupos:
a) Confecção de roupas e agasalhos.
b) Fabricação de chapéus.
c) Fabricação de calçados.
d) Fabricação de acessórios de vestuários.
e) Confecção de artefatos diversos de tecidos.
2) No diagnóstico deste setor, serão consideradas separadamente as indústrias de calçados e, englobadamente, as demais1.5.2

Evolução do setor

1) No período compreendido entre 1940 e 1960 ocorreu
a seguinte evolução nos diversos grupos constitutivos do setor
em análise:
a) A participação relativa do setor de confecção de roupas
e agasalhos praticamente duplicou, passando de 14,9% para 28%.
b) A fabricação de chapéus caiu de 7% para 2%.
c) A fabricação de calçados, que representava quase 70%,
desceu para 59%.
d) Os demais grupos apresentaram pequenos aumentos, o
que não comporta conclusões mais detalhadas, face à diversificação
de seus componentes (acessórios e artefatos diversos) .
(7)
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2) Quanto à distribuição regional, no mesmo período houve
as seguintes modificações:
a) A região Sul passou de 50% para 57,4% do total dos
estabelecimentos.
b) A região Leste caiu de 36% para 26%.
c) A região Nordeste aumentou bastante de 1940 pars 1950,
mas decaiu um pouco em 1960, sendo porém sua participação
maior no fim do que no início do período, pois era de 12,3%
passando para 13%.
3) Mão-de-obra:
a) Segundo dados dos censos industriais, o pessoal ocupado
nas indústrias de vestuários e calçados passou de 6,5% do total
das indústrias de transformação para 5,5%, respectivamente, de
1940 para 1960, embora aumentasse de 50.000 para 98.000
pessoas.
b) Quanto à distribuição geográfica, cerca de 65% do
pessoal está na região Sul, 27% na região Leste, e 7% no Nordeste.
1 . 5 . 3 Conclusões
1) Em termos de número de estabelecimentos e pessoal
ocupado, o setor de confecções de roupas e agasalhos apreserita-se
em franca expansão.
2) A participação da produção do setor, em comparação
com o total das indústrias de transformação, vem decrescendo
progressivamente, de 4,6% em 1939, para 4,3%, em 1949 e
3,4%, em 1959.
3) Todos os ramos de atividades dentro do setor focalizado,
com exceção da fabricação de chapéus, tiveram aumento de produtividade, medida em termos de valor agregado.
4) Do ponto de vista de distribuição geográfica, seja em
relação ao número de estabelecimentos, seja em relação ao número
de pessoas ocupadas, a região Sul apresenta-se, para o conjunto
da indústria, participando com mais da metade dos estabelecimentos
e do pessoal ocupado, seguida da região Leste.
5) Quanto à evolução relativa, entre 1940/1960, a região
Sul, como maior centro produtor e de mercado, apresentou a
maior expansão; o Nordeste, talvez em decorrência dos incentivos
governamentais, ofereceu uma ligeira melhoria percentual. A
região Norte apresentou involução, sob todos os pontos de vista.
.
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1.6.

Diversas Indústrias (8)
1.6.1 Papel e celulose
1)

Generalidades

a) A indústria brasileira de papel vem satisfazendo ao
consumo nacional, exceto no tocante à produção destinada a livros
e jornais. Medidas de incentivo à produção de celulose resultaram
num aumento da produção nacional, não sendo, entretanto, dispensada a importação de apreciáveis quantidades de papel.
b) No período 1950/1959, a produção nacional de papel
aumentou de 80% em volume físico, enquanto que somente no
período de 1955/1959 a produção de celulose cresceu de 150%.
2)

Situação atual e possibilidades futuras

a) Estima-se que a produção brasileira de papel tenha
atingido, em 1963, 615.000 t, enquanto que a projeção da
demanda para os anos de 1964/1966 oferecida os seguintes valores,
segundo cálculos feitos em 1964:
1963

745.000 ton

1964

790.000 ton

1965

837.000 ton

1966

887.000 ton

b) As obras de expansão das usinas existentes e a entrada
em funcionamento de novas instalações permitiam prever, para
3965, uma produção de celulose que satisfaria à demanda.
c) Para a ampliação da produção foram feitos projetos de
investimentos em moedas nacional e estrangeira, para o triénio
1964/1966, numa proporção de 90% de recursos destinados à
aquisição de equipamentos no País.
1.6.2
l)

Cimento

Generalidades

a) A indústria do cimento é uma das mais antigas que se
instalaram no Brasil, datando de fins "do século passado as primeiras tentativas nos Estados de São Paulo e Paraíba, visando ao
aproveitamento das exposições de rocha calcárea pura; as tenta(8)
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tivas não tiveram êxito, por falta de recursos financeiros e técnica
adequada.
b) A partir de 1936 a expansão da indústria do cimento
passou a ser rápida e constante, sendo atualmente aproveitadas as
'rochas calcáreas do Nordeste (Rio Grande do Norte, Paraíba e
Pernambuco), do sudeste de São Paulo e do planalto central, entre
Cantagalo, Macuco, Santa Maria Madalena e Itaocara.
2)

Situação atual e possibilidades futuras

a) Existem presentemente 28 fábricas de cimento, com a
capacidade nominal superior a 6 milhões de t/a, da qual foram
utilizadas 82%. em 1962 e 84%, em 1963.
b) Essas fábricas estão localizadas em 12 unidades da
Federação, a saber: Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Goiás.
c) As perspectivas da expansão do setor estão intimamente
ligadas ao Plano Habitacional, de vez que o incremento da construção de casas provocará um acréscimo extraordinário à demanda
de cimento.
d) Para um aumento normal do consumo, da ordem de 6%
a/a até 1970, a ser atendido pela produção nacional, e admitido
um índice de utilização de 85% da capacidade industrial, fora., n
previstos novos investimentos no setor, no período 1967/1970,
totalizando cerca de 65 bilhões de cruzeiros, dos quais 66%
no País e 33% no exterior.
e) Para atender ao aumento extraordinário, decorrente do
Plano de Habitação, foi prevista uma necessidade adicional de 24
bilhões de cruzeiros em investimentos, dos quais 1/3 em moeda
estrangeira.

2. I n d u s t r i a s de Produtos
Alimentícios

2.1.

Generalidades (9)
2.1.1

Estudos e planos nacionais

l ) Assuntos de constante atualidade, a alimentação e o
abastecimento têm merecido, em toda a história económica do
Brasil, a atenção das autoridades governamentais. Um breve
retrospecto' de estudos e planejamento dos últimos 30 inos demonstra as atividades nesse setor:
a) Relatório TAUB, em 1953, que ofereceu amplo e bem
estudado projeto visando à solução do problema alimentar.
b) Plano SALTE, traçado no governo do Presidente Dutra,
onde se destaca a planificação' referente ao fomento da produção agrícola.
c) Os estudos procedidos pela Comissão Mista BrasilEstados Unidos para o Desenvolvimento Económico, de 1951 a
1953, representando uma evolução de estudos anteriores das
missões COOKE (1943) e ABBINK (1948).

(9) Baseado numa conferência proferida pelo Cel. Greenhalg Henrique
Faria Braga, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, em abril
de 1965.
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d) Relatório KLEIN & SAKS, em 1954, com estudos específicos sobre o problema alimentar do Brasil, bem caracterizado
pelas falhas que aponta e pelas consequentes sugestões para solução a curto prazo. Vale destacar de sua conclusão básica:
«O Brasil produz o alimento de que necessita. O
desperdício de alimentos em todo o processo económico,
da produção ao consumo, chega a ser criminoso.»
Conclui esse relatório com 13 recomendações principais, declarando ser viável oferecer géneros alimentícios, em quantidade,
nos consumidores e a preços muito mais baixos. Algumas dessas
recomendações foram executadas; seus objetivos eram de melhoria
das condições de abastecimento a curto prazo; entretanto, as
condições brasileiras se modificaram tremendamente: o desenvolvimento acelerado de alguns setores forçou os pontos de estrangulamento em outros, notadamente na agricultura.
e) O Plano de Metas, de 1958, apresenta entre as 30 que
o compõem, 6 que se relacionam diretamente com a alimentação
c o abastecimento:
n 9 13 — Produção agrícola — Trigo;
n 9 14 — Armazéns e sitas;
n 9 15 — Armazéns frigoríficos;
n 9 16 — Matadouros industriais;
n9 17 — Mecanização da agricultura;
n 9 18 -- Fertilizantes.
/) Posteriormente, o Plano Trienal, elaborado para o período 1963/1966, viu-se em face de dificuldades insuperáveis e foi
posto de lado pelo próprio GovêrTio que o inspirou. Pretendia
um crescimento de 20% na produção agrícola.
g) O PAEG — Vitoriosa a revolução, foi elaborado um
progfama económico válido para o restante de 1964, além de
1965/1966, concentrando-se em medidas de desinflação, desenvolvimento e reformas. A mensagem enviada ao Congresso pelo
Presidente, no início da sessão legislativa de 1966, analisa e
apresenta os. resultados já alcançados.
2.1.2

Alimentação

l ) O conceito genérico de alimentação é o conjunto das
diferentes refeições quotidianas na qualidade e quantidade necessárias à manutenção da eficiência orgânica.
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2) Estão indiscutivelmente condicionados a uma eficiente
política de boa alimentação:
a)
b)
c)

O progresso social;
A estabilidade política; e
A sobrevivência às crises de uma guerra.

3)

A boa alimentação precisa ser:

a) Racional;
b) Bem ministrada; e
c) De uso generalizado e equitativo.
4) Pedro Escudeiro sintetisou em quatro leis fundamentais
os preceitos básicos da alimentação:
a)
b)
c)
d)

quantidade
qualidade
harmonia
adequação.

5) A alimentação no Brasil é problema de ontem, de hoje
e. de amanhã. O brasileiro é subalimentado e mal nutrido. Tipos
de alimentação insuficiente, incompleta e mal equilibrada podem
ser assinalados em todas as regiões e em todas as camadas sociais.
Os estudos sobre padrões alimentares e padrões físicos destacam
as deficiências no valor calórico da alimentação do brasileiro e
evidenciam as carências proteicas.
6) De acordo com as evidências mais nítidas do nosso
fenómeno alimentar, podemos dizer, de antemão, que existe no
Brasil deficiência de calorias, constatação que já tem sido feita
por vários autores. Porém a desnutrição calórica não constitui o
mais grave aspecto do nosso problema alimentar. A deficiência
mais grave e menos atendida, comprovada em todas as pesquisas
de nutrição, é a de proteínas animais.
7) À deficiência de elementos proteicos na dieta alimentar
é problema que afeta de forma mais específica a saúde e a eficiência das futuras gerações, porque são as mulheres grávidas,
as mães lactantes e as crianças as mais afetadas pela sua carência,
A alimentação proteica assegura boas condições de crescimento e
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de renovação dos tecidos, resistência às infecções e bom equilíbrio
dos líquidos. Pesquisas realizadas em várias regiões do País revelam o consumo médio per capita, por .dia muito inferior ao
recomendado que é de l a 1,5 gramas por kg de peso (ou sejam,
de 70 a 100 gramas por dia) . As estatísticas da FAO avaliam
em 61 gramas por pessoa e por dia o consumo médio no Brasil.
8) Os resultados de algumas deficiências nutricionais consequentes da falta de vitamina D ou C são conhecidos. Contudo,
o' tipo mais comum de má nutrição resulta do baixo teor de
proteína dos alimentos nas regiões subdesenvolvidas. Nos últimos
anos, tem sido usado o nome Kwasiorkor para descrever tal
deficiência, significando - - a criança que é vítima de deformação
devido a uma nutrição ineficiente.
9) Cabe aqui uma citação que bem evidencia o estado nutricional do brasileiro, revelado pelo exame do elemento humano
recrutado pelo Exército. Estudos recentes de Prince da Cunha
vieram demonstrar que, embora sejam reduzidos os índices de
bócio endémico no Paraná e Santa Catarina, os quais caíram de
12,3%, em 1958, para 4,6%, em 1963 e os do analfabetismo que
eram de 32"% nc triénio de 1958/1960 e passaram a 16,6% no triénio 1961/1963, elevaram-se assustadoramente as taxas de desnutrição. O quadro abaixo apresenta um extrato dos trabalhos
citados, mostrando como subiram os índices de subnutridos;
A N O

1958. . .
1959
1960
1961
1962
1963

e Alimentação», o economista Edison César de Carvalho afirmou
que:
«As deficiências do índice de alimentação do povo
brasileiro, além de repousarem basicamente no subdesenvolvimento económico, encontram motivação também na
irracionalidade dominante nas fontes de produção.»
12) No aludido trabalho, foram analisados, detalhadamente,
os seguintes fatôres:
a) Deficiências dos hábitos de alimentação próprias às economias subdesenvolvidas;
/>} Inadequação das técnicas de cultivo e de criação;
c) Inaproveitamento de terras aráveis;
d) Entraves das atividades-meio à dinamização do abastecimento do mercado;
e) Penúria de investimentos e de crédito no meio rural;
/) Imperfeição dos canais de comercialização;
g) Política de preços inadequada e, muitas vezes, ditada
apenas por conveniências demagógicas; e
h] Ausência de estímulos à consolidação da indústria de
produção e beneficiamento de alimentos.
2 . 1 . 3 Abastecimento

CONVOCADOS

50.134
46.025
57.463
50 . 925
63.953
68.409

% DE DESNUTRIDOS

42,4

46,5
46,6
46,7
45,6
53,3

10) Deduz-se, da análise do quadro, que mais da metade dos
convocados apresentam sinais evidentes de desnutrição com emagrecimento sério, crescimento deficiente, desenvolvimento insuficiente, 'cáries dentárias, sinais gritantes de doenças carenciais,
ocasionadas por deficits de protídios, vitaminas e minerais. E este
é o quadro constatado no Paraná e em Santa Catarina, que apresentam padrão de vida bem superior.
11) Em trabalho apresentado ao Primeiro Congresso de
Problemas de Alimentação, sobre «Desenvolvimento Económico

l ) Em termos de política de desenvolvimento, abastecer
significa oferecer condições para alimentar 83 milhões de brasileiros, em 1966 e 160 milhões, em 1990 - - consideradas as
perspectivas de expansão demográfica da ordem de 3,2% ao
ano. Quer isto dizei que devemos suprir as deficiências de hoje
e ainda nutrir, c cada ano que passa, vários milhões a mais de
brasileiros. Esse é, precisamente, o maior desafio lançado à nação.
É perciso aceitá-lo e devemo? enfrentá-lo unidos e conscientes de
que só com trabalho intenso e bem planejado .poderemos vencer
os desajustes criados pelos erros passados. Na batalha do abastecimento há três interesses a considerar, às vezes antagónicos,
mas todos merecedores da melhor atenção: o do produtor, o do
comerciante e o do consumidor.
— 65

2) É sabido que a produção gera a fartura e que a fartura
baixa os preços. À lei da oferta e da procura é imutável. Mas
é sabido também que os lavradores e criadores só produzem quando
sabem que terão lucro certo, recebendo mais do que gastam. O
objetivo do lucro é fundamental no investimento privado. A natureza, no entanto, tem seus caprichos; ninguém pode garantir as
condições climáticas: seca, chuva em demasia, enchentes, pragas,
parasitas, etc., são riscos que o lavrador tem de enfrentar e que
também afetam os preços.
3) Para estimular o lavrador, o Governo garante-lhe preços
mínimos para os seus produtos e oferece-lhe amparo e crédito.
Empresta-lhe dinheiro para ser pago com a venda da produção,
dá-lhe assistência técnica, facilita-lhe a aquisição de adubos e
fertilizantes, financia a aquisição de arados e tratores e compra-lhe
sua produção a preços compensadores, se não conseguir colocá-la
diretamente na praça. Mais de 200 bilhões de cruzeiros estão
sendo empregados pela Comissão de Financiamento da Produção.
4) Existem outras frentes de combate. A característica sazonal da agricultura faz com que no período de safra haja sempre
o excesso e, na entressafra, a escassez. Para manter o desejado
equilíbrio é necessário guardar o excesso, o que significa, é preciso
armazenar. Só assim os preços se tornam estáveis, pois existem
reservas que são lançadas ao consumo na medida das necessidades.
5) Oferecer facilidades para armazenagem, melhorar a
segurança dos depósitos e regular os transportes são tarefas atribuídas à Cia. Brasileira de Armazenamento - - CIBRAZEM.
Não se trata de um órgão oficial para substituir a iniciativa privada, mas sim, uma complementação da rede privada de armazéns
e silos. Mas, para garantir uma distribuição oportuna e eficiente,
e exportar os excedentes, é preciso aliar: silos, transportes, embarque e navegação. Assim será possível chegar ao mercado internacional com os excedentes do consumo nacional. Esta é a tarefa
do Grupo de Regulamentação e Movimentação das Safras —
CREMOS.
6) Restam ainda graves problemas na distribuição e na
comercialização. O Brasil é grande e entre suas regiões surgem
desequilíbrios, excessos e faltas, conforme o grau de desenvolvimento, estações e clima. Milhares de empresas comerciais concorrem para abastecer o povo, mas este precisa ainda ter sua
própria despensa de alimentos essenciais.
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2.2.

Desenvolvimento das Indústrias de Produtos Alimentícios
2 . 2 . 1 Evolução

1) A evolução da indústria de alimentos através dos tempos
ocorreu paralelamente ao desenvolvimento dos abastecimentos de
géneros. A história económica dos povos, a logística e a tecnologia andaram sempre de mãos dadas, de passo certo e na mesma
cadência.
2) A salga, em exposição ao vento e ao sol e a defumação
(secagem e ação dos creosôtos) aplicadas na conservação de
alguns produtos representa, possivelmente, a primeira tentativa
na conservação de alimentos. O sal, o pão ázimo, o azeite e o
vinho foram alimentos arrolados nos precursores trens de estacionamento. Marco Polo narrou que o leite em pó era usado pelos
guerreiros de Gengis Khan, segundo lhe informaram na China.
A história das conservas começou em tempo de guerra. As
tropas francesas, em 1795, apresentaram sintomas de escorbuto e
desnutrição.
3) Diante das dificuldades para alimentar o exército e das
surgidas na campanha da Península (1807/1814) decorrentes da
escassês de recursos no território e da hostilidade do povo' e da
grande fragmentação da tropa, para combater grupos esparsos de
guerrilheiros, Napoleão instituiu um prémio a quem descobrisse um
processo de conservar, por longo tempo, certos alimentos perecíveis. Coube esse galardão ao industrial francês François Appert;
foi essa descoberta o primeiro ensaio técnico-científico da ração de
reserva de nossos dias.
4) Em meados do século passado, o reino dos monjolos e
pilões começou a sentir os primeiros sintomas do fim, com o advento do império da máquina. Os primeiros resultados positivos no
caminho da industrialização do milho datam de 1842, quando Thomas Kingsford, inglês estabelecido nos Estados Unidos, conseguiu
obter em separado, pelo processo de maceração, os quatro componentes do grão do cereal: o amido, a casca, o glúten e o germem.
Uma década mais tarde, com o aperfeiçoamento deste método pelos
Irmãos Duryea, iria surgir o amido de milho industrializado sob
o nome de «Maizena».
5) Cada ramo das indústrias de alimentação teria seus marcos de evolução a registrar. A condensação ou concentração do
leite, pelo aquecimento a vácuo, teve a contribuição de uma série
de cientistas e técnicos renomados como Underwood, Malbec, De
Lignac, Newton, Grimond, Borden, Page, Nestlé e Meyberg.
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6) A indústria dos frios também tem sua história. Os habitantes do hemisfério setentrional já congelavam peixe de longa
data. Em 1868 é que teve início o emprego de caixas metálicas
imersas em salmoura fria para congelamento de peixe. Em 1907,
na costa do pacífico, nos Estados Unidos, foi iniciado o processo
industrial de congelamento de frutas em barris. O congelamento
de carne foi iniciado por acaso, a bordo de um navio frigorífico
que levou um carregamento da Austrália para a Inglaterra.
7) O aprestamento bélico impôs novas técnicas à indústria de
produtos alimentícios, como de resto o fez com os demais setores
de atividades. A estocagem para o atendimento de grandes efetivos em luta exigia um aperfeiçoamento continuado das indústrias
de alimentação, particularmente no tocante à conservação dos perecíveis. Inicialmente foi utilizado o processo de congelamento, passando depois a ter grande apuro o aperfeiçoamento das embalagens
e a implantação dos desidratados.
8) Os aperfeiçoamentos industriais no campo da alimentação
retratam seus avanços na refeição preparada e congelada que pode
ser utilizada prontamente, mediante simples aquecimento. As notícias mais recentes sobre aperfeiçoamentos nesse setor nos dão conta
da alimentação fornecida para uso dos astronautas em órbita, constando o cardápio dos seguintes itens:
a) Diversas combinações de carnes preparadas;
b) Sucos de frutas liofilizados;
c) Vários tipos de pequenos sanduíches de carne, galinha,
queijo e pasta de amendoim;
d) Tabletes de cereais, nozes, balas e doces, alguns comprimidos em geral envoltos em gelatina, para maior limpeza dentro da
cápsula.
2.2.2

Perspectivas futuras

1) As preocupações com os problemas da fome são constantes. Às pesquisas prosseguem no sentido de obter novos nutrimentos completos e de baixo custo. O II Congresso Internacional de
Tecnologia de Alimentos, programado para agosto de 1966, incluiu
no seu programa científico oito tópicos gerais, entre os quais cabe
destacar o que se refere aos novos alimentos proteicos e duas fontes
de proteína: proteínas vegetais e de origem marítima.
2) Mas o desenvolvimento não pára. Desde a Segunda
Guerra Mundial, pesquisadores de vários países procuram aplicar
as radiações, principalmente os raios gama, à esterilização dos
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alimentos. Em fevereiro de 1964, a Food and Drug Àdministration
já aprovava para consumo público normal o bacon, que é assim
o primeiro alimento irradiado (raios gama da bomba de cobalto
60) posto à disposição do mercado consumidor. Esse bacon é
primeiro enlatado e depois esterilizado pela radiação.
2.3.

Estágio Atual no Brasil
2.3.1 Fase conjuntural

1) A indústria brasileira de produtos alimentares atravessa
uma fase conjuntural difícil, porquanto seus índices de produtividade estão longe das condições satisfatórias. Se bem que variáveis
em cada grupo considerado, apresentam em conjunto cerca de 40%
das empresas com menos de 60% de sua capacidade operacional
aproveitada. A situação é muito grave, por exemplo, no parque
moageiro de trigo, onde a capacidade efetiva é três vezes maior
do que o consumo nacional de farinha.
2) Entre as causas do deficiente aproveitamento das instalações figuram:
a) Dificuldades na obtenção de matéria-prima (pesa na ordem
de 60% na estrutura dos custos) .
b) Insuficiência da procura (consequência do reduzido poder
aquisitivo do mercado interno).
c) Falta de capital de giro.
d) Razões técnicas (com estrangulamentos na linha de produção) .
e) Falta de material de embalagem.
/) Deficiência empresarial (administração de empresas) .
3) No que tange à escassez de matéria-prima as dificuldades
têm origem:
a) Na oferta irregular;
b) Na qualidade do produto;
c) Nas dificuldades de seu transporte.
4) Para a indústria de laticínios a falta de matérias-primas
está adquirindo aspectos dramáticos. Já deixou de ser um problema de entressafra, para ser uma crise permanente como consequência do fato de a produção do leite vir crescendo a uma taxa
de 1,3% ao ano, enquanto que a população aumenta a um ritmo
de 3,2%. Há dez anos as fábricas de laticínios beneficiavam o
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equivalente à metade do leite consumido in natura. Hoje as
estimativas são de que essa indústria absorve 2/3 da produção.
5) Para a indústria de carnes, além da variação estacionai
(chuva e seca) temos que considerar a existência de uma pecuária
primitiva e de baixa produtividade.
6) A quase totalidade das falhas de qualidade da matériaprima resulta da falta de padronização.
7) A falta de meios de transportes adequados e a precariedade das estradas, especialmente durante a estação chuvosa, são
outros fatôres negativos. São também precárias as condições de
movimentação dos rebanhos.
8) Como causas, ainda, do deficiente aproveitamento de
instalações, cabe citar:
a) O controle de preços sem base científica (muitas vezes
atingindo apenas o distribuidor, sem ir às fontes); e
b) A pressão tributária (também a bi-tributação) .
2.3.2

Observações gerais

l ) A indústria de produtos alimentares, na dependência
quase total-de matéria-prima originária da agricultura, tem seu
ritmo de expansão limitado pelas crises estacionais e pelo baixo
nível de produtividade física das atividades rurais.
2) A agricultura não supre a indústria nem em quantidade
nem em qualidade, resultando daí o baixo aproveitamento da capacidade instalada.
3) Na indústria de laticínios, 40 % da capacidade são
ociosas e ainda resulta sacrifício do consumddor do leite in natura nos centros mais populosos.
4) O aumento da capacidade instalada, nas indústrias de
produtos alimentares, somente temi propósito com medidas antecedentes ou paralelas de radical transformação na política agrícola e pecuária, com vistas a maior produtividade e menores custos.
5) O aumento de preços da matéria-prima e a necessidade
de estoque para entressafra exige reforços consideráveis no capital de giro. Expansão ou capital de giro? Eis o dilema: modernizar o equipamento, visando a redução do custo da produção
e sem recursos para movimentar o equipamento novo, ou reforçar
o capital de giro para adquirir matéria-prima a ser industrializada
em equipamento obsoleto, e portanto a custo elevado ?
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6) Ao lado de empreendimentos dz alto nível tecnológico
funcionam muitas empresas onde as deficiências técnicas respondem por substanciais desperdícios e má qualidade do produto.
Ademais, é muito grande a deficiência do pessoal técnico qualificado .
7) Existem amplas possibilidades a explorar, como, por
exemplo, no campo das frutas tropicais e subtropicais. O aperfeiçoamento e a introdução de novos métodos na conservação de
alimentos, podem e devem ser incentivados ao máximo, para evitar
as perdas substanciais durante a circulação dessas riquezas.
2.4.

Precisão para o Futuro
2.4.1.

Política do Governo

A mensagem ao Congresso Nacional remetida pelo Presidente
da República por ccasiãp da abertura da sessão legislativa de 1966,
ao abordar a retomada do desenvolvimento e tratando dos incentivos especiais ao setor industrial, apresentou as iinhas mestras da
política do Governo no tocante à indústria de alimentos nos seguintes termos:
1) Com o objetivo de determinar as políticas no setor de
indústrias alimentícias, o Governo, através de convénio firmado
pelo BNDE e Fundação Getúlio Vargas, providenciou a realização
de pesquisas sobre este importante ramo industrial e criou o Grupo
Executivo de Indústrias de Produtos Alimentares. Verificou-se
que o ritmo de desenvolvimento no setor foi reduzido a determinadas proporções, em virtude da escassez de matérias-primas e
insuficiência de crédito.
2) O aperfeiçoamento e a introdução de novos métodos de
conservação de alimentos, melhoria da qualidade de certas matérias-primas, estudos para o prolongamento das safras de outras,
assistência técnica e creditícia às pequenas e médias empresas, são
providências que o Governo tem tomado como imperativo do desenvolvimento adequado da indústria de alimentos, além dos numerosos estímulos que oferece, através do GEIPAL a esses grupos
de indústrias de transformação. Esses benefícios incluem a redução de at-é 50 % do valor do imposto de importação, dispensa
de pagamento de encargos financeiros na aquisição de divisas destinadas à importação de máquinas e equipamento, ao serviço de
financiamentos externos e à importação de matérias-primas essenciais, dentro de quotas e prazos pré-fixados. Há, além disso, a
garantia de preços mínimos aos produtos agrícolas.
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2.4.2

Pesquisas

As pesquisas procedidas pelo Centro de Estudos Industriais
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas
já foram concluídas. O relatório preliminar está sendo analisado
pelo BNDE, em coordenação com o GEIPAL.
2 . 4 . 3 Medidas de estímulo
l ) Com vistas ao planejamento, aperfeiçoamento e novas
' implantações, na área das indústrias de alimentação, cabe destacar
as seguintes medidas de estímulos e outras providências:
a) A atuação do Fundo de Financiamento de Estudos e
Projetos (FINEP) do Ministério do Planejamento.
b) O anteprojeto do Código Nacional de Alimentação
c) As atívidades do Centro Tropical de Pesquisas e Tecnologia de Alimentos.
2) O FINEP visa a aumentar racionalmente o ritmo de investimentos, financiando estudos que lhe dêem suporte sólido.
Obedece a critérios de prioridade de ordem geral ou específica.
a) São critérios de ordem geral as seguintes prioridades:
1. Integração vertical agro-industrial.
2. Expansão das exportações.
3. Substituição de importações.
4. Criação de empregos.
5. Aproveitamento de recursos naturais.
6. Descentralização económica e geográfica.
7. Eliminação de pontos de estrangulamento.
b) São critérios de ordem específica, sob o aspecto setorial
das Indústrias de Alimientação, na seguinte sequência:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Usinas de liofilização.
Usinas de desidratação.
Frigoríficos.
Refinação de óleos e gorduras.
Fabricação de farináceos.
Fabricação de rações balanceadas.
Indústria de pesca.
Indústrias de subprodutos de origem animal.
Indústria de beneficiamento de leite.

c) Com a atuação do FINEP o Governo torna efetiva uma
nova modalidade de estímulo aos empresários, proporcionandolhes financiamento à ideia, desde quando se manifesta a intenção
de investir.
2 . 4 . 4 Código Nacional de Alimentação
O seu anteprojeto, elaborado por uma comissão de técnicos
integrantes de um grupo de trabalho, presidido pelo Professor
António Mendes Monteiro, já se encontra bem adiantado. Visa
a disciplinar a matéria em seu trâmiite pelos diversos órgãos da
administração pública, o que possibilitará coibir abusos pela
inobservância de técnica na manipulação e apresentação dos produtos alimentícios. Terá também a finalidade de eliminar a multiplicidade de competição, prejudicial ao processo de comercialização e industrialização de alimentos no País, além de evitar os
abusos na adição de substâncias muitas vezes perigosas à saúde.
2 . 4 . 5 Centro Tropical de Pesquisas
Resultante de convénio entre o Governo Brasileiro e a Organização das Nações Unidas, foi instituído o Centro Tropical de
Pesquisas e Tecnologia de Alimentos. As atribuições executivas
foram dadas à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo
(Instituto Agronómico de Campinas) por parte do Governo Brasileiro e à Organização para a Agricultura e a Alimentação (FAO
- por parte da ONU) . O Decreto n.° 42.424, de 30 de agosto
de 1963, assegurou personalidade jurídica ao Instituto.
2.5.

Reflexos para a Segurança Nacional
2.5.1

Generalidades

Assim como o progresso da Indústria de Produtos Alimentares se identifica com o ritmo do desenvolvimento nacional, o retardo ou atraso de sua evolução denuncia uma estrutura agrícola
incipiente e desajustada com os objetivos nacionais. Como reflexos dessa anomalia podemos fazer algumas reflexões, como veremos a seguir.
2.5.2 Terras inaproveitadas
l ) A população mundial está orçada em 3 bilhões de pessoas
e ps estudiosos calculam que entre um terço e a metade da mesma
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padece de fome permanente ou subnutrição. São 140-mil novas
bocas a alimentar a cada dia que passa. Os técnicos das Nações
Unidas estimam que até c fim deste século, ou seja nos próximos
34 anos, a população da terra se elevará a 6 bilhões de pessoas.
2) A magnitude do problema exige esforços heróicos para
a preparação e execução de programas que sejam mais do que a
solução de emergência para a fome e a subnutrição.
3) É preciso que estejamos atentos para o problema e não
nos esqueçamos das terras inaproveitadas de nossa imensa extensão territorial, se não tirarmos maior produção dos 8,5 milhões
de quilómetros quadrados que caracterizam o património físico da
nacionalidade brasileira, poderemos ficar vulneráveis às sugestões
formuladas para sua internacionalização, ao menos sob o ponto
de vista humanitário. O problema precisa ser sempre pensado,
estudado, planejado e resolvido dentro dos princípios da segurança
nacional.
2.5.3

Mercado comum latino-americano

1) No âmbito latino-americano > a política económica de intercâmbio comercia] evoluiu dia a dia. O Brasil, dentro da ALALC
(Associação Latino Americana de Livre Comércio), tem-se batido
em favor da harmonização dos instrumentos da política comercial
comi países membros e. mais recentemente, na Reunião de Ministros
de Relações Exteriores, de novembro de 1965, em Montevidéu,
propôs a adoção de um sistema linear e automático de libertação
comercial.
2) Precisamos estar convenientemente preparados para
disputar, no terreno económico, uma posição de real destaque, o
que somente conseguiremos com a manutenção de índices elevados
de produtividade industrial. A indústria de produtos alimentares
tem nesse particular um apreciável campo de expansão.
2 . 5 . 4 Necessidade de nova tecnologia
l ) Embora o Brasil seja um dos raros países onde a pecuária,
apesar de bastante adiantada, ainda encontra amplas possibilidades
de desenvolvimento, as crises de carne, leite, manteiga, banha, ovos
e outros alimentos são muito frequentes e repetidas. Essas crises
podem constituir o fermento de uma questão social, explorada por
agitadores profissionais que vão encontrar na massa popular, mais
atingida pela carência de alimentos proteicos, um terreno fértil para
ideias subversivas.
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2) Há ainda outro perigo a considerar: sempre que o Estado
passa a invadir a economia para enfrentar problemas sociais consequentes de causas como essa, a iniciativa privada cede progressivamente terreno, como que num círculo vicioso. O estatismo
cresce e a inflação estrutural se desenvolve. Somente com os
argumentos da tecnologia, e com sua difusa aplicação, caminharemos de passo certo para a estabilidade económica e para o bemiestar social.
2.6.

Reflexos para a Logística das Forças Terrestres
2.6.1

Conservação

1) A substituição dos alimentos perecíveis por artigos estocáveis é condição fundamental para assegurar a comunidade, em
campanha, da linha de abastecimento dos suprimentos de víveres.
A indústria de produtos alimentares representa, dessa forma, um
fator fundamental para o bom cumprimento da missão de alimentar.
2)
cativas
a)
b)
-

Os grandes chefes miilitares tiveram expressões signifisobre a importância da alimentação em campanha:
No dizer de Napoleão:
Os exércitos marcham com o estômago.
Maquiavel afirmava:
O General que não acumular grandes provisões de víveres, será batido sem dar um tiro.
c) Frederico II, o Grande, da Prússia, asseverava:
- Um exército é uma multidão de homens que quer ser nutrida todos os dias.

3) A necessidade de armazenar, transportar e distribuir, em
condições adversas, os alimentos necessários, originou a procura
de métodos de conservação, com a finalidade de evitar a deterioração e assegurar sua utilização pelo homem.
4) O planejamento da alimentação das Forças Armadas, tarefa que no campo doutrinário está atribuída à Comissão de Alimentação das Forças Armadas (GAFA), órgão integrante do Estado-Maior das Forças Armadas, inclui dois tipos de alimentação
do militar:
a)
b)

De tempo de paz; e
De campanha.
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5) O problema mais intimamente ligado à indústria de produtos alimentares, por suas implicações fundamentais, é o da alimentação em campanha. Para sua solução, são previstos diversos tipos de rações, bem como pacotes alimentares e suplementos,
com vistas a seu emprego pelas Forças Singulares.
2 . 6 . 2 Reaçõcs operacionais
São as seguintes as rações utilizáveis em campanha:
1) Ração normal — R l -- Usada em situações estáveis que
permitami o funcionamento das cozinhas.
2) Ração de combate -- R 2 -- Usada em situações instáveis, nas quais não se pode utilizar as cozinhas.
3) Racão< coletiva - - R 3 - - Semelhante à de combate e
constituída de cinco unidades, permitindo alimentar pequenos
grupos de homens que operam isoladamente.
4) Ração de voo -- R 4 -- Para alimentar tripulações de
aviões militares, em voos de longa duração.
5) Ração de abandono — R 5 -- Composta de uma fração
sólida e uma líquida e que se destina aos sobreviventes de navios
naufragados, aviões abatidos ou acidentados e emergências semelhantes.
6) Pacotes alimentares:
a) Pacotes de assalto - - PA l - - Que constitui uma merenda para certos tipos de missões especiais.
b) Pacotes de voo -- PA 2 — Urna refeição usada em alguns tipos de missões aéreas, cuja duração recomende seu emprego.
7) Suplementos: são reforços alimentares destinados às cozinhas, hospitais, postos de socorro, etc.
2.6.3.

Manual de Alimentação em Campanha

1) A CAFA se encontra reunindo todas as observações e
prescrições sobre alimentação em campanha, a fim de publicar o
respectivo manual.
2) Durante mais de vinte anos foram desenvolvidas experiências sobre rações operacionais; sendo essa uma atividade eminentemente dinâmica, tem de acompanhar os avanços da indústria
de produtos alimentares. Existem sérios obstáculos a vencer, face
às inovações que se tornam necessárias no campo da produção e
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no tocante à embalagem. A principal dificuldade está na montagem tecnicamente aconselhável das rações, em quantidade e condições que representem incentivo às indústrias.
3) A Comissão-de Viveres e Alimentação, do Grupo Permanente de Mobilização Industrial, da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo, já vem proporcionando uma excelente
colaboração, da qual poderão advir excelentes resultados. Os militares se empenham em melhor conhecer as possibilidades das indústrias e os industriais estão se interessando em conhecer, cada
vez mais, as necessidades militares.
2.6.4.

Efeitos da arma nuclear

1) Novos problemas surgiram com a evolução da guerra.
Dos três efeitos da arma nuclear, os dois primeiros — sopro e calor — somente diferem das armas convencionais pela sua maior
potência; o terceiro efeito, a irradiação, representa um fato novo
a ser equacionado no suprimento em campanha.
2) Qualquer género alimentício que contenha substâncias radioativas é impróprio para o consumo. A solução consiste, em
primeiro lugar, na proteção dos víveres, colocando-os em embalagens estanques aos gases, poeiras e líquidos; depois, em detetar
as embalagens contaminadas e, finalmente, em descontaminá-las,
antes da abertura, limpando a superfície externa, livrando-as de
substâncias radioativas que ali possam existir.
3) A maior dificuldade reside na obrigação de acondicionar
todos os géneros utilizados na alimentação, em embalagens estanques. Se este é um problema sério no quadro relativamente pequeno das Forças Armadas, o que sucederá no resto da Nação,
face à arma nuclear ?
4) É um problema novo, no qual. o conceito de segurança
nacional há de ser aplicado em sua plena grandeza, isto é, abrangendo todas as atividades do País, com os meios das Forças Armadas a serviço da coletividade nacional.
2.7.

Conclusões

a) A indústria de produtos alimentares depende inteiramente
da matéria-prima originária da agricultura e de uma infra-estrutura
económica capaz de oferecer atrativos.
b) A agricultura só se realiza plenamente quando industrializada.
c) Às perspectivas para a indústria de produtos alimentares
são promissoras.
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d) O progresso desse setor, no Brasil, ê significativo, mas
precisa identificar-se cem o ritmo do desenvolvimento nacional.
e) A expansão da indústria de produtos alimentares reflete
e assegura a possibilidade de boa alimentação e mais apurado nível social.
/) À segurança nacional está na razão direta da boa alimentação e nutrição do povo.
g) A logística não pode prescindir da indústria de produtos
alimentares para assegurar seu pleno funcionamento, no tocante
ao abastecimento de víveres.
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