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RESUMO 

 

Na área de pesquisa em Relações Internacionais, tem sido expressivo o volume de 

estudos envolvendo a temática do deslocamento de ideias, de políticas públicas e de 

outras experiências políticas e econômicas entre as unidades nacionais. As 

categorias analíticas, o referencial conceitual e os instrumentos de verificação 

empírica são construídos para a investigação destes fenômenos,  que têm efeitos 

significativos sobre as realidades domésticas e sobre a própria  dinâmica das 

relações internacionais. A difusão e a transferência absorveram o caráter processual 

do trânsito destes fatores ideacionais no ambiente internacional. Os resultados 

destes trabalhos asseguram que os atores estatais e as instituições internacionais 

são muito permeáveis a estas influências externas. Neste sentido, a tarefa desta 

tese é analisar a CEPAL como um reconhecido núcleo gerador e difusor de ideias 

singulares e de políticas públicas importantes. Ao mesmo tempo, através de método 

comparativo, avaliar os instrumentos usados e aferir sua capacidade de transferir 

ideias e políticas públicas para a América Latina, durante a década de 1950. A 

verificação dos efeitos deste exercício foi realizada através da análise do resultado 

deste processo em relação ao Brasil. Constatou-se, inicialmente, que a CEPAL criou 

um sólido embasamento teórico e uma expressiva força doutrinária para realizar 

seus objetivos. Foram utilizados três critérios de avaliação da capacidade de as 

organizações internacionais difundirem ideias ou transferirem políticas públicas. 

Para a CEPAL, os mecanismos considerados foram a capacidade de disseminar o 

discurso desenvolvimentista, de estabelecer um padrão comportamental dos países-

membros em relação ao comércio internacional e a prestação de assistência técnica. 

Estes mecanismos foram aplicados para a análise do caso brasileiro. A investigação 

se baseou principalmente nas informações contidas nas atas das sessões bianuais 

da CEPAL, do período sob análise, entre 1949 e 1959. Nestas reuniões, líderes 

políticos da região, representantes diplomáticos dos governos, técnicos da CEPAL e 

de outros organismos manifestaram suas posições, preferências e expectativas em 

relação aos temas da agenda da CEPAL. Destes documentos oficiais foram 

extraídos os principais elementos necessários à análise empírica deste trabalho. As 

conclusões demonstraram a capacidade da CEPAL de transferir ideias e políticas 

públicas para a América Latina e a efetividade deste processo no caso brasileiro. 



 
 

 

Palavras-chave: Comissão Econômica para América Latina. Transferência de 

Políticas Públicas. Difusão de Ideias. Desenvolvimentismo e Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

In the area of research in International Relations, has been impressive volume of 

studies involving the issue of displacement of ideas, policies and other political and 

economic experiences between national units. The analytical categories, the 

conceptual framework and empirical verification instruments are built for the 

investigation of these phenomena, which have significant effects on domestic 

realities and on the dynamics of international relations. The dissemination and 

transfer absorbed the procedural nature traffic these ideational factors in the 

international environment. The results of this work ensure that state actors and 

international institutions are very permeable to these external influences. In this 

sense, the task of this thesis is to analyze ECLAC as a recognized core generator 

and disseminator of unique ideas and important public policy. At the same time, 

through comparative method, evaluate the instruments used and assess its ability to 

transfer ideas and policies for Latin America during the 1950s Verification of the 

effects of this exercise was carried out by the result of this process analysis relation 

to Brazil. It found initially that ECLAC has created a solid theoretical foundation and a 

significant doctrinal strength to accomplish your goals. three criteria for assessing the 

ability of international organizations disseminate ideas or transfer policies were used. 

For ECLAC, the mechanisms considered were the ability to spread the development 

discourse, to establish a behavior pattern of member countries in relation to 

international trade and the provision of technical assistance. These mechanisms 

were applied to the analysis of the Brazilian case. The research was based mainly on 

information contained in the minutes of the biannual session of ECLAC, the period 

under review between 1949 and 1959. At these meetings, political leaders of the 

region, diplomatic representatives of governments, ECLAC technical and other 

bodies have expressed their positions, preferences and expectations of the ECLAC 

agenda items. These official documents were extracted the key elements needed to 

empirical analysis of this work. The findings showed ECLAC's ability to transfer ideas 

and public policies for Latin America and the effectiveness of this process in the 

Brazilian case. 

 

Keywords: Economic Commission for Latin America. Transfer of Public Policy. Ideas 

spread. Developmentalism and Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, foi criada em 1948, 

em meio a um ambiente político latino-americano inconformado com o seu histórico 

quadro de pobreza, atraso e subdesenvolvimento. Os anos posteriores à 2a. Guerra 

Mundial moldaram novas lideranças regionais imbuídas da missão de defesa da 

justiça social e de prosperidade geral. Na visão destas personalidades, o movimento 

liderado pelos países industrializados para a criação de novas instituições 

promotoras dos ideais de igualdade material e de segurança entre todos os povos 

não poderia abandonar a América Latina. O reconhecimento das condições 

materiais precárias e o compromisso de participar das mudanças deveria provir da 

comunidade internacional, pois a interatividade econômica e as relações comerciais 

com os países industrializados estruturaram historicamente e condicionaram esta 

realidade latino-americana. 

O espírito transformador foi determinante para os idealizadores da CEPAL, 

que é uma organização internacional especializada em estudar os problemas do 

subdesenvolvimento da região e apresentar os caminhos para a solução. Estes 

precursores do esforço desenvolvimentista tinham consciência do caráter singular do 

processo anacrônico e letárgico da evolução das forças produtivas na América 

Latina e da necessidade de ação intervencionista do setor público. O trajeto de 

criação da CEPAL no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas encontrou 

uma série de obstáculos, criados por países líderes dos postulados liberais. Porém, 

recebeu o apoio decisivo em países da região, como Brasil e Chile, liderados por 

elites conscientes da importância da instituição (CEPAL, 1988). 

 Desde o início de suas atividades, a formação do arcabouço interpretativo 

do subdesenvolvimento latino-americano se revelou num corpo doutrinário original e 

gerou um considerável impacto político e ideológico sobre a vanguarda da economia 

política internacional. Sua capacitação técnica, disposição à pesquisa e habilidade 

diplomática, aliadas a uma vigorosa crítica de tradicionais concepções teóricas 

acerca das relações econômicas internacionais, estimularam a proposição de um 

quadro de políticas econômicas próprias, em favor da industrialização deliberada e 

da diversificação econômica da América Latina. A CEPAL construiu a sua identidade 

institucional e amadureceu seu perfil ideológico na década de 1950, etapa em que 
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os países-membros manifestaram abertamente receptividade à sua bandeira 

doutrinária e sensibilidade às prescrições do seu pensamento econômico. 

Ao se constituir como núcleo gerador de políticas econômicas características, 

resultado mais concreto de seus objetivos, as realizações da CEPAL se 

expressaram em dois níveis. Em um primeiro plano, encontra-se a criação do 

embasamento teórico original e de um amplo quadro de ferramentas de análise 

macroeconômica. O ambiente investigativo voltado para a superação da realidade 

secular do subdesenvolvimento contou com a participação de destacados 

economistas e influiu nos referenciais da economia política de vários centros 

acadêmicos da região. O segundo nível é formado pela recomendação de medidas 

econômicas representadas por ações públicas significativas, de intervenção nas 

estruturas da produção, com paralela articulação política, tecnocrática e diplomática 

para sua viabilidade. 

              O papel da CEPAL se tornou relevante, ao disseminar um pensamento 

econômico original e instrumentalizado para apoiar esforços nacionais, na realização 

dos seus projetos transformadores. A receptividade desta organização internacional 

em importantes ambientes governamentais federais e acadêmicos do Brasil indicou 

a sua contribuição para afirmar uma ideologia desenvolvimentista e propor 

instrumentos voltados para realizar este ideal. 

           O tema desta tese é a análise das atividades da CEPAL, derivadas de suas 

atribuições, em difundir ou transferir ideias e políticas públicas para a América Latina, 

e avaliação dos desdobramentos destas funções sobre as decisões governamentais 

brasileiras, no que tange o esforço desenvolvimentista nacional. O período 

contemplado, 1949 a 1959, corresponde à fase de criação e de afirmação do 

pensamento da CEPAL, elementos determinantes dos processos de difusão e de 

transferência internacional. 

As justificativas para esta tese residem no espaço empírico existente, para 

análise da influência da CEPAL, tomada sob o sentido das categorias de difusão ou 

de transferência internacional de ideias e de políticas públicas, sobre o movimento 

desenvolvimentista latino-americano. Há uma lacuna não preenchida pela 

explicação do poder efetivo da CEPAL em difundir, transferir ou transmitir ideias e 

políticas econômicas, tomadas à luz de novas construções analíticas derivadas da 

ciência política e aplicadas ao estudo das relações internacionais. 
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Em termos empíricos, o desenvolvimento econômico induzido pelo Estado, 

disperso em poucos países da região, após a 2a. Guerra Mundial, não mereceu, por 

parte dos especialistas, a consideração devida dos fatores ideacionais externos. A 

literatura sobre as causas do processo de industrialização e de modernização da 

América Latina, restrita à Argentina, Brasil, Chile e México, tendeu a se concentrar 

na dinâmica de acumulação capitalista. As abordagens ou explicações se 

concentram nas forças econômicas em âmbito doméstico (DEAN, 1976; 

HIRSCHMAN, 1961; SILVA, 1972), nas forças políticas nacionais e nos interesses 

das elites empresariais (FAJNZYLBER, 1980; VERSIANI e BARROS, 1977) ou na 

configuração das relações econômicas internacionais (CARDOSO e FALETTO, 1984; 

FURTADO, 1963; MELLO, 1986). São normalmente interpretações com enfoque 

sobre os fatores econômicos e políticos domésticos ou derivados das relações 

econômicas internacionais e, neste sentido, mais indiferentes à interação dos 

governos regionais com o novo ambiente institucional internacional. 

Através da verificação dos elementos da difusão e da transferência 

internacional de ideias da CEPAL no impacto sobre o desenvolvimentismo e a 

industrialização brasileira, a justificativa empírica desta tese é estimulada pelo 

reconhecimento generalizado da afinidade política dos governos brasileiros da 

década de 1950 com o pensamento da CEPAL e busca explicitar a consequente 

adoção de políticas econômicas relacionadas às recomendações desta organização 

regional. 

          A hipótese a ser investigada nesta tese é: a CEPAL, em sua primeira década 

de existência, ao configurar-se como centro para as funções de geração e de 

transmissão de ideias e políticas públicas, foi capaz de assumir um papel norteador 

dos esforços nacionais, em favor do desenvolvimento para a América Latina. 

         Para respaldar essa investigação, buscar-se-á a comprovação do exercício 

destas funções por parte da CEPAL, através da sua capacidade de influir nas 

decisões de política econômica no Brasil voltadas para o desenvolvimento 

econômico, e nos resultados institucionais no país, representados na formação de 

aparato burocrático estatal necessário a tal esforço, durante o período de 1949 a 

1959. 

O objetivo geral desta tese consiste, desta forma, em identificar os elementos 

indicativos de que a CEPAL, efetivamente, realizou a transferência de ideias e de 
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políticas públicas para a América Latina. Os objetivos específicos são:      

 - avaliar a expressão do alicerce teórico e do aparato instrumental, criados 

como fatores basilares para a capacidade funcional e legitimidade política da 

organização.  

 - caracterizar as manifestações institucionais que permitam definir a Cepal 

como pólo radiador de conhecimento e de um ideário próprio para a proposição de 

políticas públicas necessárias à realização dos anseios de prosperidade e de maior 

autonomia econômica da região. 

          - analisar a influência que a CEPAL exerceu sobre a trajetória do 

desenvolvimento econômico do Brasil e sua participação no esforço governamental 

para a industrialização brasileira. 

             Esta tese se estrutura em: Introdução, na qual se apresenta e se 

contextualiza o tema a ser discutido, levanta-se a hipótese a ser comprovada ou 

refutada e definem-se os objetivos do trabalho. O primeiro capítulo se ocupa da 

exposição das criações analíticas destinadas a interpretar os processos de 

disseminação de ideias, experiências e políticas públicas, entre os atores 

internacionais. Dentre as principais categorias, suficientemente consolidadas na 

literatura especializada, serão destacados os processos de “difusão” e de 

“transferência” internacional destes elementos. Dentre os principais mecanismos 

subjacentes à tipificação da dinâmica da CEPAL em difundir ideias ou transferir 

políticas, destacam-se, desta área de estudo, as figuras analíticas de learning, e de 

lesson drawing. 

     O segundo capítulo apresenta o objeto da difusão de ideias e da 

transferência de políticas públicas: a construção intelectual e a identidade 

institucional da CEPAL para a interpretação do subdesenvolvimento e para a 

formulação de políticas econômicas. Nesse sentido, o fundamento teórico e as 

principais criações analíticas originais do pensamento estruturalista da CEPAL serão 

expostos neste capítulo. Destacam-se, para tal finalidade, o sistema centro - 

periferia, o princípio da deterioração das trocas comerciais e os ciclos econômicos, e 

a política de industrialização substitutiva das importações. Aliam-se a esses tópicos 

temas relevantes para a consecução de políticas econômicas de estabilização e 

modernização das forças produtivas: a planificação econômica e a integração 

regional. 

 A capacidade de difundir a ideologia desenvolvimentista, de estabelecer 
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padrões de comportamento coletivo, segundo orientações destinadas à integração 

regional, e de alocar e transferir assistência técnica, pressupõem a disponibilidade 

de sólidas justificativas teóricas e de dispositivos adequados de análise econômica. 

Tais recursos justificam a recomendação de políticas públicas voltadas para a 

mudança das condições estruturais do subdesenvolvimento. 

      O terceiro capítulo trata da comprovação da radiação ou da transmissão de 

ideias e de políticas públicas, através dos processos de “difusão” e de “transferência” 

da Cepal à América Latina. A prática necessária ao exercício dos mecanismos 

(“aprendizagem” ou “extração de lição”) dos processos será testada conforme os três 

critérios, extraídos dos instrumentos destacados por Jakobi (2009), para a 

verificação da difusão pelas organizações internacionais: a disseminação discursiva, 

o estabelecimento de um padrão comportamental para os Estados e a prestação de 

assistência técnica. 

O quarto capítulo aborda o resultado, o efeito ou a força da influência da 

CEPAL, durante a década de 1950. Para esta finalidade, serão considerados os 

efeitos do pensamento desenvolvimentista nos núcleos governamentais, na 

participação estatal referente à instrumentalização de políticas públicas para a 

industrialização substitutiva das importações e nos postulados e na definição da 

política externa brasileira. Para o estudo do caso brasileiro, haverá aplicação dos 

critérios de aferição da transferência de ideias e de políticas públicas apresentados e 

analisados no capítulo anterior. 

Em relação à metodologia, para a confirmação da hipótese, a sequência 

desenvolvida, neste trabalho, parte do levantamento dos referenciais constantes na 

literatura da ciência política e de relações internacionais, pertinentes a esta área de 

conhecimento. Foram selecionadas as figuras teóricas e categorias analíticas que 

consubstanciam os objetivos definidos. Será apresentado o denso patrimônio 

técnico e doutrinário acumulado da CEPAL, sua identidade institucional e fator 

legitimador da realização de difusão ou de transferência. Em seguida, para a 

construção dos instrumentos necessários à investigação analítica, as 

representações teóricas serão utilizadas como instrumentos e servirão de 

indicadores de aferição do comportamento da CEPAL como centro de difusão de 

ideias e de políticas públicas, com a confirmação, através da verificação, em relação 

à experiência brasileira.   
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Para a primeira etapa, compreendida pelo primeiro capítulo, será utilizada a 

bibliografia da área de pesquisa de difusão de ideias e de transferência de políticas 

públicas. E, para a etapa de comprovação empírica, composta pelo terceiro e quarto 

capítulos, serão utilizadas, destacadamente, a fonte bibliográfica e a compilação 

documental. Corresponde ao registro das declarações, das manifestações e dos 

discursos das autoridades políticas, dos representantes diplomáticos e de 

especialistas contidos em atas oficiais escritas durante as sessões e reuniões da 

Cepal, entre os anos de 1948 e 1959. Este acervo documental se encontra 

digitalizado, organizado por sessões anuais e está disponível para acesso em: 

<http://www.cepal.org/es/biblioteca> com o título “Documentos de la CEPAL”, 

subtítulo “Actas de las Sesiones”, diretamente na página “Biblioteca Digital” desta 

organização internacional. 

Em relação às atas das sessões da Cepal, a classificação dos documentos 

oficiais mencionados e citados nesta tese, segue a codificação da Organização das 

Nações Unidas, disponível para acesso em: 

<http://research.un.org/en/docs/symbols>. As referências são: “E” - Conselho 

Econômico e Social; “CN” - Comissão; “SC” - Subcomitê; “RES” - Resolução; “SR” - 

Transcrição Resumida das Reuniões; “Rev” - Revisão de Texto Anterior. 

Em resumo, a sequência metodológica e as principais figuras analíticas desta 

tese configuram-se desta forma: as ideias e as políticas públicas são os objetos de 

deslocamento internacional, utilizados neste trabalho. Os processos para o 

deslocamento são a difusão e a transferência, sendo que os principais mecanismos 

ou instrumentos endógenos aos processos, pertinentes ao caso da CEPAL, são a 

aprendizagem e a extração de lição. A partir dos referenciais de Jakobi, 2009, para 

uma organização internacional influir nos atores estatais, foram estabelecidos os três 

critérios aplicados na análise da CEPAL, como geradora e transmissora de ideias ou 

políticas públicas na América Latina: a disseminação discursiva, o padrão 

comportamental e a assistência técnica. Os resultados serão verificados no caso 

brasileiro.  
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1 DIFUSÃO INTERNACIONAL DE IDEIAS E TRANSFERÊNCIA DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

            

            Os principais referenciais teóricos das relações internacionais concentram 

seu instrumental analítico na busca de um padrão de conduta das unidades do 

sistema internacional. O pressuposto da racionalidade do comportamento comum 

dos Estados em busca de poder mascara os elementos substantivos que são 

determinantes para qualificar a ação individual de suas condutas. As teorias do 

mainstream, por princípio, não destacam a importância da motivação ideacional que 

projeta os interesses de cada Estado sobre os demais. 

           A noção da defesa dos “interesses” como principal fator de motivação das 

ações dos atores, como meio de viabilizar o exercício científico em seu esforço 

explicativo, assume um compromisso com dois predicados da política internacional. 

Em um primeiro plano, com o objetivo de alcançar um padrão regular de 

comportamento da unidade estatal, principal objeto de análise, pressupõe-se a 

isonomia funcional entre os atores. Em segundo plano, esta corrente teórica tende a 

homogeneizar as dinâmicas sociais, atividades econômicas e políticas domésticas 

próprias de cada unidade estatal. A análise do sistema é desenvolvida, 

exclusivamente, no próprio ambiente das relações, ou seja, o meio internacional. 

  Por outro lado, há que se chamar a atenção para a necessidade de  

qualificar, caracterizar e identificar o elemento substantivo da decisão estatal. Este 

esforço empreendido, neste trabalho, não pretende desafiar o princípio de 

regularidade e de universalidade dos modelos científicos de análise da realidade 

internacional inerentes às várias interpretações teóricas de cunho positivista, como 

se verifica na corrente neorealista. Entretanto, cabe salientar que a história das 

relações internacionais é pautada pelas forças ideológicas de movimentos políticos 

de origem nacional. A projeção internacional destas forças é alimentada por 

motivações, convicções e objetivos gerados nas unidades nacionais, revestimentos 

de um núcleo não material, as ideias. 

O propósito deste primeiro capítulo é apresentar a fundamentação teórica 

acerca da transferência de ideias e políticas públicas oriundas de outras entidades 

estatais, instituições internacionais, agências de cooperação e disseminadas entre 

Estados e seus agentes domésticos. 
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A primeira seção deste capítulo apresenta o referencial teórico mais 

abrangente e expressivo que, normalmente, embasa as análises ou estudos acerca 

da temática do deslocamento das ideias no âmbito das relações internacionais. A 

segunda seção aborda a distinção analítica entre os dois principais processos de 

deslocamento internacional de ideias e de políticas públicas: a difusão e a 

transferência. A terceira seção se ocupa da tipologia dos mecanismos ou 

instrumentos mais reconhecidos e utilizados pela literatura. Ou seja, são descritos os 

principais meios através dos quais os processos de difusão e de transferência são 

efetivados. A caracterização dos papéis dos principais agentes responsáveis pela 

difusão e transferência internacional, as organizações internacionais, as 

comunidades epistêmicas e os think tanks, dentre outros, são abordados na quarta 

seção. A quinta seção discorre sobre os dois principais movimentos internacionais 

contemporâneos de difusão de ideias de doutrina econômica: o keynesianismo e o 

liberalismo. 

 

1.1 As Interpretações dos Efeitos das Ideias nas Relações Internacionais 

 

A tradição teórica realista (MORGENTHAU,1949; ARON, 1962) foi 

relativamente indiferente ao substrato motivacional ou ao cerne explicativo do 

comportamento dos atores internacionais representados por ideias, crenças, valores 

e ideologias. A força política das ideias, em termos gerais, seu papel explicativo e 

seus efeitos tenderam a receber pouca atenção dos exercícios analíticos 

precursores da área das relações internacionais. Para as vertentes de afinidade 

neorealista (WALTZ,1979), o eixo comum e explícito da tomada de decisão dos 

atores, no meio internacional, continuou sendo o interesse. 

 A noção de interesse, pilar analítico considerado para o ator alcançar o 

melhor resultado, por si só, é uma condição inerente a qualquer decisão, a ser 

tomada diante da totalidade de informações disponíveis. Ainda assim, a causa da 

conduta dos atores internacionais não deveria se resumir a aspectos da 

racionalidade dos comportamentos, visto que tais características, avaliação custo-

benefício e previsibilidade, são comuns ao discernimento humano e inerentes à 

simplificação lógica dos atos internacionais dos Estados. 

 Esta categoria genérica, o interesse, foi extensivamente utilizada, em 

detrimento da caracterização dos elementos mais substantivos da decisão, dos 
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fatores determinantes e identificáveis da ação internacional. Surgiu, no entanto, de 

forma contrastante, uma literatura de questionamento acerca do exercício monolítico 

da justificativa da conduta internacional dos atores. “Scholars have become acutely 

interested in how behavior driven by ideas rather than self-interest determines policy 

-making outcomes.” (CAMPBELL, 2002, p. 21) 

A esta nova matriz teórica, em crescente afirmação, aliou-se um expressivo e 

jovem acervo analítico sobre diversos temas, como previdência, transporte, 

programas sociais etc., envolvendo o deslocamento de experiências e concepções 

ideológicas de ordenamento econômico e de justiça social de projeção no âmbito 

internacional (GRAHAM; SHIPAN; VOLDEN, 2008). A tônica geral de inúmeros 

trabalhos destas áreas de conhecimento é a de que os governos, ao adotarem 

políticas internas, normas e ações específicas, se utilizam de experiências alheias e, 

sobretudo, regionalmente próximas (ZHUKOV; STEWART, 2012). As primeiras 

publicações partiram de um objeto de pesquisa em termos gerais, movimentos 

globais de relevância histórica e claramente justificaram os alinhamentos aos 

principais núcleos teóricos da área de estudo das relações internacionais 

(GOLDSTEIN; KEOHANE, 1993). Na sequência, os estudos contemporâneos 

assumem maior foco temático e rigor analítico. Ao mesmo tempo em que buscam 

comprovação empírica, tendem a se descompromissar com posições teóricas 

específicas: “[i]t finds that the literature has evolved from the narrow, state centered 

roots to cover many more actors and venues.” (BENSON; JORDAN, 2011, p. 366) 

Goldstein e Keohane (1993), pioneiramente, abriram espaço analítico e 

teórico a um novo fator imaterial, sobre a política internacional, a ideia, através do 

livro Ideas and Foreign Policy: An Analitical Framework. Como bem assinalaram 

estes autores, para as teorias tradicionais de relações internacionais de inspiração 

realista, “as ideias não têm importância ou são epifenomenais” (idem, p.4), elas 

desqualificam o peso do conteúdo e dos aspectos qualitativos dos interesses. 

Contudo, há um atributo paradigmático que permeia este processo de deslocamento 

das ideias e do conhecimento entre as nações. Estes movimentos identificam 

momentos históricos e marcam os cursos políticos nacionais. Por exemplo, é 

inquestionável a força ideológica do socialismo, do liberalismo e até do 

keynesianismo para redefinições de ordens internacionais, alinhamentos, conflitos e 

para a elaboração de projetos nacionais sedutores. 
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A expressão comum para a manifestação das ideias na política internacional 

é a convicção dos tomadores de decisão conduzidos pelo marco da racionalidade. A 

racionalidade não contradiz a força das ideias. Este fator motivador, essencialmente 

ideológico, é importante para embasar a tomada de decisão política dos atores, 

estabelecimento de agenda ou previsibilidade dos possíveis resultados. O exercício 

das ideias é concebido através de grupos de pessoas, sob a forma predominante de 

governos, burocracias, setores sociais etc. Goldstein e Keohane (1993) ressaltam a 

importância de se comprovar a relação causal entre as ideias e os resultados. “We 

must also provide evidence about the conditions under which causal connections 

exist between ideas and policy outcomes.” (idem, p.11). 

Estes autores classificam três tipos de convicções ou crenças coletivas que 

transitam da dimensão religiosa, impregnadas de juízo de valor, até ao pragmatismo 

de relações causais objetivas de caráter científico. Para o primeiro tipo, as ideias 

servem de road maps ou roteiros, cujos predicados são a conexão entre as 

estratégias e os resultados, após a formação das ideias, e estabelecem a rejeição 

das outras “Interpretations of reality” (idem,p.12). Para o segundo tipo, as ideias 

favorecem a interação necessária para a superação das incertezas provenientes da 

cooperação. Por último, as ideias são incorporadas às instituições e limitam as 

ações políticas. Uma vez impregnadas nas instituições, as ideias prevalecentes se 

solidificam, tendem a se transformar em valores, conjunto de princípios ou normas. 

Neste caso, tanto o aspecto de resistência frente aos desafios, como a própria 

mudança do aparato legal e administrativo são reveladores dos interesses 

predominantes. 

Ao estabelecerem primeiramente a possibilidade das ideias como road maps, 

os autores valorizaram as ideias para a formação das preferências, para a tomada 

de decisão. Contudo, as ideias aplicadas à esfera política, em termos decisórios e 

de resultados, expressam o aspecto mais significativo da decisão,   o de demonstrar 

os caminhos entre o objetivo desejado e as diversas alternativas ou estratégias 

disponíveis aos responsáveis. As ideias constituem “[...] important elements in the 

explanation of policy choice” (idem, p.13) e, face à possibilidade de um jogo 

cooperativo, são as ideias que indicam os resultados possíveis em diferentes 

desfechos das interações entre os agentes.   

Em face de uma realidade entendida como exclusivamente material, as ideias 

não corresponderiam ao núcleo motivacional explicativo das decisões e dos 
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resultados políticos. Mas “[...] as ideias podem explicar algumas mudanças nas 

políticas quando as interpretações baseadas nos interesses são falhas ou por 

demais parciais.” (FARIA, 2003, p. 27). Entretanto, a definição das prioridades 

nacionais e a interpretação dos fenômenos internacionais não podem prescindir da 

força das ideias. Da mesma forma, no plano doméstico, como sintetiza Faria (idem, 

p. 23): “[...] se a ênfase do mainstream analítico continua a cair sobre os processos 

decisórios, as ideias e o conhecimento são muitas vezes cruciais para a 

compreensão de outra questão importante que tem sido relegada pelos 

pesquisadores do país: a da formação da agenda”. 

Em outro ângulo se insere a distinção entre as abordagens reflexivistas e o 

sentido do uso das ideias, crenças e experiências políticas de diversos países. Caso 

se aceite, por princípio, como no construtivismo, que há uma infinidade de 

elementos subjetivos como fatores causais das ações internacionais, as identidades 

só adquirem capacidade explicativa quando elas são definidas e os efeitos destas 

ações podem ser objeto de análise sistemática. Contudo, aceitar a importância das 

ideias como substrato decisório não implica assumir os princípios do reflexivismo ou 

do construtivismo. (GOLDSTEIN; KEOHANE,1993) 

       O trabalho de Hall (1989) foi precursor no tratamento analítico do peso das 

ideias e doutrinas, ao abordar a capacidade modificadora destes movimentos 

ideacionais em diferentes situações históricas, sobretudo no plano político e 

econômico. O conteúdo desta obra não apresenta em destaque maior 

sistematização e comprovação empírica, mas ela exerce, através de um método 

comparativo, a tarefa de explicar a tomada de decisão pelas instâncias políticas. 

Tratou da influência externa do keynesianismo sobre a definição de política 

macroeconômica e de programas governamentais domésticos, nas principais 

economias. 

       A despeito dos fundamentos teóricos originais desta doutrina econômica se 

restringirem aos objetivos de política econômica intervencionista, mantenedora do 

nível de demanda agregada, há ainda outros papéis decisivos para o Estado, como 

centro planificador ou provedor de bem-estar social. Portanto, o keynesianismo 

passa a colocar o Estado numa função muito superior àquela de um mero regulador 

de algumas forças do mercado ou de organizador do sistema financeiro. Para Hall 

(1989), a doutrina keynesiana sofreu uma série de adaptações nacionais para o 
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gerenciamento macroeconômico, conforme as condicionantes políticas e 

institucionais domésticas. Provavelmente, não houve outro núcleo dogmático 

ocidental proveniente de âmbito externo que tenha conseguido alterar as realidades 

econômicas domésticas de forma tão significativa, se for levado em consideração 

que o liberalismo atenuou determinados traços oriundos do keynesianismo 

exacerbado, como é o caso da participação estatal em setores da produção 

industrial. 

O considerável volume de publicações recentes sobre a difusão e 

transferência de ideias no plano internacional confirma a força e a validade deste 

mecanismo proveniente do meio externo como um novo parâmetro interpretativo de 

escolhas de governos e a adoção de políticas públicas de significativa 

experimentação. Um quadro conceitual detalhado tem se firmado em relação às 

diversas formas de manifestação do deslocamento de experiências públicas entre 

Estados, muitas vezes, com participação de instituições internacionais. Seu 

surgimento ocorreu no momento em que já havia razoável estabelecimento de novas 

teorias, de traço institucionalista, tal como o construtivismo, explicativas do 

comportamento das unidades nacionais, então ainda pouco dispostas à utilização 

intensa de métodos quantitativos de análise (OBINGUER; SCHMITT; STARKE, 

2003). 

Em relação ao conjunto teórico tradicional sobre o papel das ideias na política 

internacional, esta nova corrente empiricista recente de difusão e transferência, em 

particular, se distancia dos debates comuns referentes ao papel do Estado e dos 

demais agentes nas relações internacionais. Sua temática de pesquisa, atualmente, 

é predominantemente setorial, objetiva e a metodologia de pesquisa é de base 

quantitativa, ao ponto de dispor de sofisticados recursos econométricos. Há 

diversidade dos objetos de análise. Por exemplo, se referem à assimilação de um 

pensamento econômico específico: keynesianismo (GOUREVITCH, 1989), 

liberalismo (SIMMONS; ELKINS, 2004, 2006; MESEGUER; ESCRIBA-FOLCH, 2010; 

GUISINGUER e BRUNE, 2014); ou se referem a movimentos políticos democráticos 

(PEVEHOUSE, 2002; LINOS, 2011), ou mesmo a reproduções de experiências 

nacionais em áreas específicas de atuação do setor público, sistema previdenciário, 

educação, transporte público etc. (WEYLAND, 2006; MINTROM, 1997; MARDSEN, 

2012). 
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Portanto, as publicações atuais se caracterizam por mensurar, testar e 

comprovar a consistência dos diversos mecanismos de difusão e de transferência 

internacional de políticas, a partir de sofisticados recursos metodológicos,  muitas 

vezes, quantitativos. Desta forma, o rigor analítico e a metodologia mais avançada já 

têm conseguido distinguir meras reações coletivas das unidades nacionais a um 

impacto externo comum, de pouca relevância para o estudo de difusão, dos 

movimentos específicos de influência das políticas públicas sobre os demais países, 

através dos processos característicos de difusão ou de transferência, que serão 

discriminados e examinados na próxima seção.   

Em termos metodológicos, um fenômeno internacional que gere reação 

inevitável, esperada e coletiva, exposto por respostas semelhantes em diversos 

países poderia distorcer ou comprometer a comprovação das múltiplas situações 

internacionais de copiar as experiências alheias. O resultado poderia ser imputado 

mais a uma reação comum dos atores, face às novas circunstâncias, de valor 

analítico desprezível, como ocorre com as crises econômicas internacionais ou com 

a globalização, do que devido às influências horizontais da difusão. Como exposto 

através da literatura constante na próxima seção, o exercício analítico com 

avançados recursos econométricos é capaz de distinguir precisamente as reações 

mecânicas nacionais esperadas, causadas por impactos internacionais, do 

comportamento de absorção dos processos específicos de difusão, transferência de 

políticas, com seus instrumentos, aprendizagem, coerção etc (SIMMONS; DOBBIN; 

GARRETT, 2006; MARSH; SHARMAN, 2009). 

 
As such, most contemporary work on diffusion, and to a lesser extent 
transfer, springs from dissatisfaction with the previously conventional notion 
that states are self-contained, isolated units whose institutions and policies 
can only be explained by reference to domestic variables. (MARSH; 
SHARMAN, 2009, p. 278) 

 

Através de inquestionável comprovação, os resultados, invariavelmente, 

indicam que as ideias, crenças e valores afetam os resultados políticos, e a 

interdependência crescente acentua a relevância das influências externas sobre o 

plano doméstico. Os Estados considerados sob a forma de um organismo político 

nacional são suscetíveis às realidades sociais, políticas e econômicas dos vizinhos, 

dos concorrentes por mercados e capitais ou daqueles com que têm afinidade 

cultural ou ideológica. 
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O efeito da criação de uma série de organismos internacionais, que se 

consolidam a partir da década de 1950, vem a ser outra área de análise relevante 

para a afirmação da corrente de estudo de difusão e de transferência. Ao definirem 

normas ou padrões de conduta na esfera internacional e estimularem legislações 

domésticas pertinentes, estabelecerem programas ou políticas públicas semelhantes, 

de forma suplementar às atribuições estatais domésticas, as instituições 

internacionais promovem a necessidade dos Estados observarem a consolidação de 

um quadro normativo garantidor de legitimidade e de aceitação internacional. 

       Peters (1999) justifica o processo de institucionalização internacional, através de 

dois princípios. O primeiro se enquadra nas formulações teóricas de cooperação e é 

inerente à própria dinâmica da interação internacional. Participar de uma instituição 

ou cooperar leva a um resultado unilateral melhor, seja através da ampliação da 

previsibilidade ou da redução dos custos de transação. Mas, há um segundo motivo, 

pertinente aos elementos não materiais das relações entre os atores no meio 

internacional: o compartilhamento em valores coletivos. 

     Na esfera econômica, por exemplo, o respeito às regras do sistema monetário 

internacional, em ampla medida patrocinadas pelo Fundo Monetário Internacional, 

acaba por estimular as economias a participarem do circuito financeiro internacional 

privado. O mesmo pode ser dito em relação ao arcabouço normativo do comércio 

internacional, fundamental para viabilizar a inserção produtiva e exportadora de um 

país na dinâmica coletiva. Também, em relação às conquistas sociais da classe 

trabalhadora e aos benefícios previdenciários, a participação e respeito às decisões 

da Organização Internacional do Trabalho facilitam a absorção de investimentos 

externos e viabilizam projetos econômicos comuns. (SIMMONS; ELKINS, 2004; 

O'BRIEN, 2012; VOSKO, 2002). 

           No que concerne ao fenômeno da integração regional, a explicação da 

assimilação de experiências e de políticas públicas dos vizinhos ultrapassa as 

justificativas tradicionais baseadas somente no regionalismo. A partir da força 

empírica e da especialização destes trabalhos, verifica-se que as causas das 

transferências de políticas públicas não são mais respondidas satisfatoriamente 

pelos fatores convencionais da integração econômica e do alinhamento político: 

vantagens palpáveis provenientes da complementação comercial, transbordamento 

tecnológico, redução dos custos de transação, previsibilidade comportamental ou 

disposição negociadora. A assertiva comum dos pesquisadores de transferência de 
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políticas públicas é que a influência é importante, e quanto maior a proximidade dos 

atores, em termos geográficos, econômicos e políticos, maior é a influência, 

segundo Tobler, citado por Zhukov e Stewart (2012). 

        A seção seguinte apresenta uma tipologia das modalidades do deslocamento 

de ideias, políticas públicas e experiências no plano internacional. Verifica-se a 

consolidação e delimitação dos conceitos dos principais mecanismos utilizados e 

pelos processos estabelecidos entre atores internacionais e agentes domésticos. A 

diversidade conceitual reproduz a complexidade da caracterização dos fenômenos 

de difusão e de transferência de políticas, acentuada pela diversidade das esferas 

de atuação do setor público. 

 

1.2  Os Processos: A Difusão de Ideias e a Transferência  de Políticas Públicas 

 

O desenvolvimento analítico do estudo de difusão de políticas públicas 

adquire ímpeto através dos estudos de política comparada e de política doméstica 

dos Estados Unidos. As primeiras abordagens de difusão de políticas públicas se 

centraram na relação entre as unidades federadas, portadoras de considerável 

autonomia legislativa, e o governo central dos Estados Unidos (GRAHAN; SHIPAN; 

VOLDEN, 2008). Os primeiros trabalhos baseados em política comparada eram 

caracterizados pelo papel nuclear do governo e suas instituições. Para esta literatura, 

de metodologia basicamente descritiva, as demandas sociais eram menos 

relevantes (PETERS, 1999). 

   O volume expressivo de temas de pesquisa atual sobre difusão e 

transferência acabou por impor um agrupamento por áreas. Assim procederam 

Grahan, Shipan e Volden (2008), ao compilarem centenas de trabalhos em política 

comparada, política americana e relações internacionais. Esta última é a mais 

recente área de produção e os trabalhos tendem a se concentrar em conflitos, 

normas e organizações internacionais, segundo estes autores. O avanço da área de 

pesquisa sobre as instituições para as relações internacionais caminhou 

paralelamente à incorporação das dinâmicas da sociedade civil às ações do Estado 

e de seus reflexos no meio externo. 

Se se aceita a difusão como principal meio de transmissão de ideias ou 

políticas, a principal restrição ao poder explicativo de diversos estudos de caso é 
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que eles tendem a se configurar como testes de hipóteses sobre as relações causais, 

ou seja, à difusão em si, sem dar atenção devida aos objetos dos processos. 

Conforme bem questionado por Dolowitz e Marsh (2000, p. 7), “[...] however, 

relatively few of these studies identify process directly; that is, they describe the 

transfer of ideas or policies between countries but do not analyze and explain the 

processes involved”. Esta crítica já constava no trabalho original dos mesmos 

autores, de 1996, no qual a ausência de respostas consistentes  nas pesquisas 

sobre difusão levou aos estudos sobre os processos de transferência e 

aprendizagem, mais concentrados nos conteúdos das políticas. 

 A expressão policy diffusion foi utilizada, inicialmente, como um termo 

abrangente, para caracterizar diferentes processos que, atualmente, recebem 

melhor definição. O processo de transferência de política pública, policy transfer, 

passou a ser objeto de conceituação precisa, originalmente por Dolowitz e Marsh 

(1996, p. 344): “[p]rocess in which knowledge about policies, administrative 

arrangements, institutions etc. in one time and or place is used in the development of 

policies, administrative arrangements and institutions in another time and or place.” A 

diferenciação predominante entre os processos de difusão e de transferência, para 

os autores citados acima, assim se estabelece. 

 A “transferência de política” indica um aspecto coercitivo, proveniente de 

qualquer outra instituição, até de cunho supranacional ou governamental. Este 

aspecto coercitivo, provocador de questionamento, e o envolvimento estatal, 

conforme afirmação dos autores, se revelam como elementos de caracterização e 

diferenciação do processo de policy transfer. São exemplos claros desses processos 

impositivos de transferência de políticas públicas a relação entre os organismos 

internacionais de coordenação econômica, como o Fundo Monetário Internacional, 

FMI, através das condicionalidades e a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, OCDE, ou mesmo de demais agências das Nações 

Unidas, através de seus programas, suas diretrizes políticas, sua mobilização da 

opinião pública internacional. 

 

For example, while consultants may 'force a uniform model of market reform 
upon developing nations, if they are hired by a government, either as the 
agent of an international aid agency or 'independently', such a situation 
clearly has elements of both voluntary and coercive transfer. In fact, over 
time, as a relationship among the three institutions develops, the mixture of 
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voluntary and coercive elements may change, further complicating the study 
of policy transfer (DOLOWITZ; MARSH, 2000, p.11). 

 

Com o avanço das pesquisas acerca do deslocamento de diversos objetos de 

políticas públicas, os processos de difusão e de transferência sofreram ensaios de 

definição e de tipificação, assim, como de modo geral, toda a nomenclatura dos 

instrumentos ou mecanismos utilizados nestes processos, como se discute, na 

próxima seção. Enquanto a difusão tende a destacar a estrutura, abranger um 

grande número de casos, ou unidades, agentes ou atores, a transferência se 

concentra em poucos casos. Esta característica da transferência de política prioriza 

a agência, favorece uma abordagem qualitativa, há investida maior sobre as 

particularidades de um caso e, consequentemente, do processo e de seus 

mecanismos. De outra forma, a difusão assume generalizações e favorece a 

realização de análise quantitativa de grande número de casos. Entretanto, até em 

uma mesma experiência concreta, entre os atores internacionais, características de 

ambos os processos podem se manifestar simultaneamente (LAVI-FAUR, 2004; 

MARSH; SHARMAN, 2009). 

A relevância destas considerações é respaldada por alguns textos que 

abordam a divisão da análise do processo de difusão e de transferência de política 

como sendo uma variável dependente ou variável independente (DOLOWITZ; 

MARSH, 2000, p. 8). Nesta segunda situação, em que o processo existente é uma 

variável independente, ou seja, não é decorrência do tipo de política, o sentido 

investigativo recai sobre a adoção de determinada política como causa da difusão. 

No primeiro caso, a análise se identifica com a pesquisa que procura explicar o 

processo de transferência em si, porque e como a transferência ocorreu, ou que usa 

do processo de transferência ou de difusão para explicar os “resultados políticos” 

obtidos. Mas, as duas possibilidades não são “mutuamente excludentes” (MARSH; 

SHARMAN, 2009, p. 278), pois, ao procurar explicar um resultado através da 

transferência, por exemplo, forçosamente se analisa o processo, ou seja, como ele 

ocorreu e quais foram suas causas. 

Há um padrão recorrente de comportamento entre as unidades estatais que 

adotam políticas inspiradas em experiências externas. Esta regularidade conforma a 

convencional curva em “S“, ou o chamado modelo de Schelling (1978). Neste caso, 

os governos são sensíveis à adoção de uma determinada política, conforme o 



34 

 

número e a proporção de adeptos desta mesma política. Quanto maior o número de 

adeptos de uma política, maior a velocidade de adesão dos demais governos, até 

que se alcance uma intensidade de adoção menor. As fases do número de adesões 

a determinada política são denominadas por Jordana, Levi-Faur e Marín (2011, p. 

1349), inicialmente, de “incubação”, a seguir “decolagem” e, finalmente, “saturação”. 

Por exemplo, a intensidade de países que se tornaram membros de organismos 

internacionais de participação irrestrita tende a apresentar este formato de curva. 

Quanto maior a proporção de adesão, maior o número de novos aderentes, até 

alcançar porcentagem superior à média percentual em relação ao total da amostra e, 

na fase final, porcentagem inferior. É como se houvesse uma aceleração da adesão, 

durante um período intermediário, levando a uma mudança de inclinação da curva 

neste intervalo: “[...] because the critical proportion that actors require for their 

adoption is always higher than the number who would adopt at that level.” 

(SIMMONS; ELKINS, 2004, p. 174). 

Em paralelo ao avanço das pesquisas nesta área de conhecimento, surgiu um 

quadro referencial de outras denominações mais próximas da função de 

“mecanismo” ou de “instrumento”, sendo estas duas expressões tomadas aqui, 

neste trabalho, como semanticamente equivalentes. Tais mecanismos, ou 

instrumentos, são normalmente considerados subjacentes aos processos de difusão 

e de transferência de políticas públicas. Portanto, a partir dos processos de difusão e 

de transferência de politica, outros conceitos mais específicos referentes aos 

dispositivos instrumentais se confirmaram e assumiram maior expressão ao 

buscarem seus objetos específicos. 

A próxima seção apresenta a classificação dos mecanismos/ instrumentos 

mais presentes na literatura sobre o tema abordado. A distinção realizada entre 

processos descritos e seus mecanismos respeita a nomenclatura predominante e 

ordena a explicação efetuada nas seções 1.2 e 1.3, embora esta organização 

conceitual não seja seguida pela totalidade dos trabalhos mencionados. 

 

1.3 Os Principais Mecanismos   

 

Os mecanismos ou instrumentos, na condição de equivalentes em sentido, 

analisados nesta seção podem ser considerados os mais significativos, em função 

dos processos de difusão e de transferência de políticas públicas entre os atores 
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internacionais mais relevantes, Estados e instituições internacionais. Esta seleção e 

organização correspondem ao referencial predominante da literatura que se ocupa, 

mais diretamente, do debate conceitual acerca da tipificação dos instrumentos, para 

difundir, predominantemente, ideias, valores, normas ou transferir políticas públicas. 

A ordem de apresentação respeita a redução da relevância dos mecanismos para o 

conjunto das relações internacionais (BENSON; JORDAN, 2011; HEIKKIILA; 

GERLAK, 2013). Os mecanismos são, em sequência, “learning”, “lesson 

drawing”,”coercion”, “competition”, “emulation” e “dissemination”. 

        Aprendizagem (Learning) corresponde a um mecanismo por meio do qual o 

ator discerne a melhor alternativa, segundo a sua própria experiência, ou através da 

experiência dos demais. A mudança de convicção em busca de melhor alternativa 

para a tomada de decisão é crucial. “Learning occurs when new evidence changes 

our beliefs” (SIMMONS; DOBBIN; GARRETT, 2007, p.460). Usualmente, se enfatiza 

uma distribuição bayesiana de aprendizagem das decisões em relação a 

determinada política. Tal representação estatística proveniente da teoria econômica 

demonstra que os agentes, através de um processo de tentativa e erro, convergem 

para uma determinada posição adotada. “As information accumulates, some 

hypotheses are discarded and others are reinforced”(idem, p.460). Para que este 

mecanismo seja identificado, a aprendizagem pressupõe a mudança de crenças 

(“beliefs”), a troca de uma convicção ou crença por outra, e não uma adaptação para 

as próximas decisões a serem tomadas. Há um rito sequencial seguido pelo ator 

internacional. Outro aspecto característico é a mudança de convicção, para o 

objetivo final a ser alcançado ou para os meios utilizados, em sentido tático. A 

abertura comercial, a privatização de capital público são exemplos do mecanismo de 

aprendizagem (BENNETT; HOWLETT, 1992; OBINGER; SCHMITT; STARKE, 2003; 

GILARDI, 2010; MESEGUER; ESCRIBÀ-FOLCH, 2010). 

Na lição extraída (lesson drawing), um país extrai a experiência realizada por 

outro. O mais relevante como caracterização deste mecanismo é o caráter voluntário 

daquele que se utiliza da experiência e o curso do mecanismo é mais instantâneo, 

“which occurs as a result of the free choices of political actors” (DOLOWITZ; MARSH, 

1996, P. 344). Por outro lado, a partir do referencial de Rose (1991), a lição extraída 

(lesson drawing) é um mecanismo que assumiu seu significado baseado na 

autonomia e racionalidade dos atores. 
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Dobbin, Simmons e Garrett (2007) assumem a noção de coerção, coercion, 

na condição de um dos instrumentos para explicação da difusão de políticas 

públicas. Os fatores de embasamento da construção analítica de coerção são 

heterogêneos, provenientes de relações econômicas ou de forças políticas. 

 

One prominent explanation for policy diffusion focuses on a distinctly 
antiliberal mechanism: coercion. Coercion can be exercised by governments, 
international organizations, and nongovenmental actors through physical 
force...the manipulation of economic costs and benefits, and even the 
monopolization of information or expertise. (idem, p.454). 

 

 Através do papel das instituições internacionais, o processo de transferência 

de políticas públicas se aproximaria da noção de coerção, mesmo que se 

enfatizasse a disposição, ou iniciativa, do país-membro em buscar, voluntariamente, 

uma política definida como favorável aos seus interesses, dentro de condições 

atípicas e temporárias. Os aspectos coercitivos decorrentes da participação em 

certos organismos internacionais corresponderiam a algumas situações específicas 

ou a quadros circunstanciais. A sujeição de um país às regras de política econômica, 

durante o período de empréstimos do Fundo Monetário Internacional, é o exemplo 

mais comum. É o expediente convencional destacado das condicionalidades 

impostas pelo FMI e pelo Banco Mundial para os financiamentos e empréstimos de 

recursos. Tal situação, sob a forma de exemplo, é utilizada por vários pesquisadores 

com propósitos similares (OBINGER et al. 2013; DOBBIN et al. 2006, 2007; 

BENSON; JORDAN, 2011; KELLEY, 2004; CARAWAY et al. 2012; KONKEL, 2014). 

 No caso destas duas organizações internacionais, em particular, a 

participação  dos consultores indicados ou recomendados pela direção das 

organizações é crucial e explicita mais a capacidade de interferência sobre as ações 

governamentais (GUIMARÃES, 2012). Ao privilegiarem determinados especialistas 

demonstram-se, portanto, compromissos inequívocos com determinadas linhas de 

política econômica, tradicionalmente reconhecidas, a serem adotadas pelos países 

membros. 

 

Even with a coercive situation, governments have a degree of freedom to 
choose the version of economic policy best suited to their situation, 
regardless of the particular preferences of the international organization [...]. 
While consultants may 'force' a uniform model of market reform upon 
developing nations, if they are hired by a government, either as the agent of 
an international aid agency or 'independently', such a situation clearly has 
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elements of both voluntary and coercive transfer (DOLOWITZ; MARSH, 
2000, p. 11) 

 

 A despeito da coerção se aproximar de outros tipos de mecanismos nas 

relações internacionais, através de exemplos mencionados pelos autores acima, 

diferentes situações de pressão, causadas por assimetrias de poder, particularmente 

em termos econômicos, também poderiam se enquadrar como coerção, haja vista a 

aceitação involuntária de determinadas políticas comerciais, programas ou metas, 

estabelecidos pela maioria dos atores e adotados por um país. São fatores menos 

coercitivos em termos explícitos. Simmons, Dobbin e Garrett (2006), ao tratarem da 

difusão internacional do liberalismo, estendem a aplicação de coerção a fatores 

menos tangíveis de persuasão, como a liderança política ou ideias hegemônicas, tal 

como prevalece nos postulados liberais sobre a condução da economia, defendidos 

pelos Estados Unidos. 

Ainda dentro da esfera econômica, se aceita que a competição econômica 

(economic competition) entre países em busca de mercados para as exportações ou 

para a atração por investimentos se constitui numa outra modalidade de 

transferência de políticas públicas. Dobbin, Simmons e Garrett (2007, p. 457) 

rotulam como “teóricos da competição” os autores que assumem esta forma de 

difusão. Condições mais favoráveis para a atração de capitais externos e acordos 

bilaterais de tributação, inquestionavelmente, são casos deste tipo de concorrência 

(BARTEL; NEUMAYER, 2012). Diversos exemplos de mudanças de política 

tributária, garantias, liberalização comercial etc. são dados em função de condições 

de atratividade estabelecidas por países vizinhos. Governos são compelidos a 

adotarem as mesmas condições econômicas dos demais concorrentes, sob pena de 

perderem o influxo de certos tipos de capital. 

        O mecanismo de emulation é caracterizado como a ação do ator político em 

selecionar somente partes da política pública do meio externo a serem transferidas e 

adotadas, e não a sua integralidade, sendo que há uma transferência de ideias 

implícita a tal processo. O objetivo final é participar da comunidade internacional, em 

termos comportamentais, e de se sujeitar às suas normas. Há ainda um significado 

paralelo para emulação, como, por exemplo, a necessidade de os atores 

internacionais se comportarem, conforme certos padrões, e pertencerem a uma 

coletividade baseada no respeito a normas e valores (OBINGER; SCHMITT; 
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STARKE, 2003). 

Por último, a disseminação (dissemination) corresponde a um importante 

mecanismo normalmente pouco explicitado entre os trabalhos de difusão. Se há 

uma divisão entre grupos e coletividades em relação à aceitação e à assimilação de 

determinada política, supõe-se que a informação adquirida por parte do grupo seja 

distribuída para outra parcela expressiva de indivíduos ou entre tomadores de 

decisão: “[t]o embed that information within the group, the individuals who acquire 

information may need to convince other individuals that ideas are appropriate to the 

broader collective.” (HEIKKILA; GERLAK, 2013, p. 490). Em coletividade, as 

convicções não são assumidas rigorosamente, como são em termos individuais. As 

ideias trilham caminhos padronizados dentro das organizações e das comunidades. 

A aceitação individual pressupõe uma identificação com o conteúdo transmitido: 

“[t]he literature suggests that individuals commonly interpret information in ways that 

comport with or legitimize their values and/or beliefs, especially in complex and 

decisive policy contexts.” (idem, p. 491). 

Os temas até aqui abordados se referem aos instrumentos de difusão ou 

transferência de políticas públicas no plano internacional. Na seção seguinte, são 

apresentadas as principais figuras analíticas referentes aos agentes responsáveis 

pela condução desta transmissão. São, também, considerados estudos sobre 

tomadores de decisão e demais atores envolvidos nos processos de difusão, sob a 

perspectiva das suas participações, papéis e capacidades, a partir das suas 

atribuições técnicas e políticas. Concepções teóricas consolidadas ressaltam a 

importância de tais agentes e os colocam na condição de sujeitos influentes ou 

determinantes do próprio processo. 

 

1.4 Principais Agentes e a Racionalidade 

 

          As autoridades políticas nacionais são responsáveis por encontrar soluções 

para uma série de questões, desafios e problemas de natureza pública. Núcleos, 

normalmente com formação técnica, são encarregados de indicar as alternativas e 

por sua divulgação entre os tomadores de decisão no plano doméstico. São 

comunidades existentes em diversas esferas das unidades nacionais, em seus 

meios burocráticos, científicos e acadêmicos. Apesar da tomada de decisão se 

concentrar na esfera política, em determinadas situações, o processo de tomada de 
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decisão é acompanhado e assessorado por tais agentes. 

No que diz respeito à projeção internacional de políticas públicas, os 

especialistas, técnicos, cientistas e autoridades de áreas de conhecimento formam 

uma rede de compartilhamento de ativos e domínios. Transitam entre as 

organizações internacionais. Interferem nas agendas, promovem eventos de 

discussão e divulgação das ideias e das propostas, através de conferências, 

seminários, simpósios etc. Nesses grupos de especialistas também são geradas as 

ideias de dimensão internacional, representadas por “normative beliefs, causal 

models, notions of empirical validity and a common policy entreprise” (CAMPBELL, 

2002, p.30). Rose (apud BENNETT; HOWLETT, 1992, p. 281) reconhece que 

qualquer aprendizagem ocorre através destas comunidades em meios 

transnacionais. 

Dolowitz e Marsh (2000), referência comum sobre a temática de difusão, 

apresentam de forma ampla a caracterização de um conjunto de agentes que 

correspondem a quem transfere ou se envolve na transferência de políticas. Seriam 

estes os políticos eleitos, os burocratas e servidores públicos, os partidos políticos e 

os grupos de pressão, os empreendedores políticos, especialistas, consultores, think 

tanks, corporações transnacionais e instituições supranacionais. 

          A investigação sobre o papel dos tomadores de decisão em relação às 

políticas a serem adotadas tende, sob o rigor analítico, a interpretar esta 

responsabilidade, a partir de duas dimensões relevantes. Na primeira, é identificada 

a figura do executor do processo de transferência das ideias públicas. A segunda 

dimensão corresponde à análise da figura política que dispõe do poder como 

receptor das demandas sociais e, normalmente, é reconhecido pela sociedade civil 

como autoridade de governo capaz de decidir sobre as alternativas de políticas 

disponíveis. 

  A literatura especializada em transferência de políticas públicas no ambiente 

internacional tem apresentado uma interpretação mais criteriosa sobre as atribuições 

das instâncias públicas envolvidas nestes processos. Verifica-se o discernimento de 

que a esfera exclusivamente política, essencialmente decisória, de caráter legislativo, 

é separada dos quadros técnicos ou burocráticos especializados, geralmente 

pertencentes ao poder executivo, ambiente no qual geralmente ocorre o principal 

processo de aprendizagem (ETHEREDGE; SHORT,1983). 
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Entretanto, há uma discussão entre os analistas de políticas públicas que 

antecede a descrição dos agentes públicos responsáveis pela importação e 

implantação das políticas. O questionamento primordial se refere à interpretação de 

que o processo, no âmbito governamental, é fruto de demandas sociais, sendo que 

cabe ao Estado servir de representante, ou que membros da sociedade criem 

condições para a ação dos agentes públicos (BENNETT; HOWLETT, 1992) 

         A seguir, serão apresentadas as três abordagens concernentes às instâncias 

decisórias da transferência das políticas públicas entre atores internacionais. A 

primeira se refere à prevalência da instância política da decisão. A segunda destaca 

o papel das esferas burocráticas e a terceira abordagem expõe a articulação entre 

estes dois núcleos. 

           Heclo (1978) é um dos primeiros autores a aceitar a aprendizagem como 

resultado de “forças sociais”. A aprendizagem seria, antes de tudo, social. Mas, é no 

ambiente político que os conflitos sociais se manifestam. O meio político é a esfera 

dos resultados, do desfecho do processo eleitoral. Para Bennett e Howlett (1992), 

Heclo (1978) identifica um agente, um perfil de representante típico deste processo 

decisório, que é capaz de se manifestar de forma legítima pela função política de 

representante de grupos e partidos, assim como de dispor de expertise e agir dentro 

das instituições. Sabatier (1988) reafirma o papel da figura dos grupos em defesa de 

uma causa, em um sentido mais abrangente para o meio internacional. Sem 

pertencerem formalmente, a uma unidade institucional específica, este quadro de 

ativistas, como é o caso das advocacy coalitions, é caracterizado como sendo mais 

independente em relação ao Estado. São defensores de causas específicas. Estas 

bandeiras de relevância social podem partir tanto de representantes de partidos 

políticos eleitos quanto de representantes de grupos de interesse e pesquisadores. 

 

These are the middleman at the interfaces of various groups who have 
access to information, ideas and positions outside the normal run of 
organizational actors and have been able to package and promote the policy 
innovations. These 'policy middleman' are key players and central actors in 
the process of political learning and resulting political changes. They are 
transmission belt by which changes in the socioeconomic environment are 
transmitted to governments (BENNETT; HOWLETT, 1992, p. 279). 

 

Através da segunda abordagem, se situam os trabalhos que creditam a tarefa 

de difusão e transferência às burocracias governamentais. Tanto o agente do 

serviço público quanto a própria instituição internacional desempenham o papel 
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primordial de transferidor de políticas públicas. Esta é a abordagem de Etheredge e 

Short (1983). 

A clara polarização entre a proeminência das forças sociais e institucionais, 

por um lado, e o próprio Estado e seus representantes, por outro, tende a prevalecer 

nos trabalhos sobre os agentes ou responsáveis pelo deslocamento das políticas 

públicas na esfera internacional. Na sequência, há que se considerar, para efeito de 

absorção de políticas alternativas, a flexibilidade hierárquica, a descentralização 

administrativa e a autonomia dos agentes para a promoção da difusão. Tal quadro é 

bem descrito por Weir (1989): 

 

A contrasting pattern of administration, characterized by flexible standards of 
recruitment that allow individual departments to bring in outsiders whose 
career advancement is not tied to existing procedures, provides a much 
more hospitable setting for innovative policy proposals. The prospects for 
innovation are further enhanced when the relationship between political 
officials and administrative agencies is not controlled by hierarchical 
arrangements that serve to restrict the flow of information from various levels 
of bureaucracy to political decision makers. Numerous competing centers of 
advice, however, may prevent the emergence of an authoritative center for 
policy recommendations, making early advances in policy innovation difficult 
to consolidate (WEIR, 1989, p. 59). 
 

 Hall (1988; 1989), como representante da terceira abordagem, responde à 

discussão da importância decisiva de grupos exteriores aos limites do Estado, 

através da própria autonomia decisória da esfera estatal, assim como da influência 

das manifestações sociais, o que viabiliza a aprendizagem. A figura central da 

decisão, neste processo, é investida de liderança no próprio aparelho de estado, 

bem como é capaz de assumir o papel de conector entre as necessidades dos 

grupos sociais e a autoridade política. Observa-se, nesta interpretação, a disposição 

do autor em contestar o poder exclusivo dos políticos em termos decisórios ou a 

autonomia das burocracias estatais. 

A afirmação, a seguir, corresponde a essa terceira corrente de equilíbrio entre 

as forças sociais e a esfera estatal, cuja ênfase está nas redes de interesses e nos 

arranjos institucionais. 

 

As these different views suggest, within learning theory the location of the 
agency of policy learning is as complex a matter as is the location of the 
agency of power within conflict-based theory. At minimum it extends to the 
high level of politicians and civil servants. While for Hall, Sabatier and Rose, 
complex arrangements of state and societal actors in various types of 
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domestic and transnational policy networks and policy communities are key 
actors (BENNETT; HOWLETT, 1992, p. 281). 

           

Questão recorrente sobre os agentes de difusão internacional de políticas 

públicas e de ideias é a aceitação do princípio da racionalidade dos agentes destes 

processos: “[b]ut it is hard to think of any form of rational policy making that does not, 

in some way, involve using knowledge about policies in another time or place to draw 

positive or negative lessons.” (JAMES; LODGE, 2003, p. 181). Neste caso, a defesa 

da racionalidade em busca do melhor resultado se baseia no tipo de raciocínio 

desenvolvido, proveniente da teoria econômica do consumidor (DOBBIN; SIMMONS; 

GARRETT, 2007). Frente a uma função de utilidade, o ator internacional procura 

maximizar sua integridade, riqueza, poder etc. Para tal, não há distinção entre 

objetivos materiais ou psicológicos dentro desta função. A racionalidade pressupõe, 

em princípio, ampla disponibilidade de informações, para obter o sucesso da tomada 

de decisão. 

Em sentido estrito, o agente responsável, supostamente, parte da obtenção 

plena de informações para a previsibilidade dos resultados possíveis, em busca da 

decisão, através da melhor alternativa. Supõe-se, em princípio, que tal processo de 

aprendizagem leve em consideração, dentro de uma distribuição Bayesiana de 

experiências entre os países, num sentido racional, as experiências dos demais 

países. As incertezas de um país são constantemente alteradas, conforme o 

surgimento de resultados positivos ou negativos de outros países. A aprendizagem 

governamental é revestida de racionalidade em busca das experiências bem 

sucedidas, o que acarreta ao governo a tomada de decisão, em relação à 

aprendizagem, uma poupança de esforço experimental: “[o]ften, this mechanism is 

modeled as Bayesian updating of beliefs. Governments scan their environment for 

evidence about the performance of new policies, and update their beliefs in light of 

the new evidence.” (FINK, 2012, p. 3). 

Nem sempre, a observação e a análise de certos fenômenos de transferência 

de políticas ou de difusão permitiriam a conclusão de que as decisões respeitaram 

este processo de observação das experiências alheias, análise e decisão. A questão 

central, portanto, vem a ser a possibilidade do princípio da racionalidade plena, para 

o sucesso da adoção de políticas públicas: 

 



43 

 

 

Perfect rationality, involving full information about options in choice of 
strategies best to pursue goals, is conventionally contrasted with bounded 
rationality, in which decision-making is restricted by human and 
organizational characteristics resulting in efforts to find solutions that are 
good enough rather than fully optimal from a perfectly rational viewpoint. 
(JAMES; LODGE, 2003, p. 185). 

 

          A noção de recursos limitados dos agentes da difusão embasa o próprio 

conceito de racionalidade limitada (bounded rationality). O princípio da informação 

limitada sobre a realidade provoca uma restrição sobre as alternativas e seus 

resultados. Neste sentido, as organizações governamentais e os respectivos 

tomadores de decisão também se comportariam num ambiente de racionalidade 

limitada, por mais abundante que possa ser o volume de informações, frente à 

complexidade dos fatos e das circunstâncias. Simmons e Elkins (2004, p. 174) 

observaram tal pressuposto: “[...] this approach assumes that governments often lack 

the crucial information they need to understand the consequences of economic policy 

innovation”. 

          Neste caso, a aprendizagem é realizada sobre um exercício seletivo e de 

permanente adaptação. A possibilidade de falhas ou insucesso diminui nestas 

condições. O conjunto de informações cede espaço para a combinação de 

“inteligência” e “efetividade” (ETHEREDGE; SHORT, 1983). A argumentação dos 

autores não se reduz à psicologia cognitiva em situação de pressão. No âmbito 

governamental, os problemas são complexos e envolvem múltiplas variáveis 

circunstanciais. A melhor opção para a tomada de decisão pressupõe a capacidade 

de discernir, julgar e raciocinar da melhor maneira. Mas, a solução dos problemas 

ainda depende da efetividade das soluções, para obtenção do sucesso. 

     

As in the Bayesian approach, learning means that policy makers update 
their beliefs about the likely consequence of policies. They can learn either 
through experimentation or by observing the experience of others. The 
model predicts that the impact of effectiveness and therefore learning on 
policy change varies as a function of ideology. Policy makers with extreme 
ideal points will change policy (or, conversely, keep the status quo) 
regardless of effectiveness of the alternatives, which, by contrast, will have a 
decisive impact on policy makers with more moderate positions (GILARDI, 
2010, p. 652). 

 

E para o agravamento das circunstâncias decisórias, em um círculo 

administrativo burocrático, diversos fatores condicionantes influem na tomada de 

decisão, o que, em princípio, pode torná-la inadequada ou incorreta: 
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Governments acting in a boundedly rational manner do not necessarily 
evaluate all available information but, instead, use cognitive shortcuts to 
reduce complexity; they can do this, for example, by orienting themselves to 
the experiences of early adopters or neighboring countries that have applied 
similar policies (OBINGER; SCHMITT; STARKE, 2003, p. 114). 

 

Logo, bounded rationality, a caracterização de um comportamento na 

transferência de política no qual a racionalidade não alcança a amplitude do 

conjunto de informações. Por exemplo, o ilustrativo objeto de estudo de Poulsen 

(2014),baseado na racionalidade limitada, é a experiência de diversos países em 

desenvolvimento, cujos governos buscam o aumento de investimento, através de 

tratados bilaterais de investimento. Tal como concluiu Poulsen (2014), em princípio, 

através de mero raciocínio causal, a disposição em efetuar acordos bilaterais de 

investimento, como meio de promover o crescimento econômico, reveste-se de 

racionalidade. Para países em desenvolvimento, esta política apresenta uma “lógica” 

de expectativa de resultados vantajosos. Neste caso, o processo característico 

adequado é a difusão, sendo a competição o mecanismo (BARTHEL; NEUMAYER, 

2012), representado pelo ambiente de disputa por investimentos entre estes países. 

Na década de 1990, ao longo dos primeiros anos da difusão dos tratados 

bilaterais, bastante desejados nos países subdesenvolvidos, houve uma 

subestimação dos custos envolvidos em tal processo. Em relação aos efeitos de um 

tratado bilateral de investimentos sobre países em desenvolvimento, quando 

realizados de forma precipitada e arriscada, as expectativas podem ser frustradas e 

os resultados pouco previsíveis. Não foi incomum surgir uma oposição entre a 

necessidade de proteção do investidor estrangeiro contra a desnacionalização do 

capital, devido a mudanças legais e institucionais. Foram algumas experiências 

significativas os casos de efeitos de decisões judiciais contrárias aos direitos do 

investidor estabelecidos nos tratados e os interesses do país receptor, em contraste 

aos dispositivos legais ou até constitucionais domésticos. Um risco permanente se 

revela, quando o conflito entre as partes passa a ser objeto de litígio judicial em 

cortes internacionais, podendo levar a um ônus considerável para o país contratante, 

receptor do investimento. (POULSEN, 2014) 

 Além dos fatores já mencionados, é significativa a expectativa exagerada dos 

efeitos positivos dos tratados deste tipo: “[i]ndeed, this is exactly what both 

qualitative and quantitative evidence suggests what happened: Decision makers in 
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many developing countries often ignored experiences in other countries, which in 

turn led to considerable risk- neglect until hit by the first claim.” (idem, p.5). 

Para Poulsen (2014), tanto o construtivismo quanto os modelos racionalistas 

supõem um padrão ideal de comportamento, o que leva à aceitação de uma 

abordagem compreensiva e simplificadora. Por exemplo, não se deveria confundir a 

limitação de informações com as dificuldades de processamento das informações, 

ao menos como se pressupõe pelos modelos de racionalidade plena. Usualmente, 

as informações processadas pelos agentes são aquelas mais explícitas e de fácil 

disponibilidade. “In particular, bounded rational decision makers may choose some 

certain policies over others, not because of their inherent functional value or 

legitimacy but rather because they are immediately available to adopt.” (POULSEN, 

2014, p. 5). 

As organizações internacionais são outros sujeitos promotores dos tratados 

bilaterais de investimento. A livre circulação de capitais sintetiza o postulado de 

melhor alocação dos fatores na economia internacional, induz ao crescimento 

econômico e estabiliza a renda nos países em desenvolvimento. Portanto, a 

racionalidade é desvirtuada por uma convicção institucional histórica das relações 

capitalistas, baseada em fortes considerações teóricas. Tal tem sido a postura do 

Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. (O'BRIEN, 2002; GUISINGUER; 

BRUNE, 2014). 

 Conclusão semelhante sobre a racionalidade limitada foi encontrada por 

Neumayer e Barthel (2012), a partir de um teste empírico sobre a dependência 

espacial na difusão de tratados de dupla tributação de rendimentos de capitais. Por 

evidência, tais acordos tendem a aumentar o investimento direto entre os países 

signatários. Este tipo de tratado tem se difundido, significativamente, nos últimos 

anos, basicamente pela necessidade de obtenção de vantagens competitivas 

derivadas da atração do investimento. A expectativa é de que a vantagem maior seja 

obtida pela economia que acolhe o investimento. Entretanto, há um desvio, uma 

assimetria, na qual os benefícios expressivos da tributação recaem na residência de 

origem do capital para efeito de tributação, em prejuízo do país receptor do capital. 

O tópico seguinte aborda as figuras analíticas mais expressivas da literatura 

pertinente à difusão internacional: “epistemic communities”, “think tanks” e “networks” 

e “policy entrepreneurs”. Ambas são figuras recorrentes citadas como agentes de 
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destaque para a análise da difusão. Há significativa consolidação das identidades e 

da definição de cada um destes agentes, seja sobre a sua constituição, função ou 

atuação na dinâmica da difusão e da transferência de ideias. Destaca-se, ainda, a 

considerável proeminência no conjunto teórico das relações internacionais.    

 

1.4.1 Epistemic Communities, Think Tanks, Networks e Policy Entrepreneurs 

 

Os estudos acadêmicos acerca de difusão e transferência de políticas 

públicas têm como traço comum a ênfase nos processos de deslocamento e 

assimilação dos seus conteúdos, as políticas públicas ou as ideias. Desta forma, as 

considerações sobre a identificação dos atores ou agentes condutores destes 

processos, suas origens, as estruturas envolvidas e o ambiente institucional passam 

à condição de papel complementar das análises. 

  A vasta matriz teórica de cooperação internacional destaca a figura das   

“comunidades epistêmicas” (epistemic communities) como referencial singular para a 

própria coordenação política internacional, além de desempenhar o papel, nesta 

literatura, de sujeito relevante e unidade referencial regular. Da própria definição de 

comunidade epistêmica, no célebre texto de Haas (1992), Introduction: Epistemic 

Communities and International Policy Coordination: “network of professionals with 

recognized expertise and competence in a particular domain and an authoritative 

claim to policy-relevant knowledge within that domain or issue area” (idem, p.3), 

conclui-se que há considerável amplitude no espaço de origem das comunidades 

epistêmicas e que o autor não objetivou restringir o ambiente político, burocrático ou 

acadêmico, em que elas se desenvolvem. Estas redes de especialistas exercem seu 

papel, por vezes determinante, na produção científica e tecnológica. Este conjunto 

de conhecimento é utilizado como base de políticas públicas comuns ou 

assemelhadas, ensejando a coordenação política entre os atores, através de trocas 

permanentes de informações, experiências e conhecimento em âmbito internacional. 

Informação e assessoria sintetizam as funções prestadas pelas comunidades 

epistêmicas para os tomadores de decisão estabelecidos em instâncias políticas 

decisórias de âmbito doméstico. Em ascensão, ao se tornarem atores internacionais 

fortes, recebem responsabilidades delegadas pelos tomadores de decisão (EVANS; 

DAVIES,1999). 
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Neste momento, surge uma divisão entre duas correntes interpretativas 

predominantes que se relacionam com a autonomia das instituições internacionais. 

Para a primeira, institucionalista, o suporte técnico-científico da comunidade 

epistêmica reforça a autonomia política da organização internacional. A segunda 

corrente, de enfoque político, aliada às interpretações de difusão e de transferência, 

tende a separar o tomador de decisão do detentor do poder político. Esta corrente 

considera a comunidade epistêmica um instrumento de empoderamento das 

lideranças (SIMMONS; DOBBIN; GARRETT, 2006). Ao ajudar a formular políticas, 

as informações “justificam ou legitimam a política desejada para os fins políticos”. 

Segundo Haas, as políticas “enable them (leaders) to pursue preexisting ends and to 

expand political coalitions” (HAAS, 1992, p.14 -15). 

A relação entre os conteúdos das políticas, representados por ideias e a 

redefinição de interesses dos estados, permite a Haas (1992) situar seu pensamento 

de forma independente das abordagens dos estudos de cooperação, exercícios 

baseados em métodos dedutivos ou de escolha racional, numa linearidade decisória 

em que os interesses são rígidos. A despeito da conceituação de comunidade 

epistêmica apresentar um compromisso com os benefícios dos valores provenientes 

de crenças da comunidade científica, a transformação destes elementos objetivos 

resultantes da prática científica em guias de comportamento político para as 

unidades do sistema internacional, sob a forma de coordenação, não descaracteriza 

a figura do interesse. “[...] many authors ignore the possibility that actors can learn 

new patterns of reasoning and may consequently begin to pursue new state 

interests.” (HAAS, 1992, p. 2). 

Há uma flexibilidade assumida por Haas (1992) sobre os ambientes 

específicos de afirmação das comunidades epistêmicas. A afirmação de uma 

comunidade epistêmica em um organismo internacional é destacada pelo autor: “[...] 

an epistemic community consolidates bureaucratic power within national 

administrations and international secretariats, it stands to institutionalize its influence 

and insinuate its views into broader international politics.” (idem, p. 4). 

  Haas (1992, p. 5-6) assume, em diversas passagens do texto, a economia 

política internacional como uma das áreas temáticas das comunidades epistêmicas 

e cita, especificamente, as abordagens da teoria da dependência como estudo 

propositivo de mudança de política. Dotterweich (2009, p. 33) vai mais além, ao 
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argumentar sobre a transposição da doutrina da Cepal para a Conferência das 

Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento, UNCTAD, como exemplo de 

afirmação deste agente: “[f]or example, development economists, political scientists, 

and engineers initially organized by Raúl Prebisch in the U.N. Comission for Latin 

America comprised an epistemic community. This epistemic community took over 

The U.N. Conference on Trade and Development (UNCTAD) secretariat.” 

Diversos elementos característicos das comunidades epistêmicas, definidos 

por Haas (1992), podem, certamente, ser encontrados na CEPAL. Usualmente, além 

de “knowledge elites” articuladas na forma de “networks”, os profissionais 

compartilham formas de raciocinar, de aprendizagem, de compreensão 

intersubjetiva. Um projeto baseado em valores, crenças e práticas discursivas 

comuns e um certo compromisso com a aplicação e produção do conhecimento 

(idem, p.3). 

Dentre as atribuições da CEPAL, estabelecidas a partir de sua criação,  

destacam-se a realização de pesquisas, de estudos e de outras atividades afins. 

Complementa-se à produção científica, a publicação de relatórios, de textos de 

discussão e de periódicos. Estas funções são bem características das comunidades 

epistêmicas, sobretudo, se acrescentarmos um prolongamento deste quadro técnico 

aos países-membros da organização, através da formação local de uma tecnocracia 

de direção da ação econômica estatal, compondo, assim, um substrato de 

coordenação, tal como enfatizado por Gonnet (2014) e vislumbrado por Haas (1992). 

Gonnet (2012) desenvolve um extenso estudo de caso de difusão referente 

aos programas de transferência de renda mínima na América Latina, cuja variável 

explicativa do processo de convergência de políticas comuns são as organizações 

internacionais. Para a autora, em segundo plano e em relação aos núcleos nacionais, 

o Banco Mundial e a CEPAL são as provedoras de comunidades epistêmicas nesta 

área de conhecimento. A denominação de difusão dada a este processo pela autora 

parte do embasamento de Levi-Faur e Vigoda-Gadot (2004), em que a unidade 

política é trocada por “sistema social” e a comunicação ocorre através de “certos 

canais”. Sua opção teórica por Barnett e Finnemore (2004), acerca do papel das 

organizações internacionais, usa desta escolha para justificar uma propensão 

construtivista: “[t]hese perspectives are useful for this approach because it allows us 

to identify the process of knowledge creation about a policy field, a social 

construction from a constructive perspective.” (GONNET, 2012, p. 4). 
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O aumento da informação disponível para os especialistas e interessados na 

política pública em questão e a legitimidade decorrente da autoridade do grupo de 

especialistas são os principais fatores de confirmação da existência das 

comunidades epistêmicas: 

 

Experts have great knowledge about [Política de Transferência de Renda], 
which reinforces the legitimacy of being frequent speakers at seminars and 
mediating activities that have been described. In addition, the support of 
international organizations allows them to produce  reports, books and 
publications, and access to national and international databases, contacts 
with policy makers and other types of information. The set of papers and 
reports, based on the numerous evaluations of the programs, constitute a 
source of legitimacy and have a role in the exhortation about poverty's 
problem and the solutions that countries can follow (GONNET, 2014, p. 18). 

 
Especificamente em relação aos programas de transferência de renda na 

América Latina e Caribe, também eles, objeto de difusão, a própria Cepal passou a 

afirmar a proteção social com “special protagonism in the agenda of research” (apud 

GONNET, 2012, p. 15). Tais programas foram defendidos pela CEPAL, ao 

“recomendar que os estados deveriam assumir suas responsabilidades sobre os 

compromissos adquiridos com a comunidade internacional, relacionados ao respeito, 

à promoção e à proteção dos direitos sociais e à adoção de medidas concretas 

através de políticas de proteção social” (idem, p.15). 

Por outro lado, as comunidades epistêmicas normalmente não se envolvem 

em discussão política, não subvertem as crenças causais ou os interesses da 

coletividade. Concernente ao empreendimento político comum, evidencia-se que a 

competência profissional é dirigida à solução de problemas com a convicção 

presumida de que a consequência será a promoção do bem-estar humano. Esta 

característica reafirma o compromisso coletivo inerente a um órgão de pesquisa 

internacional, como a CEPAL, em busca da solução para o subdesenvolvimento da 

América Latina. 

Em relação à abordagem aqui apresentada, o propósito central não é avançar 

sobre as considerações acerca da tipificação da CEPAL, enquanto organização 

internacional de pesquisa, difusora de estratégias de política econômica, e portanto, 

defini-la como uma comunidade epistêmica. Contudo, a análise do processo de 

absorção do ideário cepalino por burocracias formuladoras de políticas econômicas 

em favor da industrialização, como a que se pretende realizar nesta tese, não pode 
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prescindir de contribuições analíticas que ressaltaram o papel das comunidades 

epistêmicas em outros temas, circunstâncias e conjunturas dentro dos 

condicionantes das relações internacionais. 

As crenças normativas e o compromisso com princípios são aspectos 

intrínsecos às comunidades epistêmicas, e as distinguem de outras formas de 

associação. O mesmo pode ser dito em relação às crenças causais inerentes a 

grupos de pressão, mais instrumentais e pragmáticos, pois, ajudam a apresentar as 

formas de ligação entre as ações políticas e os objetivos perseguidos por setores da 

sociedade. Neste caso, soma-se ao exposto a condição temporária da existência 

destes grupos, em função, por exemplo, de serem criados para alcançar alguns 

objetivos específicos. 

De forma semelhante ao papel das comunidades epistêmicas para a difusão 

de políticas públicas, os think tanks são objeto de recorrente utilização por esta 

literatura como agente típico de transferência e, principalmente, de absorção de 

experiências da ação do Estado. Em suas atividades, há, normalmente, o 

envolvimento de ambientes científicos e técnicos, sem se desconsiderarem os 

compromissos políticos e os substratos ideológicos (LADI, 1999; STONE, 2000, 

2004, 2008). Conceituação comum é a de McGann (2011, p.13): “[o]rganizations that 

generate policy oriented research, analysis, and advice on domestic and international 

issues, therefore, enabling policymakers and the public to make informed decisions 

about policy issues”. 

Três aspectos chamam atenção para as definições comuns destas 

instituições: a forma organizacional, a atividade predominante de pesquisa e de 

análise e os fins não lucrativos. Outros elementos comuns ainda poderiam ser 

acrescentados, sem o risco de distorcer esta identidade, como a proximidade do 

poder decisório e o sentido público, mas, não necessariamente universalista, das 

tarefas. Como assume Montobbio (2013), seu objetivo fundamental é influir na 

conformação das políticas e, para tal, não há como deixar de questionar a 

independência ou autonomia de governos e do meio acadêmico. O próprio autor 

reafirma a origem institucional, devido ao surgimento da própria sociedade civil. É 

esta condição que garante a autonomia, credibilidade e representatividade de certos 

grupos sociais. Para Stone (2000, a), a produção destes centros é mais instrumental 

e menos teórica do que a produção universitária. Esta característica favorece o seu 

papel de informar o processo político, mesmo que o compromisso com as esferas 
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governamentais ou empresariais seja explícito, o que inevitavelmente pressupõe o 

risco sobre a imparcialidade de seu viés analítico.   

 McGann (2011, p.59) expõe um ponto crucial, qual seja, uma suposta 

neutralidade dos think tanks em relação às injunções governamentais: “[p]olicy 

research institutions that have significant autonomy from government and, by 

inference, from the corporate world as well. But autonomy is relative rather than an 

absolute term.” A mesma posição é assumida por Stone (2000, a, p.47) que, por 

serem independentes das administrações do setor público, os think tanks 

apresentam um considerável grau de autonomia em relação aos interesses 

corporativos. Esta autonomia é mais importante no plano intelectual e a autora 

argumenta que “how research is planned and undertaken is determined within the 

institute rather than by outside interests”. A aparente neutralidade das think tanks é 

inerente à própria atividade tecnocrática e socialmente aceita, por respeito ao valor e 

objetividade da ciência (SILVA, 2007). 

Ladi (1999, p. 9), por outro lado, rejeita a noção de independência: ”[i]n any 

case, the issue of independence should not be included within a general think tanks.” 

Com o objetivo de testar a hipótese do think tank europeu, o International Dialogues 

Foundation (IDF), como agente de transferência de políticas públicas, a autora 

assume, exclusivamente, a “independência organizacional” e transfere para outros 

autores a discussão sobre as demais formas de independência, como a 

administrativa, intelectual e financeira. 

Na tarefa de analisar o significativo papel destas instituições, bem como de 

suas redes de conexão, no que se refere à difusão internacional e à transferência de 

políticas públicas, Stone (2000, b, p.45) sintetiza uma definição de think tanks 

comprometida com sua influência nas relações internacionais: 

 

Their potential importance to the process is their concentrated ability to 
diffuse ideas by (1) acting as a clearing-house for information; (2) their 
involvement in the advocacy of ideas; (3) their well-developed networks and 
[...] (4) their intellectual and scholarly base providing expertise on 
specialized policy issues. (STONE, 2000, b, p.45) 

 

Consideração inicial necessária para análise dos think tanks como agentes 

internacionais de difusão é exatamente sua carência de poder de natureza estatal, 

devido à própria origem e identidade não governamental. Como bem ressalta Stone 
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(2000), se não se pode impor uma política, o processo de influir e exortar, tenderia a 

ser, tipicamente, o caso de uma lição extraída, desprovida de poder coercitivo, 

comum ao processo de transferência, dentre outros, por exemplo. 

Um dos motivos dos think tanks se envolverem em transferência de políticas 

reside, exatamente, no esgotamento de soluções domésticas para problemas 

semelhantes existentes no exterior. Além da existência das afinidades ideológicas 

entre estes grupos situados em alguns países, para a adoção de políticas 

econômicas e redefinição das funções do Estado, é da própria natureza da 

instituição apresentar alternativas aos diversos desafios sociais e às demandas 

políticas, e buscar referências ou exemplos em outros países. E, em outros casos, 

ainda, há uma identidade baseada em objetivos comuns representados por valores 

universais, direitos humanos, proteção ambiental etc. “Investigating the policies and 

practices of other countries or regions is sometimes part of this task. It may arise 

either from a pragmatic desire to spread effective policies or for ideological reasons. 

Furthermore, these are future-oriented, reform-minded and outward-looking 

organizations.” (STONE, 2000, a, p. 47). 

Para Ladi (1999, p. 10), o conhecimento “é visto como a principal ferramenta” 

utilizada pelos think tanks para influenciar a política pública. A questão se desloca 

para a argumentação entre o conhecimento, o poder e a política pública 

desenvolvidos nestas insituições. Duas abordagens tendem a predominar no debate 

de poder envolvendo estas instituições. 

A primeira concentra seu foco sobre uma base reflexivista, fundamento 

institucional do think tank, a partir da força das ideias como elemento de construção 

social, com citações de Foucault. Silva (2007, p.79) reproduz Brands: “[a] força pode 

ser como as relações internacionais são travadas; as ideias são o porquê. 

Consequentemente, qualquer estudo das relações internacionais deve começar com 

o estudo das ideias”. 

 

As ideias, essência do que [estes] têm para oferecer, abrem um campo de 
possibilidades para a ação e o florescimento de um determinado conjunto 
de políticas [...] ajudam a criar uma nova compreensão social de velhas 
questões, podem enfraquecer coalizões políticas ou cimentar o caminho de 
novas, ao desestabilizar o consenso político preexistente. (SILVA, 2007, p. 
97) 
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A segunda abordagem da relação do conhecimento com o poder parte, 

objetivamente, do cerne político do think tank, aliado ao seu prestígio científico 

oriundo do conhecimento. Diversos fatores promovem tal status, como: amplo 

suporte financeiro, proximidade aos partidos políticos e às empresas, acesso aos 

meios de comunicação, penetração na sociedade civil etc. Montobbio (2013) 

sintetiza bem esta corrente ao afirmar que: 

 

Los think tank son un instrumento de poder blando, y de tal natureza, es, en 
la medida que lo tengan, su poder. De argumentar, convencer, y para ello 
incidir en la opinión pública,[...] en outros think tanks, en el gobierno, y las 
instituciones y actores del sistema politico que participan en la elaboración 
de las políticas, en outros atores nacionales y internacionales relevantes. 
(MONTOBBIO, 2013, p. 20) 

 

É inevitável a familiaridade deste tema para as relações internacionais, haja 

vista a aceitação ampla do Estado como elemento predominante de sua relação com 

a instituição, seja através da aproximação e utilização das redes de conhecimento 

como instrumento de poder, ou pelo reconhecimento do próprio think tank como 

resultado e instância de poder. Mas, ao vislumbrar os think tanks projetados nas 

organizações internacionais, ao invés do Estado, a suposta neutralidade técnica da 

análise, o interesse apresentado como um consenso nacional e a carência de poder 

de coerção se configuram como aspectos institucionais que atenuam o peso do 

poder originário da sistematização das ideias. Finalmente, no caso do think tank, se 

essa instituição não se desloca entre as unidades nacionais, surge a questão de 

identificar os agentes específicos envolvidos no processo de transferência de ideias 

(THURNER; BINDER, 2009). 

A resposta se encontra na figura analítica das redes de conhecimento ou (the 

networks of knowledge) “[t]he knowledge utilization concept draws attention to the 

role of knowledge actors (experts, academics, intellectuals) and methods of research 

brokerage. Network models are useful for incorporating non state actors into the 

analisys of policy transfer” (STONE, 2000, p. 47). Distinção necessária se faz em 

relação a uma comunidade de política pública (policy community) cujo principal 

objetivo é a realização de interesses políticos e econômicos e não a afirmação do 

conhecimento (LADI, 1999, p. 12). 

 Resta, ainda, um elemento importante a ser discutido no que concerne ao 

poder de decisão do uso das ideias na esfera exclusivamente política. Neste caso, 
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não há como identificar esses grupos com as comunidades epistêmicas. Mintrom 

(1997, p.739) cria o conceito de “empreendedores de políticas” (policy entrepreneurs) 

que são “atores políticos que promovem ideias políticas”. Verifica-se, assim, a 

atribuição legal de uma função essencialmente política a esta figura. O papel é de 

“articulação das inovações nas agendas governamentais e de alimentação do 

processo de difusão” (idem, p.740). Além dessas funções, eles criam “estratégias” 

de disseminação das ideias. Neste caso, o autor destaca a experiência adquirida, 

durante o processo de divulgação, convencimento e negociação realizados. 

A conceituação estabelecida por Mintron (1997) pode se aproximar até  a de 

um especialista político (policy specialist). A principal diferença deste perfil 

profissional (policy specialist), caracterizado por Silva (2007), é a distinção do seu 

domínio e conhecimento em área relevante para o setor público. Com origem em 

centros acadêmicos universitários e de pesquisa, estes reconhecidos especialistas 

influem nas políticas públicas, a despeito de dispenderem maior parte do seu tempo 

no meio científico. Para ser mais criterioso em relação à tipificação do 

empreendedor de políticas públicas, Silva (2007, p.72) reproduz Smith (1991) e 

assume que sua “principal característica é a iniciativa e o envolvimento com a 

construção de novas instituições”. Esses indivíduos mobilizam recursos para 

desenvolver uma proposta ou um projeto. 

As tarefas técnicas, normalmente, precedem à criação de normas ou leis 

referentes às políticas no ambiente doméstico. O exercício realizado pelos 

empreendedores promove três benefícios para a difusão. A atuação nestes canais 

estatais especializados favorece o conhecimento de aspectos da adoção da política 

em outros estados, os especialistas de outros estados podem servir de “relatores” de 

suas experiências; e a terceira vantagem da experiência deste grupo é a de 

“aprendizagem” das experiências alheias. 

A próxima seção aborda, com maiores detalhes, as organizações 

internacionais como um dos principais agentes para os processos de difusão e de 

transferência de políticas públicas e patrocinadoras da formação de paradigmas. 

Para este propósito, a sua função será considerada como o resultado de um arranjo 

cooperativo dos atores estatais do sistema internacional. Através desta abordagem, 

por princípio analítico, se reconhece a capacidade da organização internacional para 

influir sobre as realidades domésticas nacionais. O intuito em discriminar a 

organização internacional como agente, muitas vezes, preponderante da difusão e 
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da transferência de políticas públicas consiste em abrir o espaço de discussão para, 

nos próximos capítulos, inserirmos a CEPAL como sujeito importante de tais 

processos, referentes ao desenvolvimento econômico brasileiro e latino-americano. 

 

1.4.2  As Organizações Internacionais no Processo de Difusão e de Transferência 

 

Nesta seção analisa-se o papel das organizações internacionais nos 

processos de difusão e de transferência de políticas públicas. Neste capítulo, a 

utilização do conceito organização internacional, em detrimento de instituição 

internacional, neste caso, deve-se exatamente ao compromisso do conceito com a 

maior formalização organizacional, participação e representatividade, 

essencialmente estatal, legitimidade decisória e, por fim, reconhecimento de 

autoridade junto aos demais atores internacionais. Estes elementos estão 

comumente ausentes em entidades internacionais de natureza não governamental, 

a despeito da sua forte atuação em diversas áreas de expressão política. 

A literatura pertinente à temática da transferência de políticas públicas é  

amplamente embasada em exemplos, referências ou mesmo nos estudos de casos 

em que as organizações internacionais desempenham a função primordial de 

geradoras de ideias e políticas, assim como a de unidades de transmissão destes 

objetos, entre os governos, burocracias e grupos sociais. Contudo, tal constatação 

não é suficiente para invalidar a aceitação de que a construção teórica 

exclusivamente desenvolvida sobre o papel das instituições internacionais, neste 

ambiente de difusão ou transferência, ainda é incipiente. Até mesmo para o conjunto 

teórico das relações internacionais: “[i]n broad international relations theories 

institutions play only a modest role” (KOREMENOS, 2001, p. 5). “Most theories of 

international organizations concentrate on international outcomes and don't provide a 

basis from which to draw strong causal linkages between international agents and 

domestic actors” (PEVEHOUSE, 2002, p. 516). Como destacou Jakobi (2009, p. 29), 

“[...] research in international relations shows that international organizations exert 

influence and develop and diffuse policies, but the theorization of the policy process 

of that 'world polity' remains in some ways underdeveloped.” 

 As organizações internacionais são importantes agentes de influência sobre 

as condutas estatais e sobre suas práticas governamentais nacionais, aspectos 
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essenciais para o estudo de difusão ou transferência. Portanto, faz-se necessário 

apresentar considerações acerca do poder efetivo das organizações sobre os atores 

estatais. Em termos estritamente formais, os Estados são os criadores de tais 

agências, conforme seus objetivos e arranjos com os demais pares. 

          A discussão referente ao poder efetivo das organizações internacionais passa 

pelas principais correntes de pensamento das relações internacionais. Pela ótica 

realista, a capacidade de autonomia, afirmação e manobra das organizações 

internacionais está diretamente condicionada ao seu controle pelos  Estados-

membros. Entretanto, a corrente institucionalista enfatiza o espaço de cooperação 

criado pelas organizações internacionais, sob a tônica da acomodação de interesses, 

previsibilidade de comportamentos, estabelecimento de agendas etc. “[...]  

international organizations are more open systems than most realists and 

structuralists believe” (BÉLAND; ORENSTEIN, 2013, p.125). Conforme Bahur e 

Nasiritousi (2012), o neorealismo tende a destacar os fatores materiais 

condicionantes das relações entre os atores, ao mesmo tempo em que os liberais 

enfatizam a autonomia relativa para promover a cooperação. Por outro lado, a 

corrente construtivista defende a importância das normas como principal mecanismo 

de persuasão, por parte das instituições internacionais, com sua projeção moral e 

legitimidade para propor agendas próprias em relação ao poder estatal. 

 A sequência dedutiva, portanto, é que, a partir da criação da organização 

internacional, é estabelecida alguma capacidade coercitiva para ela, intrínseca ao 

próprio reconhecimento de alguma autonomia do poder decisório e a consequente 

anuência ou submissão pelos Estados. Para Linos (2007), há dois núcleos teóricos 

de sujeição dos Estados às recomendações das organizações internacionais. O 

primeiro, nitidamente coerente com o referencial neorealista, é definido como 

“enforcement model” e se baseia na racionalidade do ator estatal em maximizar os 

resultados das suas decisões. “Compliance depends on states' rational calculation of 

the costs of changing their policy to meet international commitments, wheighed 

against the benefits this change might bring, according to key exponents of the 

enforcement model” (LINOS, 2007, p. 548). O segundo núcleo se compõe das 

teorias gerenciais, que relacionam os desvios de conduta da institucionalização 

promovida pelas organizações internacionais à dinâmica dos fatores econômicos e 

sociais ou às limitações do próprio Estado para cumprir ou executar as 

recomendações das organizações internacionais. 
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Conclusões decorrentes desta discussão podem ser encontradas também em 

trabalhos de viés realista que enfocam o exercício analítico de conduta das 

organizações internacionais, em função do controle dos Estados sobre estas 

burocracias. Por exemplo, ao analisarem a delegação de funções do Estado para as 

organizações internacionais como meio de cooperação característico nesta situação, 

Hawkins et al. (2006) ressaltam que as organizações internacionais assumem maior 

poder e acabam por buscar interesses próprios, através de uma série de 

expedientes estratégicos. A base analítica é a teoria principal-agente (SINGER, 

2004), sendo que, através de uma formalização contratual, o agente, ou seja, a 

organização internacional, adquire autonomia ou poder discricionário na escolha das 

ações, para alcançar os objetivos definidos pelos Estados. “Where discretion gives 

the agent leeway the principal deems necessary to accomplish the delegated task, 

autonomy is the range of independent action avaiable to the agent” (HAWKINS, 2006, 

p. 7). 

 Nesta abordagem, delegação (delegation) é o mecanismo pelo qual o 

principal transfere a autoridade para o agente, para que este possa agir em favor do 

Estado. Neste sentido, é uma forma de cooperação conceituada por Keohane (1984), 

para quem, em geral, após acordo entre os Estados, a organização possa 

implementar determinada política. O instrumento que estabelece os limites de ação 

do agente é o contrato de cunho formal ou informal, sendo que permanece com o 

principal a possibilidade de revogação desta transferência de autoridade.  

Uma questão essencial, nesta relação, é a análise das modalidades de 

descumprimento deste acordo por parte dos agentes, ou seja, pelas organizações 

internacionais. Este raciocínio é pertinente para provocar o debate acerca dos limites 

encontrados pelas organizações para assumirem convicções e políticas próprias que 

eventualmente estejam em desacordo com os interesses dos Estados. Ao 

estabelecerem seus objetivos, os atos mais específicos para alcançá-los, 

usualmente, ficam a cargo da organização, do seu conselho diretor ou do 

secretariado-geral. 

   As modalidades típicas de desobediência de cunho administrativo das 

organizações, em relação aos propósitos dos Estados, são a “negligência”,  “o 

desvio de conduta” e a própria “autonomia institucional” (HAWKINS, 2006, p. 6). A 

mesma autonomia institucional, que se revela fator de desobediência ao Estado, é 
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um predicado significativo para efeito de execução dos objetivos próprios da 

organização, ou “[...] range of independent action that is avaiable to an agent and 

can be used to benefit or undermine the principal” (idem, p.6). Em princípio, a 

autonomia da organização pode ser avaliada sob a ótica dos condicionantes, para 

execução das tarefas a ela atribuídas. Especificamente, em relação ao exercício de 

transferência de políticas públicas, a autonomia pode ser encarada como um atributo 

favorável.   

Diferente da primazia do controle do Estado sobre as organizações 

internacionais, Koremenos (2001) assume o viés institucionalista, ao destacar a 

natureza instrumental dos organismos internacionais por parte dos Estados, cujos 

objetivos individuais ou coletivos são alcançados, através da criação das instituições, 

num quadro de cooperação. O desenho institucional é capaz de afetar os resultados 

e tende a criar uma rigidez nas relações de poder, como é o caso do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, citado pela autora. Daí, a atenção dos Estados em 

dispender esforços para conceber a instituição conforme  seus interesses. Em 

decorrência, os comportamentos das unidades estatais passam a sofrer prescrições 

e restrições. Esta aceitação de limitação da conduta do Estado, até passível de 

algum obstáculo coercitivo, encontra amparo em modelos teóricos mais 

reconhecidos: de equilíbrio múltiplo (KRASNER, 1982) ou decorrentes de um dilema 

de ação coletiva (OLSON, 1965). 

 Seja pela abordagem realista ou institucionalista, a discussão se desloca 

para os benefícios alcançados pelos Estados em relação às organizações 

internacionais. A credibilidade se revela uma prerrogativa moral de considerável 

peso político (HAWKINS, 2006). Na esfera econômica, pertencer às organizações 

internacionais assegura aos demais participantes a previsibilidade de 

comportamento. É o caso, por exemplo, da situação típica das expectativas positivas 

dos atores internacionais, em relação à gestão monetária e fiscal, asseguradas, 

quando do respeito às recomendações de organismos internacionais de sólida 

reputação técnica. Os efeitos alcançam até a legitimidade para a adoção de políticas 

públicas implantadas internamente, se, reconhecidamente, forem resultantes de 

indicação de organizações internacionais. 

 Dentre os benefícios obtidos pelos Estados provenientes da cooperação, 

através de uma organização internacional, os dilemas de ação coletiva 

correspondem às externalidades políticas. Neste caso, a organização internacional 
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se incumbe de encontrar os meios de coordenação e colaboração: “[p]ublic goods 

constitute a major class of collaboration dilemmas. When states can benefit from a 

good whether or not they contribute to its provision, the classic free rider problem 

arises and, in the absence of centralized provision, the outcome is likely to be sub-

optimal.” (HAWKINS, 2006, p. 16) 

 As decisões tomadas no âmbito das organizações afetam tanto a postura dos 

Estados, em relação às questões políticas internacionais mais sensíveis, quanto à 

segurança e aos conflitos, bem como em relação à adoção de medidas no plano 

doméstico, representadas pela criação e alteração de dispositivos legais ou práticas 

de condutas governamentais. 

Para Hawkins et al. (2006, p. 17), “[...] presumably the IO and its leadership 

stand someplace near the median of the managing coalition of member states. On 

any particular policy choice, therefore, the leadership will try to move the group closer 

to its own ideal point and, therefore, closer to the managing coalition's collective 

preference.”    

  A concepção racional da instituição internacional (rational design) está 

implícita na arquitetura concebida pelos criadores e reformadores das instituições. 

Os elementos desta construção são materializados em reuniões e conferências 

diplomáticas, conforme as condições históricas e os desafios passam a exigir 

(KOREMENOS, 2001). Ao pressupor a resultante racional do propósito do agente, a 

cooperação justifica a sujeição dos atores estatais ao conjunto de normas e regras 

de convivência estabelecidos e formalizados pelas organizações. “IO's can convince 

member states of the rightfulness and appropriateness of particular international 

norms, or seek to incentivize states into adopting these norms based on rational 

calculation of functional benefits.” (BAUHR; NASIRITOUSI, 2012, p. 542). 

           A divergência de interpretação referente ao grau de autonomia e de 

capacidade coercitiva das organizações em relação aos Estados foi o objeto de 

análise, nesta parte inicial, deste capítulo. Este debate de forte conotação teórica é 

necessário para amparar o exercício interpretativo que se segue, no qual as 

organizações internacionais são criadas ou se constituem como entidades de 

personalidade própria, capazes de desenvolver políticas públicas e de poderem 

efetivá-las entre os países afiliados. 
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        Daí, surge o questionamento sobre a dimensão de poder destas organizações 

imersas no meio internacional para a execução das tarefas. A ampla discussão do 

foro de competência das organizações internacionais tende a se aglutinar em duas 

dimensões. Na dimensão de poder material, se encontrariam as agências de 

promoção econômica (vantagens comerciais, empréstimos, investimentos, 

assistência técnica). Na dimensão da esfera normativa, são defendidos os preceitos 

morais, ideológicos, socializantes, de cunho universal para o ambiente internacional 

comunitário. São estabelecidas as regras da conduta governamental. “IOs do not 

need to produce hard law to influence domestic policies” (FINK, 2012, p. 2). 

Entretanto, Linos (2007) e Obinger et al. (2003) chamam a atenção para a 

pertinência de críticas de que não há uma dimensão essencialmente pura em termos 

materiais ou normativos. Por exemplo, a realidade demonstra inúmeras situações 

em que as sanções, pelo descumprimento de normas ensejam ônus de cunho 

material. 

          Persuasão, convencimento, indicação e promoção são expressões mais 

utilizadas pela literatura que procura demonstrar a capacidade de exercício de poder 

das organizações internacionais, quando suas atitudes, através destes instrumentos, 

estão distantes da esfera tipicamente coercitiva (O'BRIEN, 2002; FANG; STONE, 

2012). Nestas situações, os mecanismos de inclusão das ações dos governos aos 

objetivos das organizações internacionais indicam o poder de “integração” (idem, p. 

543), não coercitivo, em que os governos são levados a assimilar padrões 

internacionais, a despeito do eventual descumprimento ser desprovido de sanção 

mais objetiva e significativa, por parte da instituição ou dos membros desta. É a 

dimensão correspondente à esfera normativa. Os mecanismos de inclusão usam da 

persuasão e revelam o processo de “integração”, dimensão correspondente à esfera 

normativa. 

Bahur e Nasiritousi (2012) distinguem os elementos de pressão coercitiva, 

disponíveis para as instituições internacionais, ligados ao conceito de enforcement, 

no qual o Estado enfrenta consistentes possibilidades de arcar com o ônus causado 

pelo desafio às organizações internacionais. Esta esfera coercitiva guarda 

correspondência com o poder da “contestação” das organizações internacionais, tipo 

de poder abrangente que envolve a afirmação dos seus interesses junto aos 

governos, em questionamento à ordem doméstica existente. 
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Dentre os instrumentos de ação das organizações internacionais sobre os 

governos, certamente, as ideias assumem o papel predominante, para moldar um 

padrão coletivo de comportamento. Linos (2011), por exemplo, demonstrou a força 

das recomendações das Nações Unidas sobre o eleitor estadunidense. É através da 

força ideológica ou doutrinária, amparada pela legitimidade institucional das 

organizações internacionais, que os instrumentos discursivos geram mais impacto 

nas políticas domésticas, ou seja, “establishing ideas on national political agendas” 

(JAKOBI, 2009, p. 34). Para esta autora, dois aspectos podem ser destacados: as 

ideias são capazes de revelar uma relação causal para o desenvolvimento de 

políticas domésticas e as ideias precedem, normalmente, outros instrumentos de 

ação pública. “Ideas pave the path for following policy initiatives and they are also the 

first element of political change.”(idem, p.34). 

 

Accordingly, ideas shape the understandings that underpin political action 
and the rationale and purposes of organizations and policies. As far as the 
role of transnational actors is concerned, especially crucial are the ideas that 
can supply country-level policy actors with goals, norms, blueprints 
grounded in a set of assumptions about to adress the issues of the day 
through the use of specific policy instruments. (BÉLAND; ORENSTEIN, 2013, 
p. 127) 

 

Entretanto, como as organizações internacionais não dispõem da capacidade 

de determinação nas escolhas políticas domésticas, elas são compelidas a 

exercerem o poder das ideias, “[v]ehicle through which they can influence domestic 

policy development” (idem, p.127). Para estes autores, as ideias assumem também 

outras funções: reduzem as incertezas dos atores em tempos de crise, através de 

maior institucionalização, e auxiliam os atores a definirem seus interesses, através 

de compreensão da sua realidade material. Nesta tarefa de moldar o comportamento 

dos Estados, o reconhecimento da competência burocrática e da especialização das 

organizações internacionais contribui para habilitá-las a exercerem seu poder, 

através dos instrumentos descritos, a seguir (JAKOBI, 2009). Ao defenderem novos 

paradigmas e abordagens políticas, os recursos humanos das organizações 

internacionais tendem a torná-las dinâmicas e mais abertas aos novos ambientes 

internacionais (FANG; STONE, 2012; GUIMARÃES, 2012). 

  Com efeito mais significativo sobre a adoção de políticas públicas pelos 

Estados, certamente, a “padronização” comportamental (JAKOBI, 2009) 
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estabelecida pelos organismos internacionais se destaca exatamente pelo grau de 

influência alcançado sobre ampla diversidade de áreas domésticas (econômicas, 

sociais, técnicas, etc.). Não há como deixar de observar a proximidade funcional 

entre a padronização e outro instrumento utilizado pelas organizações internacionais: 

a coordenação das condutas estatais. Também caracterizada como instrumento de 

monitoramento, a coordenação se torna um mecanismo permanente de observação 

da comportamento estatal e de seus cidadãos em relação às prescrições ou normas 

expressas na padronização. “[c]oordenative functions are intended to explore the 

progress of countries toward a common policy aim.” (idem, p. 35). 

 Pode-se concluir que, para uma organização especializada no estudo e na 

análise de uma problemática, e consequente assessoria aos Estados para a solução, 

os instrumentos principais para a transferência de políticas públicas são a 

disseminação discursiva e o estabelecimento de um padrão comportamental. A 

assistência técnica é o terceiro instrumento característico de instituições 

internacionais de atividades técnicas, sobretudo, quando destinadas aos países 

subdesenvolvidos (JAKOBI, 2009). 

 Estes três instrumentos serão utilizados como critérios de análise, nesta tese, 

nos capítulos seguintes, para verificar o papel da Cepal como instituição de difusão 

de ideias e de transferência de políticas públicas para a América Latina, e os 

resultados em relação ao Brasil. 

Ao abordar os interesses das organizações internacionais, decorrentes dos 

objetivos estabelecidos pelos Estados, conforme a interpretação de base realista 

prevalecente (HAWKINS, 2006), surge o debate da permeabilidade destas 

instituições para a absorção de novos elementos da agenda internacional. A 

despeito das peculiaridades da identidade burocrática e da rigidez jurídica dos 

acordos constitutivos das organizações internacionais, elas são abertas à dinâmica 

política e sensíveis às afirmações ideológicas. A capacidade de adaptação das 

organizações internacionais às mudanças da realidade internacional resulta, 

também, em flexibilidade na defesa dos seus interesses: 

 

International organizations are not consistent over time in their policy 
preferences because they are not subservient to a single interest group or 
state, but rather open systems, vulnerable to a wide variety of influences and 
experts committed to competing social policy ideas and paradigms. 
(BÉLAND; ORENSTEIN, 2013, p. 128). 
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Diferentemente do compromisso ideológico dos grupos geradores de ideias 

de repercussão internacional, como o de alguns think tanks mencionados na seção 

anterior, as organizações internacionais são mais suscetíveis às mudanças de 

interesses, às complexidades operacionais e aos movimentos ideacionais. Estas 

características tornam suas afirmações políticas sobre os Estados mais flexíveis no 

longo prazo. Portanto, a conceituação de “paradigma” para definir a abordagem 

política da organização internacional é mais adequada, haja vista o sentido analítico 

deste conceito para identificar os destacados recursos discursivos das organizações 

internacionais. A estabilidade política de curto prazo é coerente com a capacidade 

adaptativa ao meio internacional em longo prazo. “Policy paradigms often are seen 

as a major source of policy stability. This is the case because policy paradigms are 

coherent set of assumptions that help policy actors reduce uncertainty on deal with 

emerging social and economic problems using integrated policy solutions.” (idem, p. 

128). 

A próxima seção expõe a difusão e transferência dos movimentos doutrinários 

de política econômica mais significativos do século XX, o keynesianismo e o 

liberalismo. 

 

1.5  A Difusão e a Transferência das Doutrinas Econômicas no Século XX 

  

O keynesianismo e o liberalismo são paradigmas que abrangeram 

consistentes deslocamentos internacionais de ideias, experiências, ações e planos 

governamentais estruturantes da ordem econômica e social. Consolidam-se como 

fenômenos de dimensão global pela universalidade de adoção dos seus princípios e 

são característicos dos processos de difusão e de transferência de políticas públicas.  

As duas vertentes são apresentadas como maior referência empírica para a 

análise da influência do meio internacional sobre a concepção e execução de 

políticas públicas. Neste sentido, justifica-se esta apresentação pela expressiva 

dimensão política destas duas doutrinas econômicas, refletida na extensão histórica 

em que prevaleceram e na amplitude das unidades nacionais alcançadas. 
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1.5.1  O Keynesianismo 

 

O propósito desta subseção consiste em avaliar brevemente o deslocamento 

da doutrina keynesiana entre diversos países, bem como, sua implementação 

através de diretrizes próprias para regimes políticos heterogêneos. Sob a forma de 

política econômica de marcante significado histórico em diferentes condições 

econômicas, busca-se enfatizar os meios característicos dos processos de 

transferência e de difusão, a partir de algumas experiências que possam definir 

situações típicas da temática deste trabalho. O objetivo, portanto, não contempla 

análise da validade teórica deste pensamento econômico ou a interpretação dos 

resultados das aplicações desta teoria para efeitos de política macroeconômica. 

Algumas características marcantes da teoria keynesiana ensejam linhas 

definidas de políticas econômicas, sobretudo em relação ao nível de atividade 

econômica e ao emprego. As principais mudanças de concepção acerca do 

gerenciamento macroeconômico podem ser sintetizadas como meios indicativos 

para superação de quadros recessivos e de alto desemprego de mão de obra, como 

aquele de meados da década de 1930. 

A maior contribuição teórica do keynesianismo está diretamente relacionada a 

uma mudança vital dos papéis da oferta e da demanda agregada sobre a atividade 

econômica. Parte-se da contestação e superação da “Lei de Say”, de que a oferta 

cria sua própria demanda através da equivalente remuneração dos fatores de 

produção. Pela busca de maior estabilidade e crescimento econômico, caberia ao 

governo, segundo a doutrina keynesiana, influir na demanda para alcançar o pleno 

emprego dos fatores de produção e, em especial, do trabalho. Esta proposição já 

estimula a prática de uma postura governamental mais ostensiva. 

 Portanto, como decorrência de uma nova interpretação das forças de oferta e 

de demanda, é dada maior atenção à política fiscal em detrimento da política 

monetária. Ao focar o nível de emprego, mesmo que haja disciplina monetária, pode 

haver distorções causadas pelas falhas de condução do processo de atuação sobre 

a demanda agregada. A moeda tem um papel mais passivo em relação aos efeitos 

sobre a atividade econômica. 

A tradução desta reversão teórica em termos de condução da política 

econômica se revelou objeto de questionamentos e posições divergentes. Para a 

formulação keynesiana, o equilíbrio ou eventual superávit fiscal não deveria se 
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constituir em objetivo permanente dos governos, visto que em períodos de 

desemprego, a emissão de títulos públicos, como meio de arcar com o déficit público, 

serviria para viabilizar os gastos até trazer a economia ao pleno emprego. Os efeitos 

do endividamento público e até da inflação são reavaliados. 

Ao traçar perfis comparativos sobre a adoção do pensamento keynesiano 

expresso, concretamente, em políticas públicas de gerenciamento de demanda ou 

de utilização do deficit fiscal como principal meio de superação da recessão do 

período entre guerras, Hall (1989) demonstra, a partir dos textos dos autores desta 

coletânea, o processo de difusão do pensamento keynesiano nas principais 

economias, a partir da década de 1930. As práticas keynesianas estavam sujeitas a 

três forças determinantes. 

A primeira força de cunho explicativo da adoção do pensamento keynesiano, 

enfatiza a importância da comunidade dos economistas, distinta da tradição dos 

administradores das finanças públicas. Semelhante a uma comunidade epistêmica 

nacional, sua importância depende da adesão à ideologia keynesiana, originária do 

meio acadêmico e até de uma reverência maior à validade política das novas 

proposições do que o mero reconhecimento teórico. Neste sentido, para este grupo 

de economistas, vale a defesa da aplicação de medidas concretas e inovadoras e de 

sua capacidade em influir nas estruturas políticas decisórias. 

        Como segunda força, destacam-se a formação teórica, a experiência, os 

compromissos técnicos e administrativos das burocracias de Estado. Há maior 

permeabilidade a novas ideias, nas principais instâncias administrativas 

responsáveis pela política econômica. É a “configuração institucional do estado” 

(idem, p. 11). Guardadas as particularidades de cada governo, incluem-se o tesouro 

nacional, ministério das finanças, os bancos centrais, conselhos presidenciais e até 

departamentos para comércio, indústria e emprego. 

       Por fim, a coalizão de grupos sociais com interesses definidos e 

representatividades políticas próprias corresponde a uma terceira força significativa 

para apoiar ou contestar as alternativas keynesianas na busca por uma parcela da 

renda. Neste caso, o contexto político, a pressão de grupos, a participação de 

sindicatos definem os resultados. Também é caracterizada como a abordagem dos 

círculos “concêntricos” (LEE, 1989). 
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Administrative arrangements may facilitate or stifle the emergence of 
innovative ideas, but without the acquiescence of important social groups, 
these innovations as to produce lasting policy innovation are unlikely to 
endure. Thus, building coalitions of support for particular policies is the 
second process needed to produce lasting policy innovation. To make sense 
of the position of a social or economic group around a particular policy issue, 
we need to look beyond the economic interests of individual groups: policy 
preferences are not simply a reflection of economic interests but rather 
represent a choice among an array of alternatives (WEIR, 1989, p. 59).   

        

Uma questão recorrente aos analistas da adoção de medidas de cunho 

keynesiano nas economias industrializadas se refere ao atraso e à hesitação de sua 

efetiva implantação em meio ao auge da crise da depressão econômica do período 

entre guerras. As ideias keynesianas já haviam se consolidado entre os círculos 

acadêmicos e contaminado algumas burocracias econômicas. Portanto, resta a 

questão sobre os motivos da resistência dos governos em relação à única alternativa 

reconhecidamente consistente para redução do desemprego e melhor 

gerenciamento do deficit público então vigente. Afinal, para o fato das despesas 

públicas serem maiores do que a receita, já era consensual que a causa se devia à 

significativa redução da taxa de crescimento econômico durante a estagnação 

daqueles anos. 

 Para os Estados Unidos, a despeito da maior receptividade de nova geração 

de economistas simpáticos ao ideário keynesiano, aceita-se que somente a partir de 

1939, durante o governo Roosevelt, após a crise recessiva e fiscal dos anos 

precedentes, o governo assumiu a aceitação de políticas efetivamente keynesianas. 

Até a crise de 1937, poucos intelectuais responsáveis pelo New Deal eram 

economistas, e dentre estes, alguns poucos dominavam macroeconomia. Contudo, 

ocorreu uma expansão administrativa com consequente descentralização. Jovens 

economistas, com domínio do pensamento keynesiano, começaram a ocupar 

importantes cargos na administração pública federal (Tesouro, Departamento de 

Comércio): “[i]n the United States, by contrast, the much more fluid institutional 

structure made the entry of innovative policy proposals easier, but created a more 

difficult process of consolidation.” (WEIR, 1989, p. 73). Ademais: 

 

As many authors have noted, Roosevelt did not start out having much 
interest in deficit-financed pump priming. The attitude toward budget 
balancing was relatively orthodox. The first half-decade of the New Deal 
came in commercial and monetary policy, in regulation of markets, price 
supports, welfare subsidies, and the like. Demand management emerged by 
experience, after other things were tried (GOUREVITCH, 1989, p. 94). 
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Entretanto, somente em 1946, durante o governo Truman, o polêmico 

“Employment Act”, apoiado por sindicalistas e empresários, pode ser definido como 

o instrumento que reconhece ao governo a sua responsabilidade, através do 

Conselho Econômico da Presidência, em adotar medidas em busca do pleno 

emprego (SALANT, 1989): 

 

If the shift of emphasis in policy from stabilization of the cycle to continuing 
maximum employment is regarded as part of the absorption of Keynesian 
doctrines and policy into government  thinking, it should be dated as having 
occurred during the Truman administration, then reversed or displaced by 
other considerations or ignored during the Eisenhower administration, and 
then, restored during the Kennedy administration (SALANT, 1989, p. 48). 

 

Diferente da Inglaterra, nos Estados Unidos não ocorreu uma polarização e 

definição política expressiva ou partidária em relação às ideias de Keynes. Muito 

mais focados nas responsabilidades advindas do déficit fiscal proposto, parte do 

setor empresarial, comércio e indústria se uniu à representação dos agricultores 

para rejeitar o “Employment Act”, com receio da expressiva dívida pública causada 

pelo projeto. 

Independentemente da discussão teórica da validade da interpretação de 

Keynes em relação ao pleno emprego, no que concerne ao equilíbrio de longo prazo 

e ao planejamento, restam duas outras dimensões fundamentais sobre a difusão e 

implementação de políticas públicas de cunho keynesiano. Como já foi mencionado, 

de um lado, situa-se a estrutura institucional e burocrática, e do outro, as coalizões 

político-partidárias. As limitações ou resistências e o momento em assumir 

explicitamente a proposição de políticas nitidamente keynesianas distinguem as 

diversas experiências europeias, favoráveis ou resistentes a este receituário 

econômico. 

A despeito dos questionamentos gerados pela discussão acadêmica sobre as 

limitações e resultados questionáveis de práticas keynesianas, havia um elemento 

favorável aos governos de diversos países, como era a situação da Inglaterra, 

ansiosos por um endosso para o aumento dos gastos públicos, tendo em vista a 

pressão gerada pela classe trabalhadora desta nação: “[...] the political strength of 

organized labour in Britain, as exercised through the labour party, accounts for the 

much earlier consolidation of Keynesian policies there.” (WEIR, 1989, p. 56). 

Entretanto, em relação ao Keynesianismo na Grã-Bretanha, é imperativo 
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descrever o monolitismo burocrático responsável pela administração econômica, 

dominada pelo Tesouro, rigidamente hierarquizado, fechado e com poderes 

absolutos. É surpreendente a concentração de atribuições no Tesouro Nacional, 

sobretudo a partir do fim da 1a Guerra Mundial, com a determinação de contenção 

de despesas. Além de poder vetar programas, despesas de outros departamentos, o 

Tesouro estabelecia regras e os perfis profissionais necessários para a 

administração pública e para a carreira do funcionalismo público (idem, p. 61). 

Contrários às propostas keynesianas, os economistas da principal instituição 

econômica pública se apegavam à noção de que o desemprego deve ser atenuado 

com redução de salários reais e de que os gastos públicos estimulam a inflação. 

Mudanças nas convicções teóricas, acerca dos riscos de utilização de medidas 

menos ortodoxas, passaram a ser abertamente consideradas, ao final da década de 

1930. 

Em relação ao quadro político de suporte às decisões econômicas na 

Inglaterra, é significativo e determinante o papel do Partido Trabalhista. A única 

concessão após a saída do governo trabalhista em 1931 havia sido a perda da 

conversibilidade da libra esterlina como meio de estímulo monetário. O Tesouro 

permanece conservador nesta década, alegando até dificuldades práticas das 

propostas progressistas. Há que se esperar até o curso da guerra para que o 

Tesouro perca a sua centralização e hegemonia. O próprio Keynes se torna 

conselheiro do Tesouro em 1940 e o orçamento de 1941 já demonstra compromisso 

com a planificação e maior tolerância aos gastos públicos para investimentos 

contracíclicos. Ainda assim, as ideias de Keynes eram concretizadas em função do 

temor do desemprego da década anterior. Superada a guerra, face ao desequilíbrio 

de balanço de pagamentos e ao surto inflacionário, o Tesouro, composto de quadros 

técnicos mais ecléticos, retoma sua primazia. (WEIR, 1989) 

Com a edição do “White Paper on Employment Policy”, em 1944, o governo 

assume “a manutenção de um nível alto e estável de emprego como um dos seus 

principais objetivos e responsabilidades” (idem, p. 79). Após a guerra, o principal 

defensor do nível de emprego, o Partido Trabalhista, insistia em condicionar o 

emprego à defesa dos interesses nacionais. A nacionalização e estatização de 

diversos setores, como transportes, energia, mineração, e até do Banco da 

Inglaterra, defendida pelos trabalhistas desde os anos 1930, passaram a ser 

articulados quando o partido assume o poder em 1945. Estas proposições 
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socializantes não encontravam o menor respaldo na doutrina keynesiana e foram 

posteriormente abandonadas, à medida que setores operários e empresariais 

rejeitaram o intervencionismo. 

Por outro lado, os conservadores apoiaram o documento, visto que as 

propostas inerentes de cunho keynesiano eram razoáveis e coerentes em termos 

ideológicos, pois preservavam o nível de emprego e da atividade industrial, com 

reduzida intervenção governamental. Com exclusão do nacionalismo, seria um meio 

de preservar o prestígio do Partido Conservador, durante a guerra, sem associação 

à imagem de causador da recessão dos anos anteriores à guerra. Após o abandono 

do intervencionismo estatal como meio de planificação pelo Partido Trabalhista, na 

crise de 1947, houve uma convergência ideológica em favor do keynesianismo: 

“[k]eynesian economic management's much less intrusive approach to economic 

regulation afforded welcome relief from the unprecedent peacetime intervention 

occasioned by Labour's planning efforts.” (idem, p.75). 

Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha se revelaram as situações mais 

emblemáticas de adoção do keynesianismo, a despeito das reconhecidas diferenças 

da representatividade política e das estruturas sociais entre os dois países. Mas a 

literatura sobre este tema também busca explicação para outros países 

industrializados que não podem ser identificados como casos inequívocos da 

utilização das propostas Keynesianas, em sentido estrito, ao menos no que 

concerne ao período entre guerras e em alguns anos posteriores. Entretanto, a partir 

da década de 1960, com a afirmação do estado de bem-estar social, maior 

participação de partidos reformistas de esquerda e pragmatismo sindical, as 

medidas de política macroeconômica de controle de demanda e até de pressão 

sobre o nível máximo de emprego podem ser reconhecidas, sem as consequências 

negativas de inflação elevada ou endividamento público exagerado. 

São diversos os fatores de resistência ou indiferença ao keynesianismo. Em 

relação à França, nos anos entre as guerras, o keynesianismo era comparado à 

política autárquica nazista, distante das convicções do laissez-faire. Mas a 

constatação das virtudes surgiu após a guerra, pela necessidade de planejamento, 

modernização industrial e competitividade internacional. Como expõe Rosanvallon 

(1989), o keynesianismo na França correspondeu a uma expressão cultural da 

relação sociedade-estado: “France is the country in which the penetration of 
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keynesian doctrine took place most slowly, but its ultimate triumph was perhaps more 

complete there than virtually anywhere else.” (idem, p. 171). 

No caso da economia alemã, a doutrina keynesiana se confundia com os 

percalços causados pela hiperinflação do período entre guerras e com o temor das 

consequências dos deficits públicos. Outro fator significativo seria o enfoque dos 

economistas alemães em políticas de longo prazo, ou a relação entre o 

intervencionismo estatal e a experiência nazista. Ou até mesmo, o ceticismo do 

serviço público: “Germany's civil servants thought that deficit spending and thus a 

broadly defined keynesianism was rather like original sin: it had been around for a 

long time and no one needed to teach politicians how to do it.” (JAMES, 1989, p. 

253). Além disto, o foco nas exportações industriais como meio de crescimento, 

aliado à expressiva poupança doméstica e um banco central independente, levava à 

relativização da oportunidade das soluções keynesianas. Somente após a 

participação do partido social-democrata no poder em 1966, num momento de 

recessão e de desemprego, o keynesianismo passou a ser efetivamente aceito na 

Alemanha. (ALLEN, 1989) 

Em termos doutrinários, o keynesianismo se configurou como uma força 

política no eixo econômico anglo-saxão. Persistem controvérsias acadêmicas acerca 

das medidas de política econômica, então adotadas, bem como o instrumental 

utilizado de forma propositiva ou providencial, para que se aceite corretamente o 

título de doutrina keynesiana às decisões tomadas em diferentes circunstâncias 

históricas. Por outro lado, são inequívocas a ampliação e a consolidação 

institucional nas burocracias governamentais após a 2a Guerra Mundial, da 

convicção da prioridade na manutenção do emprego e na utilização de recursos 

fiscais para este fim. 

É neste sentido que o keynesianismo foi, ostensivamente, envolvido na 

arquitetura e construção do ordenamento das relações econômicas internacionais, 

alguns anos antes do fim do conflito militar da 2a. Guerra Mundial. Esta onda 

ideológica de disciplina da liberdade econômica motivou a criação das maiores 

instituições de promoção econômica internacional, o Fundo Monetário Internacional 

e o Banco Mundial. Mas, se o keynesianismo desafiava dogmas econômicos liberais, 

não há como fugir a um questionamento direto. Se o resultado destes arranjos 

diplomáticos entre Estados Unidos e Inglaterra corresponde à institucionalização do 

liberalismo inserido na nova ordem econômica internacional, materializada em 
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organizações internacionais com objetivos sólidos e influentes nas decisões 

nacionais, afinal, cabe a pergunta sobre o papel do keynesianismo nesta empreitada. 

De acordo com Ikenberry (1993): 

 

A set of policy ideas inspired by keynesianism and embraced by a group of 
well-placed government specialists and economists was crucial in defining 
government conceptions of postwar interests, building coalitions in support 
of the postwar settlement, and legitimating the exercise of American Power, 
particularly as these British and American experts engineered a shift from 
the contentious trade issues, an area where an emerging “middle ground” 
had been created by Keynesian ideas (IKENBERRY, 1993, p. 58). 

  

Para o autor, é este “novo pensamento”, de inspiração keynesiana, que foi 

capaz de acomodar interesses divergentes entre o livre comércio, defendido pelo 

Departamento de Estado, e o sistema imperial preferencial de comércio da 

Comunidade Britânica. Foi a nova maneira de pensar destes economistas e 

diplomatas, impregnada das virtudes keynesianas verificadas durante o esforço 

industrial de guerra, que possibilitou alcançar um “meio termo” entre o laissez-faire 

absoluto e o intervencionismo e regulação, ainda presos às questões imperiais e de 

zonas de influência. Mesmo assim, dentro da Administração Roosevelt, ao final do 

conflito, um resistente grupo de economistas keynesianos do “National Resources 

Planning Board”, apoiado pelo vice-presidente Wallace, priorizou o pleno emprego 

nacional, em detrimento do multilateralismo, do liberalismo comercial e financeiro, 

princípios da nova arquitetura econômica internacional. 

Durante as negociações de Bretton Woods, de 1944, “[i]n both Britain and the 

United States, most of the ideas that made their way into Bretton Woods agreement 

were widely shared among what be called liberal-minded international economists, 

many of whom were Keynesians” (IKENBERRY, 1993, p. 69). No campo monetário, 

a participação direta de Lord Keynes, ao defender uma proposta mais regulatória da 

liquidez internacional, através de um centro monetário emissor, demonstra clara 

concepção da estabilidade de trocas internacionais, coerente com a própria doutrina. 

Afinal, buscava-se a manutenção do pleno emprego e estabilidade nas economias 

através de “new levels of international management and supervision of national 

monetary and trade policies” (idem, p. 70). 

A subseção seguinte aborda o segundo movimento mais significativo, em 

termos de difusão ou de transferência de políticas públicas. Certamente, o 
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universalismo e o passado doutrinário do liberalismo contribuem para a geração de 

uma multiplicidade de manifestações de ordem política e econômica que podem ser 

creditadas às influências dos demais atores estatais e de algumas instituições 

internacionais. A contemporaneidade, a simultaneidade e a variedade destas 

experiências estimulam a investigação deste fenômeno como movimento singular 

dos processos e mecanismos descritos nas seções anteriores. 

 

1.5.2  O Liberalismo 

 

 O liberalismo tem sido um dos movimentos políticos e econômicos 

internacionais mais importantes nas últimas décadas. Sua projeção pode ser 

interpretada como fenômeno poderoso para os governos e suas economias. A 

resultante se revela num conjunto de reformas e ajustes nacionais correspondentes 

ao processo de difusão ideológica e de transferências de experimentos políticos de 

redução da interferência estatal. Sob este referencial de ações liberalizantes comuns 

se encontram tradicionais ideias econômicas e fortes preceitos políticos. 

 Muito embora sua matriz ideológica remonte à realidade pré-industrial, as 

proposições reformistas em direção a uma ordem mais liberal foram consolidadas 

paralelamente à redução das expressões socialistas. E no conjunto das relações 

internacionais, podem ser identificadas inicialmente pela liberalização comercial e 

pela maior abertura ao investimento estrangeiro. Aliado ao governo Reagan nos 

Estados Unidos, a experiência da administração liberal de Thatcher na Grã-Bretanha, 

no início dos anos 1980, serviu de referência à privatização, à flexibilização do 

mercado de trabalho, à abertura financeira para países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos (SIMMONS; DOBBIN, 2006). 

Na sequência, surge a liberalização financeira, através de retirada de 

restrições ou da criação de estímulos à circulação de capitais. O mercado de câmbio 

mais livre e flexível completa o quadro dos principais fatores considerados 

indicadores de liberalização econômica. De modo geral, parte-se de uma maior 

aceitação dos efeitos liberalizantes sobre o mercado em âmbito global. As reformas 

internas também constituem fortes indicadores para diagnóstico de difusão de ideias 

ou políticas. Significativas e expressivas deste fenômeno, elas dizem respeito à 

privatização, desregulamentação, reforma previdenciária, trabalhista e tributária, 

dentre outras. 



73 

 

 

Especificamente em relação ao fluxo de capitais, predomina a interpretação 

de que o próprio regime cambial de taxas fixas até 1973 era o principal fator de 

restrição aos fluxos livres de capitais. Em particular, sob a tutela do Fundo Monetário 

Internacional, os desequilíbrios causados pela conta de capitais não poderiam ser 

compensados por empréstimos desta instituição. Até mesmo para os países 

industrializados, com maiores disponibilidades de reservas, a saída de capitais, em 

termos gerais, contava com restrições que foram sendo suprimidas 

progressivamente, após a crise do petróleo da década de1970. Teoricamente, estes 

países perdiam a oportunidade de melhores taxas de retorno ou de remunerações 

deste fator, provenientes das economias subdesenvolvidas. Por outro lado, as 

nações subdesenvolvidas se privavam de alcançar melhores indicadores de 

crescimento econômico, de emprego e de bem-estar. 

Mais significativas e recentes foram as reformas adotadas pelas economias 

emergentes. O processo teve início pelo favorecimento dos investimentos externos 

diretos em setores, até então, exclusivos do capital privado nacional ou estatal. 

Devido aos projetos desenvolvimentistas nacionalistas, as virtudes geradas pela 

tecnologia e pelos capitais externos: elevação da renda nacional, modernização e 

estabilidade de longo prazo, foram sobrepujadas por motivações ideológicas e 

interesses de grupos domésticos. Mas, ainda persistiam, até o início da década de 

1990, diversos motivos para os países emergentes resistirem à pressão por 

liberalização de capitais, como o de portfólio (títulos públicos e privados), defendida 

pelo Fundo Monetário Internacional. Neste caso, segundo a argumentação liberal, o 

risco dos efeitos macroeconômicos provenientes de crises e volatilidades externas 

está diretamente condicionado aos fatores domésticos, à fragilidade do sistema 

bancário, ao deficit nas contas externas e ao desequilíbrio fiscal. As respostas sobre 

os motivos da liberalização ao capital internacional envolvem as vantagens obtidas 

pelo investimento externo direto e pelo aumento da eficiência e da produtividade do 

capital privado.     

Para a América Latina, os condicionantes da crise da dívida externa da 

década de 1980 já haviam sido parcialmente superados nas décadas posteriores. A 

despeito das inevitáveis, mas suportáveis remessas dos serviços ao exterior, a 

entrada de capitais tende a estabilizar a renda interna, tornando o crescimento 

econômico mais sustentável a longo prazo e menos dependente da poupança 
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doméstica. Favorece a transferência de tecnologia e também sinaliza para os 

agentes externos uma maior responsabilidade na condução da política econômica. 

Enquanto fenômeno de base política e ideológica, o movimento conceituado 

como neoliberal na América Latina sofre diferentes interpretações. Numa abordagem 

mais crítica das forças capitalistas, o processo é fruto de pressão dos Estados 

Unidos, principal articulador dos interesses do capitalismo internacional: “[d]uring the 

90's, the neoliberal model was imposed to varying degrees in virtually every country 

on the continent” (SADER, 2008, p. 5). 

Por outro lado, através de consistente bibliografia conservadora, concentrada 

em autores economistas (Sachs; Krueger; Dornbusch; Haggard), decisões políticas 

liberais são interpretadas como resultados de reformas econômicas austeras, 

visando à superação de crises e ao crescimento sustentável. Rodrik (1996) não 

propõe analisar as influências da adoção de medidas liberais em vários países, mas 

explicar a resistência às propostas tipicamente liberais. Neste sentido, ele afirma 

uma irracionalidade dos grupos sociais em resistência às reformas, o que leva a 

uma ação governamental mais forte, visto que as crises econômicas tornam as 

reformas inevitáveis. 

Ao considerar a crise econômica latino-americana da década de 1980, o autor 

assume a influência do sucesso de países asiáticos, motivado por políticas 

liberalizantes, voltadas para o mercado e de reduzidas intervenções governamentais, 

que passaram a servir de referência: “[t]he reforms were inspired at least in part by 

the East Asian experience” (RODRIK, 1996, p. 11). Uma segunda fonte de influência 

externa corresponde ao auxílio financeiro externo. Mesmo que se coloque de lado o 

papel coercitivo das inevitáveis condicionalidades tipicamente liberais dos 

organismos financeiros internacionais, já mencionadas anteriormente, se reconhece 

antecipadamente a força deste aspecto para justificar as reformas. Ou em casos 

extremos, o atraso das reformas se daria pela confiança neste apoio externo. Bem 

sintetizado por Rodrik (idem, p.30), “[b]ut the logic of this statement is not 

unassailable, even if the premise is accepted”. 

A referência mais comum de sucesso na adoção de políticas liberalizantes em 

diversos setores, da previdência social, da prudência fiscal e da criteriosa regulação 

de entrada de capitais, é o Chile: “a star performer” (SINGH et al., 2005, p. 11). Este 

quadro é o modelo adequado para estimular a permanência do capital externo em 

longo prazo (KOSE; PRASAD, 2003, 2004; MUSA et al. 1998, 2000, p. 9). 
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No entanto, estas conclusões genéricas dos benefícios da liberalização não 

encontram suporte integral face às evidências e aos testes empíricos. Neste sentido, 

os trabalhos de Kose e Prasad (2003, 2004) chamam a atenção para um maior 

cuidado na abordagem da relação entre liberalização financeira e crescimento 

econômico. Países emergentes que se envolveram na liberalização apresentaram 

taxas de crescimento maiores, mas não se verifica essa “relação causal” (idem, 2004, 

p. 51). Em síntese, os autores ressaltam os reconhecidos fatores de distorção, 

representados por políticas econômicas inadequadas com regime cambial fixo e 

deficit fiscal, além de sistema bancário desregulado e de mercado de capitais 

imaturo. Ainda sob a forma de um consistente teste de hipótese, os autores 

concluíram que os países mais abertos à globalização, em termos de comércio 

exterior e de integração financeira, tendem a sofrer menos os impactos inerentes à 

volatilidade da liberalização financeira sobre suas taxas de crescimento. 

 

[...] countries that are more integrated with the global economy through trade 
linkages appear to be able to tolerate higher levels of volatility without a 
negative impact on their growth rates. The results are similar, but weaker, for 
financial integration...Overall, our research suggests that exposure to higher 
volatility is not by itself a good reason for developping economies to avoid 
globalization, as the forces of trade and financial integration could help 
produce the adverse impact of volatility on economic growth. (idem, 2004, p. 
47). 

 

 Se reconhece efetivamente que, para avaliar os resultados das políticas 

econômicas adotadas, frente às proposições liberais, os processos políticos internos 

são fundamentais. Os atores domésticos, empresários, sindicatos, partidos políticos 

etc. se posicionam em relação ao curso do processo de liberalização, tomam 

decisões políticas relevantes que acabam por mascarar ou reduzir os efeitos da 

política internacional e das relações sociais com o exterior (SIMMONS; ELKINS, 

2004). 

Simmons e Elkins (2004) elaboraram uma análise empírica da difusão de 

políticas econômicas externas liberalizantes divididas em três áreas 

correspondentes no Balanço de Pagamentos: o fluxo de rendas, comércio e serviços 

(transações correntes), o fluxo do fator capital (conta capital) e do mercado de 

câmbio. Em termos de liberalização das relações econômicas internacionais, elas 

abrangem todos os tipos de transação e os preços relativos, além de terem sido 

consideradas as áreas mais significativas nos últimos anos: “[w]e argue that these 
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choices are influenced by the choice of other governments as much as they are by 

exogenously given domestic institutions or preferences that can be traced back to 

domestic political or economic structures.” (idem, p. 172). 

Nesse trabalho, os autores dividiram os mecanismos de difusão em dois 

grupos a serem testados. O primeiro se refere à alteração dos resultados ou 

vantagens obtidas pela adoção de determinadas políticas já adotadas por outros 

países e o segundo se refere às informações que podem levar às alterações das 

decisões governamentais. Dentre as conclusões dos autores, chama a atenção a 

alta correlação entre liberalização e a competição pelo capital, por países com 

similaridades nos indicadores econômicos (infraestrutura), sociais (educação) e 

identidade cultural (religião): “[t]here are good reasons to believe that governments 

are sensitive to external signals to liberalize and to restrict their monetary and 

financial policies” (idem, p. 186). De qualquer maneira, as conclusões são fortes 

para indicarem algum fator sistemático, não especificado, mas determinante para a 

liberalização, de cunho temporal e espacial. Enquanto os resultados acerca dos 

processos de difusão como causa da adoção destas políticas financeiras pelos 

pares regionais ou homogêneos são sólidos, por outro lado, em relação ao fluxo de 

comércio e em relação às chamadas variáveis reais (produto), parece não haver um 

movimento coordenado. 

 Semelhante aos resultados acima, Brooks, Forbes et al. (2003, p. 46) 

concluem que uma sincronização proveniente de “transmissão de choques entre 

fronteiras” leva a um movimento claro e consistente entre as economias  

(comovement) proveniente do mercado financeiro, mas, os resultados referentes ao 

comércio e à renda entre os Estados Unidos e as economias emergentes, por 

exemplo, indicam baixa correlação. Este sincronismo financeiro e de negócios, sob a 

égide de integração de mercados, aumentou com a intensificação do fluxo de 

capitais dos anos 1990. 

A interdependência não constitui fator, por si só, para estabelecer 

mecanismos de transferência, conforme assumem os pesquisadores do tema, mas, 

se revela um indício de decisões objetivas ou de cunho material, em relação às 

decisões dos demais. Este grupo de políticas públicas é composto de decisões 

liberais de competição pelo capital ou em acordos comerciais, sendo que o governo, 

normalmente assume as decisões ativas. Distinto dos resultados concretos, pode 

haver resultados intangíveis, de natureza refutativa. Comuns à imagem gerada pelas 
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decisões heterodoxas, face ao consenso característico dos indicadores de 

liberalização, os resultados se baseiam em evidências utilizadas em trabalhos 

pioneiros sobre prestígio e reputação, na esfera das relações internacionais 

(SCHELLING, 1978). 

Os outros motivos para a difusão de políticas liberalizantes, para Simmons e 

Elkins (2004), se enquadram no grupo de informações recebidas pelos governos 

para tomada de decisão. A suposição, tal como colocada pelos autores, é que os 

governos aprendem e, consequentemente, decidem pela observação dos “sucessos” 

alcançados pelos demais. Os dois meios de informação em relação ao liberalismo, 

descritos pelos autores: a comunicação e a referência cultural correspondem à 

aprendizagem. Diferente da difusão, como processo em si, observa-se que o 

mecanismo de aprendizagem envolve alguma recorrência dos contatos entre os 

agentes responsáveis ou da observação, autonomia e sistematização, para adoção 

de políticas. Para a comunicação, são os contatos governamentais que estabelecem 

o processo: “[i]t is well documented that the process of negotiating and maintaining 

institutional afiliations may create opportunities to learn and persuade” (idem, p. 175). 

Comum aos trabalhos de difusão, para o liberalismo como transferência de 

políticas econômicas e mudanças das decisões governamentais envolvidas neste 

processo, retorna-se regularmente à questão da separação entre os fenômenos 

internacionais gerais e os mecanismos de difusão específicos. A globalização e a 

capacidade regulatória das organizações internacionais de comércio e de finanças, 

por exemplo, usualmente, são citados como responsáveis pelas políticas domésticas 

pertinentes. Mas, as contribuições teóricas sobre difusão não se concentram sobre 

os efeitos do fenômeno, mas sobre os mecanismos de influência horizontal. 

Simmons e Elkins (2004) reconhecem que muitos analistas creditam a liberalização 

a estas forças, mais diretamente ao Fundo Monetário Internacional e ao “Consenso 

de Washington”, mas os próprios resultados indicam que estas abordagens são 

insuficientes para explicar o porquê das atitudes dos governos. 

Em relação à expressão “Consenso de Washington”, seu surgimento ocorreu 

em função das reformas econômicas caracterizadas como neoliberais, propostas 

como tema de discussão acadêmica no Instituto de Economia Internacional de 

Washington, em 1989. Transformou-se em um título ostensivamente utilizado, não 

mais para superação da crise da dívida externa latino-americana, mas para definir 
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um curso liberal predominante na região pelos dois focos de pressão já descritos: 

estabilização e crescimento econômico através de reformas. A lista criada por 

Williamson (2003), supostamente consensual, era composta por dez reformas. 

Abrangia estruturas domésticas, como a tributária e fiscal; setores externos, como as 

liberalizações comerciais e financeiras. Ao adquirir notoriedade, o título genérico 

assumiu um sentido estigmatizante e superficial, segundo o próprio autor. 

 

A plausible explanation for how this popular meaning arose is that 
opponents of reform decided to exploit the resentment that some reformers 
undoubtedly felt about the term, which they thought implied that they had 
adopted reforms because of pressure from Washington, not because of a 
rational calculation of national self-interest. If these reform opponents could 
also reinterpret [...] as an extreme set of market fundamentalist beliefs, then 
the chance of discrediting reform would be enhanced. (WILLIAMSON, 2003, 
p. 11). 

As pesquisas com forte comprovação empírica, acerca dos processos de 

difusão dispõem, normalmente, de mecanismos de separação entre a liberalização 

como difusão geral e o processo de difusão resultante dos mecanismos de 

transmissão de políticas específicas: “[i]n other words, diffusion is the result of 

increased globalization rather than the architecture on which globalization develops” 

(GUISINGUER; BRUNE, 2014, p. 4). Estes autores chamam a atenção para uma 

“rationale”, pela escolha de um governo em relação ao comportamento dos outros, 

ou dos seus pares, quando as conclusões confirmam a força das identidades. A 

liberalização financeira como processo, e a transferência de políticas liberais como 

mecanismos não podem ser sintetizados em observações genéricas resumidas num 

processo de globalização. 

 
Conclusões 

 
         A área de conhecimento, referente à difusão ou à transferência de políticas 

públicas, tem criado um novo espaço de análise das relações internacionais. Esta 

nova corrente de investigação científica não se submeteu à limitação do 

reducionismo realista ou ao subjetivismo construtivista. O desenvolvimento das 

pesquisas sobre as influências de diferentes atores internacionais, no curso das 

decisões nacionais, se consolida como complemento de valor científico inovador. A 

disponibilidade de metodologia qualitativa consolidada favorece a profundidade 

analítica para estudos de casos e situações específicas voltadas para as formas de 

transferência. Ao mesmo tempo, a sofisticação dos recursos metodológicos 
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quantitativos permite até distinguir reações mecânicas coletivas simultâneas de 

vários países a um único e determinante fator internacional, como é o caso de uma 

crise econômica global, da capacidade efetiva de influência de certa ideia ou política 

sobre a dimensão doméstica de cada realidade nacional. 

A literatura especializada assumiu, decisivamente, a efetividade da força 

material e ideacional de diversos mecanismos externos participantes das 

alternativas nacionais. A intensidade do reconhecimento do significado destas novas 

abordagens demonstra a solidez deste espaço acadêmico extremamente valioso 

para esta área de estudo. Conforme foi demonstrado, verifica-se, atualmente, uma 

fase de consolidação do quadro conceitual e dos dispositivos analíticos da difusão e 

da transferência de políticas públicas. Há maior definição da terminologia dos 

principais instrumentos: aprendizagem, coerção, competição etc. Em consequência, 

alcançou-se razoável organização da nomenclatura na busca de precisão dos 

significados dos vários deslocamentos de ideias, doutrinas, políticas públicas, 

programas etc. 

A mudança e variedade das fontes de transmissão do exterior gera 

complexidade para o discernimento dos tomadores de decisão governamental, na 

medida em que eles são envolvidos por demandas internas crescentes, acentuadas 

pela maior proximidade com a realidade internacional, propositiva de experiências e 

soluções por um lado, e, por outro, transmissora de direitos sociais e de conquistas 

políticas. Nesta tarefa, estes agentes se deparam com as possibilidades de redução 

dos custos das experimentações, em diversos setores da ação pública. Aliam-se às 

representações estatais domésticas as instituições especializadas com domínio 

científico, as comunidades epistêmicas de trânsito internacional e outros núcleos 

não governamentais com autoridade e prestígio para a radiação de princípios, 

ideologias e até paradigmas. 

O meio internacional pós 2a. Guerra é de afirmação das instituições 

internacionais. Apesar da inequívoca capacidade de influência dos novos atores não 

estatais sobre os ambientes domésticos, as organizações internacionais dispõem da 

condição singular de razoável poder e legitimidade, derivados também dos próprios 

atores nacionais que as compõem. Elas revelam proeminência na governança global 

e são capazes de moldar determinadas políticas, estabelecer agendas, estimular a 

promoção social e a igualdade, assegurar o respeito ambiental e até influir no 
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arcabouço legal dos Estados. Servem para disponibilizar suporte econômico, 

científico e técnico, para a realização de ações e programas, ou para fixar regras de 

conduta do interesse dos temas coletivos. Portanto, para o estudo da difusão e da 

transferência, há um progressivo reconhecimento do peso de suas atitudes, em 

relação às decisões governamentais nacionais. O debate acerca da capacidade 

coercitiva sobre os atores nacionais é ampliado para a consideração dos diferentes 

mecanismos de recomendação, indicação e persuasão. 

As forças políticas nacionais principais capazes de reproduzir doutrinas de 

política econômica, durante o século XX, certamente, assumiram a corrente 

keynesiana ou a liberal como marcos para o crescimento econômico e o bem-estar 

geral, em momentos históricos característicos. A literatura proveniente da economia 

política tem demonstrado o isomorfismo de uma série de decisões concernentes à 

função do Estado no ambiente econômico e à defesa das forças de mercado. 

Elencam expedientes fiscais, controles monetários e regimes comerciais que, 

claramente, representam ou se coadunam com os postulados destas vertentes. 

Inúmeras questões permanecem abertas à disposição do estudo da difusão ou da 

transferência, para análise de um fenômeno desta magnitude. Frente a esta 

simultaneidade das experiências e identidade das realidades, resta a esta nova área 

de conhecimento continuar a responder sobre os processos, mecanismos, agentes e 

instituições pertinentes a estes dois grandes movimentos internacionais. 

O próximo capítulo analisa o impacto da formação do pensamento original da 

CEPAL. São apresentados os principais textos geradores das formulações teóricas 

da superação do subdesenvolvimento, com referências aos argumentos mais fortes 

de cunho estruturalista de contestação da ordem econômica internacional vigente. 

São destacadas as construções analíticas mais relevantes de questionamento dos 

postulados da economia política tradicional. A descrição do contexto político e 

diplomático do arranjo institucional da afirmação da CEPAL, na década de 1950, 

contribuirá para dimensionar a sua força doutrinária e seu potencial político, como 

organização regional difusora de instrumentos para o desenvolvimento latino-

americano. 
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2 O PENSAMENTO DA CEPAL E OS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ECONÔMICA 

 
Ao celebrar cinquenta anos da existência da CEPAL, em 2000, Bielschowsky 

(2000, p. 15) abre seu texto de apresentação da coletânea dos principais trabalhos 

produzidos, referindo-se à organização como “[o] único centro intelectual em toda a 

região capaz de gerar um enfoque analítico próprio”. É inquestionável esta 

consideração, como ela é usual nas referências sobre a produção científica gerada 

na história desta instituição, ao ultrapassar sessenta anos, atualmente. Esta 

realização se expressou na criação de arcabouço teórico e analítico original, fruto de 

um pensamento oriundo da resposta aos próprios desafios da América Latina. Ao 

evoluir e se adaptar às transformações econômicas nacionais, foi capaz de atender 

aos projetos de desenvolvimento em realidades nacionais pouco homogêneas, sem 

distorcer a identidade do continente. Ao propor parâmetros de ação política para a 

superação das adversidades externas, das crises internacionais e do 

subdesenvolvimento, construiu um acervo em constante renovação. 

Neste capítulo, será respeitado o período histórico contemplado nesta tese, 

de 1949 a 1959, segundo critérios previamente estabelecidos, pertinentes aos 

objetivos deste capítulo. Para efeito de organização, será feita um levantamento do 

acervo teórico e analítico da CEPAL de 1949 a 1959. Dentre os critérios de 

demarcação deste decênio, encontra-se o fato de que, nestes primeiros anos de 

existência, o pensamento da CEPAL causou o impacto mais contundente nos 

círculos especializados dos núcleos governamentais de elaboração de políticas 

macroeconômicas latino-americanas, nos meios diplomáticos internacionais e nos 

centros acadêmicos. Há o predomínio da autoria de Raúl Prebisch, criador de um 

corpo doutrinário original. Sob a condição de secretário-geral, ele centralizou e 

definiu o curso das pesquisas. Ao final da década de 1950, o cerne doutrinário da 

instituição já havia assumido sua identidade e influído, significativamente, na política 

desenvolvimentista brasileira do período. 

Distintos do tronco predominante da teoria econômica clássica, dois 

elementos particularizam o perfil teórico cepalino e a ele reservam um espaço 

próprio, na economia política internacional. O primeiro é a utilização de uma 

metodologia fortemente baseada no processo histórico aliada ao recurso indutivo. O 

segundo é um referencial estruturalista como instrumento explicativo do 
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subdesenvolvimento latino-americano. Portanto, a construção teórica da instituição 

foi marcada pela dimensão política comum às criações de modelos de interpretação 

do subdesenvolvimento, derivados da ordem econômica internacional baseada na 

divisão internacional do trabalho. 

Esta divisão entre a força política na análise do subdesenvolvimento e o 

instrumental técnico e metodológico encontra respaldo em especialistas sobre a 

produção da instituição. Conforme Pedrão (1988, p. 44), “[a]o revisar a 

documentação gerada na primeira década da CEPAL, verifica-se que o debate 

formado ao redor de suas colocações teve simultaneamente um significado técnico, 

um ideológico e um político”. E, ainda, é reconhecida a importância da dinâmica 

social inerente à base teórica da análise cepalina. 

Neste capítulo, são contempladas as dimensões política e técnica da 

produção da CEPAL. Entretanto, as considerações de cunho sociológico, 

características do estruturalismo histórico, são incorporadas, neste capítulo, dentro 

da própria abordagem política geral, quando representarem instrumentos para as 

propostas de política econômica interna e externa. Os elementos sociológicos que 

implicarem relevância explicativa do subdesenvolvimento, derivados da teoria 

econômica, farão parte do conjunto intitulado “Matriz Teórica”, em uma seção própria. 

O compromisso primordial proveniente dos objetivos e das diretrizes 

estabelecidos para a organização, dentre outros, é assessorar os governos da 

América Latina para estabelecerem parâmetros decisórios em prol do 

desenvolvimento econômico. Daí, a sua proximidade para atender aos formuladores 

de políticas nacionais, através de um quadro analítico com suporte técnico, como o 

planejamento econômico, mas embasados em uma fundamentação teórica peculiar. 

O sentido normativo de sua natureza política se evidencia pelo próprio cunho 

doutrinário da interpretação do subdesenvolvimento regional aliado ao 

reconhecimento da relevância do Estado como promotor das transformações 

econômicas e sociais. 

Ao realizar uma síntese do pensamento da CEPAL, Rodriguez (1988) faz uma 

distinção semelhante, por assumir a natureza política da principal proposição 

cepalina, a industrialização. 

 
As contribuições da Cepal ao pensamento econômico sustentam uma 
modalidade política de desenvolvimento enfaticamente industrialista, 
complementada, por sua vez, por uma série de análises e recomendações 



83 
 

 

de política econômica. Quando a atenção se volta para essas contribuições 
de política... nota-se que o pensamento cepalino mantém pressupostos 
sobre as relações entre grupos e classes sociais e sobre as mudanças que 
nelas se produzem ao longo do processo de industrialização da periferia 
(RODRIGUEZ, 1988, p. 86). 

 
Em relação ao conteúdo da produção cepalina, serão apresentados dois 

planos: político e teórico. O marcante núcleo doutrinário de forte conteúdo político do 

que se constituiu o pensamento da CEPAL será apresentado inicialmente. Muito 

embora o embasamento teórico desenvolvido pelos economistas da organização 

constitua um pilar para a projeção política e diplomática da instituição, tal acervo 

será contemplado na seção “Matriz Teórica”, haja vista a proeminência desta 

contribuição para as discussões acerca do subdesenvolvimento, normalmente 

relevantes, nos centros acadêmicos. Esta separação facilita a distinção entre 

elementos puramente teóricos e metodológicos da ciência econômica e de sua 

utilização no plano político, para a defesa de ações em favor do desenvolvimento, 

como é o caso específico da industrialização induzida, da planificação econômica e 

da integração regional. 

Este capítulo está organizado em cinco seções que compreendem a 

exposição do conteúdo doutrinário e teórico da produção da CEPAL, com referência 

aos principais tópicos substantivos para formulação de políticas econômicas 

desenvolvimentistas. 

A primeira seção abordará a base do pensamento cepalino, a partir da 

formação e experiência de Raúl Prebisch, o principal ideólogo e artífice do perfil 

doutrinário da instituição. Serão destacados os principais documentos de natureza 

interpretativa do subdesenvolvimento regional, assim como o contexto político e 

diplomático da defesa destas convicções, nos primeiros anos de existência da 

organização. 

A fundamentação da matriz teórica cepalina será apresentada na segunda 

seção. Serão descritas as principais premissas e os postulados responsáveis pela 

sistematização da teoria: a deterioração dos termos de troca e a concepção centro-

perifeira. 

Os demais temas teóricos relevantes, sob o prisma de recomendação de 

política econômica, a industrialização, a planificação e a ação estatal, e a integração 

regional, serão tratados respectivamente, na terceira, quarta e quinta seções. 
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2.1 A Originalidade Doutrinária das Ideias de Raúl Prebisch 

 
Em 1943, Prebisch já possuía uma privilegiada experiência profissional, 

devida à sua condição de ex-presidente do Banco Central da Argentina. Em 

decorrência de seus compromissos com diversos representantes do universo 

financeiro e acadêmico, era diligente em seu acompanhamento e suas 

considerações sobre as publicações teóricas da ciência econômica. Seu 

envolvimento em discussões de temas econômicos internacionais, decorrentes da 

inserção do seu país na dinâmica capitalista, inspirava-lhe intimidade com assuntos 

de conjuntura econômica internacional. Os efeitos da crise de 1929 gravaram em 

suas convicções intelectuais uma reflexão teórica: a necessidade de levar em 

consideração a relevância dos ciclos capitalistas para as economias de exportação 

primária, embora o raciocínio ainda se concentrasse na experiência argentina 

(PREBISCH, 1987). 

Aliada ao domínio de questões técnicas relevantes de finanças e de comércio 

internacional, a continuidade da atividade como professor de economia na 

Universidade de Buenos Aires impunha-lhe um permanente envolvimento com as 

principais criações teóricas da área profissional. O pensamento keynesiano o 

influenciou de forma significativa e serviu muito bem à coerência de sua proposta 

desenvolvimentista para a Argentina. O momento econômico da década de 1930 era 

de forte efervescência para a estabilidade econômica regional, sujeita aos 

constrangimentos de demanda e de oscilação de preços das principais fontes de 

renda das economias latino-americanas (idem, 1987). 

Não é incomum a associação do estruturalismo e da visão crítica da divisão 

internacional do trabalho de Prebisch à influência de autores marxistas, 

especialmente Preobrazhensky. Apesar de não haver na literatura, em princípio, 

relato de Prebisch, neste sentido, Lazzarini e Melnik (2013) mencionam a existência 

de trabalhos referentes ao subdesenvolvimento do leste europeu que teriam influído 

na concepção centro-periferia. 

Há evidência de que Prebisch sempre se viu compelido a apresentar soluções 

para os desafios macroeconômicos argentinos, sintetizados na busca de 

estabilidade e prosperidade geral. A maturidade teórica o habilitou a escrever um 

livro que não fora publicado e de título pouco representativo do conjunto do seu 

pensamento, centrado nas limitações do referencial monetarista. La moneda y el 
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ritmo de la actividad económica, concluído em 1943. Dosman (2011) caracteriza a 

heterodoxia e a vanguarda no domínio teórico de Prebisch e indica a consolidação 

de suas principais interpretações estruturalistas acerca do subdesenvolvimento 

 
Escrevendo com a confiança de um funcionário graduado, o texto não 
deixou dúvidas sobre onde o economista Prebisch se posicionava 
teoricamente em 1943: ele ofereceu uma mistura singular e profética de 
radicalismo e ativismo estatal keynesiano, com a preocupação de um 
banqueiro com uma moeda e um setor privado sólidos. Desafiou os 
economistas liberais, invertendo as teses do equilíbrio e das vantagens 
comparativas na economia internacional, e propôs uma abordagem teórica 
mais alinhada com a intuição, a observação e a experiência (DOSMAN, 
2011, p. 210). 

 
Em relação à área externa da economia argentina, ao Estado cumpriria o 

papel de neutralizar as oscilações dos preços e quantidades dos produtos agrícolas 

de exportação, setor sobre o qual Prebisch já dispunha de extensa experiência e 

conhecimento. Competências adquiridas, no início de sua carreira profissional como 

funcionário da Sociedade Rural Argentina, responsável pelos estudos estatísticos 

das exportações de carne bovina; posteriormente, no Departamento Nacional de 

Estatísticas, e como professor de economia política da Universidade de Buenos 

Aires. 

Nesta obra de 1943, além da atenção ao papel dos ciclos econômicos e dos 

seus efeitos, fica clara a defesa de um Estado habilidoso em estabelecer limites de 

atuação e de intervenção, cujo apoio à industrialização não comprometeria o 

predomínio do setor privado empreendedor. Literalmente, neste sentido, as 

referências significativas, segundo Dosman (2011, p. 212), foram “o incentivo ao 

lucro” e “um ambiente geral de confiança”. Viabilizar a industrialização em condições 

internacionais adversas implicava, para Prebisch, conciliar uma política de 

substituição das importações com a promoção das exportações, sem que isto 

levasse, rigorosamente, à condição de autarquia. Setores ineficientes e não 

competitivos gerados nas restrições às importações, durante a guerra, deveriam ser 

eliminados. 

O estímulo ao desenvolvimento e a atenção às políticas sociais deveriam ser 

compatíveis com a capacidade de produção da economia. Já estava presente a 

preocupação com os deficits públicos e a inflação, causados pelo clamor político e 

demagógico de aumento artificial da renda das camadas populares, através de 

descontrole monetário. Tal risco era fator de constante atenção para um respeitado 
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dirigente do setor bancário argentino e ex-presidente de banco central, nomeado 

para o cargo em 1935, aos 34 anos de idade. 

Muito embora o conteúdo da sua obra versasse sobre um ideário de 

desenvolvimento com rigorosa estabilidade de preços para a Argentina, questões 

fundamentais para a economia política de países de modelo primário-exportador 

foram abordadas com coerência lógica e fundamentação teórica. Um 

questionamento recorrente se refere à autonomia relativa da economia baseada na 

exportação de produtos primários. A conceituação centro-periferia foi abandonada, 

neste trabalho de 1943 1 , contudo, a argumentação teórica correspondente ao 

significado da expressão é nítida, conforme expõe Dosman (2011), 

 
O funcionamento da economia internacional apresenta 'características tão 
distintas em nossa vida econômica que requer uma explicação teórica 
alternativa àquela que é apropriada para os países industrializados'. Essa 
'explicação alternativa' afirmava um desequilíbrio permanente entre países 
industrializados e agrícolas em um sistema global unificado. Não havia 
harmonia automática no sistema econômico internacional nem 'magia de 
mercado', mas uma relação de poder desigual que só poderia ser 
remediada por uma ação estatal deliberada. A apresentação dessa crítica 
estrutural à teoria liberal abriu uma nova perspectiva no estudo da economia 
internacional, com sérias consequências para a política de desenvolvimento 
(DOSMAN, 2011, p. 215). 

 

Na trajetória do pensamento de Prebisch acerca dos problemas do 

desenvolvimento, houve um momento decisivo para a afirmação ostensiva do marco 

doutrinário de suas ideias. Sua inserção na CEPAL, como assessor temporário da 

Secretaria Executiva, em 1949, define, historicamente, tanto a consolidação teórica 

desta corrente de pensamento econômico, quanto o perfil técnico e ideológico da 

própria instituição. 

A organização havia sido formalmente criada no ano anterior, mas se 

encontrava longe de demonstrar uma contribuição significativa referente aos seus 

propósitos. Até mesmo os objetivos constitutivos da CEPAL eram pouco definidos: 

aumento da atividade econômica e das relações econômicas entre os membros da 

região. O histórico da sua criação, desde já refletia contestações sobre sua utilidade 

e seus questionamentos sobre sua função em discussões diplomáticas, por países 

industrializados, liderados pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Os principais 

 

_______________________________ 
1
 R. Prebisch utiliza a expressão centro-periferia originalmente em 1921, no artigo de sua autoria, 

“Notas sobre o nosso meio circulante”, conforme Dosman (2011, p. 61). 
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argumentos contrários à criação de uma comissão exclusiva para estudos 

econômicos da América Latina iam da sobreposição de atribuições em ralação a 

outros organismos regionais preexistentes, como a União Pan-Americana com seu 

Conselho Econômico e Social, a servir de instrumento para afirmações nacionalistas 

(DOSMAN, 2011; FURTADO, 1985). Este quadro correspondia a discussões 

diplomáticas que estabeleceram a condição de prosseguimento da organização em 

reuniões e avaliações regulares posteriores. 

Prebisch assumiu a tarefa de estabelecer a metodologia e a fundamentação 

teórica de outro documento a ser entregue. Uma introdução ao Investigación2, um 

texto de natureza qualitativa sobre o pensamento da organização. Seria o primeiro 

teste para a afirmação de um organismo internacional iniciante com tantos desafios 

técnicos e operacionais, agravados pela limitação dos recursos. É compreensível o 

surgimento de expectativas sobre a capacidade dos economistas contratados. Em 

sua maioria, oriundos da própria região, lotados no Chile, uma sede distante dos 

principais centros diplomáticos, para realizar uma tarefa relevante para as políticas 

do desenvolvimento econômico regional. Até mesmo a sua chegada na organização 

era cercada de expectativas, pois, seu prestígio junto aos meios diplomáticos da 

área econômica das Nações Unidas já se confirmara, através de convites anteriores 

a 1949, para assumir o principal cargo da CEPAL, de secretário-geral (DOSMAN, 

2011). 

Celso Furtado foi um dos primeiros economistas contratados pela 

organização. Ele dirigiu críticas efetivas sobre o primeiro trabalho de Prebisch a ser 

apresentado em Havana, em meados de 1949. Ciente da responsabilidade e da 

relevância das circunstancias, o autor passou a se concentrar em uma reavaliação 

geral dos objetivos e do conteúdo do texto. Este esforço o levou à criação de um dos 

mais prestigiados documentos diplomáticos da América Latina. Sua redação ocorreu 

de forma acelerada para apresentação, mas, certamente, era o resultado de uma 

 

_______________________________ 
2
 Logo após a criação da CEPAL, havia sido programada uma segunda reunião diplomática anual, em 

Havana, Cuba, em 1949. Aguardava-se a entrega do documento Investigación Económica de 
America Latina, elaborado pelos poucos recursos humanos e materiais disponíveis para o porte da 
tarefe proposta. Consistia num relatório de disgnóstico dos preços das exportações e das 
importações e seus efeitos sobre os balanços de pagamentos das economias. Até pouco antes de 
Prebisch assumir uma função de coordenação de pesquisa, no início de 1949, no cargo de assessor, 
pouco havia sido realizado neste sentido. O documento Investigación acabou por se constituir num 
levantamento descritivo de 245 páginas sobre as condições econômicas gerais da produção da 
região 
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carreira profissional e acadêmica na Argentina, marcada por debates e reflexões 

sobre a desigualdade histórica, econômica e social entre as nações, envolvidas no 

processo de trocas e de expansão capitalista (FURTADO, 1985; ALMEIDA, 2009). 

O título do documento, “O desenvolvimento da América Latina e alguns de 

seus problemas principais”, de 50 páginas, aproximadamente, viria a se transformar 

num discurso oficial de forte conotação doutrinária. Embasado em novas 

proposições teóricas, dotado de uma força afirmativa dos preceitos estruturalistas, 

também estava marcado pelo tom de uma argumentação simples e objetiva, sem 

formulações matemáticas sofisticadas ou recorrência a outros autores. Não 

demonstrou constrangimento algum para inovar e desafiar convicções enraizadas 

em criações teóricas tradicionais. A partir da denominação dada por Hirschman3, 

assumiram-no com o reconhecimento de “manifesto”, o famoso “Manifesto de 

Havana”, assim tratado, dentro da própria CEPAL. 

O conteúdo também abrangia as principais questões das limitações e 

condições estruturais das economias “periféricas”, conceituação original do próprio 

autor, já consolidada em seus trabalhos mais recentes. A mensagem política do 

texto fica evidente, a partir da introdução. 

 
Nele (esquema da divisão internacional do trabalho) não havia espaço para 
a industrialização dos países novos. Duas guerras mundiais, no intervalo de 
uma geração, com uma profunda crise econômica entre elas, demonstraram 
aos países da América suas possibilidades, ensinando-lhes de maneira 
decisiva o caminho da atividade industrial (PREBISCH, 1949, p. 71). 

 
Furtado (1985, p. 60), a partir de sua autoridade como conselheiro informal de 

Prebisch neste episódio importante, a sessão de Havana, qualifica como “grito de 

guerra” a referência inicial do “Manifesto”. E prossegue o documento com nuance 

taxativa: “Na América Latina, a realidade vem destruindo aquele velho sistema da 

divisão internacional do trabalho” (PREBISCH, 1949, p. 71). Furtado (idem, p.60) vai 

mais longe, também, ao observar no texto, “[u]m ataque à ordem internacional 

existente e seus ideólogos”. O principal interlocutor de Prebisch sobre teoria do 

subdesenvolvimento já estava convencido de que “[a]quele documento poderia ser 

um tournant no pensamento político-econômico na América Latina” (idem, p.60). 

 

_______________________________ 
3
 Albert Hirschman, da Universidade de Princeton. Vide SUNKEL, O. “Reflexiones sobre la vida y obra 

de Raúl Prebisch” in Homenaje a Raúl Prebisch. Santiago.Cepal. 2011 



89 
 

 

Entretanto, o ponto crucial, geralmente destacado pelos economistas, é a 

configuração de uma crítica de cunho epistemológico ao pensamento econômico 

dominante. É a passagem referente ao “falso sentido de universalidade” de que 

“padece” a teoria econômica quando considerada pela periferia. O sentido de 

independência destas novas ideias propostas pelo autor está bem explicado, na 

passagem na qual se lê: “Não se deve confundir o conhecimento ponderado do que 

é do outro com uma submissão mental às ideias alheias, submissão esta que 

estamos muito lentamente aprendendo a nos livrar” (PREBISCH, 1949, p. 80)4. 

Não escapara a Prebisch a abordagem de questões que começavam a ser 

discutidas por jovens economistas nos caminhos da pesquisa do desenvolvimento 

econômico. Ele já tivera a oportunidade de ler o resultado da expressiva pesquisa de 

Hans Singer para as Nações Unidas. A deterioração dos termos de troca entre 

economias industrializadas e exportadoras de produtos primários, o papel da 

economia norte-americana e os efeitos dos ciclos econômicos para os países 

subdesenvolvidos, já se consolidavam como objetos de discussões acadêmicas em 

economia. Prebisch estava ciente de que deveria se antecipar e expor o resultado 

de convicções amadurecidas nos últimos anos. Como coloca Dosman (2011), 

 
Porém, o Manifesto era diferente por sua visão regional e pela convocação 
à ação. A concepção “centro-periferia” da economia mundial enfatizava 
muito mais explicitamente a dinâmica e a estrutura da desigualdade global. 
Começava com a reivindicação de uma economia mundial unificada, na 
qual todos os países, industrializados e em desenvolvimento, estavam 
ligados em um único sistema de trocas e eram afetados por um ciclo 
econômico comum. Dentro desse sistema, no entanto, havia papéis bem 
diferentes: os países agrícolas produziam produtos primários para os 
industrializados em troca de produtos manufaturados, enquanto o ciclo 
econômico começava nos países centrais e se espalhava para a periferia. 
Prebisch argumentava que a distribuição de benefícios era desigual [...] 
(DOSMAN, 2011, p. 281). 

 

Este mesmo autor chama a atenção para um aspecto peculiar no “Manifesto”. 

Certamente, tal texto foi criado com o objetivo de convencimento em uma arena 

diplomática desafiadora, composta de delegados imbuídos de posições definidas, 

em função dos interesses dos seus governos. Não há como desconsiderar a 

resistência do grupo representante dos países industrializados, defensor de 

 

_______________________________ 
4
 Versão original da CEPAL em português 
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proposições que não questionassem a ordem econômica internacional, como um 

dos fatores do subdesenvolvimento. 

Nesta concepção liberal e neste ambiente internacional conservador, a 

condição socioeconômica precária das nações subdesenvolvidas era uma fatalidade 

histórica, não motivada pela estrutura das relações econômicas internacionais. Mas, 

a partir deste momento, em um foro internacional, foi criada uma argumentação 

teórica consistente que justificava o reordenamento das posições políticas dos 

países não industrializados. O constrangimento aparente dos membros das 

representações dos países centrais naquele evento, refletia o questionamento ético 

desta ordem por parte de Prebisch. O desconforto deste mesmo grupo, liderado pela 

delegação dos Estados Unidos, revelou o reconhecimento de que surgia um novo 

dissenso, político e até ideológico, entre as nações. Um conjunto de ideias novas e 

uma nova interpretação acerca do subdesenvolvimento surgem inesperadamente, 

diante dos participantes. A razão de existir da instituição começa a ser reconhecida 

(ALMEIDA, 2009; DOSMAN, 2011). 

O conteúdo do discurso de Prebisch demonstrava certa neutralidade em 

relação aos interesses específicos dos membros da nova organização. Percebe-se a 

habilidade diplomática no critério em não particularizar o anseio de qualquer governo 

latino-americano. A tônica da argumentação se concentrava em questões essenciais 

para a superação da desigualdade internacional. A industrialização como bandeira 

maior, numa lógica regional, não foi obscurecida por questões tópicas ou superficiais. 

Na sessão do ano anterior, 1948, em Santiago, Chile, houve uma ênfase 

concentrada no auxílio à recuperação do desgaste do incipiente parque fabril de 

alguns países da região, durante a guerra, privados de importações dos países 

industrializados. Esta foi a postura da delegação brasileira, seguida por outros 

representantes. Era um tema recorrente, desde as primeiras propostas de defesa da 

criação da CEPAL (CEPAL, 1988). Embora tal proposta fosse procedente, percebe-

se então, entre os países que, ingenuamente, ainda se concentravam neste ponto 

em 1949, a insensibilidade para a relevância política do enfoque do “Manifesto”. 

Outro tópico de natureza estritamente instrumental, derivado da sessão de 1948, 

referia-se à necessidade e ao compromisso dos governos da região em providenciar 

e disponibilizar dados estatísticos dos seus países. Prebisch passa, habilmente, ao 

largo de abordagens operacionais que pudessem desvirtuar seu propósito. O 

“Manifesto” aborda questões lógicas mais expressivas, em busca de um novo 
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modelo de desenvolvimento, sendo que a industrialização com proeminência do 

Estado é apresentada sem receios. 

O êxito do discurso estava no fato de que o texto apresentava um 

“diagnóstico” convincente e inovador, ao mesmo tempo em que indicava a solução, 

a industrialização, dentro de um conjunto criterioso de limitações e condicionantes. 

Não deixou de considerar a vulnerabilidade estrutural externa das economias 

periféricas, a dependência de capital e tecnologia etc., na passagem hipotética para 

um modelo mais autônomo, mas, definitivamente, não autárquico. Afinal, os anos 

anteriores foram testemunhas dos efeitos desastrosos destas soluções políticas 

radicais. Em 1949, um ano após a formalização da criação da CEPAL, as ideias de 

Prebisch, então representando de forma introdutória uma doutrina da CEPAL, 

convenceram os representantes diplomáticos do valor de sua mensagem. 

O evento diplomático no Hotel Nacional de Havana, ao final do mês de maio 

de 1949, passa a ser mais significativo, ao se constatar a força de um conjunto de 

ideias lançadas subitamente em desafio a interesses rigorosos e a concepções 

sedimentadas entre os participantes. Sua força era significativa em questionar as 

teorias econômicas estabelecidas e reconhecidas pelos diplomatas presentes. Era a 

manifestação de um “pensamento reivindicatório latino-americano” (PEDRÃO, 1988, 

p. 30). Há nítida identificação deste aspecto do pensamento de Prebisch com o 

deslocamento do centro hegemônico para os Estados Unidos, mais autônomo, 

desfavorável para as exportações e a renda da América Latina. O incômodo sobre a 

provável necessidade de reação governamental dos países industrializados às 

novas pretensões das nações subdesenvolvidas gerou um ambiente pouco 

agradável para alguns, a partir da percepção do que estava por vir, nos próximos 

encontros diplomáticos. Nas palavras de Furtado (1985), surgia o “grande 

heresiarca”. 

 
Quando terminou (discurso de Prebisch), os delegados estavam 
convencidos de que os latino-americanos deviam agir imediatamente se 
quisessem compartilhar os benefícios do progresso econômico com os 
países industrializados, e também que seriam bem-sucedidos em mudar 
seu destino entre as potências mundiais. Ninguém ficou impassível. Foi um 
grande espetáculo, com uma reação memorável. O 'Manifesto' criou 
sensação na imprensa latino-americana e consternação entre os 
representantes mais graduados dos Estados Unidos e da ONU em Nova 
York e em Washington, que perceberam sua força (DOSMAN, 2011, p. 284). 
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Em termos estritamente ideológicos, o conteúdo do “Manifesto” pode ser 

avaliado sob diferentes interpretações. Sua elaboração já pressupunha uma 

destinação formal, oficial, diplomática, cuja autoria, certamente, era ciente do seu 

compromisso para um cargo de importância e projeção no quadro das Nações 

Unidas. Ao afirmar a imperativa necessidade de forjar um quadro analítico e teórico 

próprio para os problemas regionais, o argumento implícito, redefinição da ordem 

econômica internacional, poderia provocar suspeição e divergência, particularmente 

entre os economistas alinhados à vertente teórica conservadora, amparada pelos 

Estados Unidos. Após a repercussão das proposições de política econômica entre 

os meios acadêmicos, nomes de prestígio e especialistas em comércio internacional 

reagiram com ceticismo e críticas, dentre eles, Jacob Viner, Charles Kindleberger, 

Gerald Meier, Gottfried von Haberler (DOSMAN, 2011). 

Contudo, as principais ideias de Prebisch já eram conhecidas, em virtude da 

sua condição de figura pública dos meios diplomáticos e financeiros internacionais. 

A questão essencial, no texto, se refere, claramente, à rejeição que ele faz do 

mercado como garantidor de benefícios coletivos e equitativos para os participantes 

da economia internacional. Para Prebisch, a história e, consequentemente os fatos, 

demonstraram o contrário. Caberia ao Estado, ente estranho às premissas liberais, 

assegurar os rumos da industrialização e mobilizar os fatores necessários para esta 

tarefa, essencial ao desenvolvimento. 

Verifica-se, em diversas passagens do texto, um tom conciliador em relação 

aos paradigmas de política econômica ortodoxa. Não há rejeição ou discriminação 

em relação ao capital estrangeiro. O comércio exterior e a agricultura são 

imprescindíveis ao desenvolvimento da região, como fonte de recursos para os 

pagamentos externos das importações de bens industriais e serviços do capital 

estrangeiro. Reconhecia a deficiência de poupança das economias 

subdesenvolvidas, a necessidade da estabilidade de preços e liberdade para os 

investimentos. 

Sobretudo, o título do item 6, “os limites da industrialização”, demonstra o 

cuidado em articular as variáveis e condições macroeconômicas estruturais, num 

quadro realista para a superação do subdesenvolvimento, através da solução de 

maior industrialização. A substituição das importações, em última instância, estaria 

condicionada às exportações primárias. A renda, supostamente superior na indústria, 

em função do aumento de produtividade, deveria atender àqueles que se ocupam 
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das funções de menor remuneração, a classe trabalhadora. É nesta parte do texto, 

que Prebisch (1949, p. 119) assume, explicitamente, a defesa de uma classe social 

– “Aí está, portanto, um dos limites mais importantes da industrialização [...], 

entretanto, em qualquer ocasião ele deve preocupar-nos, se estivermos buscando o 

objetivo primordial de aumentar o bem-estar real das massas”. Esta referência havia 

sido feita no início do documento, “elevando progressivamente o padrão de vida das 

massas”, ao justificar a necessidade da industrialização (idem, p. 72). 

A citação anterior é uma das poucas referências que Prebisch faz sobre uma 

abordagem social, utilizando a nomenclatura classe em seu texto mais significativo, 

o Manifesto. Mas, está implícito na exposição o cuidado em atentar para as 

desigualdades sociais na região. Quando se refere aos problemas crônicos da 

formação do capital e ao processo inflacionário, é observado que os grupos de 

renda mais elevada têm um alto coeficiente de importações e são responsáveis por 

exaurir as reservas cambiais, “gasta[s] em artigos não essenciais para o 

desenvolvimento econômico” (idem, p. 112). 

O caráter ideológico da doutrina cepalina é um traço implícito ao conjunto de 

sua construção, tanto pela concepção teórica, quanto pelas proposições de política 

econômica. O contexto histórico em que ela se desenvolveu, o ambiente político de 

reivindicações populares e nuances nacionalistas constituem o terceiro aspecto 

deste objeto merecedor de uma abordagem analítica cuidadosa. Em princípio, não 

se pode desprezar os compromissos de Prebisch com o círculo diplomático das 

Nações Unidas, envolvido em uma atenção permanente dos governos dos países 

industrializados com interesses na região. Em consequência, verifica-se que os 

temas sociais e econômicos mais polêmicos, distribuição de renda, estrutura 

fundiária, proteção comercial, capital externo etc. foram abordados de forma 

subjacente ao objetivo da superação do subdesenvolvimento e, posteriormente, 

mesmo quando a instituição já havia alcançado maior respeito e tolerância sobre seu 

perfil doutrinário. Como bem interpretou Rodriguez (1981), tais pressupostos 

teóricos implicam considerar as relações sociais de forma implícita, prospectiva e 

policlassista. 

O modelo econômico cepalino, sintetizado como industrialista e nacionalista, 

evoca a expectativa de comportamento dos grupos sociais e setores da economia 

condizentes com a sua natureza reformista. Ao defender o desenvolvimento com 
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mudanças estruturais, questiona a monocultura exportadora latifundiária, pois, esta 

não estimula a produtividade e é incompatível com a absorção do trabalho, além de 

não gerar a oferta agrícola necessária. O foco modernizante está na indústria, 

ambiente de relações de produção modernas capazes de remunerar o trabalho com 

renda mais elevada e de preservar os benefícios do progresso técnico no comércio 

internacional. A sindicalização nos países do centro é meio de assegurar salários 

reais, acima do nível de pobreza das classes menos favorecidas. Este forte aspecto 

institucional era incomum aos textos sobre teoria de desenvolvimento daquele 

momento (PEDRÃO, 1988). 

Caberia ao capital externo um papel complementar, através do investimento 

direto ou do capital financeiro. Por outro lado, devido à baixa poupança agregada 

doméstica, a industrialização periférica pressupõe a utilização do capital externo 

restrito aos setores de complexidade tecnológica que não são alcançados 

imediatamente pelo capital nacional. A remessa de lucros e de juros é uma restrição 

incontestável à defesa do projeto prioritário de substituição das importações como 

meio de superação das restrições externas. Portanto, evidencia-se a tônica 

nacionalista, mesmo que embasada em argumentação teórica. “[...] atribui-se à 

burguesia industrial nacional, se não um papel protagônico, pelo menos uma clara 

liderança sobre os demais grupos sociais, na transformação das relações existentes 

entre eles” (RODRIGUEZ, 1981, p. 262). 

Sensível ao esteio ideológico, cabe ao Estado defendido pela CEPAL a 

função de interventor, coordenador da alocação dos recursos imprescindíveis ao 

desenvolvimento, num ambiente de predomínio da iniciativa privada. Ao gerenciar o 

processo de desenvolvimento, ele estabelece redefinições nas esferas fiscais e 

legais que refletem mudanças de relações entre os grupos sociais e a defesa de 

interesses particulares. A planificação econômica estabelecida pelo Estado, a partir 

de decisões políticas discricionárias, envolve a arbitragem da mobilização dos 

recursos coletivos e determina objetivos diretamente relacionados à participação dos 

diversos setores da sociedade. Semelhante função proativa é estabelecida para o 

setor externo. 

Longe da neutralidade e da postura passiva em relação às trocas 

internacionais, o Estado, sob a ótica cepalina, assume vigorosamente, a defesa dos 

novos interesses econômicos e comerciais nacionais. Ao criticar o padrão das trocas 

internacionais, a CEPAL propõe, indiretamente, a alteração do marco tarifário do 
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comércio internacional e apregoa a distorção da divisão internacional do trabalho 

vigente. Na passagem abaixo, Rodriguez (1981) sintetiza a expressão ideológica da 

criação cepalina. 

 
Os componentes da teoria não examinam as relações sociais, com exceção 
das análises laterais anteriormente mencionadas, que consideram 
superficialmente algumas dessas relações, a partir de uma ótica econômica. 
Mas nas contribuições de política_ onde é inevitável levar em conta a 
atuação e o comportamento dos agentes ou de grupos, e onde 
forçosamente, as análises e recomendações são feitas a partir de um 
ângulo prospectivo_ afloram e se tornam visíveis certos pressupostos 
subjacentes. Estes pressupostos implícitos dizem respeito justamente às 
relações entre grupos e classes sociais e à mudança que se deve ir 
processando nelas, durante o processo de industrialização e de 
desenvolvimento (RODRIGUEZ, 1981, p. 261). 

    

 A crítica da Nova Economia Institucional à CEPAL, representada pelas 

colocações de um de seus criadores, Douglass North (1991), é que a explicação do 

subdesenvolvimento pela CEPAL é sintetizada na questionável concepção centro-

periferia e de equivocada ideologia anti-liberal. Para o institucionalismo aplicado à 

economia, o subdesenvolvimento da região se deve às distorções das formações 

institucionais da região. Ao contrário, para Aguilar e Silva (2010), esta 

fundamentação não é procedente ou se revela parcial, pois “[...] a abordagem 

empregada pelos teóricos da CEPAL possui uma dimensão necessariamente 

histórica, com ênfase na análise da evolução institucional dos países latino-

americanos e nos efeitos de suas contradições sociais” (idem, 2010, p. 224). A 

crítica cepalina ao modelo histórico da divisão internacional do trabalho, de acordo 

com os autores, se prende à razão deste servir de “instrumento de 'manutenção' do 

subdesenvolvimento” (idem, p. 226). 

Mas, é a partir dos anos 1960, em resposta à pressão gerada pelo 

agravamento das crises econômicas da região, que a tônica ideológica dos textos da 

CEPAL se torna mais explícita. O pensamento cepalino substitui “a forma mais 

abstrata” e procura responder aos efeitos paralelos da industrialização substitutiva: 

inflação, endividamento externo, desemprego e desigualdades sociais. Há maior 

contundência crítica ao latifúndio agrícola, fator arcaico de entrave à modernização. 

Acentua-se a proposta intervencionista, ao incorporar, na planificação estatal, o 

reconhecimento das condições sociais e políticas: “[...] esse pensamento tende a 

visualizar as mudanças ocorridas no real, sob o impulso das relações entre as 
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classes sociais e de seu caráter antagônico, não como um modo de ser da realidade 

mesma, mas sim como uma anomalia” (idem, p. 274). 

A próxima seção apresenta o abrangente arcabouço teórico do pensamento 

cepalino, através das suas publicações principais. Acompanham esta exposição o 

reconhecimento do valor desta construção teórica e o questionamento acadêmico 

suscitado. 

 
2.2 A Matriz Teórica da CEPAL 

 
O principal objetivo desta seção é apresentar o conjunto teórico do 

pensamento da CEPAL, a partir dos seus textos mais significativos. É a partir da 

Conferência de Havana, Cuba, em 1949, que é exposto o perfil teórico e político do 

pensamento da CEPAL. A base de interpretação do subdesenvolvimento da região 

cria o referencial de política econômica para a superação deste quadro. Neste 

evento, o “Manifesto de Havana” inaugura, formalmente, a exposição do ideário 

cepalino. O conjunto de ideias novas e distintas já prenunciava a formação de uma 

doutrina e superava a geração de relatórios descritivos da realidade econômica e 

social da América Latina. Esta tarefa, essencialmente técnica, era reservada ao 

levantamento estatístico, Investigación Económica de America Latina. Mas, a 

explanação analítica e teórica se daria através do “Manifesto”, que havia, 

surpreendentemente, criado um novo pensamento econômico para o 

subdesenvolvimento. Não se limitava a reproduzir evidências de missões 

econômicas à América Latina, como escassez de poupança agregada ou oferta 

elástica do fator trabalho. Não se curvava à autoridade das teorias convencionais de 

equilíbrio geral e vantagens do comércio internacional. 

As posições teóricas da Cepal, sintetizadas nos documentos de cunho 

doutrinário destes anos iniciais, sintetizavam o pensamento de Prebisch. Sua autoria 

era singular nos documentos de cunho analítico e de diretriz doutrinária, o 

“Manifesto” proposto em 1948 e o “Estudo de 1949”. A determinação em realizar, 

com excelência, as tarefas propostas para a organização e sua competência 

administrativa coroavam tal esforço. Ao assumir o cargo de secretário-executivo da 

CEPAL, seu prestígio havia sido confirmado. Sua capacidade intelectual e o domínio 

dos assuntos discutidos promoviam o reconhecimento do valor da CEPAL nas 

sessões anuais. 
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A Conferência de Montevidéu, terceira sessão, ocorreu em meados de 1950, 

no Uruguai. Aguardava-se mais uma apresentação do relatório “Investigación”, desta 

vez, destacado como um diagnóstico concentrado nas principais economias da 

região, Argentina, Brasil, Chile e México, um estudo mais complexo que envolvia a 

análise dos principais setores econômicos, dos estrangulamentos ou das 

deficiências, e poderia ser de utilidade mais objetiva para os governos destes países. 

O relatório foi bem recebido pelos governos destes países. Certamente, era um meio 

de dissipar críticas e justificar a importância da CEPAL (DOSMAN, 2011), ainda alvo 

da pressão dos Estados Unidos para sua extinção ou fusão à Organização dos 

Estados Americanos.   

Tal como ocorreu com a sessão de Havana, um ano antes, Prebisch elaborou 

um novo documento de análise e argumentação teórica sobre o subdesenvolvimento 

latino-americano, para servir de introdução ao relatório da terceira sessão, de 

Montevidéu. O documento recebeu o título de Crescimiento, desequilibrio y 

disparidades, e acabou sendo reconhecido como o prestigiado texto da Cepal, 

“Estudo Econômico da América Latina, 1949”5, Furtado (1985, p. 76) define assim o 

documento: “[...] seguramente a mais importante tentativa feita por Prebisch, em sua 

longa vida criativa, para apresentar suas teses fundamentais”. O trabalho gerado 

pela admirável estatura de economista e intelectual, comprometido com a 

singularidade da história econômica da América Latina, motivou a dedicação de 

algumas páginas para análise, na obra autobiográfica de Celso Furtado (1985). 

Neste texto, Prebisch sistematiza suas reflexões teóricas, organiza críticas 

mais consistentes às teorias tradicionais que desafiavam seu diagnóstico sobre 

subdesenvolvimento. Ainda, expõe o dinamismo da interatividade entre os dois polos 

do sistema econômico internacional, a relação entre o centro e a periferia, de forma 

mais detalhada. O estilo vigoroso, a provocação às convicções preestabelecidas e o 

sentido político de reivindicação foram, deliberadamente, deixados para o 

“Manifesto”. O “Estudo” de 1949 se dirigia a uma audiência mais especializada, 

típica de ambientes acadêmicos, de onde provinham as críticas mais contundentes 

às novas ideias da CEPAL. 

 

_______________________________ 
5 O “Estudo de 1949”, redigido por R. Prebisch, foi apresentado publicamente em junho de 1950. 
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As ideias de significativa conotação política, contidas no texto inaugural de 

maior reconhecimento para a instituição Cepal, assim como a sua repercussão no 

círculo diplomático regional, são apresentadas na subseção abaixo. 

 
2.2.1 Os Temas Fundamentais e o “Estudo de 1949” 

 
A partir do “Manifesto” e do “Estudo Econômico da América Latina”, o 

reconhecimento da autoridade intelectual de Prebisch se estabelece, tanto em 

sentido teórico quanto no doutrinário. Como salienta Rodriguez (1981), os principais 

postulados do sistema centro-periferia remontam aos escritos do diretor da CEPAL, 

em uma série de publicações, nas décadas de 1930 e de 1940: “fundamentalmente, 

as origens da concepção do sistema centro-periferia se encontram nos trabalhos de 

Raúl Prebisch anteriores a esta data”. 

A terminologia criada e utilizada para a representação de um modelo 

característico é alternativa ao conceito convencional de desenvolvimento. O 

dinamismo e a interatividade entre os dois polos sistêmicos, sob uma ordem 

estrutural, constituem a singularidade da concepção teórica de Prebisch. Estes são 

os principais fatores de distinção em relação ao pensamento tradicional de um 

processo de desenvolvimento linear, marcado por estágios ou etapas a serem 

alcançadas (ROSTOW, 1961), circunscritas à suposta neutralidade do meio 

internacional e ao aspecto discricionário dos eventos de política econômica. 

Como já mencionado, o “Estudo de 1949” é caracterizado por uma 

sedimentação das ideias da base do pensamento cepalino. Há uma organização 

mais explícita da lógica causal das principais variáveis econômicas e melhor 

sistematização do quadro conceitual subjacente à nova formulação analítica. Em 

cada um dos dois capítulos iniciais, e mais significativos deste texto, há subseções 

destinadas a um detalhamento proposital, para abranger todos os aspectos da 

concepção teórica apresentada. 

Cabe destacar a especificidade da identidade teórica e metodológica da 

concepção centro-periferia, uma representação da dinâmica do sistema capitalista 

no plano internacional que estabelece uma condição de natureza estrutural de 

relações “diacrônicas”, (BIELSCHOWSKI, 2000, p. 21) entre as unidades sistêmicas. 

A abordagem histórica dos ciclos econômicos internacionais, marcados por crises 

profundas de recessão, expressa o sentido diacrônico das relações entre o centro e 



99 
 

 

a periferia, sobretudo, ao se considerar a acentuação das vulnerabilidades da 

periferia. Por exemplo, a constante escassez de moeda de pagamento internacional. 

O subdesenvolvimento da periferia seria resultante de seu padrão de inserção, no 

sistema de divisão internacional do trabalho. O sistema econômico apresenta uma 

dinâmica de cunho estrutural, e é sobre esta condição que decorrem os efeitos 

distorcidos da vulnerabilidade destas economias. 

As dificuldades de apropriação dos frutos do progresso técnico são agravadas 

pelos ciclos e pelas crises do polo central, as economias industrializadas: “[o] 

enfoque histórico-estruturalista cepalino abriga um método de produção de 

conhecimento profundamente atento para o comportamento dos agentes sociais e 

da trajetória das instituições, que tem maior proximidade a um movimento indutivo 

do que os enfoques abstrato-dedutivos tradicionais” (idem, p. 21). As trajetórias 

econômicas dos países latino-americanos não guardam a linearidade, pois são 

estabelecidas pela sua inserção estrutural a uma dinâmica maior e sujeitas às 

condições históricas e regionais. 

O curso do processo de desenvolvimento não é mais encarado sob uma ótica 

essencialmente doméstica, segundo uma modelagem baseada no isolamento ou no 

pouco significado das condições estruturais do comércio e das finanças 

internacionais. A nova teoria não se resume ao diagnóstico focado no perfil dos 

agregados macroeconômicos dos países subdesenvolvidos. Há um referencial 

teórico e um arcabouço conceitual que tendem a trocar o crescimento econômico 

pelo processo de acumulação inerente à lógica capitalista. O conceito neoclássico 

de geração de renda cede espaço a um resultado mais qualificado, como frutos do 

progresso técnico.   

Ciente da responsabilidade de criar uma nova teoria de desenvolvimento para 

a América Latina, Prebisch (no “Estudo”) responde, de forma conclusiva, à 

discussão teórica, 

 
En resumen, la discrepancia entre los razonamientos teóricos basados en la 
movilidad absoluta de los fatores productivos, y los fenómenos reales de la 
economía, tiene un significado tan grande para la teoría del desarrollo 
económico de La América Latina, en especial, y de toda la periferia, en 
general que se impone un serio esfuerzo de revisión teórica; el qual, 
partiendo de premisas más concordes com la realidad, nos ayude a formular, 
sobre bases firmes, los lineamientos esenciales de una politica de desarrollo 
económico. (PREBISCH, 1949, p. 150). 
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A dimensão das relações internacionais é o ambiente de análise da difusão 

das técnicas capitalistas. É uma dinâmica interativa, cujo resultado é o 

subdesenvolvimento. O meio internacional é o reflexo das contradições deste 

modelo. O texto “Estudo de 1949” foi aberto por Prebisch com uma afirmação 

provocativa: “La propagación universal del progreso técnico desde los países 

originarios al resto del mundo ha sido relativamente lenta e irregular” (PREBISCH, 

“Estudo”, 1949, p. 133). O impacto de uma mensagem conclusiva, sob a forma de 

diagnóstico desta natureza, é desconcertante, particularmente, se concebido o 

principal ambiente da sua divulgação, uma audiência diplomática pouco receptiva à 

contestação da ordem econômica internacional, reunida, em Montevidéu, em 1950. 

A próxima subseção abordará o sistema centro-periferia, tal como concebido 

por Prebisch, e sua revelação no modelo teórico da síntese do pensamento cepalino. 

A coerência e pertinência de suas premissas embasaram o prestígio desta 

representação da realidade estrutural e histórica das relações econômicas da 

América Latina. 

 

2.2.2 O Sistema Centro-Periferia 

 
Conforme destaca Rodriguez (1981), a concepção centro-periferia é a base 

de um conjunto definido como teoria da Cepal. É, ao mesmo tempo, o resultado da 

evolução do pensamento do seu principal autor, na fase inicial das atividades da 

instituição. É uma evolução do arcabouço teórico a ser composto por diversas 

contribuições dos seus integrantes, comprometidos com as linhas gerais traçadas 

pela direção. A consolidação das convicções de Prebisch acerca do 

subdesenvolvimento pode ser sintetizada, na afirmação do processo histórico, como 

determinante da principal desigualdade econômica e social entre as nações. 

A periferia, portanto, é caracterizada sob a condição de unidade atrasada, sob 

o ponto de vista da absorção das técnicas de produção e da organização do trabalho. 

É um modelo de desequilíbrios setoriais internos, resultante de condições estruturais, 

que se consolida historicamente. Predomina, na sua atividade econômica, a função 

de exportar produtos primários aos centros econômicos industrializados, 

condicionada pela divisão internacional do trabalho. Este é o objeto inicial de 

abordagem de Prebisch no “Estudo de 1949”, em sua página inicial: 
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Dentro de esa periferia, el progreso técnico solo prende en exiguos sectores 
de su ingente población, pues generalmente no penetra sino allí en donde 
se hace necesario para producir alimentos y materias primas a bajo costo, 
com destino a aquellos grandes centros industriales. (PREBISCH, 1949). 

 

Este grupo de países subdesenvolvidos, doravante definido como periferia, é 

analisado sob uma ótica essencialmente diferente, no que tange às teorias de 

desenvolvimento emergentes nesta época (ROSTOW, 1961). O quadro do atraso, 

segundo a Cepal, é resultante do processo de expansão das técnicas capitalistas. 

Portanto, não cabe equiparar o subdesenvolvimento com fases passadas das 

economias industrializadas, nem tampouco se imputa à realidade da periferia a mera 

inadequação das políticas econômicas, ou o desrespeito à lógica do equilíbrio do 

mercado. Para Prebisch, não cabe aceitar uma vocação agrícola como garantia de 

desenvolvimento. 

Rodriguez (1981, p. 37) realiza distinção importante entre o atraso tecnológico 

da periferia e o dinamismo da expansão das técnicas de produção, “mas os 

conceitos de centro e periferia envolvem mais do que essa simples diferenciação 

inicial; segundo se afirma, tais tipos de economia se vão conformando em 

permanente relação uma com as outras [...]”. A relação entre os dois polos do 

sistema se expressa em interação e dependência da periferia, haja vista, o 

reconhecimento teórico da geração das técnicas de produção modernas no centro e 

da concentração das exportações em produtos primários destinados a tais mercados. 

Esta especialização constitui um traço estrutural a estabelecer diversos efeitos sobre 

a modernização ou industrialização em alguns poucos setores ligados à atividade 

exportadora, a absorção de capital e até sobre a formação social. 

A expressão comum da literatura utilizada para definir o desnível tecnológico 

entre as duas regiões é “desenvolvimento para fora”. Na visão cepalina, é fruto de 

um passado colonial de relações específicas do atendimento às importações das 

metrópoles. As técnicas mais modernas se concentram nas atividades exportadoras 

mais capitalizadas. Os demais setores econômicos voltados predominantemente 

para o mercado doméstico apresentam baixa produtividade do trabalho e pouca 

intensidade tecnológica. Parte expressiva do atendimento da demanda de 

mercadorias e serviços da periferia é atendida pelas importações. Verifica-se de 

imediato uma propensão à vulnerabilidade externa. 



102 

 

Outro aspecto relevante da elaboração teórica é exatamente a 

heterogeneidade dos setores de produção nos mercados periféricos. Estas 

características estruturais são sintetizadas por Bielschowsky (2000, p. 22), quando 

afirma que “o processo de crescimento, emprego e distribuição de renda na periferia 

seria distinto do que ocorre nos países centrais [...] as economias periféricas 

possuem uma estrutura pouco diversificada e tecnologicamente heterogênea”. Por 

outro lado, nas economias centrais, há diversificação da produção – fator de 

favorecimento ao mercado doméstico e à receita das exportações. A tecnologia 

abrange linearmente os setores econômicos, equalizando a produtividade. Há 

homogeneidade setorial e regional, uma realidade que promove melhores 

oportunidades sociais e ganhos mais efetivos para a força de trabalho. As técnicas 

de produção geradas são adequadas às circunstâncias das ofertas dos fatores de 

produção. 

O fenômeno da deterioração dos termos de troca para a teoria cepalina é o 

principal argumento empírico acerca do desequilíbrio comercial entre os países 

latino-americanos e os países industrializados. As críticas envoltas à complexidade 

desta premissa serão apresentadas na próxima subseção. 

 

2.2.3 A Deterioração dos Termos de Troca 

 

Ao abrir a seção de benefícios do progresso técnico e a periferia, do 

“Manifesto”, Prebisch inaugura a argumentação empírica mais consistente e decisiva 

em favor de sua teoria: a exposição sistematizada da tendência secular da 

deterioração dos termos de troca. Certamente, tal constatação proveniente de 

verificação empírica se torna um emblema da concepção centro-periferia. 

Os índices de termos de troca são o principal recurso instrumental para aferir 

a perda da capacidade de importação de uma economia gerada pelas suas 

exportações. Duas discussões permeiam, constantemente, o postulado de 

deterioração dos termos de troca. A primeira se refere ao instrumental metodológico 

de aferição do comportamento dos termos de troca (base de dados, tipos de índice 

etc.). A segunda diz respeito ao corpo teórico da economia internacional dividido 

entre autores defensores e detratores do fenômeno da tendência secular da 

deterioração dos termos de troca e de suas causas e das conclusões desfavoráveis 

aos países subdesenvolvidos provenientes das constatações empíricas. As 
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considerações críticas mais detalhadas acerca do reconhecimento e dos efeitos da 

deterioração dos termos de troca serão tratadas em uma subseção específica. 

A criação e sistematização dos índices de termos de troca antecedem ao 

pioneirismo de Prebisch em estabelecer a deterioração das condições de troca como 

o principal indicativo da desigualdade estrutural para explicação do 

subdesenvolvimento. Estes índices têm sido amplamente utilizados por economistas 

com diferentes propósitos, seja na análise do fluxo comercial entre os países seja 

entre os setores de uma mesma economia. Mas, o objetivo maior daqueles que 

trabalham com tais instrumentos é a verificação da relação dos índices de troca com 

o nível de bem-estar econômico, o nível de renda interna, ou mesmo com agregados 

contábeis, como o é o balanço de pagamentos. 

A sistematização da ideia de um índice de termos de troca tem início com 

Alfred Marshall (Princípios de Economia, 1890), através do desenvolvimento de 

modelo de equilíbrio recíproco de oferta e de demanda entre duas economias. Em 

sua forma mais simples, é usualmente chamada de índice de termos de troca 

“líquido” (net barter / commodity).  É a razão entre o preço de uma mercadoria 

exportada e o preço de uma mercadoria importada por um país. Uma alteração 

desta relação de preços indicaria maior ou menor capacidade de importação por 

este país. Exclusivamente por alteração destes preços, poder-se-ia importar mais, 

ou menos mercadorias. Portanto, em princípio, uma alteração desta relação indicaria 

uma melhora ou piora do bem-estar econômico proveniente do seu comércio exterior. 

 Ao incorporar as quantidades de exportação e de importação ao índice de 

preços, Taussig ampliou o escopo do índice e o denominou índice de termos de 

troca “bruto”. A dedução recorrente dos economistas é que outras receitas, além das 

exportações, podem influir no volume de importações. O índice de termos de troca 

de renda, que é o índice de termos de troca líquido multiplicado pelo volume das 

exportações (quantum), também é chamado de “capacidade de importar” gerada 

pelas exportações (MEIER, 1968). 

 Uma segunda categoria de índices incorpora a produtividade dos fatores de 

produção domésticos envolvidos na elaboração das exportações. É o índice de 

termos de troca fatorial simples, ou relação fatorial simples. E, quando o índice 

considera a produtividade dos fatores de produção utilizados nas importações, é 

chamado de fatorial duplo. A apresentação destes vários meios de representar as 
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condições de troca entre economias se deve à forte argumentação crítica, muitas 

vezes concentrada exatamente na opção de escolha de um índice, em particular, 

para justificar a deterioração. Esta questão será abordada posteriormente. 

Um desafio mencionado por economistas envolvidos (HABERLER, 1961; 

KINDLEBERGER, 1956) na temática de índices de termos de troca entre economias 

é a tentação de relacionar os resultados dos índices com o bem-estar econômico. 

Tal relação guarda muita complexidade e discussão, devido ao envolvimento de 

outras variáveis diretamente nas relações comerciais, nas funções de produção e 

nas condições macroeconômicas dos países responsáveis pelos produtos 

comercializados. 

Partindo da distribuição do progresso técnico concentrado nos setores 

industrializados do centro do sistema, Prebisch demonstra que os ganhos de 

produtividade não beneficiaram os produtos primários. As relações de preços entre 

os países industrializados e subdesenvolvidos, conforme cálculo da Organização 

das Nações Unidas, para o período de 1876 a 1947, chega a ser surpreendente 

(PREBISCH, ”Manifesto”, 1949). Há uma perda de 30% aproximadamente dos 

termos de troca para a periferia. Esta afirmação em tom de contestação da defesa 

da tradicional divisão internacional do trabalho é contundente: 

 
Se os preços (produtos industrializados) houvessem caído em consonância 
com o aumento de produtividade, a queda teria tido que ser menor nos 
produtos primários do que nos industrializados, de modo que a relação de 
preços entre ambos teria melhorado persistentemente em favor dos países 
da periferia, à medida que se desenvolvesse a disparidade das 
produtividades. Se houvesse ocorrido, esse fenômeno teria um profundo 
significado. Os países periféricos teriam aproveitado, com a mesma 
intensidade que os países centrais, a baixa dos preços dos produtos finais 
da indústria. Desse modo, os frutos do progresso técnico ter-se-iam 
distribuído equitativamente no mundo inteiro, segundo o pressuposto 
implícito no esquema da divisão internacional do trabalho (PREBISCH, 
“Manifesto”, 1949, p. 80). 

 

No Estudo (1949), Prebisch destina o primeiro capítulo, com várias seções, 

para discutir o tema em sua amplitude e as consequências sobre os mercados e o 

processo de desenvolvimento. De forma praticamente simultânea, Hans Singer, 

então jovem economista do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das 

Nações Unidas, publicou um trabalho com o mesmo teor e conclusão. Este trabalho, 

difundido com o título de Relative Prices of Exports and Imports of Under-developed 

Countries, de 1949, circulou de forma restrita nestes organismos internacionais. 
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Havia o receio do incômodo que as conclusões sobre as desvantagens comerciais 

dos países subdesenvolvidos poderiam causar. A direção da CEPAL e Prebisch 

tiveram acesso ao documento, antes da Conferência de Havana em 1949 (DOSMAN, 

2011; FURTADO, 1985). Posteriormente, este estudo de Singer, reconhecido junto 

aos especialistas em economia internacional, recebeu o título de The Distribution of 

Gains Between Investing and Borrowing Countries (1950), ao circular em 

publicações de prestígio do meio acadêmico. 

De forma surpreendente, a despeito de ter identificado diferentes razões para 

a deterioração dos termos de troca, assim como procedeu Prebisch, Singer (1950, p. 

240) foi taxativo em relação às evidências dos indicadores de termos de troca 

gerados nas Nações Unidas: “[i]t is a matter of historical fact that ever since the 

seventies the trend of prices has been heavly against sellers of food and raw 

materials and in favour of the sellers of manufactured articles. The statistics are open 

to doubt and objection in detail, but the general story which they tell is unmistakable”. 

Pode-se afirmar que Singer (1950) teve o grande mérito da realização de um 

primeiro estudo organizado acerca das desvantagens comerciais obtidas pelos 

países subdesenvolvidos provenientes da inserção no comércio internacional. O 

primeiro aspecto significativo deste pioneirismo é o seu argumento que demonstra a 

importância das exportações para a geração de renda para as economias 

subdesenvolvidas. Ao desafiar a lógica do raciocínio tradicional de uma mera função 

unívoca da relação quantitativa entre renda e importações, Singer (1950) chama a 

atenção para o equívoco comum entre os economistas. Há mais do que uma 

distinção contábil e relação macroeconômica causal entre o montante absoluto das 

importações sobre a renda nacional, e a taxa resultante do comércio exterior sobre a 

renda nacional. Como se verifica na citação a seguir, o autor enfatiza importantes 

variáveis macroeconômicas, mais relevantes para os países subdesenvolvidos e 

necessárias à superação do subdesenvolvimento: 

 
Foreign trade tends to be proportionately most important when incomes are 
lowest. Second, fluctuations in the volume and value of foreign trade tend to 
be proportionately more vilolent in trade of underdeveloped countries and 
therefore a fortiori also more important in relation to national income. Third, 
and a fortissimo, fluctuations in foreign trade tend to be immensely more 
important for underdeveloped countries in relation to that small margin of 
income over subsistence needs which forms the source of capital formation 
[...] (SINGER, 1950, p. 236). 
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Dentre os postulados de cunho empírico da concepção cepalina, certamente, 

o fenômeno da deterioração dos termos de troca é o mais significativo. Também é 

controvertido, em função dos desafios técnicos de sua mensuração, assim como de 

sua utilização como principal fator da desigualdade da relação entre centro e 

periferia. A produtividade média do trabalho é maior no setor industrial do centro. Tal 

assertiva é consensual, pois nestes setores, ocorrem os maiores avanços 

tecnológicos e organizacionais, causadores das reduções de custos e ganhos de 

escala de produção. Se constitui no argumento crítico à divisão internacional do 

trabalho mais importante para Prebisch. 

Entretanto, os países periféricos, ao realizarem as importações destes 

produtos, não se beneficiam da suposta redução de preços dos artigos 

industrializados gerada pelos ganhos de produtividade destes setores modernos. O 

setor primário exportador da periferia não obtém tais ganhos. Não há intensidade de 

utilização de capital e a estabilidade do preço do produto primário é mais suscetível 

à sua função de demanda e às forças da concorrência internacional. Esta assimetria 

levaria, teoricamente, ao distanciamento do crescimento da renda média entre os 

dois polos, diferença esta superior às diferenças de produtividade entre eles. O 

efeito prejudicial mais significativo não é de natureza estática, conforme se 

depreende de formulação matemática de aferição do índice de termos de troca, mas 

do fenômeno em termos dinâmicos, da relação comercial e dos efeitos ao longo do 

tempo e “[s]e trata de un fenómeno esencialmente dinámico” (PREBISCH, “Estudo”, 

1949, p. 136). 

Nesse sentido, “a evolução desigual de produtividades e rendas médias 

constituem a expressão mais direta deste conteúdo dinâmico” (RODRIGUEZ, 1981, 

p. 38) e “só a desigualdade dos ritmos de aumento da produtividade do trabalho já 

supõe que as rendas médias se diferenciem. Se, além disso, a deterioração se 

produz, as rendas médias se diferenciarão em medida ainda maior” (idem, p. 40). 

Verifica-se que a maior produtividade gerada pelo avanço tecnológico leva a uma 

renda maior em um sentido dinâmico. Ou seja, é o diferencial de produtividade 

média e, consequentemente, de rendas médias a expressão da desigualdade entre 

os dois polos. A deterioração é o resultado de um processo estrutural gerado por 

este quadro descrito anteriormente. 

A comprovação da deterioração dos termos de troca para a periferia vem a 

ser exatamente uma perda de poder de compra dos produtos exportados pela 
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periferia para aquisição dos produtos industrializados dos centros. Constitui-se em 

uma comprovação quantitativa a estimular conclusões de desequilíbrios, ao ponto de 

participar da explicação do subdesenvolvimento. O motivo reside na dedução de 

ocorrer uma transferência de renda implícita neste processo, da periferia para o 

centro. Para Prebisch, é resultante das condições estruturais e institucionais. 

A ideia de que a renda média na periferia aumenta menos do que a 

produtividade do trabalho é sujeita à contestação: “essas economias ‘perdem’ parte 

dos frutos de seu próprio progresso técnico, ‘transferindo-os’ parcialmente para os 

grandes centros” (RODRIGUEZ, 1981, p. 40). Tal conclusão enseja críticas 

provenientes do raciocínio neoclássico de que a teoria cepalina aceita uma 

transferência de renda implícita ao comércio de mercadorias, devido à diferença de 

produtividade entre os dois polos econômicos. 

Portanto, segundo o raciocínio de Prebisch, é a diferença de produtividade 

que causa desequilíbrio nos preços e nos termos de troca. A elevação da renda 

superior à produtividade do trabalho no centro se deve aos fatores institucionais, 

como a capacidade da classe trabalhadora sindicalizada para preservar sua 

remuneração em fases descendentes do ciclo econômico e dos empresários em 

manterem os preços de artigos manufaturados. Em última instância, a deterioração 

estaria associada à queda relativa da renda nos setores tradicionais da periferia. Tal 

deficiência está também envolvida nas condições estruturais da produção na 

periferia. 

O conceito de produtividade para a CEPAL é o mesmo da corrente 

neoclássica, ou seja, aumento do produto por fator trabalho proveniente da 

intensidade do uso de capital. Mas, em geral, a demanda tende a se deslocar para o 

setor de produtos industrializados, a partir da elevação da renda; é a lei de Engel. 

Este fenômeno impõe uma mudança de composição dos fatores e deslocamento da 

mão de obra para os setores secundário e terciário. O mesmo movimento ocorre na 

dinâmica capitalista internacional. 

Este raciocínio coaduna com a abordagem de Singer (1950) para a 

explicação da deterioração dos termos de troca dos países subdesenvolvidos. Cabe 

salientar inicialmente que a análise deste autor não contempla uma matriz teórica 

estrutural de fundamentação histórica semelhante à concepção centro-periferia da 

CEPAL. A sua referência parte de uma perspectiva positiva e formal, de um modelo 
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baseado em conceituação convencional de países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. Diferente da concepção cepalina, ele destaca a dualidade em 

dois setores das economias subdesenvolvidas, para explicar a deterioração dos 

termos de troca. 

No modelo de Singer (1950), o setor arcaico corresponde à produção agrícola 

e manufatureira simples, aos alimentos e têxteis, para o atendimento do conjunto da 

população. O setor exportador é dinâmico, com maior intensidade de capital e 

tecnologia. O desequilíbrio tem início na própria figura do investimento externo 

proveniente dos países industrializados, e de sua consequente remuneração 

revertida para esta região. Um aspecto fundamental é que a propriedade do capital 

deste setor se localiza em países desenvolvidos. O investimento externo, a despeito 

de suas virtudes, gera efeitos próprios sobre a distribuição de renda. Países 

subdesenvolvidos tomam este capital externo para a produção dos principais artigos 

de exportação. O progresso técnico ocorre nestes setores e os ganhos de 

produtividade se revertem em redução de preços das commodities no mercado 

internacional. Os benefícios do progresso técnico são apropriados no exterior. Nas 

economias de forte participação das exportações, produtores e consumidores 

constituem grupos sociais distintos, por pertencerem a países diferentes: “The 

industrialized countries have had the best of both worlds, both as consumers of 

primary commodities and as producers of manufactured articles; the underdeveloped 

countries have had the worst of both worlds, as consumers of manufactures and as 

producers of raw materials” (SINGER, 1950, p. 243). 

Sendo a produtividade dos fatores também essencial neste modelo, Singer 

parte da constatação de que o nível de renda e o resultante padrão de vida dos 

países desenvolvidos é definido pela produtividade maior de uma economia 

industrializada, em relação à produção destinada ao mercado doméstico dos países 

subdesenvolvidos. Nestes, não é a produtividade do setor exportador de 

commodities, amparado pela importação de bens de capital, necessários à 

exportação, que determina a renda média. Embora seja razoável afirmar até que a 

produtividade nos setores de exportação dos países subdesenvolvidos seja maior do 

que a produtividade das indústrias dos países desenvolvidos, a renda gerada é 

apropriada como lucro nos países desenvolvidos. O resultado do avanço da 

produtividade leva à redução dos preços das commodities exportadas, causando a 

deterioração dos termos de troca. Para as regiões subdesenvolvidas, a renda não é 
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determinada pelas atividades de exportação, mas pelas atividades atrasadas, 

voltadas ao mercado doméstico. 

 
In the case of manufactured commodities produced in more developed 
countries, the former method, i.e., distribution to producers through higher 
incomes, was much more important than the second method prevailed more 
in the case of food and raw-material production in the underdeveloped 
countries. Generalizing, we may say that technical progress in 
manufacturing industries showed in a rise in incomes, while technical 
progress in the production of food and raw materials in underdeveloped 
countries showed in a fall in prices. (SINGER,1950, p. 241) 

 

Por outro lado, a periferia é pressionada a concentrar seus fatores no setor 

econômico mais dinâmico, o primário, transferindo mão de obra dos setores ainda 

mais atrasados para o setor exportador. Em suma, há um desequilíbrio estrutural 

entre a oferta de mão de obra e sua ocupação, devido ao ‘crescimento vegetativo da 

população’ e ao excedente gerado nos setores tradicionais pela incorporação de 

‘técnicas novas’. É o excedente de mão de obra que pressiona os salários na 

produção primária de exportação. Rodriguez (1980) chega a afirmar que “[a] geração 

contínua desse excedente de mão-de-obra constitui a causa fundamental da 

deterioração” (RODRIGUEZ, 1980, p. 41). Como assume Prebisch (1949), 

 
Hay asi, em general, una relativa abundancia de potencial humano en las 
actividades primarias, que tiende a presionar continuamente sobre los 
salarios y los precios de los productos primarios y impiede así a la periferia 
de compartir com los centros industriales el fruto del progreso técnico 
logrado por éstos. Mas aún, impide a aquélla de retener una parte del fruto 

de su próprio progreso técnico. (PREBISCH, “Estudo”, 1949, p. 137). 

 

A alternativa de alocação do excesso de mão de obra em atividades primárias 

destinadas aos mercados de subsistência encontra a mesma limitação, pois, como 

ressaltou Prebisch (“Estudo”, 1949), as técnicas modernas de produção ocupam 

este setor de forma mais “débil” em relação ao setor exportador. O resultado é um 

nivelamento para baixo do nível de preços destes produtos, sem que as camadas 

menos favorecidas possam desfrutar da maneira como ocorre com outros grupos 

sociais. E quanto maior o esforço para aumentar a produtividade, menor o nível dos 

preços dos artigos de subsistência sem implicar aumento dos salários do setor. 

Prebisch não foge à realidade, ao admitir o excesso populacional nas regiões 

dominadas pela produção primária. Para a ortodoxia do pensamento econômico 

sobre o subdesenvolvimento, representada por Jacob Viner (DOSMAN, 2011), por 
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exemplo, a distorção se resumia a este elemento e à baixa produtividade do setor 

agrícola. Para Prebisch, tal excedente de população ativa reduzia os salários nas 

atividades agrícolas, com agravamento causado pela utilização de novas técnicas 

poupadoras de mão de obra. Por outro lado, o setor industrial era incapaz de 

absorver todo este contingente populacional. Processo gradual ocorrido na 

industrialização dos países centrais, mas que se encontrava em estágio inicial na 

periferia, segundo o autor. 

Interessante observar que, a despeito do permanente exercício teórico acerca 

da desigualdade entre as duas estruturas, Prebisch não perde a referência do 

significado do curso da história, para explicar as mudanças do processo de 

acumulação da periferia. Se a demanda das exportações dos países periféricos foi 

capaz de manter uma razoável ocupação das populações, até o final do século XIX, 

a partir de então, a redução relativa de absorção dessa produção compromete o 

equilíbrio da alocação do trabalho e as remunerações. Estas circunstâncias agravam 

os efeitos negativos dos termos de troca das exportações dos produtos primários. 

Não há como refutar a condição histórica deste período sofrida pela experiência 

brasileira e argentina, através dos principais produtos de exportação, café e carne 

bovina, como resultado típico deste quadro de adversidades.   

O reflexo causado pelos salários baixos na periferia se dá nos preços 

comprimidos dos produtos primários, ao passo que a maior capacidade da força de 

trabalho em conseguir aumentos de salários, bem como sua menor oferta, favorece 

os preços dos produtos industrializados. Todo este quadro deve ser concebido 

dentro do dinamismo da interação entre centro e periferia em termos estruturais: 

produtividade, renda e acumulação. O aumento da produtividade na periferia 

acentua o excedente de mão de obra e acaba por redundar em maiores 

transferências de benefício para os centros do sistema. Portanto, a conclusão de 

Prebisch se baseia na intensificação da industrialização e das atividades paralelas 

para a solução do problema estrutural do excedente populacional. 

 
Nesta diferenciação, subjaz a desigualdade entre as estruturas produtivas, 
pois o atraso relativo de sua própria estrutura impede a periferia de gerar 
progresso técnico e incorporá-lo ao processo de produção em proporção 
similar à dos centros. Além disso, acaba-se de assinalar que é essa 
desigualdade estrutural que explica, em última instância, a deterioração dos 
termos do intercâmbio, e que este fenômeno, unido à diferenciação entre as 
produtividades, faz com que as rendas médias também se diferenciem [...] 
que esta diferenciação não permite à periferia alcançar níveis de poupança 
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e taxas de acumulação tão elevados como nos centros. (RODRIGUEZ, 
1981, p. 42). 

 
2.2.3.1 Ciclos Econômicos e a Deterioração dos Termos de Troca 

 
Os efeitos da crise de pagamentos internacionais de 1929 sobre a economia 

argentina marcam, profundamente, os trabalhos de Prebisch sobre a vulnerabilidade 

da América Latina face às alterações de demanda, liquidez e crédito provenientes da 

Europa, e em particular, do centro financeiro internacional, a Inglaterra. Há um 

reconhecimento da própria natureza do sistema capitalista nos textos de Prebisch e 

na produção da CEPAL. O traço marcante é a utilização do princípio de ciclos 

econômicos nas dimensões ou planos de análise doméstica e internacional, “[...] o 

ciclo é a forma característica de crescimento da economia capitalista” (PREBISCH, 

“Manifesto”, 1949, p. 86). 

A importância maior em incluir os efeitos dos ciclos econômicos está em 

estabelecer um conceito de deterioração dos termos de troca de longo prazo. Em 

síntese, a explicação para a renda do centro crescer mais do que a da periferia, em 

sentido histórico, se deve ao processo de transferência do lucro do centro para a 

periferia na fase ascendente do ciclo. É um fenômeno que beneficia os preços e 

produtores da periferia, quanto mais lenta for a resposta de produção deste polo em 

relação à demanda dos países centrais ou mais baixos forem os estoques. Aceita-se, 

usualmente, pela própria conformação ou interatividade entre as duas economias, 

que este movimento promove a elevação da renda real per capita em maior 

proporção do que teria ocorrido exclusivamente, pelo aumento da produtividade do 

trabalho sem as exportações. 

Há necessidade, então, de observar uma crítica procedente de Rodriguez 

(1981, p. 61) à colocação dos benefícios obtidos pela periferia, durante a fase 

ascendente do ciclo: 

 
Os documentos da Cepal não especificam se a melhora dos preços 
relativos chega a compensar a diferença entre ritmos de aumento da 
produtividade do trabalho no centro e na periferia; e, consequentemente, a 
reduzir a diferença entre os respectivos níveis de renda real média. Ou se, 
pelo contrário, a diferenciação das rendas continua se produzindo ainda 
durante as conjunturas de auge, e apesar do aumento dos preços relativos. 
(RODRIGUEZ, 1981, p. 61). 
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Mas, tal relação não apresenta simetria alguma com a fase descendente do 

ciclo. “[d]aí uma ocorrência típica no curso da fase cíclica ascendente: os preços 

primários tendem a subir mais acentuadamente do que os preços finais, em virtude 

da grande parcela de lucros que é transferida para a periferia” (PREBISCH, 

“Manifesto”, 1949, p. 86). Por outro lado, na fase descendente, o excesso de oferta 

força os preços dos produtos primários para baixo de forma mais contundente e se 

espalha pela economia. Uma característica que expõe a vulnerabilidade da 

economia periférica é o grau elevado de abertura à economia internacional, 

particularmente, às demandas externas. É um traço funcional dentro do sistema 

global na concepção cepalina. Portanto “essas economias recebem e reproduzem 

com rapidez os influxos expansivos ou depressivos das flutuações do nível de 

atividade das economias centrais” (RODRIGUEZ, 1981, p. 61). 

 
Por tanto, el hecho de que los salarios bajen relativamente poco traslada 
irresistiblemente hacia la periferia la tarea de reducir el valor de oferta, de tal 
manera, que cuanto más rigidos resulten en la menguante, tanto mayor sera 
la presión que los centros ejercen sobre la periferia, mediante la reducción 
de la demanda de productos primarios y el descenso resultante em los 
precios de los mismos. (PREBISCH, “Estudo”, 1949, p. 154). 

 

Verifica-se que para o autor, na fase declinante do ciclo econômico, as 

consequências do fato de os salários nos centros resistirem em maior ou menor grau 

são reduzidas em relação às condições de demanda para a periferia. Mesmo que 

haja sensíveis ganhos de produtividade nos setores primários da periferia, a queda 

dos preços é tão expressiva que os ganhos obtidos na fase anterior são 

ultrapassados pelas perdas da fase declinante. Tais forças de mercado são 

decisivas para a periferia, ao ponto do autor alegar que as depreciações cambiais 

usuais da periferia se devem a estas restrições, ou até mesmo, em sentido extremo, 

à pressão inflacionária, à desordem financeira comum nestas economias. 

A expressão utilizada por Prebisch, “reducción del valor de oferta” (idem, p. 

155), para expressar as perdas provenientes da queda dos preços dos produtos 

primários, deve ser tomada com cuidado. É nítido o critério do autor em não 

generalizar as consequências adversas para a periferia, dos constrangimentos 

externos para as irresponsabilidades de políticas econômicas domésticas. Sua 

origem profissional à frente das finanças da economia argentina permeia os textos, 

através do nítido reconhecimento da necessidade de distinguir os resultados 
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negativos da gestão macroeconômica equivocada das condições inerentes ao 

subdesenvolvimento periférico. 

A divisão da renda entre lucros e salários nos países centrais é um elemento 

recorrente de atenção do autor. Depreende-se dos exercícios analíticos e das 

menções explícitas nos seus trabalhos, uma adesão aos postulados keynesianos. 

Para a construção teórica cepalina, é inquestionável a importância do padrão, 

intensidade e regularidade das forças de demanda das regiões industrializadas. 

As estruturas arcaicas da periferia e sua maior especialização favorecem uma 

contração mais imediata dos lucros e dos salários. Quanto ao trabalho, não se deve 

desconsiderar um fato inexorável, a reconhecida oferta elástica deste fator, tal como 

enfatizava a CEPAL. Há o agravamento do tempo de duração do ciclo de produção 

dos produtos primários ser maior, sujeito à sazonalidade e a acidentes climáticos. 

Os setores agropecuários destas economias tendiam a fazer estoques 

expressivos. As limitações dos transportes internacionais e a menor velocidade das 

informações de mercados impunham aos produtores a tarefa de administrar 

estoques formados em fases regulares de colheitas. Diferente dos dias atuais, as 

projeções de preços em mercados de futuros e a unificação de todos os mercados 

regionais produtores eram inexistentes ou limitados em relação à realidade atual. 

Assim, depreende-se da exposição de Prebisch e das publicações da CEPAL, 

conforme assegura Rodriguez (1981), que é a mudança dos preços relativos entre 

os produtos dos dois polos do sistema que determina a diferenciação entre as 

rendas, representadas pela expressão “frutos do progresso técnico”. O agravamento 

da condição periférica vai além da condição desfavorável dos preços relativos 

provenientes das relações comerciais. Sua produtividade cresce a taxas menores do 

que no centro. As condições estruturais da periferia viabilizam esta maior contração 

das remunerações, seja pela baixa produtividade para os empresários, seja pela 

pouca mobilização dos trabalhadores. Muito embora a produtividade do setor 

exportador da periferia seja normalmente superior àquela dos demais setores 

atrasados, é através desta renda concentrada que se gera a multiplicação para o 

restante da economia. Portanto, duas forças são favoráveis ao centro: “concentração 

dos frutos do progresso técnico” e absorção dos “benefícios do aumento de 

produtividade periférica” (RODRIGUEZ, 1981, p. 58). 
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No plano doméstico, a explicação de Prebisch (“Manifesto”) carece de 

maiores fundamentos empíricos e comprovação. Parte da renda que seria destinada 

aos lucros, vai se transferindo para os salários nas economias centrais, através da 

“pressão exercida em todos eles pelas organizações trabalhistas” (“Manifesto”, p.87). 

Por outro lado, na fase descendente do ciclo, se considerarmos as limitações 

institucionais para evitar a concorrência, a periferia sofreria uma pressão maior nesta 

fase de contração da atividade econômica, enquanto as populações do centro 

preservam seu ‘padrão de vida’. Prebisch não avança na questão sensível da 

diferença entre as mobilizações sindicais dos dois polos do sistema, fator de 

agravamento da desigualdade das remunerações entre estas classes sociais. Ele 

destaca a diferença salarial e o excedente de mão de obra. 

Rodriguez (1980, p. 41), por outro lado, enfatiza a natureza estrutural das 

premissas que corroboram esta argumentação inerente ao comportamento cíclico 

das forças de oferta e de demanda. A demanda dos produtos primários é “derivada e 

dependente” da demanda dos bens industrializados do centro. Esta condição 

favorece à negociação de preços dos produtos primários pelos empresários do 

centro, durante o excesso de oferta: “[...] o caráter primário da produção periférica e 

o caráter derivado de sua procura tornam necessário que as remunerações dos 

diferentes fatores se reduzam mais do que nos centros” (RODRIGUEZ, p. 63). Outro 

fator é que os empresários da periferia trabalham de forma mais ‘atomizada’ e 

dispersa. O raciocínio deste autor assume a resistência da compressão dos lucros 

na periferia e, consequentemente, não há ajuste da oferta dos artigos primários em 

relação à demanda, gerando um excesso de estoques, até que a “redução da 

demanda seja acentuada” (idem, p.63) ao ponto de contrair a renda, no setor 

primário. 

Nisto está a chave do fenômeno por meio do qual os grandes centros 

industriais não apenas preservam para si o fruto da aplicação das inovações 

técnicas em sua própria economia, mas, também, ficam numa posição favorável 

para captar uma parte do fruto que surge no progresso técnico da periferia 

(PREBISCH, “Manifesto”, 1949, p. 89). 

Nesta relação causal entre as variáveis, observa-se que, muito embora a 

deterioração dos termos de troca seja motivada pelos fatores estruturais, ela se 

constitui no mecanismo através do qual se realiza a concentração da renda nos 

centros. A complexidade desta chamada ‘versão ciclos’ para a deterioração dos 
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termos de troca, apresentada sob a forma textual e carente de formalismo analítico, 

é objeto de considerações críticas (RODRIGUEZ, 1981). Ainda deve ser resgatada 

uma consideração usual sobre a menção superficial deste tema nos dois trabalhos 

de Prebisch (“Manifesto” e “Estudo”). De forma deliberada, não havia interesse da 

Cepal em realizar maiores incursões teóricas sobre uma área tão desafiadora da 

ciência econômica, a teoria dos ciclos econômicos. 

 
Como se pode observar, a 'versão ciclos' da tendência à deterioração não 
alcança níveis plenamente satisfatórios de rigor analítico, pois nela não se 
consegue formular de maneira precisa as relações existentes entre as 
flutuações do nível de atividade e da renda social dos centros e periferia; 
nem se chega a esclarecer os vínculos entre essas flutuações e a oscilação 
paralela dos preços dos bens de exportação e das remunerações dos 
recursos produtivos nos dois polos do sistema. Apesar dessa carência 
instrumental e do seu caráter discursivo, a análise avança até o ponto de 
incorporar com relativa coerência o grupo de ideias mais gerais que 
constituem o conteúdo do pensamento da Cepal (RODRIGUEZ, 1981, p. 
64). 

 
2.2.3.2 Críticas à Tendência e à Deterioração dos Termos de Troca 

 
As críticas dirigidas ao pensamento de Prebisch, e indiretamente à própria 

CEPAL, podem ser divididas em dois grupos. Devido à complexidade e extensão do 

esforço teórico envolvendo a perda de renda da periferia causada pela propensão 

histórica de redução relativa de preços das exportações, é conveniente separar as 

críticas referentes à fundamentação empírica, que serão expostas nesta seção, aos 

efeitos sobre a dimensão maior do bem-estar ou da apropriação dos benefícios do 

progresso técnico. Esta seção, abordará o primeiro grupo de críticas referentes aos 

recursos instrumentais, metodologias, causas do fenômeno da tendência à 

deterioração dos termos de troca. A última parcela de considerações se dirige às 

proposições de política econômica, ou seja, a industrialização, através da 

substituição das importações, da proteção tarifária, integração comercial etc., que 

serão abordadas nas seções seguintes. 

A adaptação dos dados estatísticos e das séries temporais na elaboração dos 

índices foi assumida como um desafio tanto por Kindleberger (1956), como por 

Rodriguez (1981). Este último chega a afirmar que a deterioração “é um fenômeno 

comprovável apesar da existência de problemas estatísticos que tornam difícil medi-

lo de maneira precisa” (idem, p.39). Não é sem razão, portanto, que Kindleberger 

(1956) manifesta, no “prefácio” da sua obra voltada para o estudo dos termos de 
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troca, uma certa desilusão quanto ao rigor analítico e à confiabilidade das 

estatísticas ao tratar do tema. Ele diz: “Yet I have been struck, in this intrusion by 

empiricism, by frequency with which indexes are launched on an unsuspecting world 

without an adequate account of their genealogy. I have accordingly gone slowly 

through the begats... since i have misgivings about the statistical evidence [...]”. 

O mesmo ocorreu com Spraos (1980, p. 107), envolvido na questão, sob a 

experiência de consultor da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o 

Comércio e o Desenvolvimento): “[t]he debate over the long-run trend of the net 

barter terms of trade (NBTT) between primary products and manufactures has been 

bedevilled by the inadequacy of the statistics available”. 

Em relação à aferição da deterioração das condições de comércio entre o 

centro e a periferia, o principal trabalho de sustentação da tese da deterioração para 

Prebisch (1949) e para Singer (1950) é o estudo de uma série temporal de termos 

de troca referentes ao comércio exterior do Reino Unido, de 1876 a 1946. Contudo 

ambos utilizaram, para a série temporal citada, um índice de termos de troca das 

Nações Unidas que se baseou, inteiramente, no índice de preços desenvolvido por 

Werner Schlote em 1938, cujos resultados favoreciam, exageradamente, à Inglaterra. 

Outros estudos posteriores, de Imlah e Kindleberger, por exemplo, atenuaram os 

ganhos de troca para a Inglaterra (MEIER, 1963). 

Ao comparar a série temporal de Prebisch com a da Liga das Nações, 

disponível para o mesmo período até 1945, Spraos (1980) se surpreende pelo fato 

de Prebisch ter utilizado os dados específicos da Grã-Bretanha após 1929. As duas 

séries se aproximam, mas, a intensidade da deterioração dos termos de troca da 

série de Prebisch, que é a mesma de Singer, é superior: “[s]o, by his choice of series, 

Prebisch exaggerated the adverse trend for primary products, but the adverse trend 

was nonetheless unmistakably present in the League's more appropriate series” 

(SPRAOS, 1980, p. 112). 

A primeira distorção expressiva é que, no índice calculado por Prebisch, 

foram utilizados preços com seguro e frete para as importações e preços livres 

destes custos para as exportações, especificamente, para um único mercado, o 

Reino Unido. O período tratado na série correspondeu aos anos de maior redução 

do custo dos fretes internacionais, podendo até mesmo ter sido o maior responsável 

pela redução dos preços das commodities. Os preços destes produtos são 

influenciados pelo custo do transporte e as cotações, geralmente, envolviam a 
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entrega nas principais cidades portuárias inglesas (SPRAOS, 1980). Portanto, é 

razoável supor que esta redução de custo favoreceria os produtores dos países de 

economia agrícola. 

Haberler (1961) se ampara em Ellsworth (1956), para destacar a redução do 

preço do frete internacional entre 1876 e 1905, parte do período usado por Prebisch, 

e reproduz esta passagem conclusiva de um trabalho específico sobre termos de 

troca deste autor: “[l]arge proportion, and perhaps, all of the decline in the British 

prices of primary products can be attributed to the decline of inward freight rates”. 

Ellsworth (1956) cita, ainda, o trabalho de Wright (1955), e concluiu ter ocorrido 

durante períodos de depressão, entre 1900 e 1904, por exemplo, redução dos 

preços dos produtos primários em portos do Reino Unido, ao mesmo tempo em que 

houve elevação destes preços em portos mais distantes. 

Restrição significativa em relação ao índice de termos de troca, de forma 

geral, se refere à questão da suposição da manutenção da qualidade e outros 

atributos dos produtos industrializados. É a chamada “tendência à qualidade” (the 

quality bias), sobretudo quando este destaca as diferenças de comportamento 

exclusivo dos preços dos produtos primários em relação aos preços dos produtos 

industrializados, ao afirmar que “[t]his introduces a bias because, as has been 

repeatedly pointed out, industrial products have tremendously improved in quality, 

and literally, every year a host of new products are introduced, while the quality and 

range of most primary products have remained very much unchanged” (HABERLER, 

1961, p. 329). 

Por restrições técnicas de construção dos índices de preços, supõe-se que 

estes produtos manufaturados não sofram mudanças, ao longo do tempo da série 

em estudo. Esta suposição contraria a característica essencial destes produtos que, 

seguramente, sofrem alterações físicas e funcionais mais significativas, quanto mais 

longo for o período considerado. Kindleberger (1956) encontra uma solução 

metodológica paliativa para este problema. Sob a suposição de que os artigos 

industrializados, máquinas em particular, se tornam mais leves à medida que 

evoluem e apresentam mais eficiência, o valor das máquinas é dividido pelo peso, 

para que este resultado seja considerado. A seguinte afirmação de Spraos (1980, p. 

117) sintetiza a importância desta questão, 
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In order to make a case that quality improvements were a source of bias 
which made the trend of the NBTT of primary products appear worse than it 
was, or even turned a real improvement into an apparent deterioration, it is 
necessary to show not only that quality improvements were under-allowed 
for in the price (unit value) index of manufactures but that they were more so 
than in the corresponding index for primary products. It has been asserted 
but never demonstrated that this was and is the case (SPRAOS, 1980, p. 
117). 

 

Como agravante, não houve distinção das importações de produtos primários 

referentes à origem de países industrializados ou subdesenvolvidos, sendo que 

parcela significativa das importações do Reino Unido era proveniente de países 

desenvolvidos. Estas críticas de Spraos (1980) reproduzem as considerações de 

diversos autores, reconhecidos especialistas em economia internacional. Por 

exemplo, a citação de Meier (1958, p. 286), “[n]or are the terms of trade between 

primary products and manufactured products as the same as the terms of trade 

between poor and rich countries”. 

Desta série específica que demonstrou benefícios inequívocos para o 

principal centro comercial do mundo, o Reino Unido, Prebisch estendeu o argumento 

para o conjunto das nações. Diria ele: “[s]ince for a great part of this period Britain 

was the most important exporter of manufactures and importer of primary products, 

he took this to imply a secular deterioration in the NBTT of primary products as 

traded world-wide” (SPRAOS, 1980, p. 107). 

Outro aspecto relevante destacado como crítica é mais endereçado à 

proposta teórica da CEPAL. É a identificação de produtos primários com a periferia, 

de um lado, e, de outro, os produtos industrializados com os países centrais. O 

cerne da contribuição teórica da instituição estaria, exatamente, em assumir tal 

identidade a partir de um processo dinâmico de relação. A abordagem da Cepal não 

se limita a contrapor dois tipos de produtos e seus respectivos preços. A justificativa 

cepalina para tal abordagem teórica é inteiramente coerente com os fundamentos 

institucionais elencados por Prebisch, como participantes da estrutura das 

desigualdades. 

Certamente, o trabalho pioneiro de Kindleberger (1956), sobre os termos de 

troca entre os países europeus, ao confirmar a deterioração para os países menos 

desenvolvidos, influi, abertamente na tolerância dos críticos em relação às 

premissas cepalinas de desvantagens nas relações comerciais, em contraposição às 

teorias de comércio liberais. A ressalva contida no estudo de Kindleberger (1956) se 
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refere à falta de ajuste em relação à qualidade do produto industrializado, que sofre 

alteração ao longo do tempo, e afeta o resultado através do preço. A longo prazo, o 

resultado se mostrou desfavorável aos países de economia predominantemente 

agrícola na Europa, se as correções apontadas não fossem realizadas. 

Na sequência do seu raciocínio sobre os motivos, em tese, de deterioração 

para os produtos primários, Kindleberger (idem) aceita a redução da utilização de 

matérias-primas naturais na composição de artigos industrializados. Este fenômeno 

reforçaria a ideia de alteração das curvas de demanda e de oferta destas 

mercadorias, ao longo do tempo. Mas, o que determinaria a queda de preço dos 

produtos primários, com consequência significativa para os termos de troca é a 

dificuldade que os países pobres têm para deslocar os fatores da produção destas 

mercadorias para a fabricação de outras, cujas demandas estejam em ascensão. 

Conforme Rodriguez (1981), as críticas passam pela utilização de dados da 

periferia, normalmente escassos, de pouca confiabilidade para os preços, para as 

rendas, a produtividade etc. Entretanto, o cerne da contribuição teórica da instituição 

reside, exatamente, em exercitar a lógica da contraposição das duas realidades 

sobre o resultado do curso histórico, por definição. De forma relevante, encontra-se 

o dinamismo da interação de dois polos com identidades funcionais específicas. 

Sobre os índices de termos de troca exclusivamente, a conclusão de 

Rodriguez (1981, p. 222) chega a ser surpreendente: 

 
Sem dúvida, as críticas anteriores mostram a inadequação das séries de 
preços utilizadas pela CEPAL nos seus primeiros tempos. A instituição não 
elaborou até hoje um conjunto de informações e estudos que possa 
comprovar, de uma maneira satisfatória, a existência de uma tendência 
secular à deterioração dos termos de intercâmbio de mercadorias. 
(RODRIGUEZ, 1981, p. 222). 

 

Por outro lado, o autor reconhece a validade das observações cepalinas 

sobre o significado do fenômeno da deterioração. Ao se concentrarem em aspectos 

pontuais, este elenco de críticas ou restrições não invalidam integralmente o 

principal postulado cepalino da deterioração dos termos de troca. Os resultados são 

suficientemente robustos para suportarem críticas desta ordem. 

Outro elemento restritivo para a periferia é a limitação de mercado para os 

seus produtos. Esta questão não foi amplamente contemplada pelas análises da 

CEPAL. A referida “especialização” da periferia se refere à realidade interna de 
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produção. Kindleberger (1956), de forma procedente, amplia esta característica de 

produto primário para a própria demanda do país subdesenvolvido, que é limitada, 

assim como para a concorrência exterior, concentrada em poucos países. Este 

quadro determina a baixa elasticidade de oferta destes produtos. Qualquer 

concorrência oriunda do próprio país comprador tende a proteger os produtores 

locais da concorrência externa. Esta situação leva ao aumento da elasticidade da 

curva de oferta deste produto, com consequente redução drástica dos preços. 

 
Thus in the less developed countries the supply of primary products does 
not fall when prices fall but it does rise when prices rise. By contrast, a price 
increase for imported manufactures does not generally cause an increase in 
the domestic supply of such goods. The lack of trained workers, the 
shortage of capital, the lack of technical knowledge, and the lack of 
managerial skills all combine to prevent the shifting of resources that would 
enable the underdeveloped countries to avoid the unfavorable effects of 
declining relative prices for their exports (CLEMENT; PFISTER; ROTHWELL, 
1967, p. 161). 

 

A partir de todas as considerações levantadas, com fartas referências 

bibliográficas, Spraos (1980, p. 109) propõe o questionamento: seriam todos estes 

argumentos suficientes para “refutar a inferência estatística da deterioração?”. Para 

este autor, embora a resposta dependa de mais investigações, a “tendência à 

deterioração é detectável nos indicadores, mas em escala menor do que a sugerida 

por Prebisch” (idem, p.109). 

A produtividade dos fatores de produção é um elemento relevante para 

deterioração dos termos de troca. Haberler (1961, p. 324) organiza um argumento 

comum de crítica ao reconhecimento da deterioração baseado, exclusivamente, no 

índice de troca líquido ou de commodity. O aumento de produtividade de um fator 

envolvido na produção de uma mercadoria exportada leva a um aumento do bem-

estar dessa economia, mesmo que o índice de troca indique uma perda. O índice de 

termos de troca fatorial simples é capaz de captar o aumento de produtividade dos 

fatores usados na produção das exportações. Apesar de ser um índice mais difícil de 

se definir e calcular, seu significado é muito mais expressivo para este propósito do 

que o índice de troca líquido normalmente utilizado. 

Esta argumentação, necessariamente, antecede às críticas sobre a 

deterioração, a partir de indicadores e da suposta perda de bem-estar. A concepção 

generalizada é de que a produtividade é maior nas indústrias do que na produção 

rural. Seria de se esperar que, por consequência, os preços dos produtos 
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industrializados sofressem redução progressiva em relação aos preços dos produtos 

primários. As vantagens comerciais penderiam, assim, para os países 

subdesenvolvidos. Entretanto, a contestação de Prebisch está exatamente na 

retenção dos ganhos de produtividade e preservação de salários e lucros nos 

centros. 

Raciocínio semelhante foi desenvolvido por Meier (1968), após extenso 

exercício de organização dos principais índices de termos de troca e seus 

significados. Mensurar variação de bem-estar, exclusivamente, através de alteração 

de preços, envolve risco sobre a dedução e limitação de identificação das reais 

causas sobre os efeitos do comércio: “[t]o assess the significance for a poor country 

of an alteration in its commodity terms of trade_the most frequently cited change_we 

must therefore analyse the determinants of this change and also the attendant 

movements in the income and single-factoral terms of trade” (MEIER, 1968, p. 46). 

Sobre as causas da deterioração, dois temas chamam a atenção em relação 

às críticas mais consistentes. Ao justificar a preservação de preços, nas economias 

centrais, causada pela mobilização institucional ou sindical destes países, Prebisch 

chama imediatamente a si a crítica de que seu modelo pressupõe um questionável 

fator monopolístico na formação dos preços dos produtos industrializados, como 

causa da perda relativa dos preços dos produtos primários. Para Haberler (1961), tal 

consideração diz respeito à divisão interna da renda e confunde índice dos termos 

de troca com “movimentos no nível de preços absolutos” (idem, 1961, p. 331). 

Outra crítica se refere à utilização da lei de Engel, tal como exposto por 

Prebisch no “Manifesto” e no “Estudo”. Em ambas exposições, a expansão da renda 

mundial não leva ao aumento da demanda de produtos da periferia, em termos 

proporcionais. Diferente da demanda de produtos industrializados provenientes dos 

centros, cujas curvas de demanda seriam mais elásticas, em relação à renda e 

também aos preços. Para os críticos, Haberler (1961), Meier (1968), a lei de Engel, 

implícita à análise da CEPAL, é uma justificativa equivocada, pois, esta construção 

foi destinada aos alimentos de uma população homogênea. A comparação com a 

demanda mundial de produtos primários provenientes da periferia estaria 

comprometida, uma vez que ela inclui matérias-primas, minerais, insumos. E, ainda, 

foi desconsiderada a demanda da própria periferia: “Engel's Law applies to food but 

not to raw materials. Moreover, relative prices depend not only on demand but also 
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on supply conditions which are likely to change profoundly over long periods” 

(HABERLER, 1961, p. 332). 

Em relação à própria utilização da lei de Engel, temas correlatos envolvendo 

divergência entre as justificativas cepalinas e as interpretações destes críticos se 

reproduzem. A CEPAL destaca o dinamismo da mudança da elasticidade-renda dos 

produtos primários em relação ao comportamento da demanda dos produtos 

industrializados. Estas observações procuram desviar o foco das críticas recebidas 

pelas publicações da instituição, em resumirem a defesa da deterioração 

equivocadamente à lei de Engel. Ela não se aplicaria para todo o conjunto de 

produtos primários e nem para toda a periferia, considerada como um consumidor 

de forma distorcida: “[t]his indeed is the heart of the ‘Prebisch thesis’, and we repeat, 

it stems from the assumption of different income-elasticities of demand, not from 

alleged differences in market structure and the wage-price mechanism” (FLANDERS, 

1964, p. 318). 

Em seus dois trabalhos de maior repercussão, Prebisch desenvolve a 

concepção centro-periferia e insere a deterioração dos termos de troca no contexto 

de ciclos econômicos. É marcante o impacto da crise de 1929 para a construção 

teórica de Prebisch, nestes primeiros anos de consolidação de uma concepção 

cepalina. Ao assumir que a dinâmica do sistema capitalista se comporta em 

movimentos alternados de expansão e de contração de atividade, abre-se mais um 

elemento complicador de análise sobre os efeitos das condições adversas das 

trocas internacionais para a periferia. 

O argumento cepalino inerente aos ciclos econômicos é de que os preços dos 

produtos primários sofrem maior oscilação do que os preços dos produtos 

industrializados, acarretando um agravamento sobre a partição dos frutos do 

progresso técnico para a periferia. A menor flexibilidade dos preços dos produtos 

industriais está relacionada com a maior rigidez dos salários nas indústrias e o fato 

de os monopólios  preservarem os seus preços como meio de assegurar as 

margens de lucro. Haberler (1961) contesta esta conclusão de Prebisch, ao justificar 

que os movimentos cíclicos, quando existentes, tendem a afetar mais as 

quantidades demandadas. Neste sentido, a periferia seria beneficiada por 

resistência dos preços, quando as quantidades declinassem, favorecendo os termos 

de troca. 
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If the cyclical fluctuations in the terms of trade disappeared or became 
milder, volume changes remaining what they are, it would be better for the 
underdeveloped countries. Similarly, if the cyclical patterns were reversed, 
terms of trade improving during downswings when quantities decline and 
deteriorating during upswings when quantities rise, it would be nice, 
provided this cyclical pattern was of the right amplitude, and not so violent as 
to create again instability in the export proceeds (HABERLER, 1961, p. 339). 

 

O raciocínio da proposição cepalina é de que os termos de troca deveriam se 

inverter nas fases do ciclo entre centro e periferia. Apoiado em testes estatísticos de 

Kindleberger (1956) para o mesmo período utilizado por Prebisch, os termos de 

troca foram favoráveis à Inglaterra, na fase de prosperidade, e desfavoráveis, 

durante a recessão. Em resumo, Haberler contesta Prebisch, indiretamente, seja por 

identificar a Inglaterra como sendo o conjunto de países industrializados, seja pela 

amplitude exagerada aceita para os termos de troca, ou mesmo, em havendo este 

movimento, ele não seria capaz de desequilibrar, permanentemente, as relações 

comerciais entre os países: 

 
The purpose of these remarks is not to deny that there are cyclical 
fluctuations in the terms of trade of primary producers or to suggest that they 
are always negligible. It is rather that we should not exaggerate the 
magnitude of the problem and the degree of regularity of the cyclical pattern 
over time and space. Especially we should not allow the consequences of a 
unique catastrophe such as that of the Great Depression in the 1930s to 
dominate our thinking (HABERLER, 1961, p. 339). 

 

A industrialização derivada da proposição da substituição das importações da 

América Latina constitui o principal objetivo de política econômica da periferia para a 

superação do subdesenvolvimento. Este tema será objeto de análise da seção 

seguinte. 

  

2.3 A Industrialização da Periferia 

 
Na sequência da abordagem dos problemas econômicos da América latina, 

antes de contemplar a questão da industrialização, outros temas paralelos do 

pensamento cepalino são tratados nos textos mencionados, como um conjunto de 

fatores envolvendo as considerações sobre a superação do subdesenvolvimento. A 

tônica discursiva continua sendo o quadro restritivo externo desfavorável ao modelo 

primário-exportador e suas consequências desestabilizadoras, como a inflação e a 

tendência ao desequilíbrio do balanço de pagamentos destas economias. 
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 No “Manifesto” de 1949, há uma recorrência ao contexto das crises 

econômicas e aos efeitos das mudanças provocadas pelas duas guerras mundiais. 

O primeiro tema específico é a capacidade da economia dos Estados Unidos e suas 

características determinantes das relações econômicas internacionais, sua 

produtividade e o baixo coeficiente de importações. O segundo é referente à crise de 

escassez de dólares do final da década de 1940 e seus impactos sobre a América 

Latina. O surgimento de um processo inflacionário renitente na região vem a ser o 

terceiro tema do “Manifesto”. Portanto, não é sem propósito que o título deste tópico 

referente à industrialização seja precedido da expressão ‘limites' no subtítulo, 

correspondente do “Manifesto”. As limitações não correspondem à capacidade de 

geração de renda do setor industrial e seu impacto social, mas às condições 

restritivas, como a escassez de capital, a baixa poupança e os constrangimentos 

externos para a substituição das importações. 

Em relação à liquidez internacional, os anos pós-guerra já demonstravam que 

os Estados Unidos não apresentariam a capacidade de empréstimo do centro 

financeiro inglês. A baixa abertura ao comércio exterior deste país reforçava a 

tendência de acumulação do metal em reservas, o que permitia uma significativa 

elevação da renda nacional. Dado o seu progresso técnico acelerado, a 

produtividade do trabalho aumentou. Tais fatores, somados à escassez relativa de 

trabalho, não geraram um reflexo nos preços, mas aumento da renda e dos salários, 

chegando a remuneração do trabalho, nesta economia ao nível mais alto do mundo.    

Este perfil do setor externo do novo centro impõe uma tendência ao 

desequilíbrio de balanço de pagamentos nos demais países de economias 

vulneráveis e, em particular, na América Latina. 

 
Para que a balança (de pagamentos) se nivelasse, seria preciso não 
apenas, como no caso anterior, que as receitas do resto do mundo se 
contraíssem com a mesma intensidade que as do centro cíclico principal, 
mas ainda que o fizessem com intensidade muito maior. A renda do resto 
do mundo teria que cair abaixo do nível da renda do centro cíclico principal. 
(PREBISCH, “Manifesto”, 1949, p. 97). 

 

Os efeitos indesejáveis para estes países podem ser resumidos em: inflação, 

desvalorização cambial, protecionismo e contração cambial, sendo que, em relação 

a este último, destacou o autor, “o controle cambial não resultou de uma teoria, 

tendo sido uma imposição das circunstâncias” (PREBISCH, 1949, “Manifesto”, p. 

101). Como viés estrutural, o reduzido coeficiente de importações dos Estados 
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Unidos era agravante, muito inferior ao da Grã-Bretanha, tendo atingido a 3% do 

produto, na década de 1930. O novo centro econômico internacional cresceu, após a 

crise de 1929, de forma mais fechada, ensejando medidas protecionistas para 

setores com crescimento de produtividade inferior, próximo ao dos países europeus. 

Por conseguinte, se não houvesse uma perturbação na interação espontânea 

das forças econômicas, num estado de plena e crescente ocupação do centro cíclico 

principal, estaria aberto o caminho para a solução do problema fundamental que 

tanto preocupa todos os países do mundo. É verdade que, com isso, aumentaria o 

coeficiente de importações dos Estados Unidos, mesmo que não tocasse nas tarifas 

atuais, e sua interdependência ficaria fortalecida. Por aí, também se conseguiria 

demonstrar que, ao atingir seu objetivo de pleno emprego, aquele país atinge, 

simultaneamente, dois outros objetivos primordiais de sua política econômica: 

promover ativamente o comércio internacional e estimular a industrialização da 

América Latina (idem, p.107). 

O desafio em ajustar as economias periféricas à dinâmica das economias 

centrais recebeu uma atenção teórica de forte cunho keynesiano. Rodriguez (1981) 

resumiu o pensamento cepalino, em relação ao assunto, através do seguinte 

raciocínio, mantidos os coeficientes de importações nos dois polos, o multiplicador 

do setor externo determinaria a dinâmica. 

 
Se as flutuações de renda forem simétricas nos dois pólos, no que concerne 
à duração e à intensidade, mas de ritmo mais acelerado no centro do que 
na periferia, a balança comercial desta última apresentará um déficit durante 
as contrações e um superávit durante os auges, saldando-se no longo prazo. 
Com efeito: a partir de uma situação de equilíbrio, o menor ritmo de 
contração da renda periférica dará lugar a uma redução temporária de suas 
importações menor do que a de suas exportações, diferença que por 
hipótese, é compensada por reservas monetárias. O déficit persistirá ... até 
que a contração da renda periférica alcance a mesma proporção que a do 
centro” (RODRIGUEZ, 1981, p. 69). 

 

Mas, o coeficiente de importações dos Estados Unidos, já baixo, apresentava 

redução proporcional à renda gerada. Neste caso, a renda da periferia deveria se 

reduzir em maior proporção do que a renda dos países centrais, como meio de 

reequilibrar a redução das importações do centro do sistema. Este quadro levaria a 

um maior distanciamento da renda periférica, em relação à renda dos países 

centrais. Mesmo que houvesse recuperação do reequilíbrio externo, com 

recomposição das reservas e um novo dinamismo da economia central, com a 
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redução do coeficiente das importações no centro, para que a renda da periferia não 

fosse compelida a se ajustar a um patamar ainda mais baixo, a recuperação do 

centro deveria ser ainda mais vigorosa. Superada a crise, como ocorreu a partir de 

meados da década de 1930, os países periféricos foram obrigados a reduzir seu 

coeficiente de importações, ou procurar evitar o agravamento das contas externas, 

através de políticas restritivas. 

A escassez de dólares se tornou um problema maior e permanente, após a 

crise de 1929. As causas se encontram no quadro das relações econômicas entre os 

Estados Unidos e os países periféricos. As reservas monetárias dos Estados Unidos 

se elevaram. Para que estas retornassem aos países de origem, após a fase de 

contração da crise, a renda dos Estados Unidos deveria crescer mais 

volumosamente do que as dos demais países, e atrair mais importações 

(“Manifesto”,1949). Para agravar a situação, o quadro tarifário dos Estados Unidos, 

em relação à importação dos produtos agrícolas, dificultava a obtenção de dólares, 

pelos países latino-americanos, para pagamento de suas importações. A situação 

paradoxal está, exatamente, em aceitar que as exportações destes países 

estimulem a geração de renda, o que provoca mais importações sem disponibilidade 

cambial (“Manifesto”,1949). 

As decisões de restrição à conversibilidade estabelecidas pelo Brasil, por 

exemplo, são utilizadas por Prebisch para demonstrar a gravidade da situação e as 

dificuldades encontradas pela periferia para a superação deste problema. “A 

necessidade de modificar a composição das importações parece indispensável para 

dar prosseguimento à industrialização [...] Trata-se de uma mera adaptação das 

importações à capacidade de pagamento conferida pelas exportações” (idem, p. 

119). 

Ao citar as recomendações da Comissão Técnica Brasil-Estados Unidos, de 

1949, Prebisch concluiu que os técnicos dos dois países reconhecem a dificuldade 

brasileira para a obtenção de dólares, a despeito de saldos positivos com diversos 

países, cujos pagamentos não se realizam em moedas fortes ou dólares. Diria o  

autor: “[n]ão deixa de chamar a atenção que, num relatório dessa natureza, se 

preconize não apenas a restrição das importações mediante o controle cambial, mas 

também a aplicação de medidas de tipo discriminatório” (Idem, p. 104). 

De antemão, Prebisch assume a industrialização como a solução para 

elevação da renda geral da população, através do aumento da produtividade. A 
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remuneração do trabalho, em particular, poderia ser superior ao que prevalecera nos 

setores tradicionais, e até maior capacidade de absorção da mão de obra abundante, 

o que acabaria por beneficiar a toda a economia. O excedente estrutural de mão de 

obra da periferia encontraria solução na industrialização e em atividades correlatas. 

Contudo, a busca por produtividade revelou a atenção de Prebisch para a 

precariedade da capacidade organizacional e administrativa das indústrias da região. 

A mão de obra é de baixa qualificação. No setor têxtil, por exemplo, os 

equipamentos se equiparavam aos usados nos países mais avançados, porém, com 

produtividade bem inferior. Ele constatou que estas limitações chegam a prevalecer 

sobre a deficiência dos equipamentos em alguns casos: “[n]o podría afirmarse, em 

consecuencia, que para elevar el nivel de ingresos, en la producción primaria de La 

América Latina, baste meramente incrementar la productividad. Es preciso también 

absorber el sobrante de la poblacción activa, mediante el desarrollo de la industria y 

actividades parejas” (“Estudo”, p. 149). 

Além da interpretação sobre a função dos Estados Unidos como centro 

dinâmico do sistema e dos seus efeitos, Prebisch encontra nas próprias 

características da economia norte-americana uma argumentação de defesa da 

industrialização da periferia. Há consistência na comparação entre os reflexos 

benéficos da industrialização sobre a produtividade na agricultura deste país e as 

possibilidades de superação do atraso econômico da periferia, determinado, 

exclusivamente, pelo modelo primário exportador. 

 O pensamento econômico ortodoxo, contrário às convicções de Prebisch, 

defendia a vocação agrícola como atividade suficiente para promoção do 

desenvolvimento e a afirmação deste modelo como estrutura factível de geração de 

elevado nível de bem-estar coletivo. Os benefícios da indústria não se limitam à 

absorção dos excedentes de mão de obra: “es también hecho conocido que uno de 

los acicates mas agudos del progreso técnico de la agricultura y demás formas de la 

producción primaria, en los Estados Unidos, ha sido la elevación de salarios 

provocada por el citado incremento continuo de la productividad industrial” (idem, p. 

159). 

Em decorrência das expectativas sobre a expansão industrial, um aspecto 

negativo do modelo agroexportador poderia ser atenuado: o nivelamento de renda 

gerado pela produtividade geral entre os dois setores da periferia, o industrial 
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moderno e o agrícola atrasado. Os efeitos poderiam incidir sobre a redução dos 

preços ou o aumento de salários. A experiência dos Estados Unidos serviu de 

referência para Prebisch (idem, p.139): “[e]ste ultimo caso parece haber sido 

frecuente en Estados Unidos, donde los setores industriales atraen población desde 

las zonas periféricas da producción primaria existentes en el país”. 

Portanto, cabe à industrialização o papel do setor dinâmico e modernizante. 

Mesmo que as técnicas modernas sejam poupadoras de mão de obra, não há 

redução de salários, conforme experiência dos países centrais. A solução para o 

emprego da mão de obra desocupada pela modernização, segundo Prebisch, está 

na própria ampliação do setor de produção de bens de capital, resultante dos 

investimentos regulares para expansão da produção. O mesmo progresso técnico 

que causa desocupação, absorve a mão de obra. Para a periferia, se não há 

absorção progressiva do excesso de mão de obra no setor exportador, cujas 

técnicas concentram a modernização, o desemprego assume seu caráter estrutural. 

 
[...] que el temor de la desocupación esté siempre latente en ellos y 
adquiera a veces formas de oposición pertinaz al uso de dotaciones de 
capital más avanzadas...En la periferia, el progreso técnico trae consigo 
desocupación, como los centros, pero la demanda de bienes de capital 
inherente a esse progreso no se manifiesta em aquélla como en éstos (idem, 
p.160). 

 

Conforme foi mencionado anteriormente, a escassez de poupança doméstica, 

nos países periféricos, assume a condição de uma restrição significativa. O efeito é 

o aumento do custo do capital em relação aos países industrializados. Prebisch 

utiliza-se do conceito neoclássico de dotação de capital por trabalhador, para 

explicar que a solução teórica seria uma menor densidade deste fator, por 

trabalhador na periferia, do que nos centros. Caso a intensidade de utilização de 

capital seja equivalente àquela dos centros, a taxa de juros apresentaria uma 

tendência constante à elevação, com consequente redução do investimento. Em 

termos relativos, a intensidade do uso de um fator escasso combinado com um fator 

abundante, deprimiria a remuneração deste último: “[d]e donde se deprende que la 

combinación óptima entre mano de obra y dotación de capital, en los países menos 

desarrollados, exigirá un grado de densidad de capital por hombre menor que en los 

países de alto desarrollo industrial” (idem, p. 163). 

A conclusão de Prebisch é que esta condição estrutural de combinação de 

fatores favoreceria à produção destinada ao mercado doméstico. Diferente da 
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intensidade crescente da utilização do capital necessário à produção para 

exportações aliadas às perdas dos termos de troca, a alocação da mão de obra para 

a produção e o consumo local implicaria maior produtividade. Com tal raciocínio, o 

autor reforça o seu viés nacionalista, sem discriminação do capital estrangeiro, 

necessário à complementação da baixa poupança doméstica. 

 A análise das estruturas econômicas da América Latina passa, 

inevitavelmente, pela discussão acerca dos reiterados processos inflacionários 

comuns a esta região. A CEPAL consolida a concepção da inflação causada por 

condicionantes estruturais típicas da periferia. Desta forma, a escassez de poupança 

necessária aos investimentos já constitui um fator relevante para a tendência à 

pressão sobre os preços. No “Manifesto” encontra-se uma abordagem ampla 

concernente aos fatores envolvidos neste fenômeno. Observa-se não somente a 

consideração acerca das causas, mas também, ponderações criteriosas sobre as 

forças sociais e políticas envolvidas nesta dinâmica. 

 Dois aspectos importantes da inflação são destacados. O primeiro, como é 

pouco usual para a análise econômica, refere-se aos imperativos de política 

econômica em atender às necessidades ou pressões de grupos sociais para a 

acomodação dos seus interesses. O segundo corresponde à explicação teórica 

monetarista do fenômeno inflacionário. 

    Em termos estritamente políticos, Prebisch conseguiu discernir, claramente, 

os resultados do conflito distributivo comum a qualquer processo inflacionário. 

 
Toda essa redistribuição de renda, provocada pela inflação, gera nos 
grupos favorecidos a ilusão de que há um aumento da riqueza da 
coletividade em geral, mesmo quando a renda real deixa de crescer 
apreciavelmente, depois de transposto o período inicial de expansão 
moderada. Essa é a ilusão típica da fase de euforia e prodigalidade [...]. 
Tudo isso significa consumir o capital acumulado e, por conseguinte, não 
pode ser tomado como um aumento real da renda. A ilusão começa a se 
desfazer na segunda fase, a das tensões crescentes, e acaba 
desaparecendo na terceira: a dos reajustes dolorosos (idem, p.113). 

 

Na finalização do texto referente à industrialização, o autor deixa transparecer 

uma indicação das virtudes de alguma integração entre os países latino-americanos, 

devido às limitações do alcance de economias de escala em um só território. Vale 

dizer que, “[...] unindo seus mercados para uma série de artigos, poderiam conseguir 

uma produtividade maior” (“Manifesto”, 1949, p. 122). Por último, surge a 
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desconfortável defesa, em sentido diplomático, de uma articulação das economias 

periféricas no intuito de preservar os preços dos produtos primários, nas fases 

declinantes dos ciclos, que não são compensadas, através de maior “participação no 

fruto do progresso técnico”, nas fases opostas dos ciclos. 

Ao considerar toda a temática, direta ou indiretamente relacionada à 

industrialização, no ‘manifesto’ de Prebisch, percebe-se, claramente, que todas as 

questões mais relevantes de natureza estrutural foram atendidas. Portanto, o 

pensamento cepalino é uma derivação de cunho mais sistemático e analítico dessas 

ideias. O contexto internacional das primeiras décadas do século XX e as condições 

do sistema de pagamentos internacionais, ainda fortemente influenciado pela 

atratividade da estabilidade do padrão-ouro e a mudança progressiva da principal 

economia central, ou seja, da Inglaterra para os Estados Unidos, marcam a 

produção geral da organização que tinha como meta maior, para a superação do 

subdesenvolvimento, a industrialização deliberada. 

Todo este processo, cada vez mais adverso para um país de economia 

primária exportadora, resumia-se em redução do coeficiente de importações do 

centro, termos de troca desfavoráveis, escassez de meios de pagamento para 

importações essenciais, seja de bens de capital ou de consumo durável. E, afinal, 

forçava a uma condução de política econômica definida –“instalação e ampliação de 

um setor industrial cuja produção se destina ao mercado interno” (RODRIGUEZ, 

1981, p. 71). 

A próxima seção apresenta o tema do planejamento econômico, sob a 

concepção cepalina, com participação ativa do Estado. Esta abordagem assume a 

indicação institucional para os governos regionais da necessidade de organização 

social e direcionamento dos recursos materiais, para o alcance das metas de 

desenvolvimento.   

 

2.4 A Planificação Econômica e a Participação do Estado 

 
Em termos simultâneos à criação de um corpo analítico do 

subdesenvolvimento, expressa, inicialmente, em textos referenciais de Prebisch, a 

CEPAL concebeu um quadro de ação governamental para alcançar o 

desenvolvimento. Já estava consolidado, após as primeiras publicações técnicas da 

instituição, o reconhecimento teórico dos artífices do pensamento cepalino de que o 
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sistema periférico, deixado às próprias forças, reproduziria as distorções e 

desequilíbrios históricos cerceadores da modernização econômica. A noção de 

industrialização promovida ou “deliberada” como meio principal de alcançar tal 

objetivo pressupunha uma condução racional, corretiva e instrumental das forças 

produtivas, através da programação econômica. 

A interpretação estrutural do subdesenvolvimento regional implicou 

diagnosticar as inconsistências de articulação dos agregados macroeconômicos 

destes países. A escassa formação de poupança, baixa produtividade, excesso de 

fator trabalho, desequilíbrio do balanço de pagamentos etc. eram traços 

característicos de uma unidade periférica. Fazia-se necessária significativa 

interferência externa para alterar as dimensões das unidades deste conjunto. Para 

tal, somente através da participação estatal, a realidade sofreria a mudança 

necessária capaz de atingir tais condições estruturais. A linha central de 

argumentação cepalina evoca a atenção da política econômica precedente à 

formulação teórica. Rodriguez (1980, p. 168) sintetiza a justificativa da 

planificação: ”[f]ica claro, também, que a compatibilização de todas as 

recomendações e objetivos parciais exige instrumentos e métodos que permitam 

integrá-los de forma coerente”. 

Na publicação de “Problemas Teóricos y Prácticos del Crecimiento 

Económico”, (1951), Prebisch denuncia as distorções macroeconômicas dos países 

da periferia e já sinaliza as adequações necessárias em uma abordagem mais 

técnica. Verifica-se o prenúncio de correções a serem alcançadas, através da 

planificação. Muito embora ainda não tenha sido utilizado embasamento teórico 

formal algum de crescimento econômico, neste trabalho, duas abordagens 

prevalecem. A primeira diz respeito à argumentação da planificação para os países 

da região. A segunda expõe uma série de aspectos referentes às dificuldades de 

melhoria de renda, seja de ordem microeconômica, em prevalência, seja de 

aspectos restritivos de relevância macroeconômica, característicos desta realidade. 

Sob a primeira abordagem, em um único tópico deste trabalho, inaugura-se 

de forma sucinta, a justificativa da planificação como principal instrumento para 

promover a industrialização. “[...] para emplear eficazmente sus recursos internos y 

facilitar a la vez la obtención de recursos exteriores para acelerarlo” (PREBISCH, 

1951, p. 8). E, mais adiante, reafirma a importância da planificação: “[s]e reconoce 
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cada vez más en los países latinoamericanos la necesidad de elaborar programas 

de desarrollo para lograr el más intenso crecimiento de la economía sin aquellos 

desajustes que lo perturban y retardan” (idem, p. 8). Ciente da típica escassez de 

recursos da região e de suas peculiaridades, constantemente citadas no texto, a 

passagem, a seguir, demonstra a visão realista das perspectivas de êxito: “[u]n 

programa es, pues, un acto de orden, en el cual, se establece una clara y razonable 

relación entre los medios o recursos de que se dispone, las necesidades de 

desarrollo económico y su escale de prelaciones y las distintas formas en que ha de 

operarse com esos medios para satisfacerla” (idem, p. 9). 

Questão sensível às proposições da Cepal é a tipificação da participação do 

Estado. Prebisch menciona esta questão de forma pontual, em uma única passagem. 

Nota-se o cuidado em não afirmar interpretação comprometedora, num texto oficial 

da instituição. Não se deve confundir predomínio estatal em algum setor ou 

influência na economia com programação. O autor subordina a programação à 

“discussão doutrinária” (idem, p. 9) sobre a intervenção estatal. 

 
Esto no significa que el Estado, al trazar un programa de desarrollo, tenga 
que estender sus funciones de empresario más allá de lo que le inpongan 
consideraciones de outra índole...la acción del Estado se limite a crear 
condiciones favorables a la iniciativa privada y ejercer sobre ella los 
estímulos indispensables para lograr el cumplimiento de la metas 
propuestas. Y también se concibe un programa en que el Estado asuma 
una posición dominante de empresário (idem, p. 8). 

 

A segunda abordagem inerente ao texto “Problemas Teóricos y Prácticos del 

Crecimiento Económico” é composta de diversos itens. Compreende as 

incongruências de ampla gama de tópicos do universo econômico regional. A 

narrativa tem um perfil parcialmente descritivo das economias latino-americanas, 

prospectivo, pouco sistemático, acerca dos problemas gerais do desenvolvimento 

econômico. Em diversas passagens, a despeito das repetidas formas na primeira 

pessoa do plural, chega a transparecer uma autoria personalista, imbuída da tarefa 

de convencimento do leitor. Ao discutir os elementos de um detalhado programa de 

desenvolvimento econômico, surge um receituário de questões sensíveis ao 

sucesso da planificação. É uma mensagem claramente dirigida às esferas 

governamentais. 

 
No se generan en forma espontánea estas ideas en la mente de los 
economistas y ombres de gobierno; sino que son más bien el resultado de 
impulsos vitales que obran poderosamente sobre el acontecer de los 
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hechos. Sin embargo, cuando estas ideas terminen de adquirir precisión y 
consistencia, su gravitación podrá ser considerable, pues de ellas saldrán 
los principios que guien la acción práctica, esto es, en el propósito 
deliberado de orientar los hechos hacia el cumplimiento del designio 
fundamental del desarrollo económico (idem, p. 2). 

 

Em 1953, durante a quinta sessão da CEPAL, no Rio de Janeiro, foi 

apresentado o “Estudo Preliminar sobre a Técnica de Programação do 

Desenvolvimento Econômico”. Neste documento, publicado em 1953, encontra-se 

uma apresentação detalhada, em termos teóricos e instrumentais, a programação 

econômica para a região. Há maior sistematização dos mecanismos e consistência 

das justificativas em prol do planejamento econômico. Constata-se um denso estudo 

original dividido em três áreas. A primeira área, composta de dois capítulos, aborda 

os problemas da técnica da programação e sua representação macroeconômica 

proveniente das limitações da região. A segunda corresponde às projeções 

econômicas do Brasil e do Chile. A justificativa da CEPAL para a análise preliminar 

dessas duas economias, constante no texto, se devia à localização da sede da 

organização, no caso chileno, com a compreensível facilidade de informações 

estatísticas, e no caso brasileiro, pela relevância desta economia para a região e 

pelo convênio pioneiro com o BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico. A terceira área trata das projeções de crescimento setorial da região, 

em termos de demanda de mercadorias, serviços e da substituição das importações, 

além de referências metodológicas. 

O texto do “Estudo Preliminar” sofreu nova redação nos dois capítulos iniciais, 

contudo, sem alteração de sua substância, suas ideias, seus argumentos, sendo 

mantido o mesmo ordenamento e os títulos dos itens que o compõem. Um terceiro 

documento publicado em 1955 pela CEPAL, sob o título “Análise e Projeções do 

Desenvolvimento Econômico”, sintetiza de forma mais precisa e organizada, a 

mensagem inicial referente à doutrina desenvolvimentista defendida pela CEPAL em 

1953. Como afirmou-se, “[t]he present version has taken into account the opinions 

and criticisms of the original work expressed by economists and other authorities”. 

Faltava “a more systematic presentation of the proposed method” (CEPAL, 1955, p. 

1). O subtítulo “Uma Introdução à Técnica de Programação” sugere o compromisso, 

essencialmente, técnico da publicação. Nesta revisão, a seção anterior do estudo 
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das economias brasileira e chilena deu lugar a um capítulo específico sobre “a 

natureza e a metodologia das projeções agregadas”, em termos gerais para a região. 

O primeiro tópico do documento “Análise e Projeções”, pertinente aos 

problemas principais da técnica de programação, trata, abertamente, das 

considerações a respeito das funções do Estado em relação ao planejamento. A 

expressão “regulação da economia” foi trocada por “regimentação” no título do 

tópico inicial. Percebe-se, nitidamente, a atenção em distinguir, no título, a 

programação econômica da intensidade e do papel do Estado neste processo. De 

partida, assume como tarefa precípua da programação a regulação do investimento, 

para geração do crescimento econômico. Não é apresentada a defesa de alguma 

formação estatal específica para este propósito, particularmente em relação à 

substituição da empresa privada – “[u]ndoubtedly, the State may thus encompass a 

very wide sphere of action and to a great extent supplant the role of private 

enterprise...Conversely, a programme may be put into effect with the minimum of the 

state intervention” (idem, p. 3). 

Entretanto, aceitar a preferência da ação privada em setores acessíveis a ela 

constitui um princípio comum aos textos da CEPAL. Ainda neste documento, a 

CEPAL distingue dois tipos de intervenção estatal. A primeira, considerada virtuosa, 

cria condições para a evolução do setor privado. A segunda é a regulatória, que 

estabelece as áreas de atuação do setor privado e controla preços. Esta última é 

textualmente rejeitada, pela própria formulação da programação, sob pena de 

cerceamento da livre iniciativa: “[o]s documentos da CEPAL observam, com 

frequência, que a intervenção estatal não é incompatível com o funcionamento da 

economia de mercado, mas que, pelo contrário, cumpre o papel fundamental de dar 

curso e eficácia a seu funcionamento” (RODRIGUEZ, 1980, p. 171). A distinção 

entre a coordenação da alocação dos recursos, através dos instrumentos 

convencionais, para efeito de programação, e o extremo da participação direta do 

Estado, sob a forma empresarial, é nítida. 

 
But this is possible without shackling private enterprise which may, in fact, 
be stimulated into undertaking certain activities, and be offered access to 
essential resources. The State possesses effective instruments for this 
purpose, namely it’s fiscal and tariff, monetary and credit policies, and 
domestic and foreign loans, apart from its direct participation in those basic 
investments which, for one reason or another, cannot be effected by private 
enterprise. (CEPAL, 1955, p. 3). 
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Rodriguez (1980, p. 171) enumera várias modalidades de “intervenção estatal 

num regime de iniciativa privada”, para alcance das metas do planejamento, a partir 

dos instrumentos de política econômica. Elas podem ser identificadas com as 

mesmas medidas macroeconômicas gerais propostas pela CEPAL. A exceção, 

talvez, se concentre na proposta de deslocamento da mão de obra do setor agrícola, 

para atividades de níveis de produtividade mais elevados. 

A técnica de planificação cepalina reproduz a concepção predominante da 

aceleração da taxa de crescimento com paralelo aumento de produtividade do fator 

trabalho, conforme argumentação nos dois documentos iniciais: “Manifesto” e 

“Estudo de 1949”. A primeira tarefa consiste em estabelecer uma projeção do 

crescimento almejado em função de duas dinâmicas: evolução recente do 

crescimento com participação dos fatores envolvidos (pretérito) e mudanças 

necessárias ou viáveis para alcançar as taxas de crescimento pretendidas (futuro). 

Para o diagnóstico das condições presentes em cada economia e a análise 

histórica em função das suas características e determinantes, há um grupo de 

fatores internos e externos mais significativos. Em relação aos primeiros, são dados 

da população econômica ativa, emprego setorial, capacidade produtiva, capital 

instalado por setores, recursos naturais em exploração e disponíveis, indicadores de 

consumo e poupança. Destacam-se, ainda, as informações do setor público, tanto 

na dimensão tributária, através do papel redistributivo da renda, quanto na dimensão 

funcional, sob a condição de agente de demanda e de oferta de bens e serviços. Por 

último, deve ser considerado o seu papel de investidor, como agente de formação de 

capital fixo. 

Quanto aos fatores externos, é considerada toda a economia do setor externo, 

quanto maior for o grau de abertura desta economia. Atenção especial é dispensada 

aos termos de troca, no sentido da formação dos preços internos de consumo e de 

investimento, e para o efeito da renda agregada disponível. A conta de capital 

externo deve informar a sua participação no investimento nacional e o peso dos 

serviços gerados e remetidos ao exterior, sob a forma de lucros e juros, e ainda, as 

remessas de amortização. 

O desafio inicial para a consecução do programa é estabelecer a taxa de 

crescimento a ser alcançada, o que, normalmente, impõe razoável esforço social e 

mobilização de recursos. Tal empreendimento se revela mais difícil, ao se propor a 
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aceleração da taxa de crescimento, como é usual em programas de industrialização. 

O segundo passo é a estimativa do investimento necessário para atingir a meta de 

crescimento, utilizando-se o coeficiente capital-produto da economia em questão. A 

alocação do capital necessário requer determinado montante de investimento. 

Uma vez estabelecida a taxa de crescimento a ser alcançada, em certo 

período de tempo, a mobilização de capital necessária, sob a forma de investimento, 

tem alocação setorial. Conforme se depreende da lógica fundamental do tipo de 

planejamento cepalino, sua natureza global ou compreensiva estabelece a direção 

das demais ações. Como será tratado, posteriormente, divergências entre 

especialistas surgiram frente ao estabelecimento inicial de parâmetros globais de 

crescimento e mobilização de recursos, sendo que a atenção setorial é subordinada 

aos agregados macroeconômicos. Em termos explícitos, “[...] a criterion for directing 

the distribution of the capital among the different sectors and branches of each sector 

must be established” (idem, p. 7). 

A partir deste ponto, questões políticas e sociais impõem aos planejadores 

encontrar soluções para aumentar a poupança agregada necessária para o novo 

volume de investimentos em diversos setores. Entretanto, para que a poupança se 

eleve, o consumo agregado deve sofrer restrições ou alterações de perfil. A 

neutralidade política e a reorganização social dos fatores, capita e trabalho, 

subjacentes à técnica de programação, são bem enfatizados. 

 
The first impartial step of the programming technique is to discuss the 
possible rates of growth and to decide whether recourse must be had to 
foreign capital and, if so, to what extent, to attain these rates of growth. As 
has already be seen, from the economic point of view various solutions exist, 
and their selection will inevitably depend upon social and political 
considerations. The role of the expert is to submit the different alternatives 
with all objectivity, explaining the requirements and probable effects of each 
one (CEPAL, 1955, p. 9). 

 

Este quadro corresponde a um obstáculo para a América Latina, segundo os 

trabalhos iniciais da CEPAL (1949, 1950). A renda necessária à poupança se 

restringe a alguns grupos sociais que, tradicionalmente, a direcionam para artigos de 

luxo e bens atendidos pelas importações. Daí, o seu reconhecimento, pelos 

formuladores da programação econômica, como um dos pontos mais sensíveis na 

política de desenvolvimento. Conforme o texto, “[...] the population will not readly 

accept any modification of its habits of consumption and saving, unless there is an 

appreciable change in the volume of income or in its distribution among the different 
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social groups” (CEPAL,1955, p. 4). Uma consequência encontrada em diversas 

situações da região é a troca da poupança voluntária por meios inflacionários de 

financiamento que atingem a renda real dos grupos mais pobres das populações, ou 

através de desequilíbrio externo. Em ambos os casos, o curso do desenvolvimento é 

afetado. 

A política fiscal defendida pela CEPAL vem exatamente suprir esta limitação. 

Seus instrumentos devem estimular o constante investimento dos grupos 

empresariais. Os dispositivos tributários servem para estímulo ao reinvestimento. Os 

impostos sobre o consumo das camadas sociais mais elevadas devem favorecer a 

destinação da renda para o investimento, antes dela ser direcionada ao consumo e, 

paralelamente, às importações. Contudo, esta recomendação sofre uma advertência 

comum aos condutores de política econômica: o efeito perverso do excessivo gasto 

público: “[e]xcessive current government expenditure in relation to a country's income 

can adversely affect the savings of the population and will thus retard the rate of 

development” (idem, p. 5). 

Para a superação desta limitação, o capital externo passa a ser 

imprescindível. No raciocínio exposto, entretanto, a utilização das fontes externas de 

recursos deveria persistir, até que a renda doméstica atingisse nível compatível com 

a geração da poupança necessária aos novos patamares de investimento. De outra 

maneira, a taxa de crescimento pretendida dependeria, indefinidamente, do capital 

externo. A questão implícita ao raciocínio é de que uma economia primário-

exportadora, em fase de industrialização, apresenta agudas limitações para viabilizar 

as remessas de serviços do capital externo. Além de arcar com as importações de 

bens de consumo e insumos, há elevação das importações dos bens de capital 

necessários à industrialização: 

 
Everything depends upon the share of the increase in income to be set aside 
for saving during the period of transition. The higher this proportion and the 
more rapidly a country's domestic saving reaches the savings target for a 
higher coefficient of investment, the smaller will be the foreign capital 
required to attain this objective (idem, p. 4). 

 

Estas contradições já estavam presentes, de certa forma, nas ponderações 

feitas por Prebisch, em seu texto inicial de 1949, na seção “limites da 

industrialização”. A persistente escassez de divisas da América Latina e as 

dificuldades em efetuar remessas ao exterior representam uma premissa de cunho 
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estrutural que marca as contribuições da CEPAL em relação à industrialização. No 

documento de “Análise e Projeções”, esta questão é retomada com embasamento 

teórico e maior rigor analítico. Entretanto, o problema assume características 

diferentes. Ao estimular o investimento, há maior pressão por importações de bens 

de capital. A razão do agravamento do desequilíbrio externo está no coeficiente de 

importações destes produtos, sobre o investimento ser superior ao coeficiente de 

importações de bens de consumo sobre a renda. Portanto, ao estabelecer os 

investimentos setoriais, fundamentais para o crescimento, retira-se do consumo 

doméstico parcela da renda que passa a se dirigir à aquisição de bens de capital 

ainda não disponíveis na economia, e sem os quais não se concretiza a 

industrialização. Este processo caracterizou o esforço industrializante de países 

como o Brasil, durante este período. 

Nevertheless, apart from the fact that such a process does not occur 
spontaneously but requires selective state intervention, the margin for 
control is very narrow in countries where severe restrictions upon the 
expansion of imports are already in force because essential purchases fully 
absorb the capacity to import. Such is the case in some Latin American 
countries (idem, p. 5). 

 

Ao efetuar as projeções agregadas de cada economia, a técnica de 

programação elaborada pela CEPAL destaca a capacidade de importar e a 

simultânea substituição das importações. Verifica-se a atenção destinada aos efeitos 

dos fluxos de capital sobre a capacidade de importar. Tal destaque faz sentido, ao 

se assumir a necessidade do aumento das importações de bens de capital 

(coeficiente de importações do investimento) causado pela industrialização, em 

paralelo ao aumento dos encargos do maior fluxo de capital externo como 

complemento à poupança doméstica. A estimativa do uso de capital externo 

complementar depende da projeção do investimento 6 . De forma conclusiva, as 

importações aumentam em maior proporção do que a capacidade de importar. 

Certamente, esta constatação constituiu um dos maiores desafios à proposta de 

substituição das importações como um elemento de destaque da programação 

econômica. 

 

_______________________________ 
6
 Observa-se a menção à volatilidade de capitais de curto prazo e seus efeitos sobre a programação 

no início da década de 1950. “[t]he flow of short term capital is more difficult element to assess, but 
also of lesser importance to programming. It may even cause disturbances, by provoking temporary 
trends and alterations in international transactions which do not correspond to the economy's normal 
evolution” (CEPAL, 1955, p.25) 
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Ao final do capítulo III do texto, sob o título de “Resultados das Projeções 

Agregadas”, uma síntese da técnica de planificação da CEPAL é apresentada. Esta 

passagem serve de resumo da lógica teórica subjacente à técnica proposta para 

alcançar o objetivo final: maior taxa de crescimento, através do aumento da 

produtividade. A industrialização é a solução da organização dos fatores, sendo que 

a sequência das metas é feita do âmbito global para os setores, através da demanda 

de bens e serviços de cada um. É útil a reprodução parcial desta síntese para as 

críticas e considerações pertinentes: 

 
In the first place, the probable targets of economic growth have been 
established, and the future trend of production calculated, as well as the 
income corresponding to each of the rates selected. Secondly, targets have 
been fixed in regard to future distribution of income in consumer goods and 
savings, and therefore, with respect to the community's degree of effort to 
achieve greater investment. The amount of investment necessary to 
implement each hipothesis has been calculated, and, through a comparison 
of the volume of this investment with that of domestic saving, the foreign 
capital inflow has been estimated. Similarly, the growth of the capacity to 
import has been postulated and, by a comparison of this latter with the 
probable demand for imports, the amount of substitution required to carry 
out the programme has been established...This means that from the over-all 
analysis, it is necessary to pass to the analysis of each sector of the 
economy. (CEPAL, 1955, p. 26). 

 

Vários instrumentos analíticos utilizados pela CEPAL são tipicamente 

neoclássicos, assim como a base do modelo de crescimento econômico, conforme 

salientado anteriormente. Rodriguez (1980, p. 170) questiona a sistemática de 

inserção das propostas desenvolvimentistas ao modelo, “[...] daí não se conclui que 

ela (proposta de desenvolvimento) seja completamente inadequada para incorporar 

os resultados da teoria [...]. A insuficiência assinalada é [...] do grau em que a 

técnica facilita, induz, ou ainda, força a integração ao plano dos objetivos 

fundamentais do desenvolvimento assinalados pelas interpretações teóricas da 

Cepal”. 

O equilíbrio de longo prazo do setor externo é fator restritivo da elevação da 

renda do trabalho e da absorção da mão de obra em setores mais produtivos. Mas, 

o equilíbrio do balanço de pagamentos é obtido de forma residual, por 

“compatibilidade”, ou seja, assim como as metas de produção setorial, ou seja, são 

derivados dos parâmetros e das metas macroeconômicas. O nível de emprego e o 

deslocamento da mão de obra, fundamentais ao desenvolvimento, não constituem 

metas prioritárias, são decorrências da taxa de crescimento global e setorial. A 
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fragilidade não está nos recursos instrumentais, mas na coerência lógica interna à 

técnica de programação, como função das proposições teóricas. 

 
A combinação do uso do modelo Harrod-Domar de crescimento com a 
análise de insumo-produto, as 'simplificações operacionais' com um uso 
generalizado da relação produto/capital na análise macroeconômica com 
cifras elevadas e incontroladas margens de erro, o uso de técnicas como o 
de programação linear e de simulação com informações notoriamente 
precárias confirmou este ecletismo metodológico, que de certo modo 
contribuiu para formar uma imagem tecnicista do planejamento, que logo se 
estendeu à análise setorial (PEDRÃO, 1988, p. 42). 

 

Esta afirmação corrobora a interpretação de Rodriguez (1980), referente à 

técnica de planejamento da CEPAL. Ao mesmo tempo em que a base analítica é 

tipicamente neoclássica, vide o conceito de produtividade e os fatores do 

crescimento econômico, a articulação técnica não se submete adequadamente à 

formulação teórica de política econômica. Havia escassez e fragilidade das 

informações estatísticas em diversos países latino-americanos, na década de 1950. 

Por último, há que se destacar os obstáculos do pioneirismo desta tarefa para a 

América Latina. 

A última seção aborda a contribuição cepalina ao debate concernente à 

integração regional da América Latina. Apoiados em suas atribuições normativas e 

auxiliados pelo apoio diplomático dos governos da região, os estudos sobre a 

promoção do comércio intra regional demonstra a relevância do tema para a CEPAL. 

 
2.5 A Integração Regional 

 
A primeira menção sobre a integração latino-americana em textos oficiais da 

CEPAL surge no “Estudo de 1949”. Contudo, a realização de estudos e propostas 

referentes ao tema se deu, a partir da organização de uma comissão, conforme 

decisão tomada durante a quinta sessão, em 1955, em Bogotá, Colômbia. Foram 

convidados para esta tarefa, pela secretaria da CEPAL em 1956, durante a sexta 

sessão, especialistas e autoridades da área econômica de países da América Latina. 

Dentre as tarefas do Comitê, destacava-se a apresentação de recomendações para 

a solução de problemas levantados em estudos precedentes. E, em relação aos 

objetivos, incluiu-se a “promoção da política comercial inter latino-americana 

consistente com a expansão do comércio regional com o resto do mundo”. Sob o 

título oficial de Comitê de Comércio da CEPAL, três estudos parciais realizados 
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anteriormente por técnicos da CEPAL serviram de subsídio a esta comissão para 

elaborar o documento oficial “Problemas Atuais do Comércio Inter Latino-Americano”, 

concluído e apresentado ao final de 1956. 

Os três documentos basilares utilizados pela comissão se referem ao 

mercado comercial latino-americano e ao sistema de pagamentos regional. 

Constituem, principalmente, levantamentos estatísticos, análises e algumas 

recomendações, ou seja, embasamento técnico para o secretariado da CEPAL. São 

relevantes as passagens sobre considerações analíticas acerca da formação de um 

mercado regional, ao final do estudo “Pagamentos e Mercado Regional no Comércio 

Inter Latino-Americano”, finalizado em meados de 1956. O resultado corresponde a 

um conjunto de resoluções e recomendações dirigidas ao secretariado da CEPAL e 

aos governos. Importantes para a constituição de um mercado regional, e se referem 

ao estabelecimento de um regime de pagamentos multilaterais; estudos preliminares 

e procedimentos necessários ao funcionamento de um mercado regional, e 

avaliação do comércio de produtos tradicionais predominantes das exportações.   

Mas, foi em 1959, que a CEPAL apresentou um documento de cunho teórico 

e instrumental sobre a ideia em curso de um mercado comum para a América Latina. 

Elementos de interesses particulares, frente ao desenvolvimento econômico, a partir 

de uma projeção de integração foram apresentados, explicitamente. Assim como o 

levantamento dos principais obstáculos cambiais e financeiros para viabilidade dos 

pagamentos, entre os países da região em ambiente de mercado comum – “[o] 

Mercado Comum Latino-Americano e o Regime de Pagamentos Multilaterais” são o 

resultado do avanço do esforço da CEPAL, sob os auspícios de um Grupo de 

Trabalho do Mercado Regional Latino-Americano, criado em 1958, formado por 

reconhecidas autoridades econômicas da área de comércio internacional, para 

consolidar um conjunto de propostas consistentes para a efetivação da integração 

regional 7 . O apoio à iniciativa da CEPAL veio, também, das deliberações da 

Conferência Econômica da Organização dos Estados Americanos, realizada 

anteriormente, na Argentina, em 1957. 

 

_______________________________ 
7
 A partir deste documento da CEPAL em relação à integração econômica, o conceito utilizado é o de 

“mercado comum”. O reconhecimento do respeito às fases de integração está explícito em item 
específico na primeira parte deste documento. 
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Este denso documento oficial de 1959 apresenta um conjunto de princípios 

diretivos elencados em função das proposições doutrinárias da CEPAL e da 

realidade estrutural do conjunto de países da região. Percebe-se maior realismo na 

abordagem sobre os principais obstáculos concernentes às adequações para certas 

peculiaridades de cada economia, dificuldades para pagamentos internacionais e 

reduções tarifárias. O texto se divide em duas partes. A primeira parte, de autoria da 

secretaria da CEPAL, abrange extensa reflexão analítica referente ao tema do 

mercado comum para o desenvolvimento da América Latina, dentro da perspectiva 

doutrinária da CEPAL. Ainda são tratadas questões correlatas como industrialização, 

papel do setor agrícola, etapas do processo de integração e regimes de pagamentos 

e créditos. A segunda parte é proveniente das reuniões do Grupo de Trabalho 

mencionado8, e, a despeito das considerações de cunho mais político e diplomático 

do texto, pois, se constitui num conjunto de diretrizes, se concentra em aspectos 

mais normativos e legais necessários para a formação do mercado comum. 

A exposição parte da proposta da formação do mercado comum, com respeito 

à ideia de superação de etapas, até atingir integralmente, a circulação livre de 

mercadorias, serviços, trabalho e capitais. Através de redefinição constante de 

metas, foi recomendado um prazo de dez anos para a primeira etapa, 

correspondente a uma redução substancial dos direitos aduaneiros dos participantes. 

Implícito à superação do obstáculo da “eliminação súbita” do protecionismo de 

diversos países da região, se reconhece como barreira comercial a excessiva 

proteção de diversos setores econômicos – “[e]se protecionismo ampara gran parte 

de las actividades existentes” (CEPAL, 1959, p. 5). Superadas as limitações do 

modelo primário-exportador, com a industrialização em afirmação, os interesses 

destas economias deveriam se voltar para o mercado regional, atenuando a 

dependência e os efeitos das dinâmicas dos países centrais. 

 
Mas aún, el mercado común podrá contribuir notablemente a atenuar la 
vulnerabilidad de estos países a las contigencias y fluctuaciones exteriores, 
vulnerabilidad que, apesar de la industrializació, continúa siendo aguda por 
la misma forma de arbitrario fraccionamento en que se ha venido 
cumpliéndose este processo (idem, p. 6). 

 

 

_______________________________ 
8
 Destacam-se também os relatórios da primeira reunião do Grupo de Trabalho dos Bancos Centrais 

da região, em meados de 1957, em Montevidéu, cujos principais resultados são o estabelecimento de 
convênio sobre pagamentos e troca de informações das contas externas destes países. 



143 
 

 

Duas condições são observadas. Deve ser preservada a produção corrente e 

a manutenção do emprego dos fatores. Devem ser respeitadas as situações 

relativas desiguais, através de tratamentos diferenciados, por meio de igualdade de 

oportunidades. Acrescenta-se a este quadro imponderável o conjunto circunstancial 

do processo de substituição das importações. Esta requer ampliação de mercados 

para viabilizar as economias de escala, especialização e a redução de custos. 

Portanto, a lógica consiste na defesa do mercado comum, como meio de alcançar a 

industrialização – “[d]e las oportunidades de especialización y costos bajos que sólo 

podrán lograrse dentro de un mercado comúm” (idem, p. 11). 

A superação do modelo primário-exportador pressupõe uma mudança do 

fluxo comercial da América Latina para os centros industriais. Neste sentido, as 

vantagens são internalizadas no mercado proposto. Segundo Amado e Mollo (2004, 

p. 143), “[o]bserva-se que a perspectiva da CEPAL de integração provinha de 

preocupações relacionadas com o desenvolvimento agregado da região, e menos 

com ganhos puramente comerciais”. 

A regionalização do mercado intensifica as exportações de produtos primários, 

além de criar oportunidades de exportações de artigos industrializados por países 

que, até então, não dispunham desta possibilidade. Esta prática se constitui na 

principal alternativa para a industrialização de “compartimentos estancos”, ou seja, 

restrita a alguns poucos países. Ela, também, promove os avanços da 

industrialização “incipiente” em outros países de menor peso econômico. Não há 

como dissociar o compromisso diplomático da CEPAL com as recomendações 

técnicas de respeito às desigualdades econômicas da região, ou “[...] com o cuidado 

que deve ter com esse tipo de processo de integração em países com estruturas 

produtivas muito distintas e graus de desenvolvimento diferentes” (AMADO; MOLLO, 

2004, p. 143). 

A defesa de políticas vigorosas em favor da indústria nacional, através de 

expedientes tarifários é, constantemente, associada à índole da industrialização 

substitutiva. Portanto, a política econômica proposta pela Cepal foi tradicionalmente 

identificada como sendo protecionista (CAMPOS, 1994). O oposto se verifica após 

uma avaliação mais detalhada dos textos técnicos e dos documentos diplomáticos. 

A projeção de um mercado comum passa, certamente, por redução tarifária dos 

setores industriais consolidados e aumento do ambiente concorrencial da região. Ao 
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defender a inserção das exportações de artigos industrializados da América Latina 

para os países centrais, como indicativo de maturidade do processo de 

industrialização, revela-se esta crítica a posturas protecionistas. 

 
Mas aún, al haberse exagerado en muchos casos la politica protecionista 
mediante restricciones muy pronunciadas_cuando no prohibiciones_ a la 
importación, se ha enrarecido considerablemente la atmosfera de 
competencia en el mercado interno. La vuelta de la tarifa de aduana como 
elemento de protección, la rebaja de derechos entre países 
latinoamericanos, en unos casos, y su eliminación en outros, tenderán a 
restablecer el espíritu de competencia com notorias ventajas para la política 
de industrialización. (CEPAL, 1959, p. 13). 

 

Paradoxal é a expressão utilizada pelos economistas da CEPAL para 

descrição da persistência à vulnerabilidade externa dos países da América Latina 

que consolidaram a industrialização por mecanismos de substituição, Argentina e 

Brasil, sobretudo. Em alguns casos, as restrições às importações permanecem 

agudas, e, ao menor sinal de contração da demanda externa de produtos 

tradicionais, estes governos são compelidos a restringirem ainda mais as 

importações de produtos essenciais e até de bens de capital, gerando efeitos 

negativos para o desenvolvimento. Em resumo, os coeficientes de importação de 

alguns países da região estão abaixo dos níveis europeus. Alguma flexibilidade de 

importações seria viável, através do mercado comum. A expectativa destes 

especialistas é de que “[e]l estabelecimiento del mercado común hará posible ir 

corrigiendo paulatinamente esta deformación del intercambio [...]” (idem, p. 19). 

A concepção da industrialização substitutiva assume a importância do capital 

externo para o crescimento econômico, em particular, nos setores de base industrial. 

A principal restrição para absorção do capital externo se deveu, historicamente, às 

dificuldades de disponibilidade cambial, a despeito de considerações de ordem 

política. Esta margem do excedente proveniente da ampliação das exportações de 

produtos primários e de novas receitas das exportações de produtos industrializados 

para a região, sob a condição de mercado comum, pode gerar o espaço cambial 

necessário para o pagamento dos encargos do capital estrangeiro. 

Contudo, toda a atenção destinada à alteração do perfil comercial da periferia 

em relação ao centro, a partir da unificação do mercado regional, não compromete a 

prioridade destinada ao mercado intra regional. Destaca-se assim, nos documentos 

mencionados, a oportuna preponderância da produção e comercialização de artigos 

industrializados para o próprio mercado regional. Dentre os fatores vislumbrados, em 
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função do redirecionamento das importações das economias centrais, estão a 

absorção do excesso de mão de obra proveniente do meio rural, elevação da 

produtividade do trabalho, ganhos de escala e redução de custos e aumento da 

renda agregada. 

Por outro lado, no entanto, defende-se ainda, a manutenção e intensificação 

das exportações dos produtos primários para os tradicionais compradores. A 

justificativa se encontra na interpretação realista acerca do inexorável gradualismo 

de consolidação do mercado comum. Não poderiam tais economias, entrementes, 

suportarem os efeitos do deslocamento previsto da mão de obra com eventual 

desemprego, redução da renda e a perda de receitas cambiais, durante as fases de 

avanço rumo ao redirecionamento comercial. Os principais documentos da CEPAL 

referentes aos estudos sobre o mercado comum reportam a participação do GATT, 

Acordo Geral de Tarifas e Comércio, especialmente, no interesse em melhorar os 

resultados das exportações de produtos agrícolas para as economias 

subdesenvolvidas. 

Vale dizer, em termos objetivos, a partir da ideia de um projeto de mercado 

comum, a atenção regional relativiza o monopólio histórico do comércio com o resto 

do mundo “[...] aunque no su objetivo primordial, directo e immediato” (idem, p. 16). 

Por outro lado, o mercado comum apresenta as oportunidades para que os países 

deste bloco possam adquirir internamente os produtos mais elaborados antes 

adquiridos integralmente nos países industrializados. A redução e homogeneização 

de direitos aduaneiros poderiam garantir a redefinição dos fluxos comerciais nos 

planos interno e externo da região. 

Os mecanismos de pagamentos e compensações foram amplamente 

analisados em comissões ou grupos de trabalho com tal propósito. As conclusões 

tendem a ressaltar a crônica escassez de moedas fortes para pagamentos 

internacionais, para justificar a excessiva concentração das relações comerciais em 

alguns países da região. Como meio de superação da escassez de dólares 

americanos, principalmente, surpreende nas análises efetuadas dos documentos 

citados o volume de acordos bilaterais de pagamentos e compensações. Os 

diagnósticos realizados junto às instâncias monetárias superiores destes países 

ensejaram propostas de discussão para a busca de unificação de um regime de 
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pagamentos regional que sirva de instrumento para a concretização dos objetivos da 

regionalização comercial. 

 
Conclusões 

 
As origens da chamada “concepção cepalina do subdesenvolvimento” se 

sedimentam através da excelência intelectual de sua maior personalidade. As fortes 

convicções teóricas, a capacidade administrativa e articulação diplomática de 

Prebisch na CEPAL estruturaram a instituição, para assumir a expressão de um 

paradigma do desenvolvimento econômico. A afirmação institucional desta agência 

multilateral de pesquisa, e de proposição de linhas de política econômica, deveu-se 

à própria originalidade interpretativa da realidade econômica e social da América 

Latina. Alcançou o reconhecimento político dos principais governos da região, em 

função das contribuições significativas para a industrialização e para o aumento do 

bem-estar de suas populações (SUNKEL, 2011). 

Sua força ideológica era proveniente de um coerente arcabouço doutrinário 

de múltiplas dimensões: econômica, social e institucional. Fruto da identificação de 

condicionantes históricos das relações econômicas internacionais do sistema 

capitalista, o embasamento teórico explicativo do subdesenvolvimento estimulou a 

mudança de tradicionais posturas passivas dos governos para atitudes político-

diplomáticas críticas ou reivindicatórias. A CEPAL justificou novas abordagens sobre 

o ordenamento do comércio internacional e demonstrou as limitações da ortodoxia 

da economia política, no que concerne aos fundamentos da defesa da 

especialização econômica e das virtuais vantagens a serem obtidas (MARINHO, 

1988). 

A explicação para a tendência ao desequilíbrio externo é bem clara na 

exposição de Prebisch. A representação da economia internacional – modelo centro-

periferia – é feita sobre um sistema dinâmico de interação entre as partes e de 

resistência estrutural, ao longo do processo histórico. A periferia sofre de uma 

tendência secular de deterioração dos termos de troca proveniente de uma 

assimetria progressiva de preços relativos. Os fatores externos, como o movimento 

cíclico da dinâmica capitalista, o perfil macroeconômico dos Estados Unidos e o 

sistema de pagamentos internacionais reforçariam a situação adversa, promotora 

das vulnerabilidades e do baixo crescimento econômico. Para que a liquidez 
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internacional aumentasse, deveria haver saída de ouro dos Estados Unidos, o que, 

em princípio, só ocorreria se sua renda crescesse a taxas bem superiores às do 

resto do mundo. O surgimento da CEPAL coincidiu com o momento reconhecido 

pela escassez de dólares, ambiente internacional nefasto para o projeto de 

expansão industrial das economias latino-americanas, carentes de capital externo. 

 Há uma distinção entre o ‘manifesto de Havana’, essencialmente doutrinário, 

e o “Estudo Econômico de 1949”, mais técnico e propositivo. A partir de então, 

verifica-se a expansão do pensamento da organização CEPAL sobre diversos 

aspectos econômicos do subdesenvolvimento e das alternativas de solução através 

da industrialização substitutiva, proposto pelo seu quadro técnico. Os fatores 

estruturais de mercado de trabalho de produtos primários, mobilização sindical etc. 

concentravam a causa dos desníveis de preços desfavoráveis à periferia e perda 

crescente dos frutos do progresso técnico na originalidade e coerência explicativa de 

Prebisch. 

 A concepção predominante nos círculos acadêmicos especializados sobre os 

ganhos do comércio internacional era de fundamentação neoclássica, baseada em 

vantagens recíprocas. Por outro lado, para a CEPAL, no modelo centro-periferia, 

prevaleciam as assimetrias. As economias centrais apresentam uma curva de 

demanda de importações de produtos primários mais inelástica, em relação ao 

crescimento da renda, de coeficiente menor do que a unidade. Nestes países, o 

avanço da produção industrial e o do progresso técnico levam a uma utilização 

proporcionalmente menor de matérias–primas e insumos de baixo valor agregado. 

Há uma tendência à substituição por produtos sintéticos, e o crescimento da renda 

nestas economias leva a uma demanda proporcionalmente menor de alimentos. 

Deve ser acrescentada a baixa elasticidade-preço de demanda desses produtos, em 

prejuízo ainda maior da periferia. A crescente participação do setor de serviços, 

comum às grandes cidades dos países industrializados, é um indicativo da baixa 

participação de produtos primários no dispêndio agregado. 

Em situação oposta, revela-se o perfil de importações dos países da periferia, 

seja pelo aumento da demanda de artigos industrializados, reforçado pela 

concentração de renda, seja pela necessidade de importação de bens de capital. 

Portanto, a elasticidade de demanda de produtos industrializados da periferia é 

superior à unidade, ou seja, a demanda é muito sensível aos preços. O resultado 
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proveniente das taxas de crescimento das rendas e das exportações recíprocas dos 

dois polos é o motivo da tendência ao deficit persistente da balança comercial dos 

países periféricos. A despeito da interpretação da CEPAL reconhecer a importância 

do capital externo e da necessidade de viabilizar o pagamento dos seus encargos, 

se a periferia apresenta condições potenciais para maior crescimento, em função 

dos recursos naturais, da oferta de trabalho e dos investimentos externos, o 

previsível desequilíbrio externo só pode ser superado, através da produção 

doméstica. 

Os efeitos dos ciclos econômicos para a atividade econômica da periferia 

constituem o quadro contextual significativo dos desequilíbrios dos fluxos de renda 

entre o centro radiador, dos impulsos de demanda e a periferia, sujeita às oscilações 

de preços e quantidades de suas escassas fontes de receitas. Prebisch restringiu 

sua análise às considerações calçadas em indicadores objetivos, cujo principal 

evento de ciclicidade havia sido a crise de 1929. Ele não se desviou para a 

interminável discussão teórica acerca das contestações da dinâmica dos ciclos ou 

da própria constatação da deterioração dos termos de troca e dos seus efeitos. 

Para esta última, seu objetivo não era responder aos detratores do seu 

principal argumento empírico, pois, neste caso, outros trabalhos expressivos (Singer, 

1950; Kindleberger, 1956) já confirmavam suas conclusões. De modo geral, as 

críticas de ordem empírica conseguiram relativizar a intensidade da deterioração, 

porém, não foram capazes de refutá-la. As demais críticas referentes à utilização do 

fenômeno e à sistemática do raciocínio causal de Prebisch permanecem resistentes 

e envoltas nas diversas opiniões do debate acadêmico em torno do assunto, sem 

que sua força ou validade possam ser desprezados. 

A expansão da indústria é necessária para que a periferia possa crescer a um 

ritmo mais rápido que o do centro, ou, mais precisamente, a uma taxa superior ao 

limite imposto pelo crescimento do centro e pela disparidade das elasticidades. 

Pode-se, então, dizer que o desenvolvimento da periferia deverá basear-se, 

obrigatoriamente, na industrialização. 

O modelo proposto de substituição das importações pressupõe uma 

reorientação ou um ajustamento das importações, para favorecer as aquisições dos 

bens de capital necessários à industrialização, em detrimento dos bens supérfluos. A 

recomendação de impor limites às importações de bens substituídos pela produção 
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doméstica ou supérfluos, certamente, enseja preferências tarifárias não expostas 

abertamente pelos textos da CEPAL. 

Desta forma, a preferência das importações de bens de capital e proteções 

tarifárias, num ambiente de escassez de divisas, são práticas incontestáveis da 

necessidade de efetivar a substituição das importações. Depreende-se da lógica da 

substituição das importações que a adaptação das compras externas a uma nova 

realidade produtiva não poderia ficar a cargo do mercado. Daí, o uso deliberado de 

expressões como “compressão”, “medidas” etc., como meio de direcionar a pauta às 

necessidades do esforço industrializante e de subordiná-las às restrições de 

reservas. 

O círculo das limitações estruturais se fecha, ao se aceitar a capacidade de 

geração de divisas condicionada à flutuação dos preços dos produtos primários de 

exportação, dadas as particularidades de mercado e os movimentos dos ciclos 

econômicos. Em suma, a capacidade de importar estaria condicionada à limitada 

capacidade de exportar e ao exercício dos termos de troca favoráveis. 

Em função do quadro de distorções comuns ao modelo primário-exportador, 

seria imperativa a força exterior à dinâmica sócio-econômica da periferia, para 

concretizar o desenvolvimento. Este agente seria o Estado. É inquestionável a 

retidão do pensamento cepalino em advogar um modelo de intervenção estatal que 

não comprometa a livre iniciativa e, até mesmo, se contenha no impulso 

governamental em substituí-la. Todos os instrumentos normais de intervenção 

pública na condução da economia rumo à industrialização substitutiva são 

suficientes para tal tarefa. Ao partir da imposição do esforço de capitalização de 

diversos setores, a mobilização da poupança, o redirecionamento do investimento 

aliado a um novo padrão de utilização do capital externo e a seletiva proteção 

tarifária são cruciais. Estas medidas podem ser reguladas através dos expedientes 

monetários, fiscais, mecanismos tributários, e até de dispositivos cambiais. Prebisch 

demonstrou sensatez política ao distinguir a inflação estrutural das eventuais 

gestões macroeconômicas irresponsáveis. 

Coube à planificação econômica constituir a sistemática da racionalidade para 

a mobilização e direção dos recursos a serem alocados. A ausência de cultura 

organizacional e a inexperiência de planejamento do setor público latino-americano 

passaram a ser enfrentados pela CEPAL, através da proposta do estabelecimento 
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de projetos e programas setoriais. À medida que a organização assumia o devido 

reconhecimento por parte de lideranças políticas da região, em sua fase inicial de 

atividades, consolidava-se o esforço da valorização do planejamento compreensivo 

como ferramenta indispensável à industrialização substitutiva. Ações concretas, sob 

a forma de acordos cooperativos com diversos países para esta finalidade, 

demonstraram a contribuição concreta da CEPAL ao desenvolvimento regional. 

A ideia de estimular discussões a respeito do processo de integração 

comercial dos países da região adquiriu maior vigor paulatinamente, conforme se 

sequenciavam as sessões e demais reuniões diplomáticas. Havia forte 

convencimento, por parte do secretariado da CEPAL, das virtudes inerentes ao 

adensamento de relações comerciais favorecidas entre os membros da organização. 

Nos documentos mencionados, duas tarefas necessárias à execução das etapas do 

referido processo são ressaltadas. 

Chama a atenção a primeira pela execução de detalhado diagnóstico do perfil 

comercial dos países envolvidos. Tal extensa tarefa redundou em valoroso trabalho 

para o maior conhecimento da realidade econômica regional. A segunda consistiu 

num diagnóstico detalhado das dificuldades acerca da disponibilidade de moedas 

fortes para honrar os compromissos exteriores. Ao estabelecer um conjunto de 

proposições operacionais para os pagamentos e compensações do comércio 

intraregional, os especialistas apresentaram um panorama abrangente, composto 

pelo predomínio dos arranjos bilaterais excludentes da participação coletiva e de 

soluções paliativas casuísticas. Enfim, prejudicial ao mercado comum almejado, a 

realidade de escassez de meios de pagamento internacional, na região, agravava 

um arranjo precário criado para compensar a vulnerabilidade externa tradicional dos 

países da América Latina. 

Conforme exposto nas páginas anteriores, os primeiros anos de existência da 

CEPAL correspondentes à década de 1950, definiram um patrimônio próprio, 

composto do referencial teórico, dos pilares doutrinários e das propostas de política 

econômica. A utilização deste período histórico de referência, 1949 a 1959, 

mencionado no início deste capítulo, que ora se encerra, respeita este arcabouço de 

ideias, como uma alavanca ideológica fundamental para a afirmação e 

instrumentalização das políticas econômicas desenvolvimentistas da América Latina. 
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3  A CEPAL: INSTITUIÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSFERÊNCIA DE IDEIAS E DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Este capítulo demonstra como a CEPAL pode ser considerada plenamente 

representativa de uma instituição internacional de transferência de políticas públicas 

e de ideias. Para este propósito, foram elencados três instrumentos, através dos 

quais as organizações internacionais participam da definição de um ideário político 

de expressão global. Sob referência do texto de JAKOBI (2009), a disseminação 

discursiva, o estabelecimento de um padrão comportamental e a assistência técnica 

serão utilizados como parâmetros para comprovação da ação da CEPAL como 

instituição internacional promotora do processo de transferência, cujos objetos são a 

ideologia desenvolvimentista e as políticas econômicas pertinentes, para o 

desenvolvimento latino-americano. 

Este capítulo se divide em duas seções. Para explanação dos motivos da 

constituição da CEPAL, a primeira seção apresenta sua formação em dimensão 

institucional, através da definição dos seus propósitos. Os debates diplomáticos 

prenunciavam os aspectos técnicos e o perfil político da organização. Sua identidade 

vocacional, dentro do sistema das Nações Unidas, estava sendo delineada. O 

período correspondente a esta fase de criação são os anos de 1947 e de 1948. 

Nas primeiras sessões da CEPAL, em 1947 e 1948, a despeito da 

organização já estar formalmente constituída, ainda eram feitas considerações 

críticas sobre sua missão e questionamentos a respeito da viabilidade da 

continuidade da organização. Esta discussão diplomática perdura até a sessão do 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, na cidade do México, em meados 

de 1951, quando se decidiu, em caráter definitivo, pela permanência da organização.  

A segunda seção deste capítulo abordará o quadro de transferência de ideias 

ou de políticas públicas recomendadas aos governos da região, de 1949 a 1959. 

Nesse sentido, para os objetivos desta tese, a fase contemplada começou em 1949, 

ano em que tem início o histórico de autonomia e estabelecimento da organização. 

Este foi o ano em que a CEPAL se constituiu, plenamente, em termos 

organizacionais e exprimiu um pensamento próprio. A documentação gerada nas 

sessões, a partir de 1949, passou a refletir as intenções dos países participantes, 

contaminadas e estimuladas pela nova doutrina econômica. Este corpo de 
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pensamento cepalino original, composto por uma interpretação das causas do 

subdesenvolvimento e pelas políticas econômicas indicadas para sua superação, 

era proveniente de sua identidade institucional, como órgão de pesquisa e de 

análise. Este caráter doutrinador do desenvolvimento, balizador de condutas e 

propositivo de ações públicas, estava definido nos documentos do secretariado da 

organização. 

Ao abranger 1959 como ano de encerramento desta década de referência, 

nesta tese, respeitou-se o requisito de conformação dos três mecanismos de 

transferência efetivados pela CEPAL, que serão apresentados neste capítulo: a 

disseminação do discurso desenvolvimentista, o estabelecimento de padrões 

comportamentais dos atores da região, através do comércio exterior, e a assistência 

técnica. Em 1959, cumpriu-se um ciclo pleno, mais significativo de afirmação e de 

realização dos três instrumentos, através de indicadores de que a CEPAL 

disseminara ideias e conformara políticas públicas. Portanto, o critério da 

caracterização dos três elementos foi determinante, para se estabelecer o período 

de tempo considerado. 

Na sessão da cidade do Panamá, em 1959, observou-se a manifestação de 

opiniões mais consensuais dos representantes diplomáticos envolvidos, sejam eles 

oriundos dos países-membros ou de demais organizações internacionais 

participantes, de comissões técnicas paralelas ou do seu próprio quadro de 

especialistas. Os discursos, em termos gerais, revelaram a consolidação das 

atribuições institucionais da CEPAL representadas na análise aqui desenvolvida, por 

meio dos mecanismos mencionados e, em particular, pelo mecanismo de maturação 

mais tardio, o reconhecimento coletivo das vantagens econômicas derivadas do 

padrão comportamental, em prol da integração regional. A defesa de um padrão 

comportamental coletivo, acenada pela CEPAL, deverá ser encontrada mais 

claramente durante os debates da sessão de 1959, quando predominaram na 

agenda os debates referentes à integração econômica regional. 

Para verificação da hipótese da CEPAL ser considerada um núcleo 

internacional promotor da transferência de ideias e de políticas públicas, o capítulo, 

como já afirmado, foi organizado em duas seções, sendo que a primeira apresenta o 

período de criação da CEPAL e os debates pertinentes aos seus objetivos, funções 

e atribuições. Desta forma, o método empregado para análise do processo histórico 

de articulação política e diplomática correspondente a esta fase inicial da instituição 
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usa de meios descritivos, nos quais os recursos se baseiam na transcrição de 

trechos de documentos técnicos para o período de formação da organização e de 

passagens de manifestações dos representantes diplomáticos, nas primeiras 

reuniões do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, instância 

administrativa à qual a CEPAL se subordinaria. 

A segunda seção tem um propósito mais direto e instrumental: a verificação 

do atendimento da CEPAL aos requisitos do processo de transferência, quais sejam, 

a disseminação discursiva, o estabelecimento de padrão comportamental e a 

assistência técnica. Em termos metodológicos, o exercício analítico correspondente 

a este propósito contou com critérios de investigação das fontes primárias baseados 

na interpretação dos conteúdos das atas das sessões diplomáticas oriundas do 

acervo da CEPAL, referentes ao período de 1949 a 1959. Cada documento oficial 

utilizado normalmente compreendeu uma reunião, sendo que um conjunto de 

reuniões compunham uma sessão. Portanto, a sessão anual ou bianual era 

composta de um conjunto de reuniões plenárias e de comitês especializados, além 

das reuniões cerimoniais de abertura e de encerramento da sessão. Estes 

procedimentos permitiram alcançar os elementos indicativos do cumprimento aos 

três requisitos mencionados. 

As sessões da CEPAL, ou foros diplomáticos de realização bianual 

sequenciados em capitais latino-americanas e dirigidos pelo seu secretariado-geral, 

deveriam ser capazes de explicitar, formal e substantivamente, o processo em 

estudo neste trabalho. Os debates, as argumentações, os pontos de vista dos 

participantes deveriam expressar a intencionalidade e a efetividade do organismo 

CEPAL, no seu poder de transferir ideias e propor ações públicas. 

 Desde o início das suas atividades, a existência de comitês especializados 

em comércio exterior e assistência técnica, reunidos durante as sessões bianuais 

reportadas em atas, facilitou a identificação das decisões com os seus respectivos 

instrumentos: padrão comportamental e assistência técnica. As reuniões solenes de 

abertura e de encerramento das sessões contavam, normalmente, com a presença 

do chefe de Estado e das autoridades governamentais do país anfitrião da sessão, 

além de autoridades representantes de organismos internacionais de participação 

permanente. Tais eventos geraram as principais declarações oficias que poderiam 



154 

 

refletir a intensidade do terceiro instrumento: a capacidade de disseminação 

discursiva. 

 A próxima seção abrange as informações mais relevantes referentes à 

criação, definição dos objetivos e formação burocrática, no período de 1947 e 1948. 

A despeito do caráter introdutório, estes dois anos são importantes para a 

compreensão da definição sobre o perfil institucional e doutrinário da CEPAL. 

 

3.1 A Criação e a Afirmação Institucional (1947/1948) 

 
A iniciativa de proposição da criação de uma comissão econômica para a 

América Latina coube a uma disposição individual do embaixador do Chile nas 

Nações Unidas, Hernán Santa Cruz, em julho de 19479. O processo teve início 

através de uma solicitação ao Secretário-Geral das Nações Unidas, sob a forma de 

um projeto de resolução para o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. 

Após um primeiro testemunho em sua obra Cooperar o Perecer: El Dilema de la 

Comunidad Mundial, Santa Cruz relatou novamente o acontecimento em 1988, 

quando reproduziu o relato deste feito histórico, singular e original, ao mesmo tempo. 

“La iniciativa fue muy motivada por la decisión que tomé al iniciar mi misión en Las 

Naciones Unidas[...]” (Cepal, 1988, p.X). 

Chama a atenção, na proposição de criação da comissão para a América 

Latina, por parte da delegação diplomática do Chile, durante a quinta sessão do 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, em meados de 1947, o sentido 

da relevância universal do desenvolvimento da região. Conforme relatório do 

Conselho, “He felt that[...] the problems of Latin America were to be resolved as an 

integral part of world problems” (CEPAL, p.3, E/468).  Para viabilizar a solução dos 

problemas econômicos nos continentes diretamente atingidos pela guerra, o 

equilíbrio econômico mundial deveria pressupor a industrialização da América Latina.  

Segundo o relatório do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas 

acerca da exposição de Santa Cruz, durante a defesa da criação da comissão, 

evidencia-se uma justificativa econômica embasada em diversos elementos que 

farão parte do conjunto doutrinário da futura CEPAL. Estes elementos serão 

 

9 __________________________ Comissões econômicas para a Europa e a Ásia já haviam sido 

criadas pela ONU, com existência temporária e objetivos específicos de reconstrução e de reabilitação 

econômica, em função dos danos causados pela Segunda Guerra. 
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incorporados ao sistema centro-periferia, ou seja, comporão a interpretação da 

divisão internacional do trabalho resultante da concentração histórica das 

exportações latino-americanas em produtos primários. E como consequência, a 

principal atividade econômica geradora de renda estava sujeita aos ciclos 

econômicos internacionais. 

 
Describing the present type of economy of the Latin American countries, he 
(Santa Cruz) said that the principal need to those countries was for 
economic development, including both industrialization and diversification, in 
order to improve living standards and to attain general economic stability. 
The latin American countries were at present predominantly agricultural_ 
with existent industries mainly confined to the processing of primary 
materials_ and they were largely dependent upon exports and agricultural 
products and raw materials. Since that made Latin America's economy 
highly sensitive to cyclical fluctuations, there was urgent need for 
diversification (CEPAL, 1988, p.19, E/468).   

 

A consistência da argumentação do representante do Chile foi reforçada por 

reações políticas solidárias de países ocidentais ao atraso latino-americano, 

principalmente, França e Holanda, destacados articuladores para a criação da 

Organização das Nações Unidas. A desorganização produtiva e os danos 

econômicos causados pela guerra deixaram um quadro de adversidades, condições 

materiais objetivas que colocavam em risco a democracia destes países, “a grave 

danger to survival of democratic regimes” (CEPAL, 1988, p.28). 

Já nas primeiras sessões de discussão da proposta chilena, houve 

manifestação em favor da defesa da comissão econômica ser criada para “estudar” 

os problemas econômicos regionais. Definido este objetivo específico como seu 

propósito principal, sua existência não poderia ser questionada por violar a 

abordagem universalista defendida pelas Nações Unidas, haja vista a relevância 

global da prosperidade latino-americana. E suas atividades seriam, exclusivamente, 

técnicas. Nesta ocasião, na exposição do embaixador da Bolívia, H. Palza, “[t]he 

proposed comission was designed for study rather than action” (CEPAL, 1988, p.30, 

E/468). 

 A principal função da comissão já estava delineada, a partir destas reuniões 

iniciais. Seria a pesquisa e o estudo do subdesenvolvimento latino-americano, com a 

consequente apresentação de medidas para solução dos problemas desta realidade. 

A ênfase nesta atribuição distinguiu o perfil da comissão a ser criada em relação às 

funções de outro organismo internacional regional preexistente, o Conselho 
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Interamericano Econômico e Social. Esta proximidade funcional se revelará, 

posteriormente, num percalço para a CEPAL, em relação à Organização dos 

Estados Americanos, a partir do seu Conselho Econômico e Social. Portanto, o 

conteúdo da passagem a seguir, sobre a proposição de Santa Cruz, demonstra a 

nítida determinação em definir, precisamente, os atributos da comissão proposta. 

 
The Economic Comission for Latin America...shall: (a) Study, adopt and take 
part in the carrying out of measures necessary to facilitate a common action 
designed to promote the economic development of Latin America, to raise 
the level of activity of these countries and to maintain and reinforce their 
economic relations..; (b) Arrange for such surveys, investigations and 
studies to be made of economic and technical problems..; (c) Collect or 
cause to be collected and disseminate economic, technical and statistical 
data […] (CEPAL, 1988, p.14, E/468).   

  

Durante as etapas preliminares de discussão diplomática, os principais 

argumentos contrários à ideia de criação de uma comissão regional para a América 

Latina podiam ser resumidos em quatro pontos. (i) As comissões da Europa e da 

Ásia visavam, exclusivamente, à reparação dos danos causados pela guerra e eram 

temporárias. (ii)  Já havia sido criado um Conselho Interamericano Econômico e 

Social para temas afins. (iii) A comissão proposta afirmaria um regionalismo rejeitado 

pelas Nações Unidas. (iv) A realização da comissão poderia promover a 

desnacionalização regional, causada pela provável ampliação dos investimentos de 

países ocidentais industrializados. (CEPAL, 1988, E/468) 

As críticas à proposta da comissão econômica, a despeito da vigorosa defesa, 

liderada pela delegação chilena, prosseguiriam em sessões posteriores, até 1951, 

no México. Entretanto esta pressão, liderada pelos Estados Unidos e pelo Canadá, 

encontrou, paralelamente, resistência suplementar de outras representações 

favoráveis à ideia de uma comissão econômica regional, como as do Brasil, 

Colômbia e Venezuela. Ainda nesta fase propositiva da comissão, a representação 

do Chile abriu um contra-argumento que persistiria nas próximas sessões. A 

América Latina não foi território do conflito militar, mas sofreu, diretamente, seus 

efeitos e o nível elevado de abertura do comércio exterior regional era um agravante 

frente a esta realidade historicamente adversa. 

Em relação ao risco da desnacionalização proveniente do investimento 

externo, esta objeção criada pela União Soviética encontrava resposta na 

independência da legislação interna dos países da região. Nesta questão, coube a 

ressalva do representante do Brasil na ocasião: “[...]whether dependence on their 
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own resources alone would have resulted in fuller political development in Latin 

American countries[...]Development through foreign capital was a natural and historic 

trend, of which the United States was an example” (CEPAL, 1988, p.5, E/468). 

Por último, a justificativa de duplicidade, ou sobreposição de tarefas à outra 

organização preexistente, no caso, o Conselho Interamericano e Social, poderia ser 

vencida, pelo estabelecimento de mais critérios funcionais e administrativos 

destinados à Cepal, para evitar este risco. 

Em 25 de Fevereiro de 1948, em sessão do Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas, em Lake Success, Nova York, presidida por Charles Malik 

(Líbano), através de resolução por 13 votos favoráveis e 4 abstenções, a Comissão 

Econômica para a América Latina foi estabelecida10. 

 

3.1.1 O Subdesenvolvimento Latino-Americano nas Avaliações Governamentais 

 
Para a compreensão das tarefas a serem atribuídas à CEPAL, o objetivo 

desta subseção é apresentar a descrição dos principais problemas, limitações ou 

restrições ao desenvolvimento econômico e à industrialização da América Latina 

expostas nas reuniões do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, em 

Lake Success, New York, durante 1947 e 1948, cuja pauta era a criação da 

Comissão. Estas exposições de caráter governamental foram elaboradas pelos 

representantes diplomáticos dos países da América Latina envolvidos nas 

discussões das agendas e temas mais significativos para as funções da CEPAL. 

 A afirmação do Embaixador de Cuba, G. Belt, durante sessão do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas, em agosto de 1947, reflete a convicção 

geral dos proponentes sobre a aspiração de uma instituição que se ocupasse, 

especificamente, da superação do atraso e da pobreza da região. “[...]the 

superficially apparent wealth and happiness of Latin America disguised unused 

resources, famine, misery and disease and the United Nations had the opportunity to 

take the action urgently required” (idem, p. 21). Nesta mesma oportunidade, o 

 

_______________________________ 
10

 A partir de 1951, as sessões da CEPAL, programadas e sediadas nos países da região, passaram 
a ser bianuais. De maior duração, estas reuniões se realizavam com comitês especializados para 
decisões relevantes. Sessões regulares e intercaladas às sessões bianuais ocorreram na sede da 
organização, em Santigo, Chile. Regulamento dos períodos de sessões conf. Res.106 do Cons. Econ. 
e Social das Nações Unidas, 25 fev. 1948. Doc. E/840 
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representante do governo da Bolívia, H. Palza, manifestou visão mais rigorosa sobre 

tal questão. “[...] Latin American countries no longer attempted to hide conditions of 

poverty and cultural backwardness as they had once, perhaps out of false pride. The 

threat of famine and misery constituted a danger to democratic government and 

world peace” (Cepal,1988, p.30, E/468/Ad. 1). 

Um levantamento mais detalhado dos fatores do subdesenvolvimento da 

região foi apresentado, no final de 1947, por um comitê ad hoc, organizado pelo 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e composto pelos representantes 

do Chile, Cuba, Peru e Venezuela. A extensão continental da área das economias 

contempladas demonstra a complexidade do quadro de precariedade econômica e 

os desafios a serem enfrentados pela comissão formada. Verificou-se o atendimento 

a várias considerações pontuais do quadro regional, realizadas pelos representantes 

diplomáticos dos demais países participantes das discussões preliminares, na sede 

das Nações Unidas, para a criação da comissão econômica exclusiva para a 

América Latina. 

Em relação à realidade macroeconômica, foram descritos: os baixos níveis de 

poupança agregada e de investimentos, com deficiência do sistema de crédito e 

altas taxas de juros, o que acarretava baixos fluxos de renda e de capacidade de 

acumulação do capital; os sistemas fiscais, tributários e orçamentários inadequados 

para atenderem às crescentes demandas do setor público, composto por deficiente 

burocracia estatal; má distribuição de renda. 

Em relação à análise setorial: dependência das indústrias extrativas e da 

monocultura agrícola destinadas ao exterior; pouco investimento em mineração; 

técnicas agrícolas pouco produtivas; reduzido investimento externo nestes setores; 

uso de técnicas obsoletas em diversos setores industriais e de serviços. 

Em relação ao setor externo: deficits recorrentes do balanço de pagamentos e 

até da balança comercial; excessivo endividamento externo e escasso comércio 

intra-regional. 

Em relação às condições socioeconômicas: baixa absorção do excedente de 

mão de obra rural; baixa produtividade e poder de compra do trabalho; baixo nível 

de emprego feminino; condições precárias de habitação, saúde e alimentação das 

camadas da população de baixa renda. 
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Em síntese, “[...]the Committee believes it true that in Latin America low 

productivity has led to low incomes and purchasing power, that these in turn have 

perpetuated poor living conditions...” (CEPAL, 1988, p.177, E/630, Ad. 1). 

O quadro descrito acima era comum entre os vinte países-membros da região 

e foi agravado, circunstancialmente, durante a guerra, sendo que alguns aspectos 

político-institucionais ainda foram mencionados: predomínio do latifúndio agrícola, 

residência estrangeira de parte dos proprietários do capital; administração pública 

com técnicas obsoletas e pouca complementaridade econômica entre os países da 

região. Não se deixou de considerar a importância da estabilidade econômica e da 

prosperidade da região para o acolhimento favorável de imigrantes provenientes das 

nações envolvidas na 2a. Guerra Mundial. 

Este mesmo comitê ad hoc, de 1947, apresentou um relatório mais detalhado, 

em termos setoriais, sobre as dificuldades econômicas dos países latino-americanos. 

Em seu preâmbulo, as especificidades setoriais e os desníveis de renda e de 

modernização são ressaltados, sem descaracterizar a homogeneidade estrutural da 

região. 

 
It will be once evident that there are among these countries wide 
divergences and a significant independence of action. In spite of these 
differences these countries are now confronted with a range of almost 
identical problems tend to seek similar solutions, and in doing so encounter 
roughly the same difficulties and obstacles. This important identity of 
interests and objectives emerges as a more striking element than the fact 
that each economy considered separatedely has its own distinctive 
characteristics (CEPAL,1988, p. 128, E/AC 21/W4). 

 

Em termos gerais, a industrialização era incipiente na América Latina. Neste 

setor, havia o predomínio de indústrias destinadas à produção de bens de consumo 

não duráveis. Argentina, Brasil, Chile e México já haviam alcançado níveis razoáveis 

de industrialização, após a década de 1930, mesmo que parte expressiva deste 

setor se ocupasse do processamento de produtos primários. Somente as três 

maiores economias eram capazes de produzir alguns artefatos da indústria pesada, 

de forte base siderúrgica. Ao mesmo tempo, a rigor, não havia industrialização na 

América Central. A comissão concluiu que um fator importante para o atraso 

industrial latino-americano era a quase inexistência do carvão mineral na região para 

a geração de energia. O potencial de geração de energia hidroelétrica era destacado 
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para o Brasil, Colômbia e México, que já dispunham de planos de construção de 

usinas em seus territórios. 

Chama a atenção dos analistas a excessiva concentração das exportações 

dos países latino-americanos em poucos produtos. Conforme já havia sido 

mencionado nas argumentações iniciais, tal condição acentuava a vulnerabilidade 

destas economias, sujeitas às repetidas crises originárias dos ciclos das economias 

industrializadas. 

 
From the above, therefore, it is clear that Latin America still presents many 
of the characteristics in the early development stages. It has many of the 
ailments common to economies at these stages, such as lack of capital, 
shortages of technicians and skilled labor, and excessive dependence in 
these respects on foreign assistance. It has, too, many problems because of 
similarity of its members' basic export products which necessarily results in a 
low level of intra Latin-American trade (CEPAL, 1988, p.130, E/AC 21/W 4). 

 

Dois setores primários foram destacados pelo relatório desta comissão. A 

agricultura, que ocupava economicamente dois terços da população da região, e o 

setor de mineração, responsável por mais de um terço da receita das exportações.           

A agricultura latino-americana podia ser dividida em dois grupos. O primeiro, 

de produção de subsistência e destinado aos mercados domésticos, era de 

baixíssima intensidade tecnológica e ocupava a maior parcela da mão de obra rural. 

Boa parte deste setor agrícola se assentava em pequenas propriedades de baixa 

produtividade, carente de recursos técnicos, financeiros ou alternativas de 

cooperativismo.        

O segundo grupo, destinado ao mercado externo, era responsável pelas 

maiores extensões agricultáveis, provido de técnicas mais modernas e de melhor 

produtividade. Esta característica não isentava alguns países de serem grandes 

importadores de produtos agrícolas, com destaque para o trigo. Em suma, o traço 

comum da agricultura na região era a falta de métodos modernos, de mecanização, 

de conservação do solo e de redes de distribuição. O relatório destaca que o grande 

número de planos, programas e mecanismos de auxílio ao setor agrícola demonstra 

a atenção dos governos da região para este setor econômico fundamental. 

Com exceção do carvão, os recursos minerais disponíveis na região são 

abundantes e diversificados. Contudo, as exportações deste setor se concentravam 

em minerais ou metais não manufaturados. Por outro lado, a América Latina 

dependia, sobremaneira, das importações de metais elaborados ou semielaborados. 
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O aumento da produção esbarrava nas limitações de transporte e até de 

disponibilidade de combustível. A acentuada mecanização do setor se relacionava 

ao predomínio do capital estrangeiro, tradicionalmente, acusado de ser extrator de 

parte da renda nacional, sem proporcionar as devidas compensações. 

A participação estatal direta na esfera econômica apresentava três padrões 

de inserção nos países desta região, conforme conclusão do comitê. Na primeira 

modalidade, a partir de um plano compreensivo de desenvolvimento, o governo 

criava uma corporação embasada em fundos públicos, para criação de uma 

empresa estatal ou para a participação no setor privado. Esta foi a experiência do 

Chile, Colômbia e Venezuela. O monopólio estatal responsável pela produção de 

artigos essenciais para a população, tal como ocorreu no Uruguai, é a segunda 

modalidade. E, por último, empresas privadas e estatais coexistiam, como 

prevaleceu na Argentina e no Brasil. Sob a forma de participação indireta, a indústria 

nacional latino-americana desfrutou, principalmente, de medidas de proteção, tais 

como, restrições aduaneiras, controles de importação e isenções fiscais. 

Conforme mencionado, os efeitos da 2a Guerra Mundial sobre a região se 

constituíram num dos principais argumentos diplomáticos para a criação da 

comissão econômica para a América Latina, ao mesmo tempo que serviu de motivo 

de contestação por alguns países. Por exemplo, Canadá e Nova Zelândia 

relativizaram tal efeito, em função das elevadas taxas de crescimento econômico 

obtidas pela região nestes anos. O relatório da referida comissão destina parte 

significativa do seu conteúdo a esta questão. A apreciação, necessariamente, 

envolve fatores do deslocamento das forças econômicas externas, assim como 

fatores de redefinição do perfil industrial de algumas economias. 

Em 1944, os Estados Unidos respondiam por 60% das importações da 

América Latina e recebiam 50% de todas as exportações, sendo que, antes da 

guerra, o Reino Unido era responsável por 45% das exportações e das importações. 

Esta mudança abrupta causada pela guerra veio acompanhada de forte pressão 

inflacionária, decorrente de elevação expressiva do índice de preços das 

mercadorias importadas dos Estados Unidos. Entre 1939 e 1947, esta elevação foi 

de 75% e pouco foi atenuada pela pequena melhora nos preços das commodities 

exportadas pela América Latina, durante o mesmo período. A dependência do 

mercado norte-americano, agravada por uma degradação acentuada e acelerada 
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dos termos de troca, fez com que as reservas cambiais acumuladas pelos países 

exportadores da região sofressem rápida exaustão, verificada já em 1947. 

De forma semelhante, o conflito militar privou a América Latina de tradicionais 

fontes europeias de financiamento e de investimento. O comitê de estudo dos 

problemas econômicos da região sintetizou esta questão. 

 
Past development in Latin American countries has depended heavily upon 
the inflow of capital from Europe. The cessation of this flow has only partly 
been offset by an expansion of United States lending, both governmental, 
primarily through the Export_import Bank, and through private chanels. A 
new factor in the situation is the International Bank for Reconstruction and 
Development which now has before it loan applications from Mexico and 
Chile, and further applications will no doubt be made. But these capital flows 
are unlikely to meet the very great capital needs of the Latin American 
countries, with the inevitable consequence that many necessary measures 
of economic development will have to be postponed (CEPAL,1988, p.180, 
E/630, Ad. 1). 

 
Fenômeno recorrente dos países latino-americanos, a inflação se acentuou 

nos anos após a guerra, causada pela expansão monetária derivada do estoque 

excessivo de reservas durante o conflito. A inflação persistiu após o conflito, devido 

à repentina queda das importações, ou seja, pela redução por parte da oferta 

agregada, decorrente da rápida escassez das reservas cambiais abusivamente 

usadas nas importações de artigos supérfluos. Este quadro, certamente, se agravou 

e impactou os índices de custo de vida dos países da região, importadores da maior 

economia do continente neste período, os Estados Unidos. 

Em relação aos efeitos reais do período da 2a Guerra Mundial sobre a 

capacidade industrial das principais economias, em particular, Argentina, Brasil, 

México e Chile, dois aspectos chamam a atenção. O primeiro diz respeito ao tema já 

abordado nas primeiras manifestações dos delegados nas Nações Unidas: o 

desgaste comprometedor do parque fabril da região, impossibilitando a reposição de 

equipamentos, componentes e de matérias-primas. Brasil e Peru enfatizaram este 

aspecto em relação às “máquinas e equipamentos”, e classificaram-no como 

problema básico da economia regional, o que ocorreu na sessão de junho de 1948, 

em Santiago, Chile. 
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A delegação brasileira, composta pelo Embaixador Celso Ouro Preto e por 

Octavio Bulhões11, chegou a solicitar ao secretariado da sessão que a recusa da 

Comissão em estabelecer este tema como de especial referência no estudo 

econômico, a ser empreendido posteriormente, constasse na ata daquela primeira 

sessão, em Santiago, Chile, em junho de 1948. (Cepal, 1988, p.286; E/840; E/CN.12) 

A resposta a este pleito brasileiro fora dada no relatório do Comitê de estudo 

dos problemas regionais, apresentado em Nova York, em fevereiro de 1948:  “The 

wartime expenditure of capital equipment at an abnormal rate, the resulting depletion 

of capital stock and inability to replace it owing to inflation were problems of regional 

character which required study in their own setting” (idem, p.210; E /630). Nesta 

ocasião, o Comitê já havia informado aos demais participantes das sessões daquele 

período, que o governo dos Estados Unidos calculara, em 1944, a reposição do 

estoque de capital da região em dois bilhões e oitocentos milhões de dólares norte-

americanos. 

O segundo aspecto, em relação aos efeitos do conflito mundial, decorreu do 

desvio da produção regular para a produção a um custo maior. O objetivo era o 

atendimento precário e emergencial de peças e componentes indisponíveis durante 

este período, sendo que não havia possibilidade de continuidade de fabricação 

destas manufaturas. Portanto, o conflito, inquestionavelmente, acarretou uma 

paralisação dos planos de investimento e descontinuidade dos processos da 

industrialização regional. 

Uma carência significativa e comum à maioria dos países da região era a 

ausência de dados estatísticos econômicos e sociais. Este viria a ser um desafio a 

persistir, após a fase inicial da futura comissão econômica, pois, em 1947, a 

realidade demonstrava a situação precária de alguns países, que não dispunham de 

informações estatísticas da população ou não procederam ao inventário razoável 

dos recursos minerais. 

 
It should be kept in mind that throughout Latin America there is a total lack of 
reliable or comprehensive statistics and economic data. Some countries 
have only had one census while others have not even had one. There is also 
a lack of exact data as to natural resources. In many countries there has 

 

_______________________________ 
11

 Vide BULHÕES, O.,1948. “A Comissão Econômica para a América Latina: Ponto de Vista do 

Brasil”. Observador Econômico e Financeiro, XIII, n. 151, 1948. 
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been no scientific methods of cultivation. There are still too few institutions 
organized to remedy these defects (CEPAL, 1988, p.130, E/630, Ad. 1). 

 

Ao apresentar o relatório inicial acerca das funções propostas para a 

comissão econômica para América Latina, o comitê de 1947, composto por quatro 

países da região, anteriormente referidos, Chile, Cuba, Peru e Venezuela, para o 

diagnóstico dos problemas da região, tornou explícita a institucionalização da futura 

comissão, através da participação subsidiária de especialistas de outros organismos 

internacionais. Houve o consentimento do Conselho Econômico e Social, para 

estimular o bom desempenho das suas tarefas. De forma especial, o comitê 

defendeu a participação regular de representantes especializados das Nações 

Unidas, assim como de demais agências oficiais internacionais ou até de 

organismos não governamentais, sob a forma consultiva, nas discussões de 

matérias de interesse compartilhado pela comissão em formação e demais 

instituições. 

A partir de 1948, quatro organismos internacionais dispunham de 

representantes regulares nas sessões de discussão da comissão econômica. A 

Organização Internacional do Trabalho já havia promovido, anteriormente, três 

conferências regionais nas Américas. Propusera uma conferência sobre direitos 

trabalhistas, e um comitê de treinamento de mão de obra enviara missões de 

assessoria a vários países da região. A Organização para Agricultura e Alimentação 

afirmara a preparação de conferências, durante 1948, a elaboração do Censo 

Agrícola da região, em 1950, e planejara a abertura de escritórios regionais na 

América Latina. O representante do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento manifestou afinidade natural para a cooperação e a disposição da 

instituição de participar do financiamento de projetos para o desenvolvimento da 

região. Os representantes da Organização Mundial da Saúde assinalaram o 

interesse da organização nos aspectos médicos dos problemas econômicos da 

região. 

A passagem, a seguir, resume as conclusões e a justificativa da criação da 

comissão econômica para a América latina. 

 
[...] it was the view of the four Latin American members of the Committee 
(Chile, Cuba, Peru e Venezuela) that any attempt to remedy Latin American 
economic maladjustments would need a co-ordinatig(sic) regional body 
which must aim at the raising of living standards, the industrialization and the 
diversification of the Latin-American economies, the intensification and 
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better distribution of their international trade, a better and broader utilization 
of their natural resources, and the further development of industrial, 
agricultural, trading, transportation and communication techniques (CEPAL, 
1988, p.181, E/630/ Ad. 1). 

  
                       
 3.1.2 Medidas Preliminares Propostas pela Comissão Econômica para América 

Latina 

 
          Esta subseção apresenta um leque de medidas necessárias definidas 

pelos comitês de estudos. É uma lista de temas para a definição das atribuições da 

CEPAL. Esta etapa da evolução institucional corresponde à consolidação dos temas 

pertinentes aos objetivos gerais imputados à organização regional. Em função da 

temática dos problemas concretos dos países da região, poder-se-á extrair os 

fundamentos da prática dos mecanismos de transferência de políticas da CEPAL, 

objeto deste capítulo. 

 As principais medidas dos comitês de estudos basearam-se em propostas 

dos delegados das missões diplomáticas, nas primeiras reuniões de discussão sobre 

a criação da comissão econômica no Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas. A listagem apresentada, a seguir, sintetiza as principais ações propostas 

nas resoluções derivadas destas sessões iniciais e contidas no documento E/840, 

de junho de 1948. Este conjunto serviria de programa de trabalho para a Comissão 

Econômica para a América Latina, na sua fase inicial de formação, até o próximo 

período de sessões, em 1949, quando viria ocorrer a necessária revisão e 

complementação destas medidas.  

1) Estudo econômico da América Latina (E/CN 12/59), que estabelece a 

preparação de um Estudo Econômico em colaboração com organismos 

especializados. Realização de investigação sobre os problemas econômicos com 

paralelo levantamento das informações dos recursos disponíveis de cada país da 

América Latina, para alcançar maior desenvolvimento econômico e tecnológico. 

Avaliação da produção agrícola e industrial vigente, do comércio exterior e da 

situação de outros setores fundamentais, como energia, transportes e finanças. 

2) Estabelecimento de Grupo Misto de Trabalho com a Organização para 

Agricultura e Alimentação (E/CN 12/60). Cumprimento de resolução do Conselho 

Econômico e Social sobre a crise mundial de alimentos. Destaca a importância deste 

setor para a região e para a necessidade de se elevar o nível de nutrição dos seus 
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povos. Estudo para estimular a produção agrícola com o uso de máquinas e 

recursos tecnológicos, sem comprometer a fertilidade e a qualidade dos solos. 

3) Estatística (E/CN 12/61). Visa melhorar e uniformizar as operações 

estatísticas. As informações de caráter demográfico, econômico, social, que refletem 

as realidades de cada país, são fundamentais para o estabelecimento de programas 

de aproveitamento dos recursos em prol do desenvolvimento. As análises 

comparativas dos desempenhos setoriais destas economias permitem o 

estabelecimento de uma abordagem mais abrangente e de melhor resultado coletivo. 

4) Empréstimos do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (E/CN 12/62). Solicita ao Banco a participação no trabalho da 

comissão para a conexão com a política creditícia necessária ao desenvolvimento 

regional.  

5) Cotização de emissões de capital (E/CN 12/63). Recomenda a abertura 

dos controles de capital nacional ao capital estrangeiro e estímulo à formação do 

mercado de títulos e valores mobiliários. Internacionalização dos mercados de 

capitais, conforme as regras e normas nacionais estabelecidas. 

6) Convênios intergovernamentais sobre produtos básicos (E/CN 12/64). Visa 

criar mecanismos de proteção às oscilações de preços e de atenuação às flutuações 

de estoques destes produtos, negativos aos interesses dos produtores e 

consumidores e à estabilidade econômica dos países envolvidos neste comércio. 

7) Reabilitação econômica mundial (E/CN 12/65). Destaca os vínculos 

existentes entre as economias para as soluções de superação dos efeitos da guerra. 

Conforme recomendação da Assembleia Geral das Nações Unidas, em sessões de 

1947, a recuperação da Europa e da Ásia pode gerar efeitos positivos à produção 

agrícola e industrial da América Latina. 

8) Imigração (E/CN 12/66). A participação de apoio ao fluxo migratório 

europeu é uma necessidade para vários países latino-americanos. Recomenda a 

inclusão do tema na elaboração do Estudo Econômico da América Latina, com a 

participação dos organismos especializados nesta questão. 

9) União Aduaneira Latino-Americana (E/CN 12/67). Indica a utilização do 

Estudo Econômico da América Latina para embasar as discussões de um acordo de 

grande impacto potencial para as relações comerciais entre os países da região. 
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10) Portos francos e zonas francas (E/CN 12/68). Destaca a importância 

destas figuras aduaneiras para o desenvolvimento comercial e o transporte dentro 

da América Latina, sem desconsiderar as experiências exitosas já em curso.                       

11) Preços dos produtos agrícolas e garantias (E/CN 12/69). Recomenda a 

inclusão de garantia do preço mínimo de colheita no Estudo Econômico da América 

Latina, pois, considera a política de fixação de preços oficiais para o produtor como 

instrumento importante para a manutenção ou o aumento da produção agrícola. 

12) Inflação (E/CN 12/70). Manifesta a preocupação com o processo 

inflacionário renitente e seus efeitos indesejáveis nos países da América Latina, bem 

como solicita a inclusão deste assunto no Estudo Econômico a ser elaborado.  

13) Preços de importação e de exportação (E/CN 12/71). Assume a atenção 

das autoridades econômicas dos países da região, em respeito à importância dos 

preços dos produtos primários predominantes nestas exportações, em relação aos 

produtos manufaturados importados. Solicita a participação do Fundo Monetário 

Internacional para auxiliar no estudo deste fenômeno sobre os balanços de 

pagamentos dos países da região. 

14) Compensação Multilateral de Pagamentos (E/CN 12/72). Solicita ao 

Fundo Monetário Internacional que estude o estabelecimento de um sistema de 

compensação multilateral de pagamentos internacionais entre os países latino-

americanos e entre estes e os demais países. 

15) Matérias-primas básicas (E/CN 12/73). Solicita aos responsáveis pela 

elaboração do Estudo Econômico que se inclua a análise da concentração da 

produção e exportação de poucos produtos básicos para indicação de medidas em 

favor destas economias, e apresente alternativas de diversificação destas pautas. 

16) Facilidades de crédito (E/CN 12/74). Solicita aos diversos organismos 

governamentais que facilitem a oferta de crédito para a aquisição de equipamentos e 

recuperação comercial da região. 

17) Assistência técnica (E/CN 12/75). Fator de extrema importância para a 

América Latina e, ao mesmo tempo, de carência tradicional. Promove a melhoria e 

qualificação dos recursos humanos. É fundamental para o aumento da produtividade, 

consequentemente influindo na condição de vida da população. Solicita à Comissão 

Econômica um estudo preliminar das necessidades mais imediatas, em termos de 
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formação técnica da administração do setor público, para atendimento às 

solicitações estabelecidas pelo Conselho Econômico e Social. 

18) Relação entre os problemas econômicos e os de saúde pública (E/CN 

12/76). Solicita a colaboração de organismos internacionais especializados em 

saúde pública para as tarefas da Comissão Econômica, em função da relação entre 

a atividade econômica e a saúde pública. 

19) Transportes e comunicação (E/CN 12/77). Solicita a continuidade dos 

estudos sobre a questão, em particular, no que se refere aos fretes equitativos para 

o comércio exterior da região. Considera os problemas do transporte de crucial 

importância para as economias da América Latina. 

Em junho de 1948, após a primeira sessão da Comissão Econômica para 

América Latina, em Santiago, Chile, foi decidida que a segunda sessão teria lugar 

em Havana, Cuba, em meados de 1949. E, nesta mesma sessão, ficou estabelecido 

que, até 1951, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas faria uma 

reavaliação especial, para estabelecer o término ou a continuidade das atividades da 

CEPAL.   

Para reconhecer a CEPAL como a uma instituição internacional capaz de 

gerar transferência (de ideias e de políticas públicas), os dois primeiros anos de 

atividade da CEPAL, 1947 e 1948, analisados até agora, são insuficientes. Podem 

ser identificados por um período de gestação de sua personalidade política e de 

paralelo amadurecimento institucional. A doutrina cepalina é constituída e revelada 

somente a partir da Sessão de Havana, em 1949, sendo que a definição de sua 

continuidade ocorreria em 1951, conforme mencionado. 

A segunda seção, a seguir, faz a análise dos três mecanismos exercidos pela 

CEPAL: a disseminação discursiva, o estabelecimento de padrão comportamental e 

a assistência técnica, no período de 1949 a 1959. Somente a partir de 1949, teve 

início a plena manifestação de tais mecanismos para substanciar o processo de 

transferência do ideário cepalino e das políticas econômicas recomendadas. 

 
3.2 A CEPAL e o Processo de Transferência de Ideias e de Políticas Públicas 

(1949-1959) 

 

As três subseções, a seguir, analisam o processo de transferência das ideias 

da CEPAL e de suas orientações para a realização de políticas públicas, através dos 
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três mecanismos ou instrumentos mais significativos, escolhidos em função das suas 

atribuições, competências e decisões. Estes fatores podem ter decorrido dos 

preceitos normativos originários da sua constituição ou da sua afirmação 

institucional. 

A disseminação discursiva, o estabelecimento de padrão comportamental dos 

participantes e a assistência técnica são expostos, a partir de elementos formais 

indicativos das posições e reações dos atores internacionais pertencentes à 

organização CEPAL. 

 
3.2.1 As Ideias e a Força Política do Discurso Desenvolvimentista 

 
 Disseminação Discursiva: 

 

[...] means establishing ideas on national political agendas. It pertains to the 
state's instruments for informing and guiding the choice of its citizens, but it 
also includes rather implicitules or assumptions about how political problems 
should be tackled. Generally,  ideas about cause-and-effect relationships, 
the impact of political decisions, and the link to already established policy 
aims are important preconditions for setting agendas (Stone,1989). 
Discursive dissemination is thus a very important instrument of international 
organizations, in particular because it often precedes the other instruments. 
Ideas pave the following policy initiatives and they are also the first element 
of political change.    (JAKOBI, 2009, p.34) 

 
A ideia sistematizada da necessidade imperativa de superação do 

subdesenvolvimento latino-americano surge no âmbito das Nações Unidas, 

precisamente, nas sessões do Conselho Econômico e Social, em meados de 1947. 

Foram oportunidades nas quais os representantes do governo chileno insistiram na 

proposta de criação de uma comissão econômica destinada, exclusivamente, ao 

estudo e à análise dos problemas econômicos da América Latina. Santa Cruz abre 

um novo caminho de discussão naquele foro, ao afirmar que a principal necessidade 

destes países era o “desenvolvimento econômico” (CEPAL, 1988, p.19, E/468/ Ad. 

1). Conforme depreende-se da leitura das atas destas reuniões, tal feito suscitou o 

estímulo às manifestações diplomáticas de inconformismo com o quadro de atraso 

econômico e provocou reflexões nas esferas governamentais acerca dos desafios a 

serem superados. Criou-se uma reação consensual entre os representantes 

governamentais de que era o momento para dar novas oportunidades de 

desenvolvimento à região. 
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Para viabilizar a solução dos percalços econômicos em outros continentes 

diretamente atingidos pela guerra, o equilíbrio econômico mundial pressuporia a 

industrialização da América Latina. No texto abaixo, encontra-se provavelmente, no 

âmbito das Nações Unidas, a primeira referência formal da defesa de um 

instrumento fundamental para a superação do subdesenvolvimento regional: a 

industrialização. 

That in order to raise the standard of living of their own people and to solve 
the serious economic problems of the other continents, to achieve better 
equilibrium in the world's economic structure and to intensify international 
trade, it's essential to develop the industries of Latin American countries and 
to make a better and fuller use of their great natural resources (CEPAL,1988, 
p.13, E/468, apud sessão de julho de 1947). 

 

Tal interpretação foi reproduzida em 1949, por Alberto Cortes, Presidente da 

Sessão de Havana, em 29/05/1949. “La prosperidad del mondo es indivisible. La 

estructura económica de los países latino-americanos descansa em bases muy 

vulnerables; el remedio apropiado es la industrialización. La industrialización no 

significa autarquia [...]” (E/CN.12/SR.19). 

Conforme foi apresentado inicialmente neste capítulo, nestas primeiras 

sessões de discussão sobre a criação de uma comissão especializada para a região, 

as alegações de vários diplomatas representantes destes países tendiam a 

considerar a proposta por uma abordagem unilateral dos problemas regionais ou 

mesmo mais superficial, em relação às manifestações do atraso econômico e social. 

Por exemplo, na sessão de junho de 1948, em Santiago, Chile, o enfoque brasileiro 

dos problemas prementes levava à defesa da discussão centrada exclusivamente no 

reaparelhamento industrial desgastado. Para a delegação cubana, a atenção se 

voltava para a descrição do quadro dramático de pobreza e fome generalizada. Por 

outro lado, o discurso venezuelano se concentrava na necessidade de fontes 

alternativas de investimento para a superação da concentração econômica na 

extração mineral destinada às exportações. Havia, ainda, uma série de menções 

específicas aos efeitos contracionistas da 2a. Guerra sobre a principal atividade 

econômica, as exportações de produtos primários. 

Ao longo das sessões seguintes, este conjunto de observações de cunho 

meramente descritivo dos problemas do subdesenvolvimento cederia 

progressivamente espaço a uma argumentação mais organizada e consistente, de 

caráter mais estrutural e de maior força ideológica. As propostas, que antes se 
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resumiam aos anseios decorrentes de situações particulares de privação, foram 

substituídas pela  apresentação de medidas mais concretas. Os discursos das 

delegações passaram a incorporar a percepção do desenvolvimento como uma 

realização mais abrangente, sob a forma de um processo no qual uma série de 

fatores econômicos e sociais deveriam participar. Após o reconhecimento geral do 

lançamento da ideia original da nova organização, as apresentações rotineiras sobre 

as dificuldades econômicas nacionais, identificadas unilateralmente, muito embora 

representassem necessidades mais imediatas com suas respectivas buscas por 

solução, afirmavam a defesa coletiva de uma atitude política regional mais 

estratégica para a superação do subdesenvolvimento. As manifestações, nas 

sessões, posteriores aos dois anos iniciais, acompanharam um crescente 

compromisso econômico regional. O resultado se tornaria explícito na sessão de 

1959, na cidade do Panamá, cujo tema central foi a integração regional. 

A partir de declarações constantes, em trechos dos discursos diplomáticos, 

em favor de uma realidade mais promissora, frente à experiência histórica de 

carências dos seus povos, as autoridades políticas latino-americanas presentes às 

sessões bianuais assumiram a postura do inconformismo. Neste sentido, a nova 

organização regional surge como instrumento internacional mais próximo para a 

resposta aos novos projetos nacionais. 

 
Apesar de los amplios recursos naturales, con que se cuentan los países 
latino-americanos, sus pueblos han padecido pobreza y desnutrición. Esta 
paradoja económica proviene de la falta de los medios técnicos para 
explotar aquellos recursos, de sistemas de transporte inadecuados y de una 
distribución no equitativa de la riqueza.  Aunque todos los países latino-
americanos se han visto embarazados por estos problemas generales, 
algunos de ellos han padecido más agudamente que outros, a causa de sus 
condiciones específicas, geográficas y de clima (Machado, Cuba, 
Presidente da Sessão, em 30 mai.1949, E/CN.12/SR.20). 

 
A partir de então, verifica-se o reconhecimento da importância da 

prosperidade econômica, com a consequente estabilidade política da América Latina, 

para o conjunto das nações ocidentais. “The economic maladjustement of Latin 

America must have in the long run its inevitable reflection throughout the world, and 

consequently, the maintenance of world wide conditions of stability and well being...” 

(CEPAL, 1988, p. 88, E/AC.21/ W.2). 

Foi através da formação do comitê de levantamento dos problemas 

econômicos da região, criado em 1948, composto por representantes do Chile, Cuba, 
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Peru e Venezuela, que se iniciou uma compilação dos traços comuns do atraso 

sócio-econômico da região. “Los problemas económicos esbozados anteriormente 

son comunes a algunas o a la totalidad de las 20 naciones latinoamericanas...” 

(CEPAL, 1988, p.80, E/AC.21/W.2). 

Este mesmo comitê reafirmou, explicitamente, a recomendação da principal 

função da organização proposta como sendo a análise e a pesquisa. “Debe estudiar, 

proyectar y adoptar las medidas necesarias que faciliten la acción comum destinada 

a fomentar el desenvolvimiento económico de Latinoamerica” (idem, p.80). Como  

mencionado no início deste capítulo, a partir da proposta original mais detalhada 

apresentada por Santa Cruz ao Conselho Econômico e Social no ano anterior, 1947, 

depreende-se que os quatro países encarregados de analisar a economia da região 

defendiam, abertamente, a vocação mais ideacional e menos instrumental dos 

objetivos da comissão econômica em discussão. 

Na sessão de Havana, em 1949, os discursos, exemplificados a seguir, 

demonstram a coerência dos objetivos da organização sem o afastamento das 

necessidades específicas de cada país. 

 
Declaración de la independencia económica de la América Latina, que un 
día se reconecerá como decisivo de los tiempos modernos y que todos 
estamos escrebiendo com nuestra agricultura, nuestro comercio y nuestras 
finanzas em continuo progreso hasta realizar...'el mayor bien para el mayor 
número', como reclamaba Jeremy Benthan en los tiempos de Bolívar y de 
San Martín (Carlos Hevia, Ministro de Estado de Cuba, E/CN/12/159 de 14 
jun.1949). 

 

A natureza ideacional da organização não contrastou com sua função de 

atendimento à promoção da superação de inúmeras barreiras e vários desafios do 

universo econômico que requeriam considerável esforço técnico ou especializado. 

Como se verificará, a CEPAL foi criada em um ambiente político-diplomático 

consciente das limitações materiais e dos recursos disponíveis para os projetos 

nacionais de melhoria da condição de vida dos seus povos. O bem-estar material e a 

criação de perspectivas para estas populações se tornaram fatores fundamentais de 

preservação das jovens democracias em várias nações da América Latina. 

 
La elevación del bajo nivel de vida actual de la mayor parte de la población 
de América Latina; la estabilidad social y política de los países que la 
forman, así como el fortalecimiento de la democracia en todo el continente 
dependen, de manera substancial, que se logra transformar la structura 
económica de dichos países, robustecendo y diversificando sus economías 
(Res. 10 jun.1949 da CEPAL). 
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Entretanto, a inquietude dos governos da região e a consciência política da 

grandeza da missão foram imprescindíveis para que os discursos fossem 

amplificados e as ações concretas em prol do desenvolvimento surgissem. 

Enfatizar o papel institucional pioneiro de “estudar” a realidade econômica e 

social também atendia ao firme argumento de evitar sobrepor, ou repetir, 

competências da nova organização às atribuições dos organismos regionais 

existentes, dominados por forte vocação política. 

 
El afan de progreso, sin embargo, no es bastante. La segunda guerra 
mundial detuvo el desarrollo económico de los países latino-americanos. El 
progreso, por outra parte, trae consigo, nuevas necesidades. El estudio de 
estas necesidades ha de constituir la tarea principal de este segundo 
período de sesiones de la Cepal (Prio Socarras, Presidente de Cuba, 
Sessão de Havana, E/CN 12/ SR 19 de 29 mai.1949). 

 

Esta questão era sensível para os defensores da organização, uma vez que 

assumir a vocação da CEPAL, destinada ao estudo e à análise, era o argumento 

mais forte para afastar o risco de duplicação de tarefas, em especial em relação à 

União Panamericana e ao seu Conselho Econômico e Social. Esta discussão, 

envolta numa série de manifestações formalizadas no Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas, ainda acompanharia as sessões da CEPAL durante alguns 

anos, sujeitando este debate às disputas burocráticas, conveniências pessoais e ao 

jogo político das afirmações provenientes de alguns governos. 

 
Colombia ha sostenido que los estados Latinoamericanos debieran trabajar 
preferentemente mediante sus próprias organizaciones. Traza brevemente 
la historia de dicho trabajo desde sus primitivos dias que culmina en el Acta 
de Chapultepec y recuerda los importantes artículos de la Carta de Las 
Naciones Unidas que autorizan la formación de organizaciones regionales, 
cuya ventaja, en su opinión, es su solidariedad interna mientras rivalidades 
políticas hienden a las Naciones Unidas (Palacio, Colômbia, E/CN.12/SR24 
de 10 jun. 1949). 
 
Creo que no hay delegados en este recinto que no comprendan plenamente 
la necesidad en que se encuentran los países miembros de la Cepal de 
diversificar su economía, de contribuir mas ellos mismos a la transformación 
de las materias primas agrícolas e industriales que producen; en resumen, 
de proteger su economía contra las fluctuaciones cíclicas, de las quales han 
sido, com frecuencia, víctimas irresponsables (Buron, França, idem). 

 

3.2.1.1 A Sessão em 1951 na Cidade do México e a Avaliação da Continuidade da CEPAL 

 

A sessão realizada em 1951 pode ser considerada um fórum de balanço e 

perspectivas para a CEPAL. Distinguiu-se da célebre sessão de afirmação 
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doutrinária de Havana, dois anos antes, oportunidade na qual os representantes 

diplomáticos se depararam com um novo paradigma de interpretação do 

subdesenvolvimento regional. Na cidade do México, durante a sessão, no lugar da 

surpresa e da expectativa, predominaram a reflexão sobre os resultados já obtidos e 

a apresentação dos desafios complexos a serem transpostos. Os governos latino-

americanos favoráveis à continuidade da organização manifestaram vigorosamente 

esta defesa, ao valorizarem a missão da Cepal em textos pontuados por argumentos 

consistentes. 

 Tres años de experiencia han demonstrado que la Cepal, con sus 
magnificos estudios sobre los problemas económicos de América Latina, 
que sólo sugieren soluciones prácticas inmediatas, sino que proporcionam 
amplias bases teóricas para las miesmas, ha podido salvar el antiguo 
abismo que existía entre las necesidades de los países latinoamericanos 
reconocidas desde hace mucho tiempo y los medios prácticos de 
remediarlas (Carrillo Flores, México. E/CN12/AC14/SR 6 de 06 jun.1951). 

 

Desde a sessão de 1949, solidificara-se a percepção dos representantes dos 

países-membros sobre a capacidade técnica da organização. Em particular, os 

estudos e diagnósticos da economia latino-americana, instrumentos indispensáveis 

ao estabelecimento das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, 

enviados previamente às chancelarias, embasavam, claramente, a justificativa de 

apoiar a continuidade da organização.   

 
La Cepal realiza un labor esencial para el desarrollo econòmico al reunir 
toda la información necesaria y deducir de ella conclusiones sin las cuales 
los programas de desarrollo económico no podrían ser planeados 
eficazmente (Carrillo Flores, México. E/CN12/AC14/SR 6 de 06 jun.1951). 
 
La Cepal es un órgano de las Naciones Unidas, financiado por el 
presupuesto de estas, y una verdadera economía en dicho presupuesto 
podría lograrse más fácilmente reduciendo empresas más custosas y 
menos productivas. La Cepal, que es la menos costosa de las comisiones 
regionales, ha sido, sin duda alguna, una de las mejores inversiones de las 
Naciones Unidas en el terreno económico y no debe ser sometida a 
cambios radicales (Almeida, Brasil. E/CN/12/AC 14/SR6 de 06 jun.1951). 

 

A CEPAL foi criada com atribuições formais exclusivamente regionais, a partir 

da sessão de Havana, de 1949. Os documentos oficiais e, sobretudo, as ideias de 

Prebisch contidas no “Manifesto”, conforme exposto no capítulo 2, deixaram claro o 

compromisso institucional de valorizar, na organização, o enfoque regionalista do 

subdesenvolvimento. A raiz do pensamento original deveria evoluir com recursos 

humanos locais imbuídos de sensibilidade às especificidades socioeconômicas da 

região. Muito embora os instrumentos operacionais da análise econômica fossem 
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provenientes da corrente neoclássica, a interpretação da realidade dispunha de um 

marco teórico próprio, cujas características foram detalhadas no capítulo anterior. 

 
[...] the work of ECLA itself was the result of close co-operation among a 
group of economists, who deserved the credit for the work done. His 
greatest satisfaction had been that of contributing to the formation of a group 
of Latin American economists who were bound together, by a unit of spirit, 
method and aim. The debates at the fifth session had concentrated on the 
problems of economic development, on which Latin America had begun to 
form its own ideas, in keeping with its peculiar conditions. The economists of 
ECLA considered themselves fortunate to be able to collaborate with the 
governments of Latin America in the quest for new ways to guide this 
process of economic growth (Prebisch, Secretário-Geral, E/CN12/SR 52 (V) 
de 25 abr.1953). 

 

Mesmo que os Estados Unidos, com auxílio de outras representações, até 

então, tivessem manifestado forte resistência à proposta de continuidade da 

organização, esta passagem do discurso do representante do governo 

estadunidense confirma o respeito à autonomia doutrinária da CEPAL. 

 
 (O representante dos Estados Unidos) no siempre está de acuerdo com los 
puntos de vista que sustenta el secretario ejecutivo y sus colaboradores de 
la secretaria, como lo ha demonstrado el intercambio de opiniones, libre y 
franco durante el período de sesiones. Sin embargo, tal discusión constitue 
la forma en que los economistas aclaron sus ideas, y cabe felicitar al 
secretario ejecutivo por abrir nuevos senderos que conducirán al 
conocimiento de los problemas económicos fundamentales de la América 
Latina (Bohan, EUA, E/CN/12/ SR40 de 16 jun. 1951). 

 

O ambiente internacional de surgimento da CEPAL era marcado pelo 

idealismo e pelo universalismo. As suspeitas em relação a uma nova formação 

regional se deviam à possibilidade de desvirtuar o esforço universalista das Nações 

Unidas e, portanto, provocavam contundente reticência diplomática. Os líderes 

políticos latino-americanos, simpáticos à criação da organização, procuravam 

destacar a noção de que, a despeito do subdesenvolvimento material ser regional, 

sua expressão política seria universal. Os chefes de governo, de modo geral, 

estavam cientes dos compromissos pioneiros, úteis e relevantes da nova 

organização. 

 
La Cepal representa una transicción(sic) entre los puntos de vista 
regionalistas y universalistas que predominan a esta organización. Los 
problemas regionales nunca deben quedar aislados; deben verse siempre 
en su relación com los problemas del mundo intero. La Cepal ha elaborado 
una red de relaciones con los organismos especializados interesados. Y lo 
que es más importante, ha ofrecido a los países latinoamericanos  la 
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oportunidad excepcional de continuar su desarrollo en colaboración con 
otros países, cumpliendo así, uno de los postulados de la Carta de las 
Naciones Unidas (de Seynes, França, E/CN 12/ SR 40 de 16 jun.1951). 
 
La Cepal, en cierto modo, tiene una posición privilegiada dentro de las 
Naciones Unidas; es casi el único organismo en el que pueden estudiarse 
problemas específicos sin ver frustrada su labor por diferencias ideológicas 
ocasionada por la infortunada división del mundo en dos campos (de 
Seynes, França, idem, de 16 jun. 1951). 

 

“La existencia de La Cepal es de la mayor importância no sólo para los 

gobiernos latinoamericanos, sino para los pueblos, yá que se interesa en los más 

vitales problemas de economía, no sólo teóricamente, sino también prácticamente” 

(Olea, Equador, E/CN 12/SR 40 de 16 jun. 1951). 

 
La tarea de la Cepal  por esfoerzarse por remediar la falta de equilibrio de la 
economía mundial. Esto sólo puede lograrse mediante la cooperación entre 
las naciones: y lo cuarto período de sesiones de la Cepal constituye tal 
esfuerzo, ni exiguo, ni exagerado, sino estrictamente ajustado a las 
limitaciones humanas. Aun si fracasa, que no ha fracasado, tal esfuerzo, el 
ambiente de mutua comprensión y sinceridad, por si solo, constituye una 
realización del más alto orden. Representa una nueva etapa en la 
conciencia de la humanidad. Constituye la repudiación definitiva del punto 
de vista de algunos que sustentan que sólo es posible gobernar el mundo 
mediante el temor y la hipocresía (Becerra, Argentina, E/CN/12/SR40 de 16 
jun.1951). 

 

Um dos aspectos mais significativos contidos nos textos das delegações se 

referia à necessidade da CEPAL levar em consideração a heterogeneidade das 

estruturas econômicas dos países da região. Havia países com razoável grau de 

industrialização ou com expressiva produtividade do setor agrícola voltado às 

exportações, regiões com distintos graus de provimento de riquezas minerais, 

diferentes condições de transporte ou potencialidades para geração de energia, etc. 

 
El gobierno de Brasil considera que el problema del desarrollo económico 
de los países insuficientemente desarrollados en general, y el de América 
Latina, en particular, son tan complicados que merecen abordarse desde 
multiples aspectos y que los estudios y debates dieben hacerse desde 
ángulos diferentes y en esferas diferentes (Almeida, Brasil, 
E/CN12/AC15/SR3 de 05 jun.1951). 

 
 
3.2.1.2 As Sessões de 1953 a 1959 e a Consolidação da CEPAL 

  
 

Através de um simples expediente diplomático utilizado, inesperadamente, na 

cidade do México, em 1951, Getúlio Vargas havia apoiado deliberadamente a 
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continuidade da CEPAL, o que se revelou uma atitude decisiva para a sobrevivência 

da organização. No seu discurso de Abertura da Sessão realizada em Petrópolis, 

Rio de Janeiro, em 1953, o Presidente da República, através da passagem, a seguir, 

sintetiza, claramente os avanços obtidos pela organização naqueles anos iniciais. 

Nesta solenidade, ele destacou a vocação técnica e instrumental da organização 

para a superação do subdesenvolvimento da região. Ao mesmo tempo, foi capaz de 

vislumbrar um roteiro que acompanharia a CEPAL, nos anos seguintes àquela 

década, vale dizer, o uso do planejamento econômico para alcançar os melhores 

resultados do uso dos recursos públicos limitados. Uma conciliação das 

necessidades fundamentais com as possibilidades concretas da cada país. 

 
La Comisión Económica para América Latina constituyo un ejemplo viviente 
del nuevo espíritu de organización internacional que no tiene por finalidad 
contribuir a dejar sentados los cimientos de una comunidad internacional 
organizada. Desde su iniciación em 1948, la Comisión ha ido adquiriendo 
cada vez maior fortaleza en su calidad de instrumento destinado a promover 
una mayor cooperación entre los Estados latinoamericanos para accelerar 
el ritmo de su desarrollo económico. Los estudios económicos elaborados 
por la Comisión han demonstrado ser de gran valor para los gobiernos en la 
concepción de sus programas de trabajo, y los originales métodos que 
aconseja para encarar los complejos problemas básicos del continente han 
sido planeados para asegurar la realización de objetivos que se hallan 
dentro de los limites de las potencialidades (Getúlio Vargas, Presidente da 
República, Brasil, E/CN 12/SR 43 (V) de 09/04/1953). 

 
A limitação dos recursos financeiros disponíveis e a extensa seara de 

carências a serem atendidas em toda a América Latina vieram a lograr o 

reconhecimento das técnicas de planificação propostas pela CEPAL como solução 

recorrente, para buscar o desenvolvimento, através da industrialização. O custo das 

várias ações de assistência técnica em curso ou previstas, segundo solicitações 

governamentais, compelia para a aceitação do planejamento como instrumento 

inexorável. 

Na Sessão de 1955, em Bogotá, Colômbia, verifica-se que o discurso se volta 

ao reconhecimento dos resultados mais concretos do papel da CEPAL. De modo 

geral, havia se consolidado a prática de assistência técnica utilizada em escala 

crescente, como instrumento pleiteado por quase todos os governos da região. A 

abrangência ampla, em termos setoriais, a qualificação e a razoabilidade dos custos 

constituíram fatores decisivos para a consolidação deste instrumento.   

 
La Cepal, en su corto período de actividades, ha rendido ya una tarea que 
justifica plenamente y sobrepasa los propósitos inspiradores de su creación. 
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Representan estos últimos lustros la época de las definiciones 
fundamentales y de los rumbos positivos en el destino de los países de 
América latina. Pueblos sumergidos durante largo tiempo en un estado de 
depresión económica y que habian logrado pocos avances en el campo de 
la libertad económica, apesar de haber obtenido su independencia política, 
irrumpieron vigorosamente hacia la conquista de mejores condiciones de 
vida y de desarrollo ambicioso de sus potencialidades, en forma que no 
tiene paralelo en la historia [...] La Cepal está llamada a continuar 
desempeñando un papel cada día más significativo en el desarrollo 
latinoamericano, dando su concurso, de una parte, a la ejecución práctica 
de la cooperación internacional, y de outra, a la implantación de más 
eficaces expedientes económicos en los medios nacionales. Por esto y 
porque a la vez representa ella en sí una nueva forma de unión, que vivifica 
y acrecienta las relaciones estrechas de amistad entre un conjunto de veinte 
naciones afines, la CEPAL merece ser solícitamente favorecida con la 
constante atención y el apoyo entusiasta de todos los gobiernos 
lationamericanos (Gustavo Pinilla, Presidente da Colômbia, E/CN.12/SR.53 
(VI), Sessão de Abertura em 29 ago. 1955). 

 

O apoio explícito do Secretariado-geral das Nações Unidas em relação à 

CEPAL, partiu do reconhecimento ao atendimento das expectativas criadas pelo 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Vencidos os primeiros anos de 

incertezas acerca do valor da organização, os resultados dos trabalhos técnicos e 

analíticos comprovaram a efetiva aplicabilidade para a promoção do 

desenvolvimento econômico. 

 
Los trabajos de la Cepal han sido siempre objetos de grandes elogios y los 
créditos para que ellos se consignan reciber el apoyo resuelto y constante 
de una gran mayoría de los gobiernos de los Estados miembros [...] Una de 
las raziones que justifican la alta estima de que goza la Comisión es la 
calidad de sus informes. Se puede afirmar, en verdad, que los estudios 
realizados por la Cepal en materia de desarrollo económico y de 
industrialización … han desenpenãdo un importante papel en la formación 
de un criterio nuevo y práctico en este campo... Sobre la técnica de 
programación del desarrollo, los avanzados procedimientos técnicos de que 
en la actualidad se dispone permitirán eliminar la necessidad de que los 
países insuficientemente desarrollados tengan que pasar por todas las 
etapas de desarrollo que fueron características de la evolución histórica de 
los países industrializados  (Dag Hammarskjold, Secretário-Geral das 
Nações Unidas/ E/CN/12.387/Rev.1, Sessão de  Abertura em 29 ago.1955). 

 
Para o governo chileno, o fato de a organização sediar-se em seu território e 

o seu passado de mobilização diplomática pela defesa da criação da organização 

estimularam a permanente argumentação dos seus representantes em favor da 

CEPAL. Contudo, ao realizar um balanço dos anos inciais de atividades, a produção 

volumosa de trabalhos voltados ao desenvolvimento econômico de significativa 

abrangência, invariavelmente se destaca. O Chile foi bastante contemplado em uma 

série de exercícios pioneiros elaborados pela CEPAL. Estes benefícios, motivados 

pelo favorecimento da localização da sede do organismo, compreenderam algumas 
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tarefas com exclusividade: levantamentos setoriais para estímulo tecnológico, 

suporte aos centros de estatística oficial etc. 

 
The activities of ECLA always represent a valuable scientific and technical 
contribution for our countries. Its various studies and conclusions at present 
inspire the process of steady economic transformation which is the constant 
preoccupation of the countries of this continent. Knowledge of the 
Comission's work programme means the analysis of specific problems which 
affect the economies of the Latin American countries, which have been 
studied with minute care for their background and with the profound 
technical skill which this international body shows in all its work (Vassallo, 
Subsecretário de Assuntos Externos do Chile, E/CN.12/AC 26/SR2 de 10 
mai.1955). 

 
Los estudios realizados por la Cepal constituyen fuente valiosisima, a la que 
muy a menudo recurren nuestros estadistas y hombres de empresa, 
apremiados por la necesidad de dar solución a los problemas que apresenta 
la economía y el desarrollo econòmico de las naciones latino-americanas 
(Alberto Sepulveda, Ministro das Relações Exteriores do Chile, Sessão de 
Abertura, E/CN.12/AC.40/SR4 de 07 abr.1958). 

 

Os parágrafos, a seguir, correspondem a uma avaliação sintética da 

contribuição da CEPAL para o desenvolvimento regional. Observa-se que a geração 

de estudos, análises e informes criados durante estes primeiros anos de existência 

da CEPAL foram considerados pelo seu Secretário-Geral, Raúl Prebisch, como um 

meio de divulgação de um conjunto diversificado de sugestões para estímulo ao 

desenvolvimento destas nações. Portanto, conforme ele afirmou, esta produção 

ultrapassa o valor prático de sua utilidade e se insere na vocação da própria 

organização para difundir o esforço do desenvolvimento econômico. 

 
Los resultados obtenidos por la CEPAL non son espectaculares, pero 
representan la formulación gradual y metódica de los programas de 
desarrollo y se funden en una apreciación realista de la situación de las 
potencialidades latinoamericanas. Por ser la primera vez que se recopilan 
informaciones, han sido inevitables las lacunas y deficiencias estadísticas 
pero se ha ido preparando en forma lenta y segura una documentación 
completa y fidedigna. Es satisfactorio descubrir que los estudios de La 
Cepal no sólo han demonstrado su valor práctico para los países 
interesados, sino que han puesto de manifiesto interesantes sugerencias en 
el sentido de que la Cepal se haga cargo tanto de la realización efectiva 
como de la formulación de programas nacionales de desarrollo ( Prebisch, 
E/CN.12/SR.62 [VI] de 16 set. 1955). 
 
En nuestras investigaciones, en la acción práctica y en el esfuerzo 
persuasivo ante el desafio formidable de la técnica contemporánea, 
sentimos la profunda aspiración de contribuir con nuestros esfuerzos a 
arraigar en este dilatado suelo de la cultura hispánica formas superiores de 
vida econòmica y convivencia social, aspiración vehemente que solo 
podemos cumplir, si en este recordo histórico de la vida latinoamericana 
logramos captar en manos decididas las grandes fuerzas que mueven la 
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economía y se aprendemos a manejarla con metódica inteligencia y sentido 
del futuro, escapando a las seductoras improvisaciones del repentismo 
arbitrista (Prebisch, E/CN/12.387/Rev.1 de 29 ago.1955). 

 

As manifestações dos líderes de governos e dos representantes diplomáticos 

apresentadas nesta seção demonstram as reações motivadas pela força discursiva 

da CEPAL. Há referências objetivas inseridas nos discursos apresentados, que 

transcendem à força ideacional de uma retórica abstrata e protocolar. É enaltecida a 

legitimidade da instituição derivada da reconhecida capacidade técnica para estudar 

as questões pertinentes ao subdesenvolvimento. Evidencia-se o resultado efetivo da 

disseminação de ideias nas declarações, quando os seus conteúdos estão 

embasados nas manifestações das maiores autoridades governamentais. Ao fazê-lo, 

elas valorizaram diversos ângulos virtuosos que justificavam a receptividade 

alcançada pela CEPAL, junto aos seus governos. 

 No sentido de defender um esforço político comum para redirecionar a 

trajetória econômica, o discurso desenvolvimentista da organização surgiu como um 

vetor para a acomodação das distintas reações unilaterais de envolvimento e 

acolhimento, na busca de um resultado melhor em termos coletivos. 

        Em princípio, o processo de “difusão”, tal como apresentado no primeiro 

capítulo, se identifica pelas características adequadas ao mecanismo de 

disseminação discursiva para uma organização internacional. Dentre estas 

características, por definição, destacam-se o grande número de países (casos) e o 

enfoque sobre o processo, em detrimento do conteúdo, do resultado de uma política 

específica ou do objeto de difusão. 

 Contudo, ao enfocar o propósito do discurso cepalino, verifica-se a vocação 

das ideias para a formação de políticas entre os participantes. Para os objetivos 

desta análise, preponderam o conteúdo, o desenvolvimentismo, mesmo que sob a 

forma de ideias e a agência, a CEPAL. O número de seguidores da ideologia 

cepalina e a intensidade da adesão são menos relevantes. Em respeito à coerência 

metodológica subjacente à distinção de difusão e de transferência, e ao foco da 

investigação desta tese, a transferência de uma ideia, transformada em concepção 

de política, assim como a reação de cada ator regional, assumem maior importância 

para o papel desempenhado pela CEPAL. Desta forma, amparada pela metodologia 

necessária à análise empreendida, a expressão política da organização CEPAL 
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define o processo inerente às suas atividades como “transferência de política” (policy 

transfer).    

Tomada a disseminação discursiva como instrumento efetivo da CEPAL para 

os processos de transferência de política pública, alguns aspectos devem ser 

ressaltados. O discurso gerado pela CEPAL, tal como reproduzido nesta subseção, 

continha uma força doutrinária mais relevante do que o estabelecimento de políticas 

econômicas específicas para a consecução dos seus objetivos institucionais. 

 Seguramente, o mecanismo de aprendizagem (learning) reflete, corretamente, 

as decisões das lideranças nacionais, em termos relativamente simultâneos, diante 

das novas proposições. A mudança de convicção decorreu das lições da experiência 

histórica, própria ou regional. É a nova crença de rejeição ao fatalismo da pobreza, 

do atraso e das perspectivas baseadas no ordenamento econômico considerado 

injusto, suficientes para explicar uma série de atitudes práticas de política econômica 

em consonância com o pensamento da CEPAL. 

 O histórico de um decênio de existência da CEPAL se caracterizou, também, 

pela sua aceitação e participação em movimentos governamentais disruptivos, para 

atingir metas mais concretas para a organização, como ocorreu com a integração 

regional. Entretanto, verificou-se sobretudo, o apoio das lideranças políticas à linha 

doutrinária e aos resultados apresentados pela organização, identificados na 

valorosa produção técnica para a solução dos problemas do subdesenvolvimento. 

A próxima subseção aborda o segundo instrumento exercido pela CEPAL, o 

padrão comportamental, sob a ótica do processo de transferência. Para este 

propósito, o conteúdo, a seguir, versa sobre o fluxo econômico mais aglutinador de 

uma conduta convergente, o comércio exterior. Questões paralelas, tipicamente 

pertinentes ao comércio internacional, como sistema de pagamentos e processos de 

integração, serão abordados, simultaneamente, às discussões dedicadas à esfera 

comercial interna e externa à América Latina. 

 
3.2.2 O Estabelecimento de um Padrão Comportamental dos Estados-Membros 

  

Padrão Comportamental:         

 

[…] is well known strategy, even if its often reduced to binding standards 
only. Standard-setting by international organizations in some ways equals 
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the natio-state's capacity to regulate, even if states are not able to execute 
collective decisions in the same way. Conventions or recommendations 
represent the classical standard-setting functions, but many other more 
informal means such a benchmarking explicit aims, and rules, with which 
countries should comply are also defined.  (JAKOBI, 2009, p.34). 

 

           O padrão comportamental, instrumento no qual a organização internacional 

estabelece ou recomenda um perfil de conduta para os Estados, pode ser tomado 

sob dois sentidos. Sob o primeiro, um conjunto de políticas e ações internas 

decorrentes das prescrições da organização internacional afetariam ou moldariam a 

realidade doméstica e consequentemente o resultado influiria na dimensão 

internacional, no quadro normativo e no relacionamento dos atores estatais. 

Concernente à CEPAL, tal corolário se identificaria com a política de substituição 

das importações e seus desdobramentos externos.  

           Sob o segundo sentido, a recomendação ou prescrição da organização 

internacional se concentraria diretamente sobre o comportamento interestatal, 

através de decisões tomadas pelos atores estatais sobre seus setores próprios das 

relações exteriores. Nesta tese, partiu-se deste sentido, a esfera do comércio 

exterior, para analisar a capacidade da CEPAL em definir um padrão 

comportamental para os seus membros. 

          Certamente, o estabelecimento de regras e normas de comércio exterior 

constitui a expressão econômica mais significativa da cooperação internacional entre 

os atores de um acordo multilateral de âmbito regional. Pertencer a uma formação 

regional tarifária, de mercado comum ou preferencial, implica moldar, 

significativamente, a estrutura econômica doméstica, o aparato legal e burocrático 

em função de um compromisso externo altamente relevante. 

 Ao longo da série de “Estudos Econômicos” da CEPAL, nos primeiros anos 

de sua existência, o comércio internacional fora tratado com destaque, seja pela sua 

importância na definição de um modelo histórico primário-exportador, no qual figura 

como principal gerador da renda nacional, seja como aglutinador de políticas 

convergentes, no processo de integração regional almejado. 

Dentre os objetivos estabelecidos para a CEPAL, as indicações do 

comportamento dos membros da organização pertinentes ao comércio internacional 

se inserem no nível de recomendação. Não cabe à organização, para a finalidade 

para a qual foi concebida, o estabelecimento, mas sim, a indicação de regras ou 

normas de conduta em área específica das relações internacionais, como é o caso 
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do comércio externo destas economias e dos temas correlatos para esta agenda. 

Não caberia, deste modo, pressupor algum poder formal coercitivo, no que concerne 

à expectativa de comportamento destes atores. Ao estimular e propor padrões de 

conduta, este referencial visa alcançar o desenvolvimento geral da região, segundo 

conclusões de estudos, análises e relatórios de especialistas, feitos estritamente de 

acordo com as atribuições formais instituídas para a CEPAL. Ao reconhecer a 

validade desta produção analítica em prol do objetivo comum, o desenvolvimento 

econômico, os Estados manifestam o interesse em procurar atender às diretrizes 

contidas nestes documentos. A predisposição a uma conduta adequada ao alcance 

do bem-estar coletivo é suficiente para configurar a capacidade da CEPAL em 

prescrever um padrão comportamental para os seus membros. 

A apresentação do Estudo Econômico (Manifesto) por Prebisch, na sessão de 

Havana em 1949, já havia suscitado entre os presentes a atenção especial à 

temática do comércio internacional para a região, como vimos no capítulo anterior. 

Manifestações generalizadas de propostas de avanço sobre os temas atrelados ao 

comércio latino-americano chegaram ao secretariado-geral. Nesta oportunidade, o 

secretariado-geral propusera a criação de três grupos de trabalho para a realização 

de debates e organização dos respectivos comitês: comércio exterior, agricultura e 

assistência técnica. 

Recomendou-se a criação de um comitê permanente para o comércio exterior, 

com a tarefa de promover estudos e reuniões entre os países-membros, com o 

objetivo de realizar acordos para o estímulo do fluxo de mercadorias entre estes 

países e os países europeus (E/CN.12/SR20 de 30 mai.1949). O comércio exterior 

envolvia, necessariamente, um conjunto de questões paralelas que foram objetos de 

estudos separados posteriormente em comitês próprios. Houve ampliação das 

discussões para o problema do sistema de pagamentos, da estrutura 

macroeconômica, das barreiras alfandegárias, dos sistemas e acordos bilaterais ou 

sub-regionais preexistentes. 

A estruturação de um sistema de pagamentos intra regional se revelou um 

obstáculo de difícil transposição. Viabilizar este arranjo de cunho cooperativo 

implicava a adaptação geral dos participantes a um quadro de regras que deveria 

estar coordenado com o mesmo sistema multilateral de âmbito ocidental, sob a 

competência do Fundo Monetário Internacional. Coube à CEPAL, ao lado de outros 
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organismos internacionais, estimular o encontro de soluções. Tal como as reduções 

de tarifas alfandegárias articuladas no seio da CEPAL deveriam intensificar o 

comércio regional, os meios de pagamento, as compensações e os créditos, entre 

os países envolvidos, deveriam, também, ser disciplinados para servir de fluxo 

hidráulico para o avanço do fluxo comercial. Portanto, os regimes cambial e 

financeiro, mesmo que definidos com a da participação de outras agências também, 

se caracterizaram como a representação típica do padrão comportamental destes 

Estados. 

Configurar o esforço de integrar o comércio latino-americano como 

instrumento de estímulo ao padrão de comportamento dos atores envolvidos levanta 

questionamentos de ordem teórica de razoável complexidade. Respeitados os 

critérios classificatórios dos principais mecanismos para esta finalidade, surge o 

questionamento acerca do enquadramento do papel da CEPAL, no que concerne à 

integração regional, aos mecanismos e ao processo de transferência de políticas 

públicas. 

Tendo em vista a natureza instrumental do conjunto de recomendações 

cepalinas na esfera do comércio exterior, envoltas em contínuo ambiente de 

negociação, conforme se analisa a seguir, depreende-se que, neste sentido, o 

processo gerido através da CEPAL se assemelha claramente à transferência de 

política (policy transfer), mesmo que se reconheça a inexistência de atributos 

coercitivos explicitados pela organização. A força do ideal desenvolvimentista e o 

respeito à capacidade técnica e ao teor das conclusões dos trabalhos estimulam os 

participantes das sessões a alcançar resultados direcionados às práticas das 

políticas do conjunto de temas relacionados ao comércio. Desta forma, compreende-

se a atenção dos participantes para a solução dos problemas tarifários, cambiais e 

financeiros diagnosticados pela CEPAL. 

Em 1950, durante a sessão de Montevidéu, Uruguai, o presidente da sessão 

propôs ao comitê encarregado do comércio que organizasse os trabalhos em três 

tópicos. “Estima que el comité deberá estudiar las regulaciones cuantitativas que 

limitan los intercambios comerciales, las dificuldades originadas por el problema de 

los cambios y la cuestión de los aranceles. Estos tres problemas no son exclusivos 

de la America Latina y son el objeto de estudios internacionales” (E/CN/12/AC 3/SR1 

de 07 jun.1950). Foram estabelecidos nesta sessão dois grupos de trabalho. O 

primeiro se encarregaria do estudo das relações comerciais com a Europa e outras 
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regiões, mesmo que envolvessem tarifas, barreiras e pagamentos. O segundo grupo 

de trabalho cuidaria do comércio regional, com destaque para o desenvolvimento e a 

integração. (E/CN12/AC3 SR2 de 08 jun. 1950) 

A sessão do México, em 1951, se caracterizou por uma discussão mais 

explícita em relação ao custo econômico unilateral, para a adoção de medidas 

concretas em benefício de acordos cooperativos. Estes arranjos eram fundamentais 

para estímulo ao comércio intra regional e internacional da América Latina. Duas 

frentes concretas de temas inerentes ao assunto foram abertas. A primeira se referia 

ao esforço de redução das restrições tarifárias, no comércio entre os países da 

região. A segunda frente, mais polêmica, sob o ponto de vista dos atores externos 

ao acordo, dizia respeito ao estabelecimento de fixação de preço de um mesmo 

produto primário exportado por mais de um país da região. 

No comitê de comércio, o representante do governo uruguaio foi o 

responsável pela abertura de discussão concreta acerca da redução tarifária no 

âmbito regional. Como se verifica, a seguir, sua mensagem foi objetiva e ousada. 

 
Mr. Freire (Uruguay) stressed the importance of the development of the 
intra-regional trade between the countries of Latin America; remembering 
the experience of last war, those countries should exert themselves, as of 
now, to guard against a possible crisis by intensifying their trade in raw 
materials, foodstufs and manufactured products. Most certainly, the 
protectionist policy indispensable to that end did not constitute an absolute 
economic solution, since it would not permit consumers to benefit from the 
cheap production of manufactured goods; it was necessary that the 
countries which found themselves in analogous economic situations should 
conclude commercial and customs agreements among themselves. He 
insisted upon the need to co-ordinate- to unify to some measure- the 
economies of Latin American countries, in order to ensure the best possible 
distribution of avaiable resources (E/CN 12/AC 4/SR.3 de 12 jun.1951). 

 

Esta proposta foi recebida com ressalvas pelos representantes dos governos 

cubano e chileno. Já estava em curso a ampliação do número de países-membros 

da CEPAL que aderiam ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, GATT, como era o 

caso de Cuba. Nas sessões posteriores, a questão da participação das economias 

latino-americanas no GATT veio a ser objeto de repetidas considerações, até haver 

consolidação de um acordo regional de liberalização comercial preferencial. 

Em 1953, na sessão do Rio de Janeiro, oito países latino-americanos já 

haviam assinado o tratado multilateral do GATT baseado no uso exclusivo de tarifa 

comercial e na cláusula da nação mais favorecida. Assim, o tratado global passa a 
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influir, decisivamente, nas tratativas da liberalização comercial e criação de uma 

zona aduaneira, na região da competência da CEPAL. Na oportunidade, o 

representante uruguaio destacou este efeito como definidor de uma terceira fase no 

comércio exterior da região e mais um desafio para a ampliação do comércio entre 

os países da América Latina. “The last situation had produced such adverse effects 

that he was inclined to support the idea that a special committee of experts be set up 

to study ways and means of solving the problems arising out of such situations, in 

particular, the interests of Latin America trade” (E/CN 12/AC 22/SR 4 de 16 abr. 

1953). 

A segunda frente de discussão sobre o tópico comércio regional dizia respeito 

à fixação de preços das exportações. Esta proposição foi defendida pelo governo 

chileno e apresentada com um razoável conjunto de argumentos de ordem política e 

econômica, que citou a dependência das forças internacionais de mercado, a 

vulnerabilidade de preços do comércio exterior dos países pouco desenvolvidos e a 

XVII resolução da Quarta Reunião de Chanceleres dos Estados Americanos 

realizada em Washington, no mesmo ano. A manutenção dos preços das 

exportações destes países preservaria a capacidade de aquisição de bens de capital 

na Europa e nos Estados Unidos, mediante o pagamento com moedas conversíveis. 

“La America Latina, por lo tanto, debe hacer cualquier esfuerzo para reducir, en todo 

lo que sea posible, los efectos desfavorables de cualquier circunstancia que impida 

su natural desarrollo. Esto explica las medidas de control y las restricciones 

(monetarias y otras) impuestas por los diversos países del Continente Americano” 

(E/CN 12/ AC.13/ SR.3 de 09 jun. 1951). 

Os dois pontos mais fortes e controvertidos apresentados para a defesa dos 

interesses comerciais das nações menos desenvolvidas da América Latina foram:  “i. 

los diferentes produtos deben ser asequibles al mismo precio para todos los países 

del continente americano; ii. los países industrilizados de este continente liquidarán 

los procedimientos comerciales que obligan los países insuficientemente 

desarrollados a perder los mercados para sus principales exportaciones.” (idem) 

A motivação de certa radicalização da proposta chilena, baseada na proteção 

dos preços das commodities e amparada por outros países menos desenvolvidos, 

residia na dificuldade de aquisição de bens de capital, imprescindíveis ao 

crescimento econômico destes países. Esta constatação reforçaria a noção da 

desvantagem latino-americana, constantemente discutida nas sessões anteriores. 
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Havia outros fatores de agravamento da situação. A deterioração dos termos de 

troca, tema denso e contundente, exposto no capítulo anterior, servia de forte 

argumento na defesa de preços mínimos de produtos primários e encontrava 

respaldo nas construções teóricas da CEPAL. 

 A maior independência dos Estados Unidos em relação às exportações de 

produtos primários provenientes da região era uma questão expressa nos 

documentos iniciais da CEPAL. Apesar de gerar inquietação nos governos locais, 

esta previsão negativa não veio a se confirmar posteriormente. As dificuldades de 

pagamentos também eram decorrentes da crise aguda de escassez da moeda 

estadunidense. De qualquer modo, a adversidade da situação aumentou, quando o 

governo norte-americano impôs restrições de disponibilidade para suas exportações 

de bens de capital, devido ao seu esforço armamentista, além da prática do controle 

dos preços destes produtos. 

Ao apresentar proposta de resolução, no sentido de proteção dos preços dos 

produtos primários, apoiada pelo Brasil e Equador, o representante diplomático 

chileno usou a seguinte justificativa. 

 
It was most dangerous for a country to export at low prices if the prices of its 
imports were entirely uncontrolled. In times of emergency, therefore, highly 
industrialized countries should fix prices not only for their exports but for their 
imports as well. Those prices should also be applied by the less 
industrialized countries, as that would permit them to withstand any 
intervening changes in the pattern of trade (E/CN 12/AC 13/SR 11 de 14 
jun.1951). 

 

Mesmo que se tenha observado uma postura reservada por parte do 

secretariado-geral da CEPAL, na condução de um tema de tamanha sensibilidade 

para interesses conflitantes, percebe-se que a disposição de alguns governos da 

região para assumir, radicalmente, a defesa dos preços dos produtos primários 

encontra respaldo nas premissas do pensamento original da CEPAL. Neste sentido, 

a consecução de uma política pública seria coerente com as mesmas insinuações 

derivadas das deduções dos primeiros “Estudos Econômicos” da América Latina. 

Para estes atores da região, a mudança de convicção por experiências próprias 

passadas, ausência de dispositivos coercitivos, ou referências alheias, são 

indicadores da forma de aprendizagem (learning) neste caso em particular, cujo 

processo conduzido pela Cepal é de transferência de política. 
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As reservas cambiais em moedas estrangeiras acumuladas por estes países 

periféricos não dispunham da mesma conversibilidade das moedas originárias das 

principais economias. A lógica nefasta da acumulação de divisas inconversíveis foi 

objeto de cuidado especial pelo secretariado da CEPAL. Reservas expressivas de 

moedas de difícil conversibilidade pressionavam a inflação nestes países de 

economia exportadora, ou eram utilizadas para aquisição de bens de consumo, visto 

que os governos dos países industrializados dificultavam as exportações de bens de 

capital, através do pagamento efetuado em moedas de conversibilidade restrita. As 

palavras do Secretário-Geral da CEPAL expressam a necessidade de uma solução 

regional e coordenada, mesmo que implicasse ônus para algumas economias em 

estágio mais avançado de industrialização, conforme confirmariam os documentos 

de grupos de trabalho especializados e encomendados pela CEPAL, a partir desta 

sessão. 

 
Por otra parte, la acumulación de divisas estranjeras por los países 
americanos presenta muchos peligros: presiones inflacionarias y desviación 
de las divisas extranjeras a la adquisición excesiva de artículos de consumo, 
que agotan así los recursos necesarios para la futura importación de bienes 
de capital […] Otros estudios de la Secretaria han indicado la necesidad de 
que los gobiernos adopten vigorosas medidas interiores para modificar la 
estructura y composición de las importaciones y exportaciones y para 
establecer normas monetarias y fiscales compatibles com el desarrollo 
económico, dándose especial atención a la inflación (E/CN 12/ SR 36 de 30 
mai.1951). 

 

O maior impedimento à liberdade de ampliação do número de parceiros 

comerciais era a impossibilidade de utilizar moedas de reduzido curso internacional 

para importações necessárias ao esforço da industrialização. As restrições à livre 

conversibilidade estimulavam a solução alternativa dos acordos bilaterais, exercidos 

pelos governos na América Latina. As compensações bilaterais predominavam entre 

os países do sul do continente americano, que também as exerciam com alguns 

países europeus. Por exemplo, através de acordo bilateral, o Reino Unido facilitava 

a conversão, em dólares, dos créditos comerciais obtidos pela Argentina, em libras 

esterlinas. 

Ciente deste problema de dimensão ocidental, em nível de chancelaria, o 

governo dos Estados Unidos vinha promovendo discussões com os demais 

governos, através do Departamento de Estado, com a participação do Fundo 

Monetário Internacional e de outros organismos internacionais, na busca de solução 

coletiva para o problema. A declaração, a seguir, feita durante reunião da sessão do 
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México (1951), reflete a necessidade de encontrar outras alternativas multilaterais, 

em nível regional, para a não conversibilidade. Os Estados Unidos condenavam o 

bilateralismo, apesar de se revelarem tolerantes, devido às circunstâncias adversas 

para os países subdesenvolvidos. “Because of their lack of flexibility, bilateral 

agreements were incompatible with a good long-range trade policy” (Representante 

dos Estados Unidos, Brown, E/CN 12 /AC 13/ SR 5 de 05 jun. 1951). 

Nesta mesma oportunidade, o representante da Argentina, ao expor o 

problema, justificou a conduta do seu governo, “[...] by concluding bilateral trade and 

payment agreements, to avoid two dangers: the excessive accumulation of foreign 

exchange and the use of such exchange for the purchase or non-essential goods” 

(Sr. Schioppetto, E/CN 12/ AC 13/ SR 5 de 05 jun. 1951). Neste mesmo discurso, 

este delegado propõe uma ação de âmbito regional mais aguda para pressionar os 

países europeus a aceitarem mais moedas não conversíveis como forma de 

pagamento por suas exportações. “That recommendation, in its present wording, 

might alarm the european countries. In order to make clear it did not represent a 

concrete policy to be followed rigidly by Latin American countries, but simply an 

approach to the desired solution” (idem). Nesta reunião, ele sugeriu a alteração do 

texto de propostas do Comitê de Comércio da CEPAL, da Sessão de 1951, em favor 

dos países exportadores de produtos primários. Os países latino-americanos 

deveriam exigir garantias temporárias de conversibilidade das divisas acumuladas, 

para poderem continuar a adquirir produtos dos países europeus.  

A solução, inevitavelmente, passaria pelos acordos multilaterais defendidos 

pela CEPAL, conforme revela a Resolução 047 (E/CN 12/ 332) de 25 abr. 1953, das 

Nações Unidas e da CEPAL. “[...] que es conveniente examinar las posibilidades y 

los métodos para realizar compensaciones multilaterales de pagos entre América 

Latina y Europa, así como entre los próprios países latinoamericanos”. A secretaria 

da CEPAL destinava atenção especial a uma área sensível à afirmação de 

interesses unilaterais e acabava por comprometer o esforço em busca dos 

benefícios do bloco latino-americano. Os estudos técnicos elaborados por 

especialistas oriundos dos países-membros, com a participação do Fundo Monetário 

Internacional, constituíam uma forte justificativa, defendida nas próximas sessões, 

para direcionar a conduta destes atores. Somente um comportamento regulado e 
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uniformizado, quanto aos pagamentos intra regionais, conduziria a um crescimento 

econômico estável e mais equilibrado entre os participantes. 

Nos anos posteriores à consolidação da CEPAL, em 1951, os delegados 

presentes às sessões passam a abordar as negociações comerciais em duas 

esferas. No que concerne ao comércio com outras regiões, houve, seguramente, um 

crescimento razoável das exportações latino-americanas para a América do Norte e 

outros continentes, além da melhora das condições de importações. Entretanto, na 

esfera das relações comerciais intra regionais, persistiam as amarras dos acordos 

bilaterais de compensação vigentes, dificuldades de pagamentos, meios de 

transporte precários etc. Dentre os participantes das sessões, predominava a 

convicção de que havia alternativas para a criação de preferências que não 

violassem as regras do GATT. A partir de então, a perspectiva de um mercado 

comum regional passou a centralizar a pauta dos comitês de comércio (E/CN 12/AC 

22/SR 5 de 17 abr. 1953). 

 
Se necesita una cierta liberalización del comercio intrarregional que incluya 
la acceptación del principio del tratatamiento mínimo interlatinoamericano y 
la adopción de procedimientos que permitan la transferencia de balances 
mediante acuerdos triangulares o multilaterales [...] Por ejemplo, no existe 
una política comercial ni de pagos común a toda América Latina (Secretário 
do Comitê de Comércio Internacional da Sessão de Bogotá, E/CN 12/ AC 
29/SR 1 de 02 set. 1955). 

 

Na sessão de La Paz, Bolívia, em 1957, o projeto do mercado comum 

europeu absorveu, significativamente, este conjunto de reuniões. Os participantes 

solicitaram à CEPAL estudos detalhados a respeito dos efeitos deste forte mercado 

sobre as perspectivas das relações entre as duas regiões e sobre as variantes de 

criação de um mercado semelhante na América Latina, preservada a coexistência 

com as normas do GATT. Vale ressaltar que, nesta oportunidade, um representante 

do GATT expôs as garantias concedidas a terceiros países, no projeto de mercado 

comum europeu, em relação às regras do GATT. Apresentação semelhante ocorrera 

na Sessão de Bogotá, em 1955 (E/CN 12/AC 29/SR 1 de 02 set. 1955). Assim, como 

estava experimentando o mercado comum europeu em formação, o GATT era um 

roteiro, mas não um impedimento. A delegação brasileira afirmou, na ocasião, que 

“[...] la creación de mercados comunes es racional y conveniente y que los principios 

en que se basa el mercado comum europeo son similares a los que deberián 
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adoptarse para la creación de un mercado latinoamericano” (E/CN.12/AC 35/SR3 de 

27 mai. 1957). 

 Era nítido, segundo declarações dos representantes diplomáticos nas 

sessões, o temor dos efeitos potenciais da preferência de commodities de origem 

africana por parte do mercado comum europeu e o GATT impunha condições de 

participação questionáveis para os preceitos respeitados pela CEPAL, para a 

formação de um acordo regional integral latino-americano. Uma sombra de incerteza 

se colocava à frente da definição de uma conduta comercial padronizada pela 

CEPAL, a ser transferida aos seus membros. O significado era considerável, pois a 

política comercial era a política econômica mais estratégica para o desenvolvimento 

econômico, no plano externo às economias da região. 

Esta fase de negociações encerrou um período de expectativas em relação a 

um projeto maior de integração e de incertezas, no que concerne às posturas 

adotadas. Começou a surgir um distanciamento entre as nações mais desenvolvidas 

e as economias mais atrasadas da América Latina, nos debates do conjunto de 

soluções prováveis para a formação de um mercado comum. Alguns discursos 

buscavam a acomodação dos interesses, mesmo que envolvessem razoável ônus 

particular inicial para atingir melhores resultados gerais, em relação à solução de 

vários problemas. 

 
Las muchas dificuldades com que tropiezan todavia los países 
latinoamericanos pueden ser superadas mediante un esfuerzo comun 
aprovechando mejor sus recursos naturales y sus reservas de mano de 
obra, y mediante la diversificación de sus economías. Pero debe tener 
presente que la industrialización no es un fim en sí mismo sino solo un 
aspecto del programa de desarrollo económico, que tiene por objeto elevar 
los niveles de vida mediante la expansión del comercio. Deben ebitarse las 
industrias marginales y dar una nueva distribución a las industrias en 
general, siguiendo criterios racionales, afin de alcanzar la meta de 
economías complementárias y de integración económica latinoamericana... 
Su gobierno, que está persuadido que la expansión económica determinará 
eventualmente la creación de un mercado regional latinoamericano, ha 
apoiado invariablemente todas las propuestas que respondan a esta 
orientación (Repres. Bolívia – E/CN 12/AC 35/SR 5 de 25 mai. 1957). 

 

Surge uma bipolarização dos debates em 1959, na Sessão da cidade do 

Panamá. Apesar da condução das agendas, nesta sessão, por parte do secretariado, 

apontar para a prioridade de assumir o compromisso multilateral nas discussões, 

havia a conveniência de explicitar que processos paralelos de negociação de 

abrangência sub-regional estavam em marcha na América Central e no Cone Sul. 
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Este primeiro polo da temática em discussão provocava um segundo polo de 

questões a serem discutidas, intra regionais, pertinentes às diferenças expressivas 

entre as economias mais industrializadas e de maior porte em relação às pequenas 

economias dependentes, exclusivamente, de alguns produtos primários de 

exportação. 

O principal documento a embasar a convicção do secretariado da CEPAL era 

o relatório do Comitê de Comércio, apresentado ao final de 1956 (E/CN 12/C. 

1/7/Rev. 1), no qual havia a recomendação explícita de enfatizar a promoção do 

comércio interno a toda América Latina e desta com o resto do mundo. “En última 

instancia el mercado común deberá ser un formidable instrumento de desarrollo 

económico... fue unánime la convicción del Grupo (de Trabajo) acerca de la 

imperiosa necesidad del mercado regional” (Prebisch, E/CN/12/ AC 40/SR 4 de 08 

abr. 1958). 

Na formação de grupos sub-regionais baseados em zonas preferenciais de 

tarifas, havia o maior risco de isolamento industrial, fator negativo para o objetivo de 

desenvolvimento equilibrado. As disparidades, dentro de um grupo reduzido, não 

poderiam ser atenuadas, como aconteceria na formação de todo o conjunto, e o 

acesso posterior dos demais países, provavelmente, seria obstaculizado pelas 

assimetrias econômicas decorrentes das preferências concedidas inicialmente. 

Apesar de contestada pelo secretariado, o principal argumento desta corrente era 

que a arquitetura comercial sub-regional acentuaria as vantagens da proximidade 

geográfica e  que o grupo sub-regional, ou setorial, viria a ser uma fase da formação 

mais integral (E/CN 12/C 1/SR 7 de 11 mai. 1959). 

Brasil e México apoiavam, abertamente, o rumo defendido pelo secretariado, 

sendo que estes dois países aceitavam a diferenciação tarifária na formação do 

bloco regional, devido à importância da receita fiscal sobre as importações, para as 

economias menores e desprovidas de capacidade industrial. A declaração do 

Representante da Bolívia exemplifica o receio das perspectivas de um país 

economicamente vulnerável e isolado, em relação às articulações dos blocos em 

curso. “El comercio libre tiende a acentuar las diferencias entre los países ricos y los 

pobres, pues estos últimos se ven obligados a ofrecer sus produtos a precios 

anormalmente bajos. El primer problema, por lo tanto, consiste en suprimir esas 

diferencias” (E/CN 12/ C 1/SR 12 de 20 mai. 1959). Posição semelhante manifestou 

o representante do Panamá, durante esta mesma sessão. 
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Três blocos sub-regionais, em fase de negociações, estavam em formação 

naquelas circunstâncias. No primeiro, incluíam-se Argentina, Brasil, Chile e Uruguai; 

no segundo, Colômbia, Equador e Venezuela, e, no terceiro Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras e Nicarágua12. As justificativas diplomáticas de manutenção 

destas conversações, em cada grupo, tendiam a se resumir a meras tratativas de 

cunho setorial e técnico ou à preexistência destes acordos. 

 
La zone de libre comercio proyectada por la Argentina, el Brasil, Chile y el 
Uruguay sólo se propone dar caracter multilateral a convenios bilaterales 
existentes desde hace muchos años entre dichos países y responde a la 
urgencia de hacer frente a la situación deficitaria de sus respectivos 
balances de pagos sin restringir el intercambio comercial. De modo que el 
proyecto de zona de libre comercio no significa la creación de un bloque 
regional capaz de alterar o obstaculizar el acuerdo general que busca este 
comité, sino que es perfectamente compatible con la idea del mercado 
común (Repres. Argentina, Sr. Musich, E/CN 12/C 1/SR 9 de 13 mai. 1959). 

 

Sobre a exposição dos objetivos da formação do grupo por estes quatro 

países, a reação de Cuba foi contundente. Na avaliação deste governo, quanto mais 

compromissos diretos e indiretos concernentes ao comércio entre os membros de 

um subgrupo se consolidassem, maiores seriam as dificuldades de viabilizar a 

acomodação dos interesses individuais e das políticas em favor do mercado comum. 

O representante de Cuba não mediu críticas, até mesmo à formação do Comitê de 

Comércio de 1956, que teria destinado atenção exclusiva às principais economias 

da região. E acrescentou que os especialistas escolhidos eram oriundos destes 

países e houve pouca consideração às peculiaridades das economias menores da 

região. A passagem, a seguir, expressa esta percepção: “Por otra parte, la creación 

de una zona de libre comércio por quatro países sudamericanos habrá de ser 

prejudicial para el establecimiento de un mercado común, por que se trata de los 

países más desarrollados de América Latina” (E/CN/12/C 1/ SR 12 de 20 mai. 1959). 

Aliado ao representante do Brasil, o delegado chileno já havia manifestado, 

em reunião anterior, a disposição dos membros deste subgrupo, também composto 

pela Argentina e Uruguai, em não obstaculizar suas disposições em favor do 

mercado comum de toda a América Latina. Coube ao representante do Brasil, Sr. 

 

_______________________________ 
12

 Durante a Sessão do Rio de Janeiro, em 1953, o representante da Costa Rica havia solicitado 
apoio dos membros da CEPAL ao Projeto de Resolução de Integração da América Central (E/CN 12/ 
AC 19/SR 7 de 21 abr. 1953). 
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Garrido Torres, destacar a necessidade de maior flexibilização nesta formação inicial 

do mercado comum e é sob esta ótica que deveria ser considerado o protocolo de 

intenções entre estes quatro países vizinhos do sul do continente. Em sua 

argumentação, as ações tomadas por estes países, até então, não comprometiam 

os princípios da integração regional: igualdade de oportunidade de exploração dos 

recursos próprios, rejeição à formação de grupos antagônicos, livre concorrência e 

divisão do trabalho na região, através da especialização, como meio de elevação da 

renda e do comércio com demais países (E/CN 12/C 1/SR 8 de 14 mai. 1959). 

A atividade analítica em favor do desenvolvimento latino-americano era a 

função precípua da CEPAL e, neste contexto, as discussões diplomáticas que 

versavam sobre o comércio da região, questão sensível aos interesses nacionais, 

tendiam a gerar mais controvérsias, em meio a alinhamentos ou às divergências. 

 Foi ressaltado, ao longo desta seção, o esforço do secretariado da CEPAL e 

de seus especialistas para alcançar uma conduta convergente dos governos, em 

relação às linhas básicas definidas pela sua vocação institucional. Seja a integração 

preferencialmente pautada por acordos globais, ou através de arranjos sub-regionais, 

o secretariado da organização mantinha a determinação de expor aos seus 

integrantes as virtudes de uma política integracionista. 

Observou-se que o maior foco de divergência dizia respeito à forma do 

processo de integração, a partir dos acordos comerciais parciais, em curso durante a 

segunda metade da década de 1950. Duas vertentes prevaleciam. A primeira 

acatava a ideia da formação sub-regional, como uma primeira etapa da formação do 

mercado comum regional almejado. Três grupos sub-regionais ativos estavam 

amadurecendo acordos preferenciais. A segunda vertente, globalista, defendida pela 

CEPAL e por outros atores economicamente menores, segundo indicação dos 

especialistas, dizia respeito a privilegiar a articulação multilateral integral da região 

para alcançar o mercado comum. Ao mesmo tempo, verificou-se que a CEPAL não 

criou objeção aos subgrupos e chegou a apoiar, tecnicamente, a iniciativa de 

constituição do subgrupo centro-americano. Prevaleciam os parâmetros da liberdade, 

soberania e a busca pela prosperidade. 

Derivado de conclusões técnicas favoráveis à formação sub-regional, 

constante no documento “anteprojeto de Santiago”, as negociações para a formação 

de um acordo regional do Cone Sul, que reduzisse progressivamente as barreiras 

alfandegárias intra regionais, avançam durante 1959. Em fevereiro de 1960, foi 
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concluído do Tratado de Montevidéu e constituída a Associação Latino-Americana 

de Livre Comércio, ALALC. O grupo era composto pelos países do Cone Sul, Peru e 

México. 

  As negociações avançaram para encontrar alternativas de pagamentos intra 

regionais que não restringissem o comércio dentro da região, visto que coube à 

CEPAL viabilizar mecanismos de consulta, para acordos multilaterais de 

compensação e crédito, com o amparo da assessoria das comissões de 

especialistas. O multilateralismo, vale dizer, a prevalência de acordos “globalistas” 

para a América Latina é a representação mais significativa da dinâmica de 

ajustamento à definição de um padrão coletivo. A postura adotada pela CEPAL, na 

vigorosa defesa internacional da conversibilidade das moedas fracas, demonstrou a 

afirmação política de unidade latino-americana.   

A adesão crescente dos países da região às regras do GATT trouxe ao foro 

da CEPAL o compromisso de definição de uma postura latino-americana, em 

relação a um arcabouço normativo universal. Em vez de indicar rupturas da conduta 

padrão nesta região, este imperativo extrarregional estimulou o reconhecimento de 

que os arranjos normativos da região pressupunham a aceitação de uma conduta 

prevalecente em termos ocidentais, baseada nos princípios constitutivos do GATT. 

Portanto, o esforço institucional da CEPAL para encontrar decisões 

consensuais, em meio a posições divergentes, demonstra o exercício da busca por 

padronização comportamental destes Estados. As inúmeras reações unilaterais 

descritas estavam envolvidas invariavelmente em redefinição de convicções, 

convergentes ou divergentes quanto aos meios, ou seja, sob o ponto de vista tático, 

porém, estavam estrategicamente compromissadas com o norte proposto pela 

CEPAL. Estas atitudes eram decorrentes de experiências próprias ou de demais 

países. O mecanismo embutia uma típica dinâmica de mudanças, peculiar à 

“aprendizagem”, em detrimento das adaptações. Os resultados alcançados em 

ambas as direções das vertentes comerciais, sub-regionalista ou globalista, em 

curso neste período, não invalidam o avanço em direção ao padrão comportamental 

patrocinado pela CEPAL. 

De qualquer forma, o mecanismo de aprendizagem é revelado, também, no 

esforço de acomodação coletiva, para que as expectativas de que cada país-

membro, em relação ao comércio exterior, se enquadre num modelo de cooperação 
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ou de coordenação. A aprendizagem é bem definida pelas características deste 

arranjo, nas situações reais descritas: o caráter voluntário ou autônomo do ator 

participante e a busca pela melhor alternativa. 

A próxima subseção contemplará uma parte do denso conjunto de 

modalidades de assistência técnica de responsabilidade da CEPAL, através de uma 

variedade de aplicações. Os setores atendidos por este tipo de apoio são de caráter 

técnico, social e administrativo, com envolvimento de diferentes esferas 

governamentais, nos países receptores destas ações. Serão demonstradas as 

participações fundamentais de outros organismos internacionais especializados e a 

elevada receptividade dos países latino-americanos a estas práticas. 

A assistência técnica é o terceiro mecanismo considerado neste trabalho, 

para a verificação da transferência de políticas públicas de organizações 

internacionais para os atores estatais. Por se tratar de um instrumento exercido 

concretamente, os perfis dos acordos de cooperação técnica são suficientes para 

demonstrar o “apoio” ou “estímulo para que o Estado se mova em direção a um 

objetivo político internacionalmente delineado” (JAKOBI, 2009, p.35). 

 
3.2.3 Assistência Técnica aos Estados Latino-Americanos 

 

Assistência Técnica: 

 

[...] is concerned with supporting or enhacing a state's capacity to move 
toward an internationally outlined policy aim, and it is comparable with social 
support programs on the national level. International organizations mostly 
apply this instrument in relation to developing countries that often lack the 
expertise or administrative capability to implement international policies. 
(JAKOBI, 2009, p.35) 

 
Inseridos nas diretrizes do desenvolvimento econômico da CEPAL, acordos 

de cooperação, normalmente realizados por convênios, constituíram instrumentos 

valiosos para auxiliar os países latino-americanos a disporem melhor de condições 

técnicas e humanas fundamentais à realização de tarefas necessárias para uma 

série de políticas públicas setoriais, consideradas relevantes pela organização e 

pelos países recipiendários. A partir dos objetivos explícitos da CEPAL, de estudar a 

problemática do subdesenvolvimento e de assessorar os países para atingirem a 

diversificação econômica e a industrialização, a expectativa era que seu programa 

de coordenação da assistência técnica aos países da região se constituísse num 
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mecanismo de transferência de políticas públicas. E também, de que estas ações 

viessem a estimular medidas públicas destes Estados convergentes, para a política 

de desenvolvimento econômico. 

Dentre as medidas propostas para o desenvolvimento econômico, 

apresentadas pelas delegações dos países latino-americanos, nas primeiras 

sessões da CEPAL compiladas, em meados de 1948, consta a assistência técnica 

(descrição das medidas na subseção 3.1.2, E/CN. 12/75). Mas, antes desta 

apresentação, o comitê, composto por Chile, Cuba, Peru e Venezuela, criado em 

1947, já havia assinalado a assistência técnica como importante atribuição para a 

nova organização regional. “Should arrange for expert assistance and exchange of 

techniques” (CEPAL, 1988, p.88, E/630). 

Ao longo da fase inicial da CEPAL, período de uma década, contemplado 

nesta tese, a assistência técnica se confirmou como a expressão mais concreta do 

esforço de combate às manifestações do subdesenvolvimento da maioria dos países 

da região. Representou a mais evidente ação institucional, multiplicada por vários 

instrumentos atuantes, em diferentes esferas da atividade econômica dos países-

membros. Atingiu o setor primário, especialmente na agricultura e na extração 

mineral. Se revelou importante fator de estímulo à indústria e à formação de 

infraestrutura, transportes e comunicação. E, ainda, participou ativamente na 

formação de especialização na administração pública e na formulação de técnicas 

de planificação econômica. Auxiliou na capacitação de especialistas em setores 

sociais de destaque, como saúde, educação e de formação técnico-científica. 

Conforme se verificou na exposição dos representantes diplomáticos, durante 

os anos das sessões, entre 1948 e 1957, a assistência técnica consistiu, dentre as 

funções da CEPAL, na resposta mais imediata e consistente, em relação às 

carências, limitações ou aos planos manifestados pelas lideranças políticas e 

burocráticas nacionais. Estas necessidades, caracterizadas como solicitações, foram 

expostas nestes foros com inquestionável senso de realismo e coerência, em 

relação às verdadeiras condições sócio-econômicas dos seus países, assim como 

em relação às possibilidades de disponibilidade dos recursos. Houve reiteradas 

manifestações de receptividade e disposição geral, por parte dos países 

industrializados participantes da CEPAL, ao longo das sessões avaliadas até 1959, 

inclusive, para colaborarem com a assistência técnica. Declarações repetidas de 
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oferecimento de contribuição à assistência técnica foram comuns por parte da 

França, Holanda e do Reino Unido, representantes das Guianas na América do Sul. 

Situação paradoxal se verificou em relação aos países mais adiantados, em 

termos industriais e tecnológicos da região, como era o caso da Argentina, Brasil e 

Chile, que não manifestaram sinais evidentes quanto a transferir assistência técnica 

aos países vizinhos mais atrasados. Esta passagem do discurso do Secretário-Geral 

Adjunto para Assuntos Econômicos das Nações Unidas, David Owen, na Sessão de 

Havana, Cuba, em 1949, exemplifica esta situação, que se manteria nos anos 

seguintes: “[...] agregando que la ayuda técnica no debe partir únicamente de los 

países industrializados, sino que la experiencia de algunos outros países, en el 

proceso de industrialización, podría ser util a aquellas naciones em que están en su 

primera etapa de su desarrollo económico” (E/CN.12/AC.3 SR 1 em 01 jun. 1949). 

Os diferentes graus de industrialização, de modernização e as peculiaridades 

de cada economia foram considerados para efeito das demandas e soluções 

propostas. Erradicação da pobreza e do atraso eram as tarefas mais urgentes e 

eventualmente dependiam de instrumentos ágeis e acessíveis. “Los problemas de 

América Latina tienen certos aspectos comunes y son semejantes, en todos los 

países. Los problemas de cada país deberán estudiarse separadamente, pero las 

soluciones deberán abarcar la región entera” (Representante do Brasil, E/CN.12/SR 

21 de 31 mai. 1949). 

As principais fontes nacionais de renda e de receita das exportações de 

produtos primários, em curso, não poderiam ser comprometidas nas propostas de 

alteração das bases do modelo econômico vigente nestes países dominados pelas 

carências materiais. Os estímulos deveriam respeitar os critérios de segurança 

contra os possíveis efeitos temporários indesejáveis e assegurar a viabilidade dos 

resultados pretendidos. A tônica das ações propostas pela assistência técnica era a 

transformação progressiva do meio receptor, sem prejuízo dos setores tradicionais 

indispensáveis, ao menos, à manutenção dos baixos níveis de renda e emprego, 

como era usual no setor agrícola de subsistência. 

As discussões sobre assistência técnica, no âmbito da CEPAL, ocorriam 

durante as sessões bianuais, assim como nas reuniões regulares da comissão em 

sua sede em Santiago, Chile. Entretanto, a execução dos programas ficava a cargo 

do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, através da divisão da 

Administração de Assistência Técnica das Nações Unidas, provida de um conselho 
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e secretariado próprios. Cabia a esta divisão articular o envolvimento operacional 

dos demais organismos internacionais nos programas de assistência técnica. As 

organizações internacionais foram fundamentais nesta trajetória, sendo que as mais 

atuantes nestes programas foram a Organização Mundial da Saúde, a Organização 

para Alimentação e Agricultura, a Organização Internacional do Trabalho, a 

Organização das Nações Unidas para a Ciência, Cultura e Educação e o Fundo 

Monetário Internacional. Houve, também, a participação de vários organismos 

internacionais de perfil mais técnico, nos setores de transportes, comunicação etc 

(E/CN 12/ 505 de 15 mar. 1959). 

 
En cuanto la agricultura, peritos pertenecientes a la Cepal y a la OAA 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) 
han llevado a cabo estudios conjuntos, acerca del importante problema 
relativo a los medios de producción agrícola, en cuanto fatores de la 
producción y de la distribucción de artículos alimenticios. Visitaron estos 
peritos todos los payses latino-americanos y se entrevistaron con 
funcionarios de los gobiernos y com agricultores de cada pais (Martinez-
Cabañas, Secretário Executivo da Cepal, Havana, E/CN.12/SR.20 de 30 
mai. 1949). 

 

 “La OIT ha dado ya pruebas de su buena voluntad de colaboración con la 

CEPAL, en los estudios sobre ayuda técnica. Además, la OIT esta dispuesta a 

cooperar tambien con la Cepal” (E/CN.12/SR.2 de 07 abr. 1949). 

Os programas de assistência técnica eram divididos em grupos: 

desenvolvimento econômico, administração pública e bem-estar social. 

Posteriormente, foi criada uma Junta de Assistência Técnica no âmbito da CEPAL, 

com poder decisório e executivo sobre os projetos apresentados pelos países-

membros. Coube a esta instância regional, a partir de 1953, encaminhar o pleito de 

cada país ao Comitê de Assistência Técnica do Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas. 

Eram, basicamente, quatro as formas de assistência técnica, ofertadas pela 

Administração de Assistência Técnica, AAT: serviços de assessoria e consultoria de 

especialistas; concessão de bolsas de estudo; treinamento técnico em novos 

equipamentos industriais e estabelecimento de centros de capacitação do trabalho. 

Esta passagem do relatório de Atividades de Assistência Técnica da região da 

CEPAL, de 1953, sintetiza a importância e o alcance de alguns programas 

desenvolvidos. 
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In assessing accomplishments under the programme, it will be realized that 
some of the bene-  fits are indirect, though, none-the-less important. For 
example, technical assistance in the development of basic industries, such 
as power and steel, has repercussions in stimulating subsidiary industries. 
Similarly, improvement of statistical services will be reflected in sounder 
bases for determining requirements, priorities and plans. Regional meetings 
of experts not only permit the diffusion of knowledge of the best methods 
used in each country represented, and the introduction of new practices, but 
also establish contacts for continuing exchange of valuable information in 
the future (E/CN.12/301 de 06 mar. 1953). 

 
As atividades de assistência técnica, organizadas pela CEPAL, tiveram início 

em 1950, sendo que os países mais contemplados, através da cessão de 

especialistas, naquele ano, foram Bolívia, Chile, Equador, Haiti e México. Em 1951, 

Brasil e Equador absorveram a maior parte da concessão de bolsas de estudo para 

capacitação e aperfeiçoamento dos seus especialistas. Em 1952, o número de 

especialistas envolvidos nos projetos da CEPAL alcançou o total de 82, distribuídos 

em 14 países da região; e o número de bolsas de estudo passou de 67 para 105. 

(E/CN.12/301 de 06 mar. 1953) 

De 1950 a 1952, as atividades mais expressivas, por país, foram: 

 
1. Bolívia. Através de acordo entre o governo boliviano e as Nações Unidas, 

houve a indicação de dez administradores de diferentes esferas da 

administração pública, além da participação de outros técnicos. Estes 

especialistas atuaram nos setores de agricultura, mineração, transportes, 

trabalhista, ação social, bancário e financeiro. 

2. Brasil. As primeiras atividades tiveram início no Instituto Agronômico do 

Nordeste, em Recife. Contudo, destaca-se o acordo da CEPAL com a escola 

de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. 

3. Chile. Concessão de bolsas de estudo na área de agricultura, construção civil 

e finanças públicas. 

4. Colômbia. Especialistas em transporte, finanças públicas e construção civil. 

Assessoria e treinamento em organização e metodologia estatística. 

5. Cuba. Especialistas em vários setores. Destacaram-se os setores de 

transportes e energia. 

6. Equador. Especialistas em finanças públicas, organização alfandegária, 

engenharia rodoviária e planejamento urbano. Concessão de bolsas de 

estudo em vários setores da administração pública. 
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7. El Salvador. Especialistas na indústria têxtil, indústria alimentícia, transportes, 

sistema portuário, telecomunicações, energia. Participação de especialistas 

de vários organismos internacionais. 

8. Haiti. Especialistas em desenvolvimento industrial, política monetária e fiscal, 

crédito agrícola e assistência social. 

9. México. Especialistas em construção civil e administração pública. 

10. Paraguai. Especialistas em administração pública e transporte fluvial. 

 
De forma menos expressiva, outros países da América Latina também se 

beneficiaram de programas desta natureza, ou através da concessão de bolsas de 

estudo. 

O governo chileno fez um acordo com a CEPAL, FAO e BIRD para a criação 

de um Centro de Treinamento e Planificação de Programas Agrícolas, em 1951. 

Esta entidade passou a funcionar aberta aos demais países-membros da CEPAL 

interessados no treinamento e aperfeiçoamento em economia rural, seguindo 

recomendação das Nações Unidas (E/CN 12/ AC 14/ SR 5 de 05 jun. 1951). Neste 

mesmo ano, a FAO (Organização para Alimentação e Agricultura-OAA) destinou 

para a América Latina, aproximadamente, 30% do seu orçamento destinado para 

este tipo de atuação e mais da metade dos técnicos desta organização foram 

alocados em projetos da região. A OIT iniciou sua participação, com auxílio técnico e 

financeiro, na oferta de cursos técnicos de formação profissional e de auxílio a 

imigrantes, na cidade de São Paulo, em 1951 (E/CN 12/ SR37 de 07 jun. 1951). 

A CEPAL realizou um abrangente e profundo levantamento de todas as 

condições técnicas disponíveis no Chile em 1951. Este trabalho se justificou como 

exercício para servir de referência a investigações desta natureza, desenvolvidas 

nos demais países do âmbito da CEPAL. O resultado foi sintetizado em volumoso 

documento, sob o título de Investigación Tecnologica y Formación de Técnicos en 

América Latina (E/CN 12/300 de 02/1953). O conjunto denso de informações foi 

dividido em capítulos referentes ao levantamento dos recursos naturais disponíveis 

do país, dos setores industriais, dos centros e unidades de pesquisa, das instituições 

de ensino técnico e superior existentes e de forma conclusiva, incluiu as 

recomendações dos especialistas para promoção tecnológica. 
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Sob estímulo do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, o 

secretariado da CEPAL criou, em 1952, um Centro de Desenvolvimento Econômico 

em sua sede, em Santiago, Chile. Esta unidade viabilizou a criação de um programa 

de treinamento de economistas, com o intuito de especialização de profissionais 

com comprovada capacidade teórica e técnica em desenvolvimento econômico. O 

objetivo posterior seria a reprodução desta área específica de conhecimento nas 

esferas governamentais de seus países de origem. 

Segundo a concepção de desenvolvimento econômico da CEPAL, as técnicas 

de planificação econômica deveriam desempenhar relevante papel de organização 

dos esforços e da coordenação da utilização dos recursos. Neste sentido, a 

variedade de setores econômicos envolvidos requeria a formação de economistas 

especialistas numa abordagem geral dos problemas econômicos. A formação 

adequada dos economistas especializados em desenvolvimento econômico da 

América Latina era um cuidado do próprio Prebisch, difundido publicamente, quando 

ele assumiu o cargo de Secretário-Geral. E voltou a enfatizar “[...] el conocimento 

experto en los problemas específicos de la América Latina tiene que ser aplicado por 

economistas perfectamente adiestrados en los fenómenos económicos 

latinoamericanos” (E/ CN/ 12/ SR 36 de 30 mai. 1951). 

Durante um período aproximado de dois semestres letivos, ou oito meses, 

estes bolsistas cumpriam a leitura de um vasto acervo bibliográfico selecionado 

pelos técnicos da CEPAL, que incluía autores de reconhecida excelência nestas 

áreas de conhecimento e atuantes em renomadas universidades norte-americanas. 

Os programas ministrados pelos economistas da CEPAL, em Santiago, Chile, se 

concentravam em objetivos macroeconômicos específicos: análise das dificuldades 

para o desenvolvimento nacional; dimensionamento dos recursos necessários; sem 

gerar desequilíbrios (inflação e endividamento); indicação da alocação dos recursos 

para obtenção da renda per capita máxima e recomendação das principais políticas 

econômicas para alcançar os objetivos estabelecidos. Após a conclusão da 

especialização, alguns bolsistas foram beneficiados com extensão do programa em 

cursos de universidades europeias (E/CN 12/303 de 06 mar. 1953). 

De 1953 a 1956, o número de especialistas alocados pela Administração de 

Assistência Técnica das Nações Unidas, e atuantes na região, apresentou 

considerável elevação, com o total de 148 em 1956. Foi criado o Programa Ampliado 

de Assistência Técnica e os países que mais se utilizaram da assistência técnica, 
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em ordem decrescente, foram Bolívia, Brasil, Equador, Colômbia, Haiti e México. Em 

relação à concessão de bolsas de estudo, sob um total de 140 concessões em 1956, 

os países com maior número de concessões foram Bolívia, Brasil, Chile, Equador e 

México. Segundo a Junta de Assistência Técnica, em 1953, “[...] todos os países 

representados na comissão dão ou recebem assistência técnica” (E/CN 12/ AC 19/ 

SR 2 de 15 abr. 1953). 

Segundo exposição do representante do Brasil na Sessão do Rio de Janeiro, 

em 1953, naquele momento, a assistência técnica prestada pela CEPAL e AAT 

podia ser dividida em três áreas: cooperação com especialistas provenientes do 

exterior, envio de bolsistas ao exterior e organização de conferências e ciclos de 

estudos internacionais (E/CN 12/ AC 19/ SR 3 de 17 abr. 1953). 

A atuação da CEPAL, sob a função de consultoria de assistência técnica, foi 

especialmente importante para os países da América Central. Desta forma, a AAT 

partilhara uma comissão mista com a CEPAL, cujo objetivo era auxiliar os países 

desta região em seu processo de integração. Em 1952, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras e Nicarágua passaram a dispor de um comitê especial na 

CEPAL, de Cooperação Econômica Centro Americana. Era valoroso para a CEPAL 

auxiliar nas tarefas técnicas relativamente simples, mas necessárias à ampliação do 

comércio entre estes países vizinhos de tamanha vulnerabilidade econômica, um 

papel de destaque para a organização, haja vista a necessidade de estudos sobre a 

complementaridade dos setores econômicos, padronização técnica da lista de 

produtos, dispositivos aduaneiros etc. (E/CN 12/ AC 19/ SR 6 de 20 abr. 1953). 

A maior parte dos especialistas se concentrou na administração pública, 

seguida pelo setor de bem-estar social e de produtividade industrial. A 

Administração Pública era a área de maior número de solicitações para atendimento 

pela AAT. Foi bem-sucedida a experiência em criar a Escola Centro Americana de 

Administração Pública, na Costa Rica, em 1954. Os demais países vizinhos se 

beneficiaram, significativamente, deste centro de treinamento. A situação era 

semelhante ao que estava ocorrendo na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de 

Janeiro, entidade similar e pioneira, criada em 1952, que contava com razoável 

afluência de alunos bolsistas dos países da região. 

Os problemas generalizados causados pela deficiência da administração 

pública, nos países latino-americanos, persistiriam de forma crônica, nos anos 
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seguintes. A transformação do quadro de deficiência do serviço público era 

considerada fundamental para a industrialização e modernização. Este ponto de 

vista era compartilhado pelos responsáveis pelo escritório da AAT da região. 

Segundo Tejera, diretor-adjunto do escritório regional, “[...] for some three decades 

both governments and industry had been concerned with the problems of public 

administration...that much remained to be done if efficient programmes of economic 

development were to be carried out” (E/CN 12/ AC 36/ SR 3 de 23 mai. 1957). 

A declaração do representante da Bolívia, a seguir, malgrado a crueza de sua 

franqueza, em relação à lamentável realidade administrativa do governo do seu país 

e o consequente esforço em superá-la, refletia o panorama comum dos países 

vizinhos. Tal exposição podia servir de referência a qualquer país da América Latina. 

Nesta mesma fala, ele reconheceu a virtude praticada pelos países desenvolvidos, 

ao contratarem os funcionários públicos mediante concursos e demonstração de 

aptidão. 

En su país, lo mismo que en muchos otros de América Latina, la 
Administración Pública sufrió hasta hace poco de un vicio inveterado 
consistente que el nombramiento de funcionarios publicos se consideraba 
cuestión de política. Todo cambio de gobierno significaba la concesión de 
los puestos administrativos más altos a los miembros del partido victorioso y 
la formación de una administración completamente nueva desde las esferas 
más altas hasta el último portero. Se colocaba en puestos de 
responsabilidad a personas carentes por completo de la idea de los asuntos 
administrativos, con resultados desastrosos. Bolivia, especialmente, sufrió 
grandes quebrantos en esa forma, por eso ha llegado a darse cuenta de 
que un servicio público debe estar completamente divorciado de las 
actividades partidistas (E/CN 12/ AC 28/ SR 1 de 02 set. 1955). 

 

Sob auxílio parcial da Administração de Assistência Técnica das Nações 

Unidas, destacaram-se, entre 1954 e 1956, encontros de especialistas de países 

industrializados com seus pares dos países da América Latina; do setor de papel e 

celulose, de siderurgia e metalurgia em vários países, dentre estes, Brasil, Chile e 

Colômbia (E/CN.12/432 de 10 abr. 1957). 

Ao fazer um balanço dos anos iniciais de atuação da AAT, o diretor-adjunto 

Martinez-Cabañas tinha expectativa de melhoria dos recursos destinados à 

Assistência Técnica, dirigidos à região da CEPAL. Havia um aceno do governo 

norte-americano de que surgiria o espaço orçamentário nos gastos de defesa dos 

Estados Unidos. Em discurso na Sessão de 1955, em Bogotá, Colômbia, ele afirmou: 

“Indeed, the sum of five million dollars at present made avaiable to the region by the 

Expanded Programme was small in comparison with the sums spent to technical and 
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financial assistance in a single country under bilateral programme sponsored by the 

United States” (E/CN 12/SR 55 (VI) de 30 ago. 1955). Na mesma ocasião, Prebisch 

afirmou que várias demandas por assistência técnica dos países da região não 

podiam ser atendidas. Citou como referência os pedidos de programas de 

treinamento em planificação econômica, semelhantes aos desenvolvidos no Brasil e 

na Colômbia (E/CN 12/ SR 60/ (VI) de 15 set. 1955). 

Nesta mesma sessão, em agosto de 1955, Prebisch respondeu, com 

profundo domínio e muita segurança, sobre eventuais desvios das funções da 

CEPAL, haja vista as considerações pontuais de autoridades internacionais em 

relação a algumas tarefas desempenhadas pela CEPAL. Nesses comentários, os 

críticos lembravam que a instituição fora originalmente concebida para o estudo, a 

análise e a pesquisa. 

 
Esta complacencia nuestra por haberse concentrado la discusión en los 
problemas prácticos del desarrollo, no ha de interpretarse en el sentido de 
que los economistas de la CEPAL hayamos ido perdiendo el impulso teórico 
que ha vivificado desde el principio nuestros trabajos. Por el contrario, 
proseguimos con decisión nuestro empeño de llegar a teorias del desarrollo 
que, al responder a los hechos, sirvan para guiar inteligentemente la acción 
práctica, para obrar sobre los hechos mismos, con una concepción racional 
y sistemática de la política económica (E/CN 12/387/ R 1 de out. 1955). 

 

Os fundos disponíveis das Nações Unidas para programas de assistência 

técnica sofreram redução em 1958, devido ao aumento dos encargos gerados pela 

ampliação dos países participantes nesta organização. Apesar de ter aumentado o 

número de pedidos gerados, a partir do sistema criado em 1956, no qual os 

governos dispunham de maior autonomia para estabelecer as prioridades, os últimos 

anos aqui considerados demonstraram a preservação do número de especialistas 

deslocados para a região, ao redor de 220 em 1957 e 1958. Em relação ao número 

de bolsas de estudo concedidas, o aumento em 1958 foi significativo e totalizou 216 

concessões. Nesta modalidade de assistência técnica, neste período, a Argentina 

surge como o segundo maior beneficiário, atrás do México (E/CN.12/505 de 15 mar. 

1959). 

Na Sessão de La Paz, Bolívia, em 1957, o Secretariado Geral da CEPAL é 

chamado a explicar as atribuições e competências específicas da CEPAL, tendo em 

vista a influência que exercia sobre as decisões da Administração de Assistência 

Técnica. Na oportunidade, Prebisch explicou ao representante dos Estados Unidos 
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que a CEPAL desempenhava uma função consultiva para a AAT. Devido ao 

conhecimento técnico sobre os problemas da região e a especialização do seu 

quadro de pessoal, em relação às dificuldades locais, as ações se limitavam a 

assessorar a AAT, unidade de poder decisório sobre a aprovação dos projetos e 

alocação dos recursos (E/CN 12/ AC 36/SR 4 de 24 mai. 1957). 

 As críticas dirigidas ao comportamento da CEPAL, usualmente, se 

relacionavam às consequências do fato do escritório da AAT, na América Latina, 

também estar localizado em Santiago. Esta proximidade, embora levantasse 

algumas suspeitas, facilitava os trabalhos desta entidade, investida da autoridade 

decisória, pois ela podia contar, permanentemente, com o suporte técnico da CEPAL. 

Contudo, o Secretário-Geral das Nações Unidas, em discurso em 1958, em Santiago, 

afirmou que o escritório regional da AAT permitia “[...] estudios más eficaces, así 

como en la mejor formulación de proyectos y por ende, de una aplicación más rápida 

y de major utilidad” (Resol. AC.40 de 08 abr. 1958). Segundo Leuschner, Assistente 

Técnico do Escritório da AAT em Santiago, 

 
The existence of TAA in Santiago enabled TAA to discuss projects with 
ECLA and transmit its views to the planning authorities concerned. 
Furthermore, ECLA was well acquainted with the requirements of the 
various countries, and was often in a position to help one country to make 
use of the work done in another. Yet another advantage was that 
decentralization permitted easier co-ordination between TAA programmes 
and the bilateral programmes existing between Latin American countries 
(E/CN 12/ AC 36/ SR 3 de 23 mai. 1957). 

 

De 1957 a 1959, apesar de ainda persistir razoável dispersão dos programas 

de assistência técnica entre os países da região, o mesmo grupo de países 

dominava a utilização de especialistas derivados dos acordos da CEPAL. Há 

destaque para a Venezuela, como o país de maior absorção destes serviços neste 

período. Por decisão do Secretariado Geral das Nações Unidas, em 1958, a 

Administração de Assistência Técnica se fundiu ao Departamento de Assuntos 

Sociais e Econômicos. 

Durante a Sessão em 1959, na cidade do Panamá, Brasil e México 

manifestaram a preocupação com a redução dos projetos de assistência técnica em 

andamento na região e defenderam novas formas de apoio da CEPAL. A atenção 

especial requerida se dirigiu à educação, como meio de complemento aos esforços 

nacionais neste setor vital. Para estes países em franca expansão industrial, a baixa 
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qualificação do fator trabalho já se revelava uma restrição para as suas aspirações 

desenvolvimentistas (E/CN 12/ AC 42/ SR 3 de 21 mai. 1959). 

O esforço da CEPAL em estimular todos os meios de cooperação através da 

assistência técnica respondia aos pleitos reiterados pelos governos locais, 

incapacitados de disporem deste fator crucial para a modernização, restrito às 

nações industrializadas e aos organismos internacionais especializados. Portanto, 

esta forma de embasar, cientificamente, as ações em favor do desenvolvimento foi 

importante, ao contribuir para as mudanças das capacidades técnicas e humanas da 

região. Com o apoio generalizado manifestado pelos representantes diplomáticos a 

este instrumento convencional de política pública, a atração pela assistência técnica 

mostrou a propensão destes atores regionais para reproduzir as experiências 

materiais estrangeiras necessárias à realização do bem-estar dos seus povos. 

Novamente, diante das características dos processos de difusão e de 

transferência de políticas públicas engendrados pelas organizações internacionais, a 

assistência técnica prestada pela CEPAL, com o auxílio de outras organizações 

internacionais, apresenta as características comuns a um processo específico de 

transferência de políticas públicas, cujo instrumento pode ser bem definido. A 

utilização progressiva deste recurso pelos países latino-americanos foi motivada por 

dois fatores: a especificidade ou complexidade do problema a ser atendido pela 

assistência técnica e a consequente dificuldade de obtenção do serviço, através de 

outras fontes. Acrescenta-se, ainda, o inexistente ou reduzido custo para o país 

tomador do mecanismo. Por este ângulo, é compreensível a reação de reprovação, 

de vários países beneficiários, através da CEPAL, à quase extinção do programa, 

em 1959. 

As atitudes dos governos, em relação à disponibilidade deste mecanismo, 

revelam alguns aspectos mais específicos para sua tipificação. Cabe ao Estado, 

voluntariamente, manifestar-se, para se tornar receptor deste dispositivo ofertado 

pela CEPAL, e, paralelamente, por outros organismos internacionais. Ao fazê-lo, a 

tomada de decisão, plenamente justificada pelos parâmetros da racionalidade, 

pressupõe, intrinsecamente, a seletividade das modalidades de assistência técnica, 

convenientes às suas necessidades e expectativas. Portanto, dois elementos 

essenciais deste mecanismo se destacam: autonomia e seletividade. Pode, ainda, 

ser incluído um terceiro elemento, conforme se depreende das atas do comitê de 
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assistência técnica. A solicitação do Estado à CEPAL para acesso a este 

mecanismo, em razoável número de situações, se baseou em experiências 

semelhantes às dos demais participantes. 

 Desta forma, muito embora o exercício da assistência técnica possa ser 

claramente identificado como mecanismo de “aprendizagem”, o ato unilateral do 

Estado em pleitear o serviço deve ser traduzido tipicamente por uma “extração de 

lição” (lesson drawing). Aos requisitos necessários de autonomia e seletividade para 

este instrumento de transferência de política, seriam acrescidos, por consequência, 

a racionalidade mais evidente do agente receptor e da observação de experiência 

prévia de outro país. 

Endógena ao processo de “transferência de política” desenvolvimentista, 

formalizada pela CEPAL, a assistência técnica foi o instrumento mais concreto que 

possibilitou ao Estado beneficiado exercer o mecanismo de aprendizagem (learning) 

ou de extração de lição (lesson drawing). 

 

Conclusões 

 
Este capítulo analisou a transferência de ideias e de políticas destinadas ao 

desenvolvimento regional pela CEPAL. Os instrumentos de execução necessários à 

realização deste processo, a disseminação discursiva, o estabelecimento de padrão 

comportamental e a assistência técnica, foram apresentados, através da discussão 

de suas manifestações concretas nas sessões bianuais, durante os anos de 1949 a 

1959. Nestas reuniões diplomáticas, foram identificadas as ações correspondentes 

aos três mecanismos característicos do exercício de transferência das organizações 

internacionais, segundo JAKOBI (2009). 

Concebida para estudar os problemas do subdesenvolvimento da América 

Latina, esta organização internacional revelou-se como típica fonte geradora dos 

três mecanismos. Um sólido patrimônio teórico e a reconhecida capacidade técnica 

necessários à sua atuação foram decisivos para legitimar o seu reconhecimento 

junto aos atores estatais. Coube à CEPAL afirmar o seu valor na dimensão 

ideacional, para obter os apoios dos atores estatais na realização de sua missão. 

Desde as primeiras atitudes para a sua criação, seus objetivos estavam 

institucionalmente relacionados à função de organismo irradiador de um conjunto de 

ideias gerais e instrumentais para viabilizar o desenvolvimento da América Latina. 
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Portanto, a partir dos momentos iniciais de sua constituição, algumas características 

de transferência baseadas em ideias se fizeram presentes. O pioneirismo, ao 

explicar o subdesenvolvimento em referencial teórico próprio, e a divulgação da 

responsabilidade das relações internacionais pelo processo histórico evidenciam sua 

força em difundir o ideário relativo a novas estratégias para a superação da pobreza 

e do atraso latino-americano, com o sólido compromisso de participar desta 

transformação. Para tal missão, foi concebido um instrumental de política econômica 

voltado à industrialização e modernização. O discurso de Prebisch, em Santiago, 

Chile, ao celebrar o primeiro decênio da existência da CEPAL, em 1958, explicita a 

identidade da instituição. 

 

Sin enbargo, mirando al pasado, no podría omitir la mención de un hecho 
que a mi juicio ha tenido importancia en la formación do que la podríamos 
llamar tradición de esta secretaría ejecutiva, y que es la independencia 
intelectual que hemos tenido siempre los economistas que formamos parte 
de ella. Confieso ahora a la distancia que , cuando hace diez años decliné al 
ofrecimiento del cargo que ahora tengo, lo hice entre outras razones por que 
dudaba que en un organismo internacional naturalmente influído por el 
pensamiento económico dominante en los países industrialmente 
avanzados, se comprendiese plenamente la necesidad de que los menos 
avanzados se enpeñaran en ver sus problemas com su propio criterio; temía 
que se nos tratara de guiar com pretéritas doctrinas y que teorías 
anacrónicas del comercio internacional  y prejuicios anti-industrializadores 
sofocaran todas las tentativas de abrir nuevos horizontes. Nada de eso ha 
ocurrido. (Prebisch, Abertura da Sessão em 07 abr. 1958, 
E/CN.12/AC.40/SR4) 

 

A despeito de eventuais acenos de retórica, o teor dos discursos mais 

relevantes durante as sessões confirma a adesão política das lideranças regionais 

aos ideais da CEPAL. A disseminação discursiva da CEPAL era capaz de influir no 

pensamento dos dirigentes das nações que não dispunham de igual suporte 

doutrinário doméstico, para concretizar as aspirações de seus povos, não mais 

limitadas à liberdade e à democracia, mas a melhores condições materiais. Em meio 

à construção de uma nova ordem internacional, a mensagem deveria também ser 

dirigida ao exterior, às demais fronteiras e aos líderes das nações desenvolvidas, 

principais responsáveis pela viabilidade das instituições internacionais envolvidas no 

desenvolvimento econômico das nações. O discurso da CEPAL encontrava plena 

receptividade nas burocracias estatais latino-americanas, devido à sua força teórica 

e coerência analítica para explicar o subdesenvolvimento regional e indicar as 

principais ações públicas necessárias ao enfrentamento dos problemas. 
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As dificuldades de acomodação dos interesses das unidades nacionais nas 

reuniões destinadas à integração regional não invalidam a competência da CEPAL, 

para alcançar uma conduta que levasse a uma convergência do comportamento 

destes atores na esfera comercial. Se eram indisponíveis os recursos capazes de 

constranger as condutas nacionais, em favor do padrão comercial indicado, a sua 

autoridade técnica e o respeito institucional justificavam as recomendações ou até 

prescrições comportamentais para a perseguição de objetivos coletivos com 

vantagens individuais. 

 Coordenar e ajustar posições em favor de um projeto de integração 

progressiva, geral e simétrica, evidenciou a atribuição mais eficaz da organização 

sobre a atividade econômica. Aceitou-se, majoritariamente, que a progressividade 

estimularia a equalização tarifária e, finalmente, as adaptações industriais, ou seja, 

de região aduaneira, baseada em dispositivos tarifários externos comuns, 

inicialmente, a um mercado comum ulterior. Por recomendação dos especialistas 

nomeados pela CEPAL para a análise da questão, o compromisso e o consequente 

enfoque global implicariam vantagens para todos os países da região. 

Compensações para os desníveis de desenvolvimento relativo entre as economias 

assegurariam a simetria dos benefícios criados, essenciais à participação dos países 

de maior atraso econômico relativo. 

Os arranjos tarifários sub-regionais foram o principal fator de impedimento do 

avanço de um mercado comum geral, pretendido pela CEPAL. Contudo, mesmo 

frente a esta formação de subgrupos, com suas respectivas justificativas baseadas 

em avanço por etapas, além das dificuldades de pagamentos, a direção da 

organização promoveu convergências de comportamentos através de dois 

procedimentos, quais sejam, abertura dos subgrupos a futuros ingressos de novos 

membros em condições semelhantes e flexibilidade desta formação para posterior 

constituição do mercado comum geral. 

O terceiro mecanismo típico de transferência de política pública pelas 

organizações internacionais, a assistência técnica, esteve intrinsecamente 

relacionada aos objetivos da CEPAL. Ao longo desta primeira década, as 

considerações mais críticas aos projetos em andamento visaram aperfeiçoar a 

aplicação de um instrumento útil a todos os países envolvidos. Todos os setores da 

atividade econômica, da esfera social e do setor público foram contemplados de 

certa maneira. Outros organismos internacionais se destacaram ao transferir o uso 
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de técnicas, procedimentos e conhecimentos, para promover o desenvolvimento da 

região numa direção legitimada no meio internacional. 

Novamente, diante das características dos processos de transferência de 

políticas públicas engendrados pelas organizações internacionais, a assistência 

técnica prestada pela CEPAL, com auxílio de outras organizações internacionais, 

apresenta as características comuns a um processo específico de transferência de 

políticas públicas, cujo instrumento pode ser bem definido. A utilização crescente 

deste recurso pode ser motivada por dois fatores: a especificidade ou complexidade, 

com a consequente dificuldade de acesso ao serviço, e o inexistente ou reduzido 

custo para o país tomador do mecanismo. Por este ângulo, é compreensível a 

reação de reprovação de vários países beneficiários à quase extinção do programa 

através da CEPAL. 

As atitudes dos governos em relação à disponibilidade deste mecanismo 

revelam alguns aspectos mais específicos. Cabe ao Estado voluntariamente se 

manifestar para se tornar receptor deste dispositivo dos organismos internacionais. 

Ao fazê-lo, a tomada de decisão, plenamente justificada pelos parâmetros da 

racionalidade, pressupõe intrinsecamente a seletividade das modalidades de 

assistência técnica, convenientes às suas necessidades e expectativas. Portanto, 

dois elementos essenciais deste mecanismo se destacam: autonomia e seletividade. 

E pode ser acrescentado um terceiro elemento, conforme se depreende das atas do 

comitê de assistência técnica. A solicitação do Estado à CEPAL para acesso a este 

mecanismo se baseou, em razoável número de situações, em experiências 

semelhantes às dos demais participantes. 

 Desta forma, muito embora o recebimento da assistência técnica possa ser 

claramente identificado como mecanismo de aprendizagem, o ato unilateral do 

Estado de pleitear o serviço pode ser traduzido tipicamente como uma extração de 

lição (lesson drawing). Os requisitos necessários de autonomia e seletividade seriam 

acrescidos, por consequência, da racionalidade mais evidente do agente receptor e 

da experiência prévia de outro país. 
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4 O BRASIL E A ABSORÇÃO DAS IDEIAS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEFENDIDAS 

PELA CEPAL (1949-1959) 

 
Este capítulo procura demonstrar a influência do pensamento da CEPAL 

sobre a trajetória de desenvolvimento econômico brasileiro, entre 1949 e 1959. 

Através do processo de transferência de ideias e de políticas públicas fomentada por 

esta organização internacional, são utilizados os três mecanismos de referência 

deste processo, para dimensionar os efeitos do ideário cepalino nas instâncias 

políticas decisórias, na tecnocracia estatal, no setor econômico privado nacional e 

na política externa. Os mecanismos em questão, a disseminação do discurso 

desenvolvimentista, o estabelecimento de um dado padrão comportamental e a 

assistência técnica são testados para aferição da absorção, pelo Brasil, das ideias e 

da reprodução de políticas públicas. 

A associação entre a industrialização brasileira, da década de 1950, e os 

postulados desenvolvimentistas da CEPAL denota robustez, pelos traços mais 

explícitos deste movimento: forte participação estatal na economia brasileira e 

ênfase na formação de um mercado doméstico, através da substituição das 

importações. Quanto à natureza desta relação, de influência, mas, sem a devida 

comprovação da determinação causal, a literatura especializada sobre o tema é 

expressiva e tende a ser convergente, devido à considerável admissão das 

propostas cepalinas pelas esferas governamentais (CAMPOS, 1995; HAFFNER, 

2002; ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 2014). Neste sentido, dentre outros fatores 

que indicariam esta identificação, também se destacam as bases do modelo 

econômico vigente e a industrialização acelerada na década de 1950. 

 No Brasil, dois governos ocuparam esta fase de consolidação da CEPAL 

como fonte ideológica e técnica, para ultrapassar o subdesenvolvimento latino-

americano. O segundo governo Vargas teve início com apoio explícito à criação e à 

subsequente continuidade da CEPAL. O governo Kubitschek acentuou o processo 

de industrialização em andamento, observados os preceitos defendidos pelo 

desenvolvimentismo cepalino (SIKKINK, 2009). Através de uma base mais eclética 

dos financiadores do capital industrial e de maior pragmatismo em relação ao 

investimento externo direto, características deste último governo, a década de 1950 

se encerrou com razoável maturidade do atendimento às necessidades domésticas, 
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pela produção nacional e modernização da infraestrutura. Ao mesmo tempo, houve 

recrudescimento dos principais efeitos macroeconômicos indesejáveis à realização 

da industrialização substitutiva, a inflação e o desequilíbrio do balanço de 

pagamentos. Esses dois temas, também centrais na análise estruturalista da CEPAL, 

desafiaram a condução da política econômica brasileira e constituíram obstáculos 

para a estabilidade político-institucional dos regimes populistas até 1964. 

Entretanto, há que se distinguir, na avaliação da relação entre a CEPAL e a 

direção da economia brasileira, durante este período, alguns aspectos relevantes 

para a coerência analítica do objeto de estudo deste capítulo. Conforme mencionado 

anteriormente, existe um considerável conjunto de indícios da condução pública da 

economia brasileira e o decorrente perfil estrutural deste modelo na década de 1950 

poderem ser identificados como cepalinos. Por outro lado, persiste um elenco de 

fatos e indicadores que tendem a relativizar a relação da doutrina cepalina como 

causa de ações governamentais internas e externas. Anteriores ao surgimento da 

CEPAL, já havia fortes correntes políticas dedicadas à industrialização brasileira 

induzida pelo Estado (BIELSCHOWSKY, 1988; IANNI, 1979). E ainda, durante esta 

década, um traço marcante era a divergência recorrente entre tecnocratas adeptos 

da interpretação cepalina e aqueles seguidores da ortodoxia econômica. Um embate 

que se manifestou, tanto sobre a defesa dos meios de solução para o 

subdesenvolvimento, quanto sobre as medidas adotadas para a estabilização 

macroeconômica. 

A questão crucial reside em analisar, através de elementos concretos, a 

efetiva influência desse organismo internacional nas decisões governamentais de 

política econômica. Adjetivar de cepalina a política econômica brasileira destes dez 

anos não implica, automaticamente, reconhecer, em sua administração, uma lógica 

motivada ou dominada pelo ideário ou pelas recomendações desta organização. É 

razoável aceitar, cuidadosamente, que elementos do processo de industrialização 

substitutiva deliberada com forte participação estatal no Brasil seja a própria 

expressão do pensamento desenvolvimentista da CEPAL, e que, com esta 

organização, tenha havido um envolvimento político e diplomático de razoável 

afinidade ideológica. No entanto, a comprovação deste vínculo de natureza causal 

passa, inexoravelmente, pela identificação dos instrumentos explícitos, através dos 

quais esta instituição internacional tenha sido significativamente responsável por 

este processo. 
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Para atingir este objetivo, o processo de análise parte das manifestações 

mais evidentes, que confirmem a absorção do discurso desenvolvimentista, o 

estabelecimento do padrão comportamental através do comércio exterior e a 

realização da assistência técnica pelas autoridades políticas, tecnocráticas e 

diplomáticas brasileiras. Também, são identificados os indicadores da política 

econômica brasileira do período de 1949 a 1959 que coadunem com esses 

instrumentos. Estes são os requisitos estabelecidos para a configuração da 

transferência de ideias e de políticas públicas da CEPAL ao Brasil. 

Em termos metodológicos, utiliza-se de um conjunto de recursos de 

informação, pelos quais a análise se pauta. As fontes encontradas na bibliografia 

convencional são compostas, primeiro, por trechos de discursos, declarações e 

entrevistas dos personagens brasileiros envolvidos nos processos decisórios, em 

relação aos três requisitos. E, segundo, de natureza primária, através da seleção 

das atas das sessões bianuais da CEPAL, e de documentos oficiais da CEPAL 

(resoluções), de 1949 a 1959, respeitados os critérios de manifestações ou 

referências diretas dos governos brasileiros neste sentido. Nestas atas, encontram-

se afirmações dos representantes diplomáticos brasileiros que expressaram os 

interesses, expectativas e considerações do país sobre o exercício dos três 

mecanismos. 

A primeira seção deste capítulo analisa a disseminação discursiva como 

primeiro mecanismo de transferência de ideias e de políticas públicas da CEPAL 

para o Brasil. Avalia-se o impacto da doutrina cepalina sobre as lideranças políticas 

brasileiras dos governos que compreendem a maior parte do período analisado 

neste trabalho: o segundo governo Vargas (1950-1954) e o governo Kubitschek 

(1955-1960). Considera-se a receptividade do discurso desenvolvimentista nos 

principais atores públicos de decisão da condução econômica do país, seja pela 

arquitetura de um projeto desenvolvimentista, seja pelas concepções de programas 

econômicos de estabilização. A formação dos núcleos tecnocráticos e a criação de 

diferentes instituições estatais são apresentados sob a influência da CEPAL. 

A segunda seção analisa o estabelecimento, por parte da CEPAL, de um 

padrão comportamental para a conduta exterior do Brasil, segundo instrumento do 

processo de transferência de ideias e de políticas públicas da CEPAL a ser testado 

para o Brasil, durante o período da década de 1950. Para encetar tal tarefa, 
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consideram-se as decisões de política econômica de efeito direto ou indireto sobre o 

setor externo, à luz das indicações da CEPAL. 

A terceira seção é dedicada à avaliação do terceiro mecanismo de 

transferência de política pública destinada ao Brasil. Políticas públicas, nitidamente 

concebidas em acordo com o processo de transferência conduzido pela organização 

internacional, devem pressupor capacitação administrativa pelo Estado, para 

habilitar os demais agentes a atuarem em suas atividades, com domínio técnico e 

observância dos propósitos das diretrizes governamentais. São avaliados os 

principais acordos de cooperação técnica do Brasil disponibilizados pela CEPAL, 

usualmente exercidos nas esferas tecnocráticas do Estado e que, destacadamente, 

representam este instrumento concreto do processo de deslocamento de política 

pública. 

 
4.1  Efeitos do Discurso Desenvolvimentista da CEPAL no Brasil 

 
A realidade das manifestações políticas e das afirmações ideológicas, no 

Brasil, ao tempo do surgimento da CEPAL, pode indicar, certamente, a facilidade 

que o discurso inaugurado pelo estruturalismo cepalino encontrou para 

disseminação de suas ideias em diferentes esferas do poder público e das 

lideranças empresariais do país. As medidas governamentais, em curso antes da 

criação da CEPAL para garantir a industrialização, encontraram, neste novo 

substrato teórico, maior justificativa para a sua continuidade, legitimação doméstica 

e afirmação externa. 

A reação favorável aos propósitos da CEPAL surge no governo brasileiro, 

inicialmente, através de alguns funcionários do meio diplomático mais afeitos às 

questões econômicas, em decorrência das primeiras sessões (ALMEIDA, 2009). 

Após a atitude decisiva de apoio à continuidade da Cepal pelo segundo governo 

Vargas e da mensagem trazida por Prebisch, em sua visita às autoridades 

econômicas brasileiras, parte expressiva da nova geração de economistas, 

tecnocratas e alguns intelectuais é sensibilizada para a pertinência da argumentação 

para a solução dos problemas nacionais (BIELSCHOWSKY, 1988). Neste ambiente 

político de definição de novos rumos para a economia, havia a convicção 

predominante de que os projetos estimulantes do desenvolvimentismo 

correspondiam ao principal anseio nacional. 
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4.1.1 As Primeiras Recepções das Ideias da CEPAL 

 
Para considerar a influência ideias da CEPAL sobre os setores dirigentes da 

economia brasileira, faz-se necessário considerar alguns organismos estatais e 

movimentos sociais comprometidos com o nacionalismo, com a produção industrial e 

com o planejamento econômico, presentes na realidade nacional, antes da década 

de 195013. 

 
Assim, nos anos de 1930-1945, o governo federal criou comissões, 
conselhos, departamentos, institutos, companhias, fundações e formulou 
planos. Além disso, promulgou leis e decretos. E incentivou a realização de 
debates, em nível oficial e oficioso, sobre os problemas econômicos, 
financeiros, administrativos, educacionais, tecnológicos e outros. As 
medidas adotadas pelo governo alcançaram praticamente todas as esferas 
da sociedade nacional (IANNI, 1979 p.22) 

 

Amparado por reconhecidos autores da história econômica, Bielschowsky 

(1988, p. 290) comprova a existência da defesa da industrialização e do 

protecionismo, durante este período, numa seção de sua obra, que recebeu o título 

“As Origens do desenvolvimentismo: 1930-1945”. Na época mencionada, havia 

surgido diversos artigos em revistas especializadas sobre a dependência das 

exportações de produtos agrícolas, termos de troca e planificação econômica. 

“Alguns dos elementos básicos da análise que a Cepal passaria a divulgar, alguns 

anos depois, já estavam presentes no cenário intelectual do país” (idem, p. 324). 

Contudo, o próprio autor estabelece os limites do significado da expressão 

“origens”, neste contexto: “[...] o que ocorria era, principalmente, uma primeira e 

limitada tomada de consciência da problemática da industrialização, por parte de 

uma nova elite técnica, civil e militar, que então se instalava nas instituições de 

orientação e controle implantadas pelo Estado centralizador pós-1930” (idem, p. 

293). Bielschowsky (1988) identificou, com acuidade, aspectos da doutrina cepalina, 

como a instrumentalização do Estado e a proteção à indústria nacional, que já 

circulavam nas esferas decisórias do setor público e privado no Brasil. 

 

_______________________________ 
13

 A definição do conceito “desenvolvimentismo”, com ênfase sobre a acumulação do capital industrial 
como meio de superação do subdesenvolvimento, tal como predominou no Brasil durante a década 
de 1950, está de acordo com o sentido da expressão utilizada nesta tese: “ideologia de superação do 
subdesenvolvimento nacional com base numa estratégia de acumulação de capital na indústria”. 
(BIELSCHOWSKY, 1988, p. 293). 
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 Haffner (2002) afirma que em 1948 a CEPAL dá início à caracterização das 

dificuldades da periferia e define os meios de superá-las, e algumas observações a 

este respeito são importantes. A criação, e em seguida a sistematização do que se 

convencionou chamar de pensamento cepalino, surgem posteriormente, com os 

textos de autoria de Prebisch, sobretudo, em relação aos instrumentos 

recomendados para a solução dos problemas apontados. Sob o reconhecimento 

político-diplomático, foi a Sessão de Havana, em 1949, que, através da publicação 

bianual do Estudo Econômico, apresentou, decisivamente, um conjunto coerente de 

ideias, de natureza interpretativa e instrumental sobre o subdesenvolvimento latino-

americano. É razoável supor que a assimilação, de forma mais generalizada, de 

diversos tópicos desta doutrina, por parte dos intelectuais, técnicos graduados, 

empresários e políticos no Brasil, requeresse algum prazo. Como bem salientou 

Bielschowsky (1988, p.386), o “avanço ideológico do desenvolvimentismo” tem seu 

momento crucial com as primeiras publicações da CEPAL a partir de 194914. 

Poucos meses após o início do segundo governo Vargas, em 1951, ocorreu a 

histórica Sessão da CEPAL na cidade do México. Conforme foi exposto 

anteriormente, a decisão presidencial brasileira de apoio explícito à continuidade da 

organização foi decisiva. Três nomes públicos comprometidos com o projeto de 

industrialização nacional e a doutrina cepalina foram diretamente responsáveis por 

efetivar esta etapa: Celso Furtado, Cleanto Leite e o jovem diplomata Miguel 

Almeida (ALMEIDA, 2009; FURTADO, 1985) que, dentre as suas vigorosas 

manifestações de defesa da CEPAL, nesta oportunidade, destacou:  “El problema 

del desarrollo económico es parte esencial de la actual crisis internacional 

económica y politica y el retraso en dicho desarrollo causaría gran decepción y 

conduciría a transtornos políticos y sociales en diversos países latinoamericanos” 

(Miguel Almeida, E/CN 12/AC 15/ SR 7 de 15 jun. 1951). Superado este momento de 

incerteza em relação à continuidade da CEPAL, fator de expectativa restrito a alguns 

círculos diplomáticos brasileiros mais próximos da questão, verificou-se maior 

aproximação entre o marco doutrinário da organização e o governo brasileiro. 

 
A primeira coisa de política de base, que eu botei no ministério (das 
Relações Exteriores), foi tirada da CEPAL. Foi justamente quando a CEPAL 

 

_______________________________ 
14

 Celso Furtado, sob autorização de Prebisch, traduziu e publicou o “Manifesto” na Revista Brasileira 

de Economia em setembro de 1949 (FURTADO, 1985). 
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mostrou a baixíssima elasticidade-renda e a baixíssima elasticidade-preços 
da demanda mundial de produtos de base. Então, eu fiz uns cálculos para 
os produtos do Brasil e mostrei que o Brasil não cresceria nunca exportando 
esses produtos (ALMEIDA, 2009, p. 67). 

 

O texto a seguir, extraído do discurso de Getúlio Vargas da mensagem ao 

Congresso Nacional, na Abertura da Sessão Legislativa, no início de 1951, cujo 

título oficial era 'Mensagem Programática', expõe, diretamente, o eixo do 

pensamento cepalino. Nas palavras de Bieslchowsky (1988, p. 394), o documento 

correspondia a uma síntese de “diretrizes fundamentais” que deveriam direcionar as 

ações do executivo, durante o mandato que se iniciava. Para o autor, ele “reflete a 

visão da transformação estrutural por que estava passando a economia brasileira, 

numa linguagem que, se não tivesse a assinatura de Vargas, dir-se-ia ter sido 

escrita pela equipe de Prebisch”. É seguramente surpreendente que, num texto de 

vocação política, de tamanha dimensão republicana, elementos fundamentais da 

teoria cepalina tivessem sido expostos, de forma articulada, em relação à realidade 

econômica daquele momento. No discurso de Vargas, estão presentes, em poucas 

palavras, as figuras típicas da concepção centro-periferia: desequilíbrio estrutural do 

balanço de pagamentos, elasticidade-preço, deterioração dos termos de troca e 

substituição das importações. 

 
Efetivamente, o desenvolvimento requer crescentes importações de bens de 
produção e, de vez que os rendimentos se elevam, também maiores 
volumes de importação de bens de consumo. Mas a ampliação das 
importações supõe um incremento da procura internacional para nossos 
produtos de exportação, ao lado da entrada de capitais estrangeiros. 
Nossas exportações, entretanto, não se têm expandido a uma taxa 
equivalente à demanda de importações e, de outro, não têm sido 
ponderáveis nem estáveis, os influxos de capitais. Em consequência, tende 
a balança de contas do país ser cronicamente desequilibrada, cortando o 
processo econômico interno. As nossas necessidades rígidas de importação, 
em contraste com a demanda instável de nossas exportações, forçam, salvo 
interrupções episódicas, a deterioração dos termos de intercâmbio, o que 
constitui um fator adicional na relativa diminuição do nosso poder de compra 
no exterior e, assim, do próprio equilíbrio do balanço de 
pagamentos...Nessas condições, a economia nacional, através de lento e 
descontínuo processo de adaptação, vem sofrendo uma transformação 
estrutural, que consiste basicamente na substituição de importações pela 
produção doméstica e na diversificação das exportações. Esse processo 
que se iniciou pela substituição das importações de manufaturas destinadas 
ao consumo, se prolonga na fase mais recente pelo crescimento da 
produção interna de bens de capital, antes importados. (Vargas, apud 
BIESCHOWSKY, 1988, p. 394. Mensagem ao Congresso Nacional na 
abertura da Sessão Legislativa de 1951). 
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Em busca de parâmetros mais efetivos ou de inferências sobre o real domínio 

de Vargas acerca do pensamento da CEPAL, o relato de Furtado (1985, p.122) 

descreve detalhadamente, um fato presenciado na companhia de Prebisch, bastante 

esclarecedor. Quando da visita destes ao presidente Vargas, em meados de 1951, 

puderam concluir que, a despeito do notório reconhecimento das limitações do 

domínio dos temas econômicos pelo estadista presidente, paralelos ao seu público 

respeito às opiniões de especialistas, nesta oportunidade, Vargas demonstrou 

“inequívoco interesse” pelos trabalhos da CEPAL e aparentou disposição de apoio à 

organização, dentro de sua determinação em promover a industrialização nacional. 

Tal relato, necessariamente, não garante a validade da lógica conclusiva da 

afirmação de Haffner (2002, p.52), de que Vargas “[...] tinha amplo conhecimento 

das recomendações da instituição”, pois as transformações propostas por seu 

governo “estavam muito próximas das ideias e propostas cepalinas”.   

O ano de 1952 foi particularmente significativo para o exercício nacional das 

sugestões cepalinas. Foram criados o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico, BNDE, gestor de um Fundo de Reaparelhamento Econômico, por 

recomendação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. Segundo Ianni (1979), o 

debate sobre a planificação econômica, naquele momento, envolveu o Congresso, 

as universidades e a imprensa, sendo que este debate, na América Latina, tinha a 

CEPAL como liderança. Logo após a criação do BNDE, ainda em 1952, instituiu-se o 

Grupo Misto BNDE-CEPAL, de assessoramento para planejamento econômico, que 

utilizou a técnica fundamental da planificação baseada em projeção da expansão 

setorial, a partir da trajetória recente de crescimento econômico compreensivo 

(Relatório Anual do BNDE, 1952). 

Quando os trabalhos do Grupo Misto se iniciam no BNDE, a primeira 

construção metodológica de planificação econômica da Cepal já havia sido 

construída. Preliminary Study of The Technique of Programming Economic 

Development é um documento de 15 de março de 1953, que foi apresentado por 

Celso Furtado, na condição de Secretário do Comitê de Planificação da CEPAL, na 

Sessão do Rio de Janeiro, em 14 de abril de 1953. Nesta oportunidade, o 

prestigiado economista brasileiro expôs as dificuldades inerentes ao planejamento, 

que, no caso da América Latina, passavam pela escassez de informações 

estatísticas. O representante diplomático do governo brasileiro, nesta Sessão, ao 

saudar o recém-instalado grupo da CEPAL no BNDE, manifestou as expectativas 
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positivas, em relação ao esforço da jovem organização internacional para 

diagnosticar os maiores obstáculos ao desenvolvimento e  apresentar as soluções 

(E/CN 12/ AC 19 SR 1 de 14 abr. 1953). 

 
A importância da contribuição técnica do grupo Misto Cepal-BNDE para a 
industrialização brasileira foi a consolidação da introdução do planejamento 
integral da Cepal dentro do país e a discussão do mesmo entre os técnicos 
do governo, o que levou a seu maior conhecimento e uma base mais sólida 
para a sua aplicação. Isto equivale a dizer que houve uma abertura 
definitiva para os postulados da instituição (HAFFNER, 2002, p. 112). 

 

Tendo como foco central a aceleração do crescimento econômico, o Grupo 

Misto BNDE-CEPAL, sob a concepção de identificação dos pontos de 

estrangulamento da economia, estabelecia as áreas prioritárias de investimento 

(ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 2014). As limitações mais graves se 

concentravam nos setores de energia e de transportes. De modo geral, toda a 

infraestrutura nacional era contemplada por recursos do BNDE. Ao ser entrevistado 

sobre o papel do BNDE, nesta fase da industrialização brasileira, Roberto Campos, 

protagonista de decisões públicas importantes na esfera econômica, assumiu a 

primazia da doutrina cepalina na direção da economia brasileira, a despeito de 

exteriorizar a sua irônica e ácida crítica antológica ao pensamento estruturalista. 

 
Naquela ocasião (primeiros anos de criação do BNDE), a ideologia _ que eu 
chamaria de reitora do pensamento econômico nacional _ era a cepalina, 
que tinha alguns traços marcantes, característicos. Primeiro, um 
pessimismo completo em relação à exportação e um entusiasmo quase 
ingênuo pela industrialização substitutiva das importações. O corolário disso 
é um relativo descaso pela agricultura, porque era o primado do ISI _ 
Industrialização Substitutiva das Importações. Um segundo ingrediente 
desse tipo de pensamento era um certo grau de xenofobia, não só de 
ceticismo, como também hostilidade em relação ao capital estrangeiro 
(CAMPOS, 1982, p.47). 

 

No entanto, foi a partir da visita de Prebisch ao Brasil, em março de 1953, 

acompanhado de Celso Furtado, às vésperas da Sessão do Rio de Janeiro, que a 

mensagem da CEPAL se difundiu entre os diversos setores de comando da 

economia brasileira15. 

 
O interesse pela visita de Prebisch cresceu em todos os setores enquanto 
ele estava no Rio e continuou quando chegou a São Paulo. Manteve 

 

_______________________________ 
15

 A Sessão da CEPAL realizada no Rio de Janeiro, em Petrópolis, em 1953, foi aberta por Getúlio 
Vargas, com discurso de saudação e apoio ao evento, conforme exposto no capítulo anterior. 
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entrevistas com os ministros das Relações Exteriores, da Fazenda e da 
Agricultura, com o presidente e diretores do Banco do Brasil e com quase 
todos os funcionários de alto escalão envolvidos na definição de políticas 
monetárias e econômicas. Foram marcadas reuniões com o Conselho 
Econômico Nacional, a Comissão Brasileira de Assistência Técnica e 
líderes do setor privado, como os presidentes da Companhia Nacional de 
Ferro e Aço e da Federação Nacional das Indústrias, que providenciaram 
visitas a fábricas, à Bolsa de Valores e ao Instituto de Estudos 
Técnicos...Quase todos os economistas importantes vieram para as 
reuniões no Rio ou em São Paulo. Na Fundação Getúlio Vargas, quando 
Gudin organizou quatro mesas-redondas com trinta eminentes economistas, 
compareceram cinco ou seis vezes mais visitantes do que nos eventos 
anteriores, inclusive as palestras do famoso Jacob Viner um ano antes 
(DOSMAN, 2011, p.324). 

 

Em particular, a passagem de Prebisch pela Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo, FIESP, ao final de agosto de 1953, decorrente de um convite 

da sua diretoria, “para debater com os empresários os problemas das indústrias 

paulistas” (FURTADO, 1985, p.73), guarda relevância por dois motivos: a ampla 

adesão do empresariado do centro industrial do país às ideias cepalinas, no que 

concerne à defesa da industrialização com razoável proteção do Estado, mas no 

papel de mero promotor da iniciativa privada. “[...] foi no Brasil que as ideias da 

CEPAL sensibilizaram a classe empresária industrial, nela encontrando um oportuno 

defensor” (FURTADO, 1985, p.106). 

 Sob esta ótica, Colistete (2006, p.3) transcreve a afirmação de Francisco 

Azevedo, então presidente da FIESP, quando da visita de Prebisch, de que “[o]s 

pontos de vista externados por aquele alto funcionário da ONU coincidiam 

perfeitamente com as opiniões defendidas pelos industriais de São Paulo”. Este 

autor sintetiza a relação entre a FIESP e a CEPAL, durante a década de 1950, da 

seguinte maneira: “Tal relação manifestou-se menos através de reuniões e 

atividades conjuntas do que por formas indiretas, em particular através dos 

argumentos e conceitos cepalinos que passaram a ser adotados nas manifestações 

dos industriais favoráveis nas medidas de incentivo à indústria” (idem, p. 3). 

O segundo motivo foi o apoio prestado pela FIESP à CEPAL, com o 

fornecimento de dados estatísticos referentes à produção industrial, alguns dos 

quais indisponíveis nas agências governamentais. Os poucos órgãos 

governamentais responsáveis pelo acompanhamento da vida econômica do país 

ainda não dispunham de recursos para levantamento estatístico contínuo, durante 

os primeiros anos de existência da CEPAL (FURTADO, 1985). 
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4.1.2 O Desenvolvimentismo e Industrialização no Governo Kubitschek 

 
O Grupo Misto BNDE-CEPAL já havia efetuado a realização de um programa 

de planificação quando o governo Kubitschek tomou posse, em 1956. O Plano de 

Metas do presidente era a maior criação do Conselho de Desenvolvimento, órgão 

subordinado diretamente à presidência da república. O estabelecimento de um 

conjunto de metas quantitativas para os principais setores econômicos era fruto de 

um processo que se iniciara com a experiência administrativa de Kubitschek no 

governo de Minas Gerais (MALAN, 1984). Contou com o apoio de técnicos 

experientes na promoção de infraestrutura e na assessoria econômica: Lucas Lopes, 

Cleanto Leite e Rômulo Almeida, dentre outros. Observa-se o ecletismo das 

contribuições: o planejamento do governo anterior, os diagnósticos da Comissão 

Mista Brasil-Estados Unidos, a técnica de demanda setorial tipicamente cepalina etc. 

Ao sintetizar a determinação desenvolvimentista do governo Kubitschek, o 

Plano de Metas assume o referencial da condução das forças do Estado, sobre a 

alocação dos recursos públicos e coordenação dos recursos privados para objetivos 

definidos. Representou a maior ação governamental de planificação geral, até então, 

com agregação dos setores de infraestrutura, de bens de capital e de consumo. 

Para identificação das semelhanças do caráter técnico e dos aspectos 

metodológicos entre a técnica de planificação cepalina e o Plano de Metas, alguns 

pontos devem ser destacados. As metas são derivadas do método de extrapolação 

sobre as demandas setoriais. Portanto, os comportamentos passados das 

demandas e das ofertas determinariam os resultados. A seleção dos setores é 

realizada por critérios conceituais: pontos de estrangulamento e de germinação; e 

quantitativos: relação intersetorial e demandas derivadas (LAFER, 1975). A técnica 

de planificação cepalina é relativamente distinta, porquanto parte de uma 

abordagem compreensiva, abrangente, ou seja, parte do conjunto macroeconômico. 

Após o estabelecimento de valores para a oferta agregada, calculados com uma 

técnica semelhante, de projeção, na qual são inseridos vários parâmetros, é que as 

demandas setoriais, correspondentes às metas, são estabelecidas. 

Segundo Sikkink (2009), a influência da Cepal sobre o Plano de Metas foi 

indireta, mas concentrada no BNDE, através dos trabalhos do Grupo Misto, ou 

através dos programas de qualificação de economistas patrocinados pela própria 
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CEPAL, com ênfase em planificação econômica. “Al mismo tiempo, puede decirse 

que el trabajo del BNDE con la CEPAL bajo la supervisión de Furtado no constituyó 

una influencia importante en la elaboración primitiva del programa económico de 

Kubitschek” (idem, p.165). Nas palavras de Cleanto Leite, “[...] era la coordinación, la 

sumatoria, un collage de varios programas, muchos de los quales se habían iniciado 

durante el gobierno de Vargas” (Cleanto Leite apud SIKKINK, 2009, p.159). 

No que tange à participação da CEPAL na elaboração deste instrumento de 

significado histórico na operacionalização de suas recomendações, percebe-se um 

frágil consenso entre os autores deste tema. Para Orenstein e Sochaczewski (2014, 

p. 162), “[a]s hipóteses que sustentavam o plano eram as mesmas usadas nas 

projeções do Grupo BNDE-CEPAL...”. No mesmo sentido, para Haffner (2002, p. 

114), “[a] colaboração do grupo misto CEPAL-BNDE foi relevante na origem do 

Plano de Metas, o qual esteve baseado e inspirado nas análises do grupo CEPAL-

BNDE, formado em 52 por membros da instituição e do recém-criado banco”. Para 

Ianni (1979, p. 148), “[o]bserva-se que os autores do programa de metas 

reconheceram, explicitamente, a influência do pensamento e da linguagem da Cepal 

nos estudos que resultaram na elaboração e execução daquele programa”. 

Furtado (1985, p. 175), da posição privilegiada de diretor do Grupo Misto 

BNDE-CEPAL, descreveu, assim, a situação: 

 
“Quando Juscelino Kubitschek pensou em formular um programa de 
governo voltado para a industrialização, buscou apoio na equipe do BNDE, 
a qual tinha à mão o estudo que vínhamos de concluir fora de toda 
visibilidade. Ali estavam calculadas metas referentes a todos os setores 
estratégicos, com explicitação do esforço de investimento a ser realizado 
para que a produção interna satisfizesse as crescentes necessidades do 
país em energéticos, produtos siderúrgicos, químicos, celulose e papel, 
principais bens de consumo duráveis e não duráveis, bens de capital, etc. A 
equipe de Kubitschek pôde, assim, em tempo record definir um conjunto de 
metas de produção, a serem alcançadas no período do próximo governo, 
que tinha a virtude de ser simples e coerente.” 

  
 
4.1.3 A CEPAL e a Tecnocracia Nacionalista no Brasil 

 

A partir do segundo governo Vargas, para avaliar as ideias da CEPAL na 

formulação da política econômica desenvolvimentista do Brasil, resta analisar a 

influência do pensamento cepalino sobre a formação de quadros da tecnocracia 

estatal, do setor acadêmico e da esfera privada da produção. É consensual o 

reconhecimento (BIELSCHOWSKY, 1988; LOUREIRO, 1997) de que a contribuição 
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da CEPAL ocorreu num ambiente novo, eclético e profícuo em publicações, 

conferências, debates, discussões teóricas. Havia fortes posturas nacionalistas, de 

discriminação contra o capital estrangeiro, intervencionistas, de forte participação 

estatal e liberais, de liberdade comercial e de prevalência do capital privado. A 

mudança da conduta estatal de forma tão aguda ocorrida no início da década de 

1950 e representada, basicamente, pela formação de um aparato técnico público em 

prol do desenvolvimento, requereu a lógica da tomada de decisão baseada em 

preceitos afinados com a doutrina cepalina em dois níveis. 

No primeiro, se situou esta influência sobre os agentes públicos envolvidos 

nos processos de organização das forças produtivas manobradas pelo Estado, para 

superar o subdesenvolvimento, como se deu, por exemplo, em relação à 

planificação econômica e à criação de entidades de fomento econômico (bancos 

públicos, empresas estatais etc.). No segundo nível, insere-se o efeito da ideologia 

cepalina, particularmente pela sua contribuição teórica, sobre os agentes 

responsáveis pelo gerenciamento das políticas macroeconômica, monetária, fiscal e 

cambial, em busca do crescimento econômico com estabilidade de preços. 

Foi significativo o impacto dos primeiros trabalhos da CEPAL na identidade do 

perfil doutrinário dos especialistas de destaque dos principais cargos da esfera 

econômica do governo Vargas. Deste grupo, destacaram-se Rômulo Almeida, 

advogado, assessor das comissões econômicas Brasil-Estados Unidos e Abbink. No 

cargo de chefe da assessoria econômica de Getúlio Vargas, Almeida simpatiza com 

as ideias cepalinas e publica na revista Estudos Econômicos, da Confederação 

Nacional da Indústria, CNI, resumos dos Estudos Econômicos da CEPAL, de 1949 e 

de 1951. O empuxo nacionalista e estatizante encontrará apoio de outros técnicos, 

tais como Inácio Rangel, advogado, e Jesus Pereira, sociólogo, ambos da 

assessoria econômica de Vargas. O BNDE recebe técnicos desenvolvimentistas não 

nacionalistas, favoráveis à intervenção estatal seletiva. Este era o perfil de Roberto 

Campos, diplomata, e de Glycon de Paiva, engenheiro16. 

 
 Àquela altura, a linguagem e as recomendações cepalinas tinham poder de 
reforçar a posição de todas as correntes desenvolvimentistas: eram bem 

 

_______________________________ 
16

 Conforme Bielschowsky (1988), o viés ideológico excessivamente crítico de Roberto Campos ao 
pensamento da CEPAL surge a partir de 1955. A própria obra autobiográfica de Campos (1995) ajuda 
a esclarecer esta questão. 
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recebidas na CNI e perfeitamente incorporadas pela corrente Lafer-Campos, 
'não nacionalista' (reunida na comissão mista [Brasil-Estados Unidos] e no 
BNDE, e pela corrente nacionalista cujas bases eram a Assessoria 
Econômica de Vargas e o próprio BNDE) (BIELSCHOWSKY, 1988, p. 378).  

 

Bielschowsky (1988) destaca alguns pontos das teses cepalinas que 

impulsionaram o movimento ideológico desenvolvimentista. A industrialização era a 

única alternativa para extinguir a pobreza e o subdesenvolvimento estava 

intrinsecamente  associado ao processo histórico das relações econômicas com o 

exterior. Dadas a escassez de recursos (capital e tecnologia) e as limitações 

externas (especialização e elasticidades), o esforço para a industrialização só se 

tornaria efetivo, através da planificação estatal. 

A corrente de economistas e técnicos desenvolvimentistas nacionalistas foi  

assumindo, progressivamente, compromissos com os postulados estruturalistas. 

Celso Furtado foi a maior expressão deste grupo, porquanto além de ter participado 

da formação doutrinária da CEPAL, respondia pela direção do Grupo Misto BNDE-

CEPAL. Furtado fora disponibilizado ao BNDE, quando de sua criação em 1952, 

com autorização de Prebisch, através de um convite de Roberto Campos, que 

ocupava o cargo de diretor econômico. 

 
Ele [Roberto Campos] nos visitou em Santiago, a Prebisch e a mim, expô-
nos o projeto de criação do Banco de Desenvolvimento e convidou-me para 
integrar a equipe da nova instituição[...] Prebisch sugeriu a fórmula 
conciliatória: criaríamos um grupo misto com técnicos da Cepal e do novo 
Banco de Desenvolvimento, sob minha direção, para abordar os problemas 
de mais longo prazo, que seriam o verdadeiro desafio a ser enfrentado pela 
nova instituição (FURTADO, 1985, p.154). 

 

Muito embora Campos já se identificasse com os princípios do liberalismo e 

da ortodoxia econômica, aceitava que a planificação econômica asseguraria a 

racionalidade da ação estatal, para alcançar os melhores resultados econômicos 

com recursos materiais e financeiros escassos, a mesma racionalidade que ajudaria 

a imunizar as decisões públicas contra as conveniências políticas e os 

favorecimentos partidários. A aproximação profissional entre Campos e Furtado 

definitivamente não deslocou os profundos alicerces teóricos e ideológicos das duas 

eminentes personalidades do desenvolvimentismo brasileiro. 

A trajetória do governo Vargas amplia a distância entre as duas correntes de 

autoridades e pensadores da formulação da política econômica, monetaristas e 

neoliberais, de um lado e, de outro, estruturalistas e nacionalistas. Ambas estavam 
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envolvidas na condução da economia brasileira, na década de 1950. Neste sentido, 

a ideologia cepalina seria utilizada como instrumento de defesa e de ataque pelas 

duas correntes. Divergências e críticas recíprocas, na esfera doutrinária, 

acompanharam o debate em relação aos instrumentos para o esforço nacional pela 

industrialização e em relação ao diagnóstico dos graves e recorrentes desequilíbrios 

da economia, a começar pela inflação. 

O maior expoente da esfera pública e dos meios acadêmicos, contrário ao 

pensamento da CEPAL, foi Eugênio Gudin, engenheiro de formação e prestigiado 

economista. Chefe da representação do Brasil em Bretton Woods, tinha amplo 

acesso aos principais círculos universitários da ciência econômica nos Estados 

Unidos. Após a apresentação de Furtado sobre as técnicas de programação 

econômica, na Sessão da CEPAL no Rio de Janeiro, em 1953, Gudin publica uma 

série de artigos com o título A Mística do Planejamento, o que ensejou resposta de 

Prebisch, através de alguns artigos, meses depois. O título, provocativo, escolhido 

por Prebisch, A Mística do Equilíbrio Espontâneo da Economia, era uma defesa da 

essência do pensamento da CEPAL. Desta feita, a resposta de Gudin partiu de 

Octavio Bulhões, também participante da comitiva brasileira em Bretton Woods e 

alto funcionário do Ministério da Fazenda, autor de um artigo crítico ao planejamento 

econômico publicado em meio ao calor dos debates (BIELSCHOWSKY, 1988; 

DOSMAN, 2011).  

A partir do alinhamento de Gudin, Bulhões e, posteriormente, Campos, 

acentua-se a defesa do nacionalismo econômico pelo quadro de especialistas e 

teóricos mais jovens, em posição oposta aos preceitos da ortodoxia econômica e às 

críticas à intervenção estatal na órbita econômica. Celso Furtado publica o livro A 

Economia Brasileira, em 1953, e sob a condição de funcionário da CEPAL, sofre 

uma repreensão administrativa pelo Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas. O livro “difundia uma linha de pensamento em clara oposição à escola 

ortodoxa que, dominando as publicações da Fundação Getúlio Vargas, pretendia 

monopolizar o enfoque 'científico' dos problemas econômicos. Partindo das posições 

de Prebisch, a quem era dedicado o livro, eu tentava ampliar o horizonte de 

reflexões em várias direções” (FURTADO, 1985,p. 172). Com a troca do comando 

editorial da revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, em 1953, 

amparada pela reformulação mais conservadora da instituição, a resposta do grupo 
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de Celso Furtado foi a publicação da Revista Econômica, em 1955, um acirramento 

da polarização dogmática e ideológica. 

A planificação era a principal realização de cunho instrumental por parte da 

CEPAL. Sintetizava a capacidade técnica da instituição, e era recebida com simpatia 

pelos jovens funcionários do Ministério da Fazenda, Banco do Brasil e BNDE. 

Conforme Loureiro (1997), este núcleo de pensadores e técnicos apresentava uma 

origem social e regional semelhante. Celso Furtado, Cleanto Leite, Rômulo Almeida, 

Jesus Pereira e Inácio Rangel eram provenientes de estamentos sociais tradicionais 

do serviço público do nordeste brasileiro e tinham formação predominante em 

ciências humanas. Assumiram o estruturalismo como substrato teórico e 

encontravam na Cepal o suporte para a defesa do vigor estatal, do nacionalismo e 

de redução da pobreza no Brasil. Segundo Bielschowsky (1988, p. 378), esse era “o 

grande núcleo ideológico da legitimação do desenvolvimentismo nos anos 50”. 

Este quadro de divisão da cúpula econômica do governo transbordava para o 

gerenciamento das principais variáveis macroeconômicas. Durante os dez anos que 

compreenderam o segundo governo Vargas, o de Café Filho e o de Kubitschek, o 

combate à inflação, o controle dos gastos públicos e a preservação das contas 

externas foram submetidos a diferentes interpretações e justificativas, ambas, 

invariavelmente, calcadas em dois pilares: o estruturalismo cepalino e o 

monetarismo acadêmico norte-americano. “As duas posições analíticas mais fortes 

em conflito eram a dos neoliberais e a dos desenvolvimentistas nacionalistas, esses 

últimos já de posse da argumentação cepalina básica [...]” (BIELSCHOWSKY, 1988, 

p. 436). O embate de ideias e, em consequência, das políticas públicas, não se 

limitava aos círculos acadêmicos, à cúpula da administração federal e às 

representações empresariais. O ambiente de maior polêmica e de defesa ardorosa 

de posições era o congresso nacional, onde as forças políticas geravam as pressões 

para as ações governamentais adequadas. 

No nível da coordenação macroeconômica, o persistente fenômeno da 

inflação da economia brasileira se transformou em tema sensível para as duas 

correntes de pensamento econômico do momento. O dogma monetarista de Gudin e 

Bulhões não lhes permitia tolerar nem mesmo a alteração do crédito ao consumo e o 

investimento como substituto da oferta de moeda na economia, dentro das 

discussões acerca da preservação do crescimento (VIANNA, 2014). No início do 

segundo governo Vargas, marcado por uma carestia inicialmente suportável, a 
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concepção de inflação estrutural da CEPAL ainda estava em gestação. Mas, os 

últimos anos do governo Vargas assistem à aceleração dos preços e o confronto de 

opiniões se intensifica. 

 
Neste momento, diferentemente do que ocorrera em meados dos anos 40, o 
que se põe em discussão não é mais a validade de uma política econômica 
de suporte à industrialização, mas o grande debate passa a ser o do ritmo 
que o governo poderia procurar imprimir ao desenvolvimento urbano-
industrial. Esse debate desdobrou-se nas discussões sobre o grau de 
tolerância admissível quanto aos desequilíbrios monetários e cambiais 
gerados no processo em curso e sobre a relação entre intervenção do 
Estado, superação dos desequilíbrios e continuidade do desenvolvimento 
(BIELSCHOWSKY, 1988, p. 421). 

 

A defesa do desenvolvimentismo, estimulada pelas altas taxas de 

crescimento econômico, associava a inflação do início da década ao processo de 

industrialização que se acelerava. A tolerância a certos níveis de inflação, sob 

determinadas circunstâncias reais da economia, já se prenunciava como 

característica do estruturalismo cepalino. E, segundo esta corrente, se a 

industrialização era o antídoto para o deficit do balanço de pagamentos, um mal 

causado por forças externas, a inflação, também, seria mais consequência do que 

causa das crises cambiais. “Desde os começos da Cepal, Prebisch rejeitara a visão 

simplista que dá o monetarismo dos fenômenos inflacionários, enfatizando a 

'vulnerabilidade externa' das economias primário-exportadoras” (FURTADO, 1985: 

183). Esta interpretação do processo inflacionário viria a se consolidar nos anos 

seguintes. 

Celso Furtado assumiu a frente da argumentação teórica, em favor da 

concepção de inflação estrutural, no caso brasileiro, num ambiente inflacionário mais 

estimulante a este debate, o do final do governo Vargas. Nesta época, jovens 

economistas da CEPAL, como Noyola Vasquez e Osvaldo Sunkel, separaram, 

teoricamente, as causas do processo inflacionário dos fatores de alimentação da 

contínua elevação dos preços. Argumentavam que os monetaristas, 

consequentemente, confundiam as verdadeiras causas ou pressões estruturais com 

os mecanismos de propagação da inflação de países como o Brasil. Somente estes 

últimos, fatores inerciais, estimulados por descontroles monetários, eram 

considerados pela ortodoxia da ciência econômica. (Idem, p.185) 
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De modo geral, os estruturalistas envolvidos na formulação de políticas 

púbicas estavam convencidos de que o planejamento econômico levaria à solução 

dos problemas do balanço de pagamentos e, consequentemente, da inflação e esta 

estaria condicionada a todos os fatores estruturais que arrastavam a contenção da 

elevação dos preços para o longo prazo: inelasticidade de oferta, termos de troca 

desfavoráveis, escassez de bens de capital etc. 

Este conjunto de argumentações veio favorecer a afirmação dos 

desenvolvimentistas no governo Kubitschek. O recrudescimento da inflação, 

descontrole das contas públicas e endividamento externo marcaram este governo 

em seus últimos anos. Novamente, surge a cisão entre as duas correntes, agora 

envoltas em mais um obstáculo: a pressão do FMI pela alteração do sistema cambial 

e por controle dos gastos. Em relação a esta situação, em meados de 1959 o 

governo rompe as negociações de acordo com o FMI, em meio a um programa de 

estabilização monetária. Evidenciou-se, assim, a prevalência da visão mais 

estruturalista e politicamente nacionalista deste governo, sensível às forças políticas 

populares e às pressões partidárias. Desde o início, estava comprometido com a 

industrialização, mesmo que fosse com o “financiamento inflacionário [...] sem nunca 

sacrificar o desenvolvimento pela estabilidade” (ORENSTEIN e SOCHACZEWSKI, 

2014, P. 165). 

O relato de Roberto Campos, a seguir, ilustrou esta situação, ao descrever o 

episódio de um convite que Kubitschek lhe havia feito e a Moreira Salles, para 

discutirem a situação conflitiva com o FMI. Alguns dias depois, o governo anunciava 

o rompimento das negociações com este organismo internacional, em meados de 

1959. 

Quando comparecemos ao palácio (Catete) para o almoço, aguardava-nos 
uma surpresa, que todos consideramos indelicada. Aberta a porta da sala 
de reuniões, já lá se encontravam Celso Furtado, Cleanto de Paiva Leite e 
Ewaldo Corrêia Lima, que tinham sido convocados mais cedo, 
aparentemente para instrumentarem Juscelino para o debate. Os três, que 
trabalhavam comigo no BNDE, pertenciam à chamada “corrente dos 
técnicos nacionalistas”. Já haviam obviamente persuadido Juscelino da 
inevitabilidade, senão da desejabilidade, de uma confrontação com o FMI 
[…] Celso Furtado falava no 'monetarismo vesgo' do FMI, acusando-o de 
prepotência (CAMPOS, 1995, p. 359). 

 

A próxima seção versa sobre o comportamento externo brasileiro, sob o 

prisma das concepções cepalinas, em relação à órbita internacional do 

desenvolvimento. Serão considerados os traços e as manifestações de destaque da 
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política externa brasileira, na área econômica, que diretamente, ou através de 

instâncias intermediárias, coadunam com o estabelecimento de um padrão 

comportamental das relações exteriores. O segundo instrumento de transferência de 

política, o estabelecimento de um padrão comportamental por uma organização 

internacional, será verificado nesta seção, através da prescrição, pela CEPAL, de 

uma conduta regional compatível com suas ideias e com as recomendações de 

política econômica comercial e cambial, adequadas à integração latino-americana. O 

conteúdo da seção será organizado em função das decisões e manifestações dos 

governos brasileiros, do período 1949-1959. Sendo assim, serão analisadas as 

posições brasileiras, em foros internacionais, sobre dois temas relevantes para a 

CEPAL: principal produto primário de exportação e mercado comum. As decisões 

brasileiras, em ambas agendas, têm efeitos expressivos em seus respectivos 

arranjos internacionais, haja vista o peso e a especialização da economia brasileira. 

 
4.2 A CEPAL e o Padrão de Comportamento Econômico Externo do Brasil  

 

A capacidade da CEPAL de estabelecer ou influir sobre o padrão de conduta 

do Brasil, na esfera internacional, pode ser aferida pela interpretação das decisões e 

ações brasileiras sobre o meio econômico exterior e, de forma mais ampla, da 

arquitetura da sua política externa relacionada a este propósito. Estas posturas 

nacionais, sobre a agenda econômica externa, devem encontrar respaldo nos 

preceitos da doutrina cepalina e nas recomendações da CEPAL para a formulação 

das principais políticas públicas voltadas para o desenvolvimento, e que tenham 

compromisso regional. O objetivo desta seção é verificar o respeito do Brasil a um 

padrão comportamental indicado pela CEPAL. É associar o perfil de condução da 

política externa brasileira, na agenda econômica da década de 1950, sob o ideário 

da CEPAL e demonstrar que o conjunto de prescrições de política econômica por 

esta instituição implicou atitudes brasileiras características destas indicações no 

meio internacional.   

Buscar a tipificação das respostas nacionais, influenciadas ou moldadas pelo 

pensamento cepalino, pressupõe que, previamente, tenha se processado a 

absorção deste conjunto de ideias, através do aparato discursivo, objeto de 

verificação empírica da primeira seção. É fruto desta segunda seção, a seguir, a 
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formulação de políticas, por parte das instâncias decisórias brasileiras, por 

convicção dos seus responsáveis, destinadas ao plano doméstico com efeito exterior. 

Neste sentido, verifica-se se os governos brasileiros, deste período histórico, 

assumiram e defenderam, explicitamente, através da política externa, os objetivos 

institucionais da CEPAL, tendo em vista os projetos nacionais de industrialização e 

de autonomia externa. Para tal objetivo, serão discutidas as posições assumidas 

pelos representantes diplomáticos brasileiros, em foros internacionais patrocinados 

pela CEPAL. 

 
4.2.1 O Pensamento da CEPAL e o Nacionalismo Estatizante de Vargas 

 
 A defesa do desenvolvimento nacional representa o marco da política externa 

brasileira durante a década de 1950. A expressão desenvolvimento é constante nos 

títulos e sínteses dos principais textos sobre a política externa do Brasil, do período. 

Para Hirst (1996, p. 211), a primeira “ideia básica” da política internacional do 

segundo governo Vargas era “de que as relações econômicas externas deveriam 

contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento econômico brasileiro”. Para 

Vizentini (1996, p.231), “na percepção de JK, urgia retomar o projeto de substituição 

de importações […] abandonado com o suicídio de Getúlio Vargas”. Na obra de 

Cervo e Bueno (História da Política Exterior do Brasil, 1992, p.247), este período 

recebeu o título de “Alinhamento e desenvolvimento associado”. A mesma 

importância da busca pelo desenvolvimento na política externa brasileira pode ser 

identificada em Malan (1984) e Vianna (2014). 

Dois traços sintetizam as ações de política externa do segundo governo 

Vargas, na área econômica (VIANNA, 2014). O primeiro corresponde aos esforços 

de obter cooperação e auxílio financeiro junto aos Estados Unidos. O segundo 

corresponde às ações destinadas a atingir maior autonomia econômica, em função 

das limitações da realidade primário exportadora. Ambos encontram amparo no 

quadro referente às propostas de políticas de desenvolvimento concebidas pela 

CEPAL. Comum às decisões tomadas nestas duas frentes do setor externo 

econômico, havia a presença ideológica de razoável defesa do nacionalismo por 

grupos políticos influentes.   

 
A volta de Vargas ao poder significava, então, o retorno ao país da 
aspiração à industrialização acelerada, que poderia ser realizada a partir 
dos moldes da Cepal, ou seja, de acordo com as propostas da instituição 
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para a época, condição 'sine qua non' para o progresso social e a 
autonomia nacional. Tentava-se consolidar, portanto, uma política de 
desenvolvimento econômico independente, apoiada nas forças populares e 
nacionalistas e cujo comando caberia ao Estado, que era o papel 
fundamental dado pela Cepal para os governos que estavam querendo se 
industrializar (HAFFNER, 2002, p. 31). 

 

Em relação ao primeiro, as demandas brasileiras apresentadas ao governo 

norte-americano em 1951, no início da gestão do chanceler João Neves da Fontoura, 

eram, essencialmente, econômicas. Liberalização de crédito junto ao Eximbank e de 

financiamento de projetos, através do Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (MALAN, 1984). O pleito do governo brasileiro de efetivação de 

uma Comissão Mista, entre os dois países, que auxiliasse, tecnicamente, as 

autoridades econômicas no Brasil para a implantação de projetos de industrialização 

demonstra, claramente, esses dois aspectos. Havia a determinação governamental 

de viabilizar a industrialização, através do Estado, e os recursos deveriam ser, 

preferencialmente, originários de empréstimos públicos, com menor risco de 

desnacionalização, em relação aos investimentos externos. 

Entretanto, coube ao governo norte-americano, sobretudo a partir da 

administração Eisenhower, em 1953, reforçar o princípio de que as agências 

multilaterais deveriam se encarregar de oferecer os mecanismos de financiamento 

aos projetos de infraestrutura no Brasil. As resistências nacionalistas de Vargas 

estavam bem explicitadas pela determinação do governo de justificar o deficit do 

balanço de pagamentos, no descontrole contábil das remessas de lucros ao exterior. 

Tais arroubos nacionalistas suscitavam, na percepção do governo norte-americano, 

os equívocos da administração econômica do Brasil, em não aceitar a flexibilidade 

cambial, o livre acesso do capital estrangeiro, além de dificultar, artificialmente, as 

remessas de lucros (MALAN, 1984). 

Enquanto a administração Vargas se empenhava em estimular a 

industrialização, com respeito aos interesses nacionais, por instrumentos 

macroeconômicos, fiscais e cambiais questionáveis, encontrava resistência, 

marcadamente liberal, pelo principal aliado econômico, o governo estadunidense. 

Este quadro conjuntural era agravado pela crise cambial e pela inflação. Vianna 

(2014) relativiza os aspectos nacionalistas, em relação ao desgaste das relações 

econômicas com os Estados Unidos: “realmente decisiva foi a deterioração da 
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situação cambial do Brasil ao longo do ano de 1952, culminando com o acúmulo de 

vultosos atrasados comerciais” (idem, p. 129)17. 

 
Ao mesmo tempo, o governo norte-americano tornava-se cada vez menos 
simpático às medidas econômicas de cunho nacionalista que vinham sendo 
adotadas por Vargas, destacando-se, então, a regulamentação da remessa 
de lucros dos investimentos estrangeiros e a criação de uma empresa com 
participação majoritária do Estado para exploração e refinação do petróleo. 
De fato, os desdobramentos concretos dos entendimentos econômicos 
Brasil-Estados Unidos, a partir de 1953, revelaram o aprofundamento de 
uma relação assimétrica, na qual o espaço de negociação para o Estado 
brasileiro se mostrava cada vez mais limitado (HIRST, 1996, p. 218). 

 

Os atritos decorrentes das divergências entre os dois governos se 

concentravam nas decisões de política econômica doméstica brasileira, que, por um 

lado, geravam efeitos contrários aos interesses econômicos dos Estados Unidos, e, 

por outro, representavam um desafio à substância ideológica das posições 

defendidas por seus governos. Portanto, não haveria incoerência em deduzir que a 

contestação norte-americana se devia mais aos meios empregados para atingir o 

desenvolvimento do que ao objetivo em si. 

Em tese, a adoção de um programa desenvolvimentista era compatível com a 

visão modernizante do governo Truman de respeito à aliança militar em defesa da 

liberdade. O polêmico ponto IV de sua doutrina de política internacional, ao tornar “o 

conhecimento técnico norte-americano disponível às regiões mais pobres”, é um 

aceno à cooperação, imprescindível para a superação do atraso relativo das nações 

e do subdesenvolvimento. O apoio ostensivo à Comissão Mista Brasil-Estados 

Unidos, CMBEU, por parte desta administração, é um fator inequívoco do 

compromisso com a industrialização brasileira. 

Entretanto, as premissas cepalinas justificavam comportamentos menos 

convenientes à interpretação liberal do multilateralismo. Ao seguir determinadas 

alternativas para a concretização do projeto desenvolvimentista, o governo Vargas 

assumiu princípios e adotou medidas que colidiam com a nova ordem econômica 

 

_______________________________ 
17

 O autor apresenta fatores significativos, internos ao governo dos Estados Unidos e às agências 
Eximbank e Banco Mundial, para relativizar a justificativa do nacionalismo de Vargas, exacerbado 
pelo rigor do controle das remessas, como motivo determinante do encerramento da Comissão Mista 
e da interrupção do financiamento de projetos em curso no BNDE. A nova lei de remessas, n. 1807, 
de janeiro de 1953, reconheceu o direito de reinvestimento e esta se configurou como uma legislação 
das menos restritivas da América Latina, “As causas que determinaram o encerramento da CMBEU e 
a interrupção do financiamento de seus projetos não devem ser buscadas numa suposta virada 
nacionalista do governo” (idem, p. 128). 
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internacional ocidental em formação. O ambiente político doméstico propiciava esta 

postura. “A ausência de uma política latino-americana dissociada dos interesses 

norte-americanos era estimulada pela visão de mundo da elite brasileira” (HIRST, 

1996, p. 220). 

A participação estatal preferencial em setores estratégicos, como o petrolífero, 

fechados ao capital externo, encontrava tolerância nas diretrizes da planificação 

cepalina, mas inibia o principal efeito positivo da livre circulação de capitais, o de 

suplemento à escassa poupança doméstica. A proposta original de Vargas para a 

criação da Petrobrás, de capital misto, nacional e estrangeiro, conciliava as posições 

divergentes dos núcleos técnicos dos economistas e especialistas do seu entorno. 

Entretanto, o resultado do projeto no congresso, em meio ao embate partidário e ao 

calor ideológico, foi a estatização do setor. 

 
Durante todo o período de tramitação no Congresso do projeto petrolífero, 
foi manifestada por atores privados e governamentais norte-americanos, 
uma profunda insatisfação quanto ao direcionamento da questão no Brasil. 
O descontentamento de Washington aparecia não apenas em pressões 
diretas ao governo brasileiro, mas também através de uma 'indisposição' 
generalizada, manifestada junto a Vargas e seus colaboradores. Este era 
identificado como o principal responsável pela onda nacionalista no Brasil, 
que de acordo com a administração norte-americana, vinha sendo 
estimulada por sua atitude excessivamente complacente com as forças 
comunistas locais (HIRST, 1996, p. 227). 

 

Projetos de infraestrutura de competência exclusivamente estatal, energia e 

transportes, por exemplo, considerados essenciais na terminologia cepalina, tendo 

em vista a noção de autonomia, inibiam a livre iniciativa, drenavam os parcos 

recursos públicos nacionais ou de agências internacionais (MALAN, 1984; VIANNA, 

2014). E, sob a ortodoxia da análise econômica, estimulavam desequilíbrios 

domésticos, como a inflação e elevação da taxa de juros interna. Mais sensível em 

termos ideológicos, as restrições não tarifárias às importações (licença prévia) ou 

mecanismos artificiais de preservação dos preços do café e do açúcar contrariavam 

as leis de mercado e as vantagens comerciais recíprocas. 

“Realmente decisiva foi a deterioração cambial do país ao longo do ano de 

1952, culminando com o acúmulo de vultosos atrasados comerciais. A partir daí, o 

Banco Mundial decidiu interferir na condução da política econômica por parte do 

governo brasileiro [...]” (VIANNA, 2014, p.129). O governo brasileiro imprimia uma 

natureza reguladora, estatizante e, de certo modo, até protecionista, ao dirigir a 
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economia brasileira. Os reflexos chamavam a atenção crítica do governo dos 

Estados Unidos, sobretudo após 1953. 

Outro fato que gerava desgaste do Brasil, aos olhos dos Estados Unidos era a 

participação brasileira no Pacto ABC, promovido por Perón e bem recebido por 

Vargas. Nacionalismo e populismo com forte conotação regionalista não eram bem 

avaliados por análises conservadoras, preocupadas com a resistência a inspirações 

socialistas, mesmo que conduzidas por mera retórica. Em termos concretos, há 

razoável justificativa tática, por parte do Brasil para a celebração do Acordo 

Comercial com a Argentina. A realidade econômica internacional se mostrava cada 

vez mais adversa para as condições de exportação dos produtos brasileiros. “Do 

ponto de vista brasileiro, o Acordo apresentava a vantagem de evitar o desembolso 

em dólares” (HIRST, 1996, p.225). O balanço de resultados obtidos pelo governo era 

dificilmente previsível naquele momento, e coube ao assento confortável da análise 

histórica para julgamento posterior, considerá-los inexpressivos. 

Este ambiente externo adverso era o tema comum nas pautas de discussão 

da CEPAL: escassez de dólares, compensações bilaterais, dependência externa de 

poucos produtos de baixo valor agregado etc. A assinatura do Acordo ocorrera em 

data próxima à Sessão da CEPAL, no Rio de Janeiro, e Vargas já dispunha de pleno 

conhecimento dos objetivos doutrinários da Comissão Econômica. Mesmo que se 

possa extrair fortes variáveis estratégicas ou resultados políticos deste entendimento 

bilateral, é compreensível a decisão de Vargas, sobretudo, se se reconhece sua 

posição contestadora da ordem econômica internacional vigente e seu desejo de 

maior capacidade de barganha diplomática. 

Em outubro de 1953, foi editada a histórica Instrução 70 da Superintendência 

da Moeda e do Crédito, SUMOC. Através deste dispositivo legal18, instituiu-se o 

sistema de taxas múltiplas de câmbio com leilão de divisas. O objetivo seria 

estimular as exportações em uma conjuntura internacional desfavorável: crise de 

escassez de dólares, guerra da Coréia etc. Segundo Malan (1984), embora tivesse 

havido compreensão pelo FMI em relação à grave crise cambial brasileira, e práticas 

semelhantes estivessem sendo adotadas em muitos países, tais medidas 

 

_______________________________ 
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 Lei n. 1.807, de janeiro de 1953, a chamada Lei do Mercado Livre, criara um regime cambial 
flexível com alterações e regulações posteriores, através da Instrução 70. 
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encontravam resistência das autoridades americanas, devido ao protecionismo 

comercial subjacente. 

Há que se reconhecer que, implícito a este engenho cambial, havia uma 

prática fiscal criticável, sob diversos aspectos. A receita fiscal proveniente deste 

instrumento ostensivo de manobra governamental sobre as exportações e as 

importações, certamente, era expressiva, conforme estimativas. Visto que parte das 

importações não essenciais deveriam pagar preços elevados pela moeda 

estrangeira em leilões, o governo se apropriava da diferença decorrente das taxas 

menores das exportações de produtos primários. Estas taxas de câmbio “oficiais” 

haviam sido estabelecidas em patamares bem inferiores aos do mercado pela 

SUMOC, e eram, por direito, adquiridas somente pelo Banco do Brasil. Segundo 

Baer (1985, p. 47), “as taxas de câmbio para as exportações permaneceram sempre 

defasadas em relação à taxa de inflação. Aparentemente, deveu-se isso a estar o 

governo interessado na receita adicional que o sistema poderia proporcionar”. Como 

se aponta posteriormente, nas discussões do governo Kubitschek com o FMI, o 

atrito se instalaria. 

 
4.2.2 Governo Kubitschek: Abertura ao Investimento Externo e Operação Pan-

Americana 

 

A despeito da sua curta duração, o governo Café Filho (1954-1955) 

apresentou contrastantes práticas em sua busca pela estabilização econômica, se 

comparado ao populismo de Vargas. Na esfera econômica, duas frentes com 

obstáculos difíceis de serem superados atestaram os compromissos político-

partidários do novo governo. O combate à inflação e a solução da crise cambial 

foram enfrentados por um grupo técnico conservador, tendo à frente do Ministério da 

Fazenda Eugênio Gudin, reconhecido monetarista, chefe da delegação brasileira em 

Bretton Woods e principal crítico das propostas cepalinas. As soluções adotadas 

eram essencialmente ortodoxas, seja pelo diagnóstico ou pelos instrumentos de 

combate à inflação, seja pela interpretação das causas das distorções do regime 

cambial brasileiro (PINHO, 2014). 

 
Gudin impressionaria muito positivamente a comunidade financeira 
internacional, pelo firme propósito de implementar medidas austeras no 
combate ao desequilíbrio orçamentário, visto pela ortodoxia financeira como 
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o principal responsável pelos desajustes externo e interno (PINHO, 2014, p. 
144). 

 

Portanto, a tônica saneadora do governo Café Filho era mais conservadora e, 

reforçada pela própria condição temporária do governo, menos comprometida com 

decisões de cunho desenvolvimentista. A presença de figuras, como Campos e 

Bulhões, comprometidas com a disciplina fiscal e o respeito ao mercado externo, na 

cúpula da administração econômica do país, ensejava a simpatia das autoridades 

americanas do novo governo Eisenhower, mais reticentes em dar prosseguimento 

aos acordos de cooperação financeira estabelecidos, durante o governo Truman, 

através do Eximbank19. Com resultados pouco expressivos junto às autoridades 

econômicas do Tesouro americano, do Eximbank e do Banco Mundial, Gudin obteve 

dos bancos privados americanos a concessão de créditos de maior vulto para 

atenuação da crise cambial. 

Em meio à redução das disponibilidades orçamentárias do governo americano, 

verificou-se a ênfase em valorizar os recursos dos bancos particulares e das 

atribuições específicas de instituições multilaterais, como era o Banco Mundial. Para 

esta última tarefa, o Banco Mundial havia criado a Corporação Financeira 

Internacional, um braço mais engajado ao setor privado, mas de pouca 

disponibilidade de recursos. “Tal proposta resgatava a polêmica quanto ao 

tratamento a ser concedido à América Latina que resultou no abandono durante o 

governo Eisenhower da política de apoio governamental à região e que atingiria seu 

clímax com o incentivo dado pela administração republicana à centralização no 

Banco Mundial dos empréstimos à América Latina” (idem, p. 145). 

As mensagens iniciais do governo Kubitschek já indicavam maior atenção aos 

problemas do desenvolvimento econômico. Em uma longa viagem ao exterior, antes 

de tomar posse, em janeiro de 1956, o presidente tornou claro o esforço para atrair a 

atenção das autoridades estrangeiras para a realidade promissora da economia 

brasileira. O Plano de Metas era a formalização de um programa acelerado de 

crescimento econômico cuja viabilidade não poderia prescindir do capital estrangeiro. 

Malan (1984) destaca dois problemas de órbita externa que criavam uma moldura de 

 

_______________________________ 
19

 Vide Malan (1984, p. 73), reprodução textual do relato do ex presidente do Banco Mundial, 
conforme Mason e Asher, de que os Ministros da Fazenda, Lafer, Aranha e Gudin, de 1953 a 1955, 
receberam a advertência de que novos recursos do Banco Mundial dependeriam “das perspectivas 
da economia brasileira”. 
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restrições aos investimentos necessários: a situação lastimável das contas externas, 

recheadas de pesados compromissos de curto prazo e a conjuntura negativa do 

mercado (preço) do café. Para cada uma destas questões, as soluções paliativas 

viriam a se arrastar durante todo o governo. 

 Estes temas eram comuns no âmbito de discussões da CEPAL. Encarado 

pela CEPAL através do prisma estruturalista, o desequilíbrio histórico do Balanço de 

Pagamentos restringia a capacidade de importação de bens de capital. 

Representava uma barreira ao estímulo à substituição das importações, política 

implícita no Plano de Metas. Os arranjos do regime cambial de taxas múltiplas 

persistiram, para garantir determinadas importações essenciais, ajudar a conter o 

ímpeto inflacionário da economia e, ainda, preservar as receitas das exportações de 

café. Em relação às condições do café no mercado internacional, os acordos 

internacionais em andamento recebiam amparo nos trabalhos técnicos da CEPAL. 

Quando lançou a Operação Pan-Americana20 , OPA, em 1958, o governo 

Kubitschek enfrentava um conjunto de circunstâncias econômicas internas e 

externas desafiadoras à continuidade do projeto industrialista e modernizante. Esta 

mobilização regional, principal movimento de ação diplomática daquele governo, 

chegou a se constituir num ponto de inflexão para definição da política externa 

brasileira como essencialmente desenvolvimentista. O impacto pode ser 

dimensionado pelo fato de que “[p]ela primeira vez, uma proposta de ação conjunta 

inter-americana era feita por um país que não os Estados Unidos” (SETTE, 2000, p. 

251). 

A conotação nacionalista da OPA não implicava discriminação ao capital 

estrangeiro (VIZENTINI 2000), mas certamente, defendia o suporte da cooperação 

econômica com os Estados Unidos, através de suas fontes públicas, em que as 

condições de empréstimos eram bem mais favoráveis. “Nesse sentido, Silva (1992) 

considera que a OPA apresenta […] igualmente uma dimensão técnica e econômica, 

ajustada às necessidades e aos objetivos da política econômica interna e externa e 

retratando as influências do pensamento desenvolvimentista da Cepal” (OLIVEIRA, 
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 Conjunto de princípios da política externa brasileira lançadas pelo governo JK, em 1958, voltadas 
para o desenvolvimento econômico. A partir de reconhecimento regional, visava afirmar os elementos 
necessários à solução do subdesenvolvimento: abertura ao capital estrangeiro, ampliação do crédito 
e empréstimo oriundos de organismos públicos internacionais e melhoria dos termos de troca 
comercial da região (OLIVEIRA, 2005; VIZENTINI, 1996). 



240 

 

2005, p. 84). O surgimento de novas instituições internacionais de fomento, 

destinadas ao desenvolvimento regional, com a simpatia da CEPAL, estava bem 

respondido, por exemplo, pela criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 

em 1960. Segundo interpretação predominante, este foi o efeito concreto mais nítido 

da iniciativa brasileira. 

A OPA, sob a mensagem constitutiva e a justificativa política dos seus 

idealizadores, apresentou vários elementos característicos do escopo de atuação da 

CEPAL, em termos doutrinários e institucionais. Dentre estes se destacaram: 

 
                   i) a manifestação do regionalismo latino-americano; 

                   ii) o principal objetivo era o desenvolvimento econômico; 

                   iii) os Estados Unidos deveriam priorizar a cooperação econômica  

com a região, através de recursos públicos. 

 
No que confere à questão da integração, os Estados Unidos condenaram a 
ideia porque estava intimamente ligada à Cepal, que era um órgão malvisto 
por esse país, tanto no nível de governo como dos investidores privados, 
isto porque não se confiava nas propostas da instituição, muitas vezes 
caracterizada como de linha socialista devido a seu discurso em torno das 
reformas que deveriam ser efetivadas dentro da América Latina (HAFFNER, 
2002, p. 205). 

 

Os últimos anos do governo Kubitschek asseguraram a liderança econômica 

do Brasil na América Latina. De forma incontestável, através da formação dos 

setores de bens de capital e de consumo durável, a economia brasileira se revelava 

numa espécie de comprovação considerável das proposições cepalinas. A 

progressiva redução da dependência primário-exportadora, a industrialização 

acelerada e a modernização urbana eram objetivos precípuos da CEPAL. Contudo, 

além da persistência de desajustes econômicos internos e externos, a nova 

realidade chamou a atenção dos técnicos da CEPAL para aspectos menos 

contemplados pelos governos brasileiros, em sua busca pelo desenvolvimento: 

desequilíbrios regionais e a persistência das desigualdades sociais. 
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4.2.3 Diplomacia para o Mercado Comum Regional e os Acordos de Produtos 

Primários 

 

Nos primeiros Estudos Econômicos da Cepal (1951 e 1953), apoiados por 

considerações técnicas e alertas dos representantes das economias menores nas 

sessões dos anos iniciais (Rio de Janeiro, 1953 e Bogotá, 1955), foi respeitada a 

imperativa necessidade de preservação das principais fontes de renda do setor 

agroexportador, durante o processo de substituição das importações. Maior 

intensidade tecnológica com crescente participação industrial requer prolongado 

período de alteração dos polos dinâmicos da economia (Comitê IV, E/CN 12/ AC 21/ 

SR 1, 2 e 5 de 20 abr. 1953; E/CN 12/AC30/SR3 de 06 set. 1955). No caso do 

modelo primário-exportador, os agentes não podem prescindir da renda das 

exportações de produtos agrícolas e da ocupação da maior parcela da população, 

de forma repentina. Durante esta fase, a pressão da demanda causada pelos 

investimentos e gastos públicos e a inelasticidade de oferta agravada pela 

contenção das importações podem gerar mais distorções. Durante as sessões da 

CEPAL, destacou-se a defesa geral dos governos pela melhoria das condições 

técnicas e econômicas da agricultura latino-americana. Foi criado um comitê 

permanente destinado ao debate das questões da agricultura, desde o início das 

reuniões bianuais (E/CN 12/60 de 23 jun. 1948; E/CN.12/AC1/SR4 de 04 jun. 1949). 

Na década de 1950, alguns poucos produtos agrícolas compunham as 

receitas das exportações brasileiras. Entre 1950 e 1951, a participação do café na 

pauta de exportações passou de 60% para 74%, aproximadamente (MALAN, 1984). 

O café foi o responsável pelas oscilações das exportações neste período. Além da 

elevação significativa do preço do café no mercado internacional, no início da 

década, houve redução das exportações de outros produtos, como foi o caso do 

algodão. Entretanto, em 1954, a quantidade exportada sofreu drástica queda e os 

resultados dos anos posteriores foram desalentadores. É paradoxal que as 

exportações deste produto, em 1960, tivessem totalizado um valor inferior ao total de 

1950, em valores absolutos (Idem, 1984). Estas variações justificaram a 

necessidade do tratamento especial que as exportações dos produtos primários 

receberam das autoridades econômicas brasileiras, através de dois instrumentos 

principais: acordos internacionais e expedientes cambiais de regulação. 
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O Brasil apoiou a decisão da CEPAL, durante a Sessão de Bogotá, Colômbia, 

em 1955, quando esta solicitou ao Conselho Econômico e Social Interamericano a 

criação de uma comissão de representantes para elaborar um estudo geral do 

mercado de café, com o seguinte propósito: “[...] adopting measures of international 

co-operation capable of apreciably reducing the range of fluctuations in the price of 

coffee and keeping them within the limits satisfactory for producers and consumers” 

(E/CN 12/AC 30/ 6 de 10 set. 1955). A CEPAL já havia assumido, em nível técnico 

interno e com razoável discrição, a importância das negociações internacionais para 

a preservação das condições de mercado dos produtos básicos. 

 Sob o ponto de vista diplomático, as empreitadas de articulação entre 

produtores de commodities eram encaradas com reservas pelos Estados Unidos e 

outros países importadores. Entretanto, o princípio da deterioração dos termos de 

troca e a inelasticidade de demanda dos produtos primários constituía o cerne do 

pensamento cepalino21 . E tais premissas teóricas já eram muito utilizadas pela 

argumentação diplomática brasileira (ALMEIDA, 2009). 

Com a aceleração da produção cafeeira africana, dificilmente, o Brasil, maior 

exportador mundial, poderia manter os níveis de receita destas exportações. Em 

1957 o Brasil alcança um acordo pioneiro de fixação de preço do café, com vários 

países latino-americanos e Portugal. Tem início a prática, depois recorrente, de 

contenção da oferta e de estabelecimento do preço mínimo para a exportação do 

café. Nos anos seguintes, a oferta africana do produto já era expressiva e a queda 

do preço internacional gerou impacto significativo na balança comercial brasileira. 

Os primeiros acordos de cotas de exportação, com a participação de países 

africanos, tiveram início em 1959, através do Acordo Internacional do Café. O Brasil 

passou a atuar de forma proeminente em organismos internacionais especializados, 

para obtenção de acordos internacionais de intervenção, nos mercados de oferta e 

de demanda (SETTE, 2000). Para lograr os resultados desejados, a adesão dos 

Estados Unidos foi fundamental, sob a condição de principal mercado consumidor 

mundial. Em 1962, foi criada a Organização Internacional do Café. 

Em relação às práticas cambiais adotadas pelo governo brasileiro, neste 

período, a Instrução 70 da SUMOC, baseada num regime de taxas múltiplas, era 

 

_______________________________ 
21

 Conforme Sette (2000, p. 250), “[...] a doutrina foi muitas vezes usada de forma simplificada ou 
simplificadora, até tornar-se um monótono chavão em reuniões internacionais”. 
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capaz de regular a remuneração do exportador de café. Em 1953, a taxa de câmbio 

para as exportações de café era fixa e oficial, ou seja, o exportador deveria vender 

sua receita em moeda estrangeira, a uma taxa bem abaixo da taxa negociada pelo 

mercado. Com isso, o governo procurava viabilizar as exportações de produtos 

menos competitivos, com taxas mais desvalorizadas, “sem prejuízo da receita 

cambial obtida com produtos de demanda inelástica em relação ao preço e que 

estavam obtendo altas cotações no mercado internacional”, como era o caso do café 

(VIANNA, 2014, p. 130). Esta intervenção deixou o mercado cafeeiro sob 

expectativas e postergação dos negócios. A retomada significativa das exportações 

ocorreu quando, ao suceder Horácio Lafer, em junho de 1953, o Ministro da 

Fazenda, Osvaldo Aranha melhorou as condições cambiais dos exportadores. 

Com a elevação abrupta das cotações, causada por fatores climáticos no 

Brasil, o governo dos Estados Unidos promoveu uma forte campanha de redução do 

consumo e de restrições às compras de café do Brasil. As vendas externas do 

produto sofreram drástica redução em 1954. 

Mais uma vez, medidas pontuais do governo brasileiro aliviaram as condições 

do exportador e permitiram as vendas externas, com preços mais baixos. Contudo, a 

receita do governo proveniente dos ágios e leilões sofreu redução e comprometeu a 

sua principal alternativa de poder arcar com as despesas públicas, sem ampliação 

do crédito doméstico ou de emissão monetária. O combate à inflação estava 

comprometido (VIANNA, 2014). 

No governo Café Filho, à frente do Ministério da Fazenda, a gestão Gudin deu 

sequência à política de confisco cambial das exportações de café para continuar o 

combate à inflação. Após Gudin, o novo ministro, Whitaquer, em 1955, tentou 

liberalizar o mercado de exportação de café, absorvendo um preço internacional 

mais baixo, suprimindo o confisco e reduzindo a compra para formação de estoques, 

prática tradicional da história cafeeira brasileira. Esta última medida sempre 

representou elevado custo para o orçamento público de uma economia de finanças 

precárias. Estes ensaios foram atropelados pela condição transitória de sua gestão. 

De 1955 a 1961, a cotação internacional do café declinou significativamente 

(MALAN, 1984). Esta fonte histórica de receita cambial não dispunha da mesma 

capacidade de arcar com os maiores compromissos externos da industrialização 

acelerada do governo Kubitschek. A redução do peso do café para o setor externo 
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da economia brasileira acompanhava a mudança estrutural de redução relativa das 

importações de bens de consumo, mas não era capaz, ao mesmo tempo, de 

suportar os demais encargos das importações essenciais (trigo e petróleo), bens de 

capital e as remessas financeiras crescentes, de um novo padrão de acumulação do 

capital, associado ao capital estrangeiro. 

Em 1959, a Sessão da CEPAL, na cidade do Panamá, presenciou uma 

participação brasileira propositiva, embasada e afirmativa. A leitura das atas das 

reuniões referentes ao tema do mercado comum regional mostra que as detalhadas 

argumentações do representante brasileiro, destacado possuidor de amplo domínio 

dos aspectos técnicos, demonstraram ponderações calcadas em objetivos 

claramente definidos. O eixo condutor da posição brasileira, claramente realista, não 

colidiu com a preferência do secretariado da CEPAL, pois foi de que a proposição de 

uma zona de livre comércio, em termos preliminares, seria a mais adequada, em 

função da heterogeneidade estrutural, desníveis relativos de desenvolvimento e 

problemas específicos das economias latino-americanas. Conforme exposição do 

representante brasileiro, havia diferenças consideráveis em relação à dimensão dos 

mercados, população, renda, custo da mão de obra e outras especificidades sociais. 

A formação do mercado comum, em tese, envolve harmonização comercial e 

tarifária pouco factível de se realizar, rapidamente, devido a estas particularidades 

ou aos “elementos de diferenciação de produção” (E/CN 12/ SR 7 de 11 mai. 1959). 

Não há como desconsiderar a liderança industrial alcançada pelo Brasil, como 

fator de reavaliação dos seus interesses, quanto ao comércio extrarregional, tendo 

em vista, por outro lado, a ampla pauta de importações de bens duráveis, 

persistente na maioria das economias latino-americanas, notoriamente pouco 

industrializadas. A afirmação seguinte do representante brasileiro, Embaixador Silva, 

após extensa e sólida argumentação, sintetiza as expectativas do governo. “Lo que 

hace falta es un margen de preferencia que induzca a los importadores a comprar 

dentro de la región y no fuera de ella [...]” (E/CN 12 /C 1/ SR 6 de 13 mai. 1959). O 

mercado comum pressupõe reciprocidades dos membros difíceis de serem 

equilibradas, pois havia economias com indústrias muito jovens, e outras fortemente 

dependentes de tributos aduaneiros. Países de economia exclusivamente agrícola 

de pequeno porte não suportariam tarifas alfandegárias elevadas para artigos 

industrializados. Certamente, tais interesses não se alinhavam às perspectivas 

comerciais brasileiras. 
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Los actuales problemas y condiciones económicos de los países 
latinoamericanos son tan complejos y variados que en caso de tomarlos a 
todos en consideración al redactarse el acuerdo, habrá probablemente más 
excepciones que reglas. Además, las reglas que se formulen en una etapa 
tan incial pueden resultar em verdadero obstáculo a la formación del 
mercado común...la delegación de Brasil es partidaria que se adopte un 
codigo de principios, o sea las bases que se exponen en el documento, que 
sirva para regir las normas que seguirán los países latinoamericanos en sus 
relaciones comerciales mutuas y com terceros países. Esas bases servirán 
como punto de partida para acuerdos subregionales y sectoriales...en vez 
de entorpecer el progresio hacia un mercado común, pueden ser muy bien 
la forma más eficaz de convertirlo em realidad (Exposição do Representante 
do Brasil, Embaixador Silva. E/CN 12/ C 1/ SR 10 de 15 mai. 1959). 

 

As expressões “medida de transição” e defesa de “prudência nas etapas 

iniciais” (E/CN 12 /C 1/SR 12 de 20 mai. 1959) comportariam até arranjos menos 

integrados, como seria o caso de uma união alfandegária, sem comprometer a meta 

final do mercado comum. A postura “etapista” brasileira encontrava aval diretamente 

no suporte da CEPAL em relação à conveniência de acordo sub-regional na América 

Central. A reticência brasileira sobre a adoção de regras restritivas e uniformes 

guardava motivação pela preferência da consolidação inicial de acordos sub-

regionais, tal como o Brasil empreendia com os demais países do sul do continente. 

As negociações deste subgrupo estavam em franca evolução. O Brasil privilegiava a 

complementaridade, em parceria com os vizinhos sulistas, e visava às demais 

vantagens econômicas ou geográficas mais evidentes. 

Por outro lado, medidas de redução tarifária isonômica e progressiva, no 

comércio intra-regional, paralelas à liberação cambial, estavam sendo consideradas 

pelos defensores de um processo mais direto à integração, mesmo que observadas 

as capacidades adaptativas. Contrário a esta proposta, declarou o representante 

brasileiro: “Los que más necesitan essas restricciones, es decir los países que se 

encuentran en las primeras etapas de industrialización, tendrían que conceder un 

margen de preferencia muy amplio, en tanto que aquellos que tienen una mayor 

capacidad para importar y un balance de pagos sólido no necesitan recurrir a 

aranceles o a outras barreras análoga y por tanto el margen de preferencia 

concedido por ellos seria mucho menor”  (E/CN 12 /C 1/ SR 6 de 13 mai. 1959). 

Nesse sentido, a posição brasileira era abertamente contrária a um redutor 

tarifário linear, pois considerava as diferentes consequências econômicas. Havia 

países, e dentre eles, o Brasil, que utilizavam mecanismos cambiais paralelos 

integrados às barreiras alfandegárias, como instrumentos de proteção à produção 
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doméstica e ao equilíbrio do balanço de pagamentos. Em 12 de maio de 1959, o 

representante brasileiro, Embaixador Silva, argumentou que regimes cambiais 

costumam se sujeitar às políticas fiscal e monetária (idem). 

 
A aprovação, em agosto de 1957, da Lei n. 3 244, que reformulava o 
sistema tarifário, significou profunda mudança no sistema cambial do país. 
O antigo regime de tarifas específicas perdera toda sua efetividade em 
consequência da inflação. [...] Em meados da década de 50, mudou o 
caráter do sistema cambial, deixando de ser considerado como simples 
instrumento para enfrentar as dificuldades do balanço de pagamentos e 
passando a ser visto, antes, como método para promover conscientemente 
a industrialização do país (BAER, 1985, p. 47). 

 

 O histórico de desajuste cambial no Brasil e a utilização sistemática deste 

instrumento para reequilíbrio das contas externas colocavam-no no rol de países 

sensíveis e potencialmente prejudicados por medidas desta natureza que afetassem 

os dispositivos tarifários e os expedientes cambiais. 

          Ao contrastar o perfil de conduta do Brasil à recomendação fundamental da 

CEPAL, observou-se que o comportamento propugnado pelos representantes 

brasileiros, para a maior economia latino-americana, respeitava a diretriz geral da 

CEPAL para a formação do mercado comum. Afirmou-se o compromisso em adotar 

as medidas tarifárias e cambiais concernentes ao comércio exterior intra e extra-

regional que respeitassem essa diretiva, a despeito das considerações pela defesa 

de uma arquitetura sub-regional preliminar.  

              A terceira seção analisa a importância da assistência técnica utilizada pelo 

Brasil, proveniente da CEPAL com a participação operacional de outros organismos 

internacionais, como o terceiro instrumento do processo de transferência de políticas 

públicas. Para esta tarefa, são considerados os documentos do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas, referentes a tais acordos de ampla 

diversidade setorial, inclusive as ponderações das autoridades brasileiras, na 

solicitação dos programas de cooperação. Haverá maior detalhamento para a área 

da administração pública federal, no caso brasileiro, o setor mais atendido pelo 

esforço conjunto do governo e da CEPAL. Uma subseção abordará o mais 

importante projeto de assistência técnica, o Grupo Misto BNDE-CEPAL, através do 

qual, a concepção técnica de planejamento econômico da CEPAL, aplicada à 

economia brasileira, serviu de instrumento ao núcleo tecnocrático responsável pela 

ação estatal direcionada à industrialização. 
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4.3 A Assistência Técnica da CEPAL para o Brasil 

 
O Brasil teve a oportunidade de dispor de importantes acordos de cooperação, 

antes do surgimento da CEPAL. Devido ao seu peso econômico e estratégico, na 

América do Sul, destacaram-se as missões de diagnóstico e planificação econômica, 

oriundas da cooperação com os Estados Unidos (Missão Abbink, 1948 e Comissão 

Mista Brasil-Estados Unidos, 1950). Os compromissos técnicos comuns às ações de 

parcerias entre governos tendiam a depender da regularidade de recursos  e criar 

vieses ideológicos questionáveis por correntes nacionalistas, sobre os resultados ou 

recomendações (HIRST, 1996 e VIANNA, 2014). 

Entretanto, ao ensejar arranjos cooperativos com a CEPAL, uma organização 

representante do sistema das Nações Unidas, o país pôde dispor de um recurso 

gerado numa instituição internacional voltada para análise e pesquisa. Portanto, 

deve ser ressaltado o propósito, essencialmente técnico, desta série de programas e 

convênios, realizados sob os auspícios da CEPAL. A adoção de um projeto nacional 

de desenvolvimento, tomado a rigor pelo Brasil, não poderia prescindir de uma 

ferramenta fundamental para o planejamento econômico, tal como o estudo 

resultante do mais significativo acordo de assistência técnica entre os dois atores, o 

Grupo Misto BNDE-CEPAL (1953-1955). 

 
4.3.1 O Histórico das Ações de Assistência Técnica em Diversos Setores no Brasil 

 

A partir de 1952, os programas de assistência técnica têm início na CEPAL e 

o governo brasileiro, imediatamente, manifestou interesse pela obtenção dos vários 

expedientes de auxílio técnico, para a modernização produtiva, bem-estar social etc. 

Esta receptividade brasileira aos programas da CEPAL, durante o governo Vargas, 

partia do próprio envolvimento governamental de apoio à criação da organização. Ao 

formar um aparato institucional em favor do desenvolvimento econômico e da 

industrialização, a CEPAL figurava como valioso suporte no provimento de um fator 

de difícil acesso no meio internacional, a modernização tecnológica de setores 

importantes do meio socioeconômico, e em particular, da administração pública. 

O governo Vargas, de imediato, criou a Comissão Nacional de Assistência 

Técnica, em 1952, organismo de coordenação interministerial para seleção e 

monitoramento dos projetos de assistência técnica, atitude bem recebida, 
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publicamente, pela CEPAL, ao ponto de indicar solução semelhante para os demais 

países receptores da assistência técnica, pois considerava este órgão um valoroso 

instrumento de coordenação das tarefas propostas no sentido de racionalizar os 

escassos recursos disponíveis aos programas de cooperação técnica. (E/CN 12/ AC 

19/SR 2 de 15 abr. 1953) Desde as primeiras reuniões do Comitê de Assistência 

Técnica da CEPAL, em 1953, no Rio de Janeiro, a representação brasileira destacou 

a prioridade de qualificação do fator humano, nas diversas atividades econômicas e 

administrativas. Na oportunidade, o representante brasileiro ressaltou a vantagem 

das visitas técnicas de especialistas, devido ao aproveitamento das experiências dos 

países mais avançados nestas áreas do conhecimento. (E/CN 12/ AC 19/ SR 3 de 

17 abr. 1953) 

Neste sentido, o pioneirismo já ocorrera em 1951, com a visita de um 

especialista em industrialização do sisal para a fabricação de cordas e utensílios, ao 

Instituto Agronômico do Nordeste, em Recife. Após esta experiência inaugural, 

outras visitas de técnicos e especialistas ocorreram entre 1952 e 1953. Se referiam 

às técnicas de construção de habitação rural na região nordeste; melhoria do tráfego 

na cidade do Rio de Janeiro; treinamento de especialistas em reabilitação de 

crianças com deficiência física. Algumas bolsas de estudo no exterior concedidas a 

brasileiros eram nas áreas de engenharia hidráulica, termelétrica e de pavimentação 

de estradas. (E/CN 12/ 301 de 06 mar. 1953) 

No documento Problemas Teóricos y Prácticos del Crecimiento Económico, 

de 1951, a CEPAL já ressaltava a importância da formação de economistas para as 

tarefas de desenvolvimento econômico. “Con este propósito, habría que comenzar 

por la realización de cursos de seminario en que los economistas de la CEPAL, com 

directores competentes designados al efecto, pudieran dedicar una parte de su 

tiempo a la elaboración de conceptos y tecnicas que sirvieran para la formación de 

outros economistas” (E/CN12/221 de 11 set. 1952). Através do programa de 

especialização de economistas, três bolsistas brasileiros, originários da Fundação 

Getúlio Vargas, Associação Industrial de São Paulo e do Conselho Econômico 

Nacional, realizaram o curso de um ano, aproximadamente, na sede da CEPAL em 

Santiago, Chile. Apresentaram trabalhos de conclusão de curso sobre Contas 

Nacionais do Brasil e Projeções de Produto Nacional para 1952-1957. (E/CN 12/303 

de 06 mar. 1953) 
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A modernização e eficiência do setor público era fundamental para a 

concepção cepalina de intervenção estatal. Estimulada pela CEPAL, a abertura da 

Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, em abril de 

1952, foi significativa. Com participação conjunta da Administração de Assistência 

Técnica das Nações Unidas, UNTAA, cursos e seminários em administração pública 

tiveram início anteriormente, ao final de 1951. Contavam com a contribuição de 

especialistas provenientes de centros acadêmicos especializados. Ao mesmo tempo, 

bolsas de estudo eram concedidas aos professores brasileiros para que estes 

pudessem, após treinamento no exterior, substituir os professores estrangeiros 

visitantes na Fundação Getúlio Vargas. Em 1952, 34 alunos bolsistas de outros 

países da América Latina realizaram o curso de administração pública na Fundação 

Getúlio Vargas, ao lado de 149 estudantes brasileiros, de vários estados e 

municípios. (E/CN 12/ 301 de 06 mar. 1953) 

 
The first academic year of the School's operation has been marked by a 
rapidly spreading interest and activity in Brazil in regard to the problems and 
study of public administration. New courses in public administration have 
been established in several universities; A National Congress of 
Municipalities has been held and has recommended the initiation of special 
courses in municipal administration; and an Advisory Board on Technical 
Assistance in Public Administration has been set up (E/CN.12/301 de 06 
mar. 1953). 

 

 Em 1954, através da CEPAL, as Nações Unidas já tinham disponibilizado os 

serviços de um diretor e de quatro professores para as áreas de Organização e 

Métodos, Administração Municipal e Relações Públicas. Ainda neste ano, o balanço 

era de um quadro docente de vários brasileiros com Especialização no exterior, 

através de bolsas de estudo das Nações Unidas. Nos dois primeiros anos, mais de 

300 alunos brasileiros e 42 estrangeiros já haviam se matriculado para os cursos de 

dois semestres. Sob patrocínio das Nações Unidas, foi escrito um livro texto de 

Administração Pública para alunos da América Latina, cuja primeira versão era em 

português. (E/CN 12/ AC 26/ 4 de 30 mar. 1955) 

Além da assistência técnica, na área da administração pública, as autoridades 

brasileiras externavam à CEPAL a atenção para a qualificação e adequação do 

ensino técnico no país, em face do plano de industrialização acelerada em curso. 

Durante a Sessão da CEPAL, Rio de Janeiro, ficou patente a solicitação brasileira 

para que a CEPAL se envolvesse num diagnóstico do perfil estrutural desta área da 
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educação no Brasil, fundamental para as novas iniciativas de modernização de 

vários setores industriais. Coube ao representante brasileiro apresentar o quadro de 

limitações do ensino técnico, no país, em comparação à situação de sucesso nos 

Estados Unidos, guardadas as características estruturais deste ensino nos dois 

países. (E/CN/ 12/AC 19/SR 7 de 21 abr. 1953) 

Havia sido criada uma comissão de diagnóstico do ensino técnico superior no 

Brasil. Os resultados apontavam, inicialmente, para o financiamento do serviço ser 

custeado pelos governos estaduais e federal. Esta natureza estatal mantinha os 

programas dos cursos distantes das necessidades das indústrias nacionais. E, ainda, 

havia um engessamento dos conteúdos curriculares causado pelo imobilismo do 

setor público. Muitos destes cursos eram ofertados por institutos subordinados ao 

Ministério do Trabalho. Os jovens que não alcançavam o ensino superior, após a 

conclusão das etapas precedentes, eram compelidos a aceitarem postos de trabalho 

de baixa qualificação e remuneração, sem a contribuição socialmente positiva da 

qualificação técnica22. 

 
Para ayudarle a resolver este problema, el Gobierno de Brasil veria com 
agrado que un grupo de expertos de la Cepal estudiara los seguientes 
aspectos de la cuestión: 1) Si es cierto que en el Brasil las escuelas de 
enseñanza técnica superior no responden a las necesidades del desarrollo 
económico del país y se dedícan más a la cultura teórica que a la formación 
técnica; 2) En caso afirmativo, si es aconsejable criar institutos técnicos que 
puedan servir de nexo entre los profesores de la ensenanza técnica superior 
y las industrias; 3) cuáles serían las medidas que habría de adoptar para 
estimular la inscripción de los alumnos de las escuelas profesionales; 4) si 
se otorga la equivalencia, para el acceso a la universidad , a los diplomas 
expedidos por las escuelas profesionales, cuáles serían las consecuencias 
de esta medida (E/CN 12/AC/ 19/SR 7 de 21 abr. 1953). 

 

A criação do Banco do Nordeste do Brasil, em 1954, foi acompanhada da 

assistência do economista-chefe do Tennessee Valley Authority. O programa 

resultou na organização de um departamento de pesquisa e apontou para a 

necessidade de formação de economistas em pesquisa e investimentos. A partir de 

1957, a CEPAL passou a participar do programa e deu continuidade, através da 
 

_______________________________ 
22

 Na Sessão do Rio de Janeiro, em 1953, Euvaldo Lodi, também representante do governo brasileiro, 
relatou que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, já havia formado 
aproximadamente 40.000 jovens brasileiros e de países da região em 100 empresas, durante dez 
anos de atividades. Os empresários assumiam os custos dos programas e os consideravam uma 
ação de responsabilidade social.  Durante os anos 1956 e 1957, a partir da CEPAL, a OIT 
disponibilizou ao SENAI instrutores em mecânica geral e automotiva, que prepararam um glossário 
padrão em português de ferramentas, máquinas e instrumentos. (E/CN 12/SR 50 [V] de 24 abr. 1953 
e E/CN 12/ AC 40/4 de 07 fev. 1958) 
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ampliação do quadro de especialistas e o Grupo de Trabalho, que passou a contar 

com um coordenador administrativo, geólogo, economistas para planejamento, 

indústria e agricultura. Este quadro atuava na elaboração de um programa integrado 

de desenvolvimento do nordeste (E/CN 12/AC 26/4 de 30 abr. 1955 e E/CN 12/ AC 

40/4 de 07 fev. 1958). 

Com apoio e participação dos economistas da CEPAL, sob a forma de 

assistência técnica, o BNDE elaborou um “estudo piloto” de análise setorial, acerca 

da implantação da indústria automotiva no Brasil. O estudo visou avaliar os impactos 

para a economia brasileira da implantação deste setor. Foram analisados os efeitos 

para a criação de setores de bens intermediários e de bens de capital, e realizados 

diagnósticos de previsão de custos, em relação à dimensão do mercado e à 

disponibilidade dos fatores de produção necessários. Por parte do secretariado da 

CEPAL, havia o objetivo de considerar a utilidade deste trabalho para a expansão 

deste mercado, sob a perspectiva da integração regional (E/CN 12/ AC 4C/ 2 de 26 

fev. 1958). 

Em outra reunião desta sessão, em 1957, o representante brasileiro defendeu 

a conduta da CEPAL, em relação ao programa de estímulo à indústria 

automobilística, dirigido pelo banco de fomento brasileiro, no caso, o BNDE. Esta 

reação decorreu do questionamento, por parte do representante dos Estados Unidos, 

de que teria havido favorecimento ao BNDE, pelo fato de os estudos terem sido 

feitos pela CEPAL, que arcara com o ônus decorrente. O diplomata estadunidense 

alegou que estes trabalhos foram autorizados pelo secretariado, através de mero 

consentimento, sem a devida participação da Comissão. A contestação do 

representante brasileiro às críticas referentes a esta reprovação embutiu uma 

justificativa técnica. 

 
La asistencia técnica no es un concepto abstracto, sino la consecuencia 
natural de los estudios e investigaciones económicas. Además, hay dos 
tipos de asistencia técnica que podrían llamarse asistencia independiente y 
asistencia derivada. Decir que la Cepal no puede brindar asistencia y 
asesoramiento técnicos es apartarse de la realidad. Los organos 
encargados de essas tareas ignoran a menudo necesidades determinadas y 
aún en los casos en que se las ignoran, no estan suficientemente 
familiarizados com los antecedentes de los problemas (E/CN 12/ AC 38 SR 
1 de 22 mai. 1957). 
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De 1951 até 1958, o Brasil foi contemplado com a participação de 136 

especialistas, em diversos projetos da área administrativa, econômica e social. Este 

número correspondia a 6,7 % do total recebido pela América Latina. Em relação ao 

número de bolsas de estudo recebidas, a participação brasileira foi de 8,8 %, em 

relação à região, com um número de 148 concessões (E/CN 12 /505 de 15 mar. 

1959). 

Em 1959, a redução dos recursos das Nações Unidas destinados à América 

Latina foi significativa. No ano anterior, foi aprovada a Resolução n. 700 do 

Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, que repassou, indiretamente, aos 

países solicitantes da cooperação técnica os custos de remuneração dos 

especialistas visitantes, e condicionou a assistência técnica aos programas 

nacionais em andamento. O mesmo Conselho fundiu a Administração de Assistência 

Técnica, órgão mais especializado e autônomo, ao Departamento de Assuntos 

Sociais e Econômicos das Nações Unidas. 

  
4.3.2 O Grupo Misto BNDE-CEPAL e o Programa de Desenvolvimento para o Brasil 

 

A constituição de um grupo misto de trabalho entre a CEPAL e o BNDE surgiu 

com a iniciativa de Roberto Campos, em 1952, de convidar Celso Furtado para 

dirigir o setor de planejamento do BNDE. Já havia o reconhecimento positivo da 

existência dos trabalhos precursores da CEPAL, em relação à planificação 

econômica no Chile. No posto de secretário do Comitê de Planificação, quando 

Furtado apresentou “[o] Estudo Preliminar das Técnicas de Programação” (E/CN 

12/292), durante a quinta Sessão da Cepal, no Rio de Janeiro, em abril de 1953, 

definido por ele como “o primeiro fruto de uma longa série de discussões” (E/CN 

12/AC 19/SR 1 de 14 abr. 1953), já estava decidida a criação do grupo misto BNDE-

CEPAL. Conforme exposição do representante brasileiro, durante a mesma sessão, 

“[l]as teorías expuestas en el documento serán objeto de una aplicación concreta por 

parte del Brasil, en 1953, cuando un grupo de trabajo integrado por miembros de la 

Cepal y del BNDE, trate de concretar ciertos aspectos de la planificación y de reunir 

en un programa de conjunto una serie de programas parciales” (E/CN 12/ AC 19/ SR 

1 de 14 abr. 1953). 
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Alguns dias após esta reunião de 14 de abril, Roberto Campos, durante a 

sessão do Rio de Janeiro, em 17 de abril, confirmou, publicamente, a existência do 

acordo. 

La experiencia común del BNDE y de la comisión mixta, adquirida en una 
época de inestabilidad, ha demonstrado claramente la necesidad de 
abandonar el sistema de empresas aisladas em favor de programas y 
planes más generosos. Por ello el BNDE ha solicitado la colaboración de la 
Cepal para elaborar proyectos de conjunto tendientes al desarrollo 
económico del Brasil, adoptando como punto de partida, los métodos ya 
aplicados en Chile (Roberto Campos, Rio de Janeiro. E/CN 12/ AC 19/ SR 4 
de 18 abr. 1953). 

 

O relatório anual do BNDE, de 1952 (p. 31), já havia detalhado o teor do 

convênio. As características do estudo, sob a forma de planejamento, estavam 

estabelecidas: diagnóstico das condições e ritmo de crescimento econômico anterior 

e projeção de consumo e investimento compatíveis com o nível de desenvolvimento 

a ser estabelecido. Os trabalhos deveriam ter início em maio de 1953. Os principais 

pontos do acordo eram: 

a) grupo a ser formado por servidores das duas instituições, com o objetivo de 

aplicar à economia brasileira “os métodos de planejamento estrutural”; 

b) disponibilidade de “economistas, elementos de pesquisa e recursos” 

necessários ao BNDE; 

c) “elaboração de relatório conclusivo e explicativo”. 

Verifica-se, portanto, que a técnica cepalina de planificação, com origem num 

plano global para o estabelecimento das ações setoriais, era explicitada nos 

documentos oficiais e relatos dos responsáveis pela realização desta tarefa. Tais 

referências demonstram a afirmação da concepção cepalina de planificação, na qual 

a ação pública de orientação pressupõe a capacidade política de estabelecer um 

objetivo totalizante. Desta forma, o Estado assume a função de maior relevância, 

para manobrar as forças da economia com um propósito específico, e, se assim não 

fosse, sucumbiriam aos movimentos imprevisíveis do mercado. 

Esboço de Um Programa de Desenvolvimento para a Economia Brasileira 

(Período 1955-62) é o título do documento final do Grupo Misto BNDE-Cepal, de 

maio de 1955 (2a. redação). Com 200 páginas, aproximadamente, o documento 

expressou o esforço de fornecer aos governos brasileiros um conjunto de diretrizes 

para atingir o desenvolvimento econômico, sob a égide do uso racional dos recursos 

sociais, através do planejamento. É a realização de um dos principais objetivos da 
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CEPAL, ou seja, viabilizar a planificação econômica dos países da região, através 

da autoria especializada dos seus qualificados economistas, de sólido domínio 

técnico e do respeito às premissas do estruturalismo cepalino. O texto deste 

programa  para a economia brasileira contempla, seguramente, o atendimento a 

esses três aspectos. 

O estudo foi organizado em seis capítulos e oito anexos referentes aos 

principais setores da economia brasileira. Os capítulos em destaque tratam da 

análise macroeconômica, projeção da demanda agregada, setor externo e 

capacidade de importar. Os anexos mais significativos compreendem a atividade 

fiscal do setor público, transportes, demanda de energia e a produção de café e de 

trigo. Em função de diferentes hipóteses e alternativas, foi estabelecida uma taxa de 

crescimento da renda per capita de 2,0%, ao ano, considerada, por um juízo realista, 

um patamar mínimo, tendo em vista os prognósticos das variáveis fundamentais. A 

série histórica utilizada para projeção, para a maioria dos dados disponíveis, se 

inicia em 1939. E a projeção foi realizada para o período de sete anos, ou seja, tem 

início em 1955, ano da conclusão do estudo, até 1962. 

 
A elaboração de um programa pressupõe decisões de política econômica 
de grande amplitude. Essas decisões ou diretrizes devem fundamentar-se, 
evidentemente, em hipóteses consistentes com as possibilidades do 
sistema econômico e com sua ordem institucional. Uma vez firmadas as 
diretrizes é que tem início o trabalho de estruturação do programa, isto é, a 
elaboração das políticas a serem seguidas pelos distintos órgãos 
orientadores e controladores da atividade econômica (BNDE, 1955, p.73).   

 

Algumas considerações sobre a presença da doutrina cepalina podem ser 

extraídas do primeiro capítulo do documento, referente à análise macroeconômica, o 

mais significativo, sob o ponto de vista analítico da teoria econômica utilizada. Há 

passagens que demonstram, nitidamente, o pensamento estruturalista da CEPAL. 

Por exemplo, em relação à tendência ao desequilíbrio externo: “Sem dúvida, numa 

economia subdesenvolvida, os referidos fatores exógenos podem alcançar 

importância fundamental, pois os recursos não consumidos tanto se destinam à 

capitalização como a satisfazer compromissos externos” (BNDE, 1955, p.15). 

O tradicional ceticismo da concepção cepalina acerca das vantagens 

derivadas do setor primário exportador surge claramente. 

Vimos já a enorme divergência que durante todo este período houve entre a 
evolução dos preços de exportação e os de importação. Dadas as 
características da economia brasileira, dificilmente se poderia evitar que a 
elevação dos preços de exportação se propagasse à produção para o 
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mercado interno, particularmente no setor agrícola, onde existe certa 
concorrência de fatores entre a produção para exportação e a produção 
para o mercado interno (idem, p.23). 

 
Em relação à persistente manifestação inflacionária no Brasil, o diagnóstico 

também apresenta alguns traços do estruturalismo. A análise tem início com 

referência ao conflito distributivo entre setores. Um fenômeno subjacente à inflação, 

pela ótica da corrente ortodoxa. A acomodação da elevação de preços passaria por 

uma solução política, sendo que pouca menção é feita às variáveis estritamente 

econômicas causadoras da anomalia. “A causa fundamental desse desequilíbrio é, 

via de regra, a tentativa de um grupo ou setor econômico de aumentar sua 

participação na renda real. Se se estabelece uma situação de beligerância […] o 

desequilíbrio inicial tenderá a degenerar numa espiral inflacionária” (idem, p.29). 

O efeito negativo da elevação dos preços das exportações sobre os preços 

internos é analisado da seguinte maneira: “a elevação dos preços de exportação não 

é um fenômeno propriamente inflacionário […] Entre a expansão da renda monetária 

e o aumento da oferta real, decorre um período de tempo de elevada potencialidade 

inflacionária” (idem, p.31). Em vez de considerar a causa da renitência da inflação 

pela continuidade do excesso de liquidez, como usualmente é feito pela abordagem 

monetarista, a explicação do estudo reforça o pessimismo em relação ao setor 

exportador. “Numa situação dessa natureza, a expansão da renda monetária do 

setor exportador teria necessariamente que acelerar a elevação do nível geral de 

preços” (idem, p.31). 

Ao analisar as consequências do modelo exportador de produtos primários 

sobre o setor público, a conclusão é de que este tipo de produção tende a demandar 

elevado volume de inversões do governo em energia e transporte, para atendimento 

a distantes regiões da expansão territorial agrícola, sendo que a atividade 

agroexportadora muito pouco contribui para o esforço fiscal. Conforme o texto, “As 

observações feitas põem em evidência o profundo desequilíbrio que se introduziu no 

sistema econômico através do setor exportador” (idem, p.33). 

Os demais capítulos contemplam, principalmente, as projeções de oferta e de 

demanda, a integração com o setor externo e a produção para o mercado doméstico. 

A metodologia do programa é bem detalhada e chama a atenção à utilização de 

categorias de análise, coeficientes e parâmetros comuns da teoria neoclássica. 

Relações fundamentais entre as principais variáveis de crescimento econômico são 
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respeitadas. Por exemplo, é assumido o fundamento da relação causal entre 

poupança, investimento e renda, e realçada a importância de coeficientes como 

produto-capital, produtividades etc. 

Portanto, o rigor técnico ajudou a legitimar o conteúdo do trabalho para a 

justificativa desenvolvimentista da CEPAL, sendo que a sua identidade, em termos 

de política econômica, era a substituição das importações. Apesar das observações 

críticas acerca da sistemática, partir de meta agregada de produção e renda para 

definição das metas setoriais (CAMPOS, 1984), a qualidade técnica da elaboração e 

o respeito aos princípios teóricos predominantes valorizam o resultado para a ampla 

utilização do planejamento econômico brasileiro. 

 
The study carried out by a mixed group of economists of ECLA and the 
Brazilian National Bank for Economic Development had been extremely 
useful, together with other studies, in the formulation of sectoral targets 
within the flexible development programme which was at present being 
carried out in Brazil” (Emb. R. Campos, sessão de La Paz, E/CN 12/AC 
36/SR 3 de 23 mai. 1957). 

 

O relatório anual do BNDE, de 1955 (p.82), assinalou o encerramento das 

atividades do Grupo Misto e ressaltou a oportunidade, gerada pela CEPAL, de 

conhecimento generalizado da economia brasileira, num curto período de tempo. Do 

lado da CEPAL, manifestava-se a satisfação com a conclusão de um programa 

detalhado, de muita consistência técnica e de apreciável utilidade para a maior 

economia da América Latina. Nos documentos diplomáticos da esfera do Conselho 

Econômico e Social das Nações Unidas, não havia menção de crítica à experiência 

exitosa do grupo misto. O discurso de Prebisch, em 1955, na Sessão da Colômbia, 

exprime este resultado: 

 
En el Brasil nos fué muy grato formar un grupo mixto com economistas del 
Banco de Desenvolvimiento Económico, aprovechando el valioso material 
informativo que esta institución tenía a su alcance. Espero que el analisis y 
las proyecciones del desarrollo así elaborados sirvan de marco general en 
el que vengan a insertárse los planos de desarrollo por sectores o regiones, 
hasta que se llegue a la formulación de un programa completo (E/CN 12/ 
387/ Rev. 1 de 30 ago. 1955). 

 

Mesmo após a conclusão da tarefa do Grupo Misto, entendimentos 

continuaram entre a direção do BNDE e os representantes da CEPAL. Havia 

conversações em andamento para a abertura de um escritório da CEPAL no Rio de 

Janeiro, a exemplo do que já existia na cidade do México. Em princípio, o BNDE 
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disponibilizaria as instalações físicas e parte dos recursos humanos. Tais 

negociações foram expostas no Relatório Anual do BNDE de 1957, que se referiu à 

CEPAL nestes termos: 

 
A cessação dos trabalhos do Grupo Misto não prejudicou, porém, as 
relações entre o Banco e a CEPAL. Pelo contrário, novos entendimentos 
foram estabelecidos durante o ano, visando à concretização de iniciativas 
que acarretam mútuos benefícios às duas organizações (Relatório Anual 
BNDE, 1957, p.184). 

 

Embora o Grupo-Misto tivesse sua extinção prevista com a conclusão do 

expressivo documento “Esboço de Um Programa de Desenvolvimento para a 

Economia Brasileira, 1955-62”, efeitos persistiram na influência deste trabalho sobre 

a elaboração do Plano Trienal, ao final de 1962, para o governo João Goulart. O 

texto do Plano Trienal, de Celso Furtado, dispôs da “linguagem estruturalista” 

(BIELSCHOWSKY, 1988, p. 484), e pressupôs a continuidade da substituição das 

importações (LAFER, 1975, p.55). E mesmo que se aceite a falta de evidência para 

esta relação, segundo a afirmação de Ianni (1979, p.205), “ele exprimia a 

convergência […] dos debates técnicos e teóricos realizados por economistas 

brasileiros e latino-americanos, principalmente no âmbito da Cepal”. Em síntese, 

ainda predominou o pensamento cepalino, em particular, quanto ao trato dos dois 

tradicionais problemas econômicos brasileiros: inflação e desequilíbrio externo. 

 
Conclusões 

 

Neste capítulo, os três mecanismos de transferência de ideias e de políticas 

públicas oriundas da CEPAL foram avaliados em relação ao Brasil. A disseminação 

discursiva do desenvolvimento econômico, a identificação de um padrão de conduta 

externa e a utilização dos dispositivos da assistência técnica, ao serem aplicados à 

realidade econômica, política e diplomática do Brasil, durante os primeiros anos de 

atividade da CEPAL, asseguram a conclusão de que esta organização internacional 

exerceu um papel determinante. Os efeitos certamente se consubstanciaram nas 

transformações resultantes do próprio processo de desenvolvimento nacional. 

Ao demonstrar a afinidade do pensamento cepalino às convicções dos 

quadros dirigentes da economia brasileira, durante este período histórico, 

expuseram-se indicativos da influência que os governos Vargas e Kubitschek 
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receberam dos paradigmas estruturalistas. Características próprias deste 

desenvolvimento econômico, baseado na industrialização substitutiva, com ênfase 

na participação estatal e na proteção ao mercado doméstico, favoreceram a 

identificação da direção econômica implementada como sendo comprometida aos 

propósitos da CEPAL. Aliou-se a este quadro a contestação política latente do 

ordenamento comercial e financeiro internacional adverso aos anseios dos países 

subdesenvolvidos. 

Em relação aos efeitos da assimilação do conteúdo discursivo da CEPAL, 

verificou-se a existência de fatores favoráveis ao exercício deste mecanismo. 

Primeiramente, estava em consolidação um aparato estatal criado para a 

industrialização e a modernização das condições de vida da população, desde a 

década de 1930. As lideranças políticas dos dois governos assumiram, 

prioritariamente, um projeto nacional de desenvolvimento, para a redução da 

pobreza, do atraso e da dependência externa. E, por último, uma geração de 

intelectuais, economistas e tecnocratas desenvolvimentistas, imbuídos de ideais 

nacionalistas, convencidos das “verdades” cepalinas, passou a ocupar cargos 

estratégicos nestes governos e nas administrações públicas federais. 

Conforme se constatou, a adesão pessoal do presidente Vargas aos objetivos 

da CEPAL, através da receptividade de um ideário apresentado pelos principais 

formuladores do pensamento cepalino, foi decisiva para que o seu governo 

respondesse aos apelos desenvolvimentistas. Esta influência contribuiu para o 

avanço do aparato estatal em favor da industrialização. Frente à heterodoxia 

cepalina, o nacionalismo de Vargas não soava descabido, se fossem levados em 

consideração os postulados estruturalistas dos efeitos históricos adversos sobre as 

contas externas e a perda de autonomia decisória. Assim como a vulnerabilidade 

das exportações, os desajustes macroeconômicos dos preços e do câmbio sofriam 

um disgnóstico embasado nas históricas relações desequilibradas com as forças 

econômicas externas.  

Como vimos, as ideias e os objetivos da CEPAL já eram plenamente 

reconhecidos pela cúpula da administração federal, na área econômica e 

diplomática, quando Kubitschek assumiu o poder, propondo um vigoroso programa 

de industrialização. A racionalização do uso dos recursos e a organização da ação 

estatal, intrínsecos ao Plano de Metas, respeitavam o sentido de planificação 

defendido pela CEPAL e experimentado pelo acordo com o BNDE. O pragmatismo, 
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em relação ao capital externo, não atenuou as fortes convicções ideológicas dos 

grupos de colaboradores compromissados com a melhoria das condições sociais e 

os interesses econômicos nacionais. Manifestações políticas nacionalistas, que 

contribuíram para o rompimento com o FMI em 1957, nutriam simpatia pela ideologia 

cepalina. Usavam-na como crítica às regras do sistema financeiro internacional e à 

ortodoxia econômica, denunciadas como amarras ao desenvolvimento nacional. 

A denominação de política externa “desenvolvimentista” para a década de 

1950, inevitavelmente, leva à associação de um padrão de comportamento, no meio 

internacional, condizente com as recomendações da CEPAL. No esteio da costura 

do principal acordo multilateral da região, a integração comercial latino-americana, o 

Brasil defendeu, ao lado de outros membros, a anuência da CEPAL para a formação 

de blocos sub-regionais de comércio, como uma etapa em direção ao mercado 

comum. Uma série de propostas de iniciativa unilateral confirmou o alinhamento da 

conduta brasileira ao discurso da CEPAL. Destacaram-se o lançamento da OPA e, 

sobretudo, os resultados obtidos para a América Latina, decorrentes desta bandeira 

desenvolvimentista. A liderança brasileira na formação de organismos e acordos de 

preservação de preços de produtos primários, como ocorreu em relação ao café, 

coadunava com algumas recomendações da CEPAL, na defesa dos interesses 

fundamentais das economias periféricas. 

Diversas estruturas burocráticas destinadas à esfera econômica e social 

sofreram intervenções de assistência técnica promovidas pela CEPAL. Mesmo que 

se considere estas ações de efetividade questionável, em face das dimensões e dos 

problemas brasileiros, diversos projetos, assessorias, cursos etc., resultaram em 

contribuições importantes para o aprimoramento técnico. Nesse sentido, os 

programas de modernização da administração pública sobressaíram, haja vista o 

poder de definição de padrões administrativos mais eficientes e sua capacidade de 

reprodução para outros núcleos do Estado. 

Coube ao Grupo Misto BNDE-Cepal a realização da tarefa mais importante de 

apoio técnico da CEPAL ao governo brasileiro. O plano de desenvolvimento oriundo 

deste acordo foi portador de técnicas de análise e metodologia respeitadas. Além do 

seu mérito científico, serviu de referência para outros trabalhos de planejamento 

econômico que ajudaram a fundamentar as diretrizes de intensificação da 

industrialização brasileira, posteriormente. 
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CONCLUSÃO 

 

             O estudo das reações dos atores estatais, frente ao conjunto de 

experiências, ideias e políticas públicas provenientes do meio externo, vem 

recebendo crescente atenção da literatura do campo da politica internacional. As 

ideias, tomadas em sua dimensão política, importam, efetivamente, para o ambiente 

das relações internacionais. A investigação sobre o seu papel tem destacado a sua 

função substantiva de apresentar alternativas ou direcionar as decisões internas dos 

Estados, no sentido de formar políticas para diversas esferas da vida pública, além 

de ser capaz de delinear padrões de conduta no meio internacional. Os trabalhos 

que analisam este fator de influência da órbita externa sobre as decisões políticas e 

as demandas sociais domésticas têm apresentado considerável diversidade 

temática e desenvolvido sofisticados dispositivos metodológicos de análise e 

comprovação das hipóteses. 

            A construção do aparato teórico e dos recursos para a investigação dos 

fenômenos políticos, econômicos e sociais vem se processando com o avanço da 

definição da identidade dos objetos de pesquisa. As manifestações da realidade 

sofrem classificação, conforme a nomenclatura conceitual e a tipificação da 

terminologia empregada. 

         Verificou-se, neste sentido, que duas realidades empíricas se consolidaram 

como centrais: a difusão e a transferência de políticas. Muito embora haja 

aproximações com inúmeros outros meios de assimilação de ideias, experiências e 

até de recomendações de políticas públicas, a difusão e a transferência, em 

princípio, guardam um sentido de aplicação mais abrangente para a 

heterogeneidade de casos estudados na literatura e atendem à criteriosa 

organização metodológica, daí a definição das duas figuras conceituais como 

processos predominantes destas dinâmicas internacionais. 

             Para o propósito desta tese, que consiste em aferir o impacto da força 

ideacional e da recomendação dos respectivos instrumentos de natureza política 

pela Cepal, o foco recai sobre o conteúdo do processo de gerar e transferir o 

desenvolvimentismo, ou seja, sobre a política em si. É um caso específico de 

conformação de uma política pública, cuja abordagem é qualitativa. Este é o motivo, 

de relevância metodológica, da prevalência da utilização do processo de 
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“transferência de política” (policy transfer) nos dois capítulos em que é requerida 

terminologia adequada para tipificar o papel da CEPAL. Mesmo que se reconheça a 

função precípua da CEPAL em disseminar uma ideologia desenvolvimentista, esta 

se expressa também através da recomendação de determinadas políticas públicas. 

Portanto, no caso de utilizar do critério de disseminação discursiva, para testar as 

evidências da CEPAL como agente de transferência de ideias para os países da 

América Latina, não houve incompatibilidade com a tipificação do processo de 

“transferência de política”. 

             Os mecanismos ou instrumentos subjacentes aos dois processos 

considerados, difusão e transferência, apresentam características mais definidas e 

de aplicação mais estrita. São estas as situações classificadas pela literatura: 

aprendizagem, extração de lições, coerção, competição, dentre outras, que servem 

à descrição da mecânica do exercício do deslocamento das ideias ou da 

transferência de políticas específicas. Foi observado que, deste conjunto, a figura da 

aprendizagem descreve melhor a reação dos países-membros da CEPAL, em 

relação à prática das funções da organização. O mecanismo de aprendizagem se 

revela, sobejamente, no fato de os governos da região alterarem suas convicções e 

passarem a adotar posturas convergentes, em direção à doutrina desenvolvimentista. 

           Não se objetivou, neste trabalho, definir a CEPAL como um think tank ou uma 

comunidade epistêmica. Conforme se verificou, através de estudos mencionados no 

capítulo inicial, a literatura já realizara este enquadramento. A discussão 

concernente aos grupos envolvidos nos processos de difusão e de transferência 

parte da polaridade, de um lado, da representação política das forças sociais e, do 

outro lado, das burocracias estatais especializadas. Transparece, nos estudos desta 

área temática, a relativa indiferença à distinção entre o poder decisório e o 

envolvimento dos agentes, sendo que a racionalidade, como pressuposto, é 

aplicável, mais especificamente, às estruturas decisórias dos processos de difusão 

ou de transferência.  

           Neste sentido, para a finalidade desta tese, comparada a um núcleo público 

internacional destinado à difusão e à transferência, a CEPAL foi considerada a partir 

dos seus atributos, típicos de uma organização internacional. É uma estrutura 

burocrática definida; apresenta a rigidez convencional da formação do quadro de 

tecnocratas e de especialistas; há canais diplomáticos formais de participação e de 

direção. Portanto, a capacidade de gerar e transmitir objetos ideacionais e 
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instrumentais deve ser analisada à luz dos predicados de uma organização 

internacional, cujos critérios de investigação indicados são a disseminação 

discursiva, o estabelecimento de um padrão de comportamento internacional para os 

participantes e a assistência técnica. 

         A capacidade e aptidão para exercer suas atribuições, como unidade de 

estudo dos problemas econômicos da América Latina, pressupõe que a CEPAL 

tenha criado um valoroso patrimônio teórico, analítico e instrumental. A legitimidade 

requerida para apontar caminhos e soluções aos Estados depende também do 

reconhecimento da qualidade da sua doutrina, frente à tarefa desafiadora e 

complexa de alcançar o desenvolvimento econômico. Raúl Prebisch assumiu a 

responsabilidade de mentor do pensamento cepalino. Sua excelência intelectual 

resultou numa metodologia original de investigação das causas do 

subdesenvolvimento latino-americano. Concebeu um referencial teórico fundamental, 

como a concepção centro-periferia, e estabeleceu premissas sobre os resultados 

assimétricos do comércio internacional, como a deterioração dos termos de troca. 

Ademais, demonstrou habilidade diplomática para articular o apoio permanente à 

organização, além de se revelar uma liderança com eficiência administrativa.  

            A sofisticação do modelo econômico criado, aliado à complexidade dos 

principais problemas crônicos ou estruturais das economias latino-americanas, em 

tese, não seriam facilmente acessíveis à maioria das lideranças políticas. Não 

obstante, os resultados se expressaram na doutrina a ser seguida, o 

desenvolvimento econômico e nas políticas públicas e na industrialização com 

suporte estatal. Tais características tenderam a predominar nas medidas adotadas 

pelos governos regionais.  

           A etapa de criação da CEPAL e de definição das suas atribuições 

correspondeu aos dois anos iniciais de debates diplomáticos e de levantamento dos 

principais problemas do subdesenvolvimento latino-americano. Nestas 

oportunidades, os governos manifestaram suas prioridades e expectativas 

concernentes aos problemas econômicos. Portanto, a CEPAL foi constituída no 

ambiente das discussões do quadro conjuntural e estrutural das condições 

econômicas e sociais da região no pós 2a. Guerra Mundial.  

         A competência em cumprir suas obrigações estava intrinsecamente 

relacionada à habilidade para difundir uma ideologia desenvolvimentista, através dos 
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instrumentos discursivos. Além das publicações técnicas convencionais, relatórios, 

estudos, informes etc., a organização encontrava, no ambiente diplomático das 

sessões regulares, um meio de transmitir um pensamento próprio, através das 

posições dos delegados diplomáticos, dos representantes de organismos 

internacionais e do seu quadro tecnocrático. A ressonância da disseminação 

discursiva pôde ser aferida nas mensagens das lideranças políticas nacionais de 

apoio à CEPAL. 

          O segundo critério utilizado para aferir a capacidade da CEPAL para transferir 

ideias e políticas públicas é identificar sua força no estabelecimento de um dado 

padrão comportamental, no meio exterior, interestatal, prescrito aos seus membros. 

A busca deste padrão de conduta cooperativo ou coordenado dos Estados da região 

se concentrou na expressão econômica mais relevante: o comércio exterior. Tema 

central à interpretação do subdesenvolvimento no modelo teórico cepalino, mudar o 

perfil estrutural do comércio intra e extrarregional, e escalar etapas concretas de 

integração comercial através dos meios constitutivos de competência da CEPAL, 

foram seguramente a manifestação mais clara de exercício para o estabelecimento 

de um comportamento acordado entre os países. Mesmo que a trajetória das 

negociações tivesse sido marcada por divergências quanto aos arranjos preliminares 

acerca das formações tarifárias sub-regionais, houve a disposição consensual de 

que os esforços deveriam se desdobrar no objetivo ulterior do mercado comum 

latino-americano, tal como defendido pela secretaria-geral da CEPAL. 

            Quanto ao terceiro critério, a oferta de programas de assistência técnica, a 

diversidade de projetos e o amplo leque de aplicações demonstraram o suporte da 

CEPAL à consecução de novas práticas na administração pública, no âmbito da 

produção econômica e na qualificação profissional. A indução à transformação das 

condições técnicas se fez com o propósito de estimular a adoção de políticas 

públicas destinadas ao desenvolvimento econômico e à modernização. Apesar de 

outros organismos internacionais participarem da elaboração de projetos e da 

operacionalização das execuções, a CEPAL demonstrou comprometimento ao ideal 

desenvolvimentista, ao zelar por suas atribuições também neste segmento de 

atuação. Esta determinação se explicitou, por exemplo, quando a organização 

procurou compensar as contingências administrativas e os obstáculos orçamentários, 

estabelecidos pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. 
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              Ao longo do primeiro decênio de atividades da CEPAL, as lideranças 

políticas do Brasil reconheceram, publicamente, a valorosa contribuição da 

organização à política nacional de industrialização baseada no processo de 

substituição das importações. Como vimos, coube ao segundo governo Vargas, no 

início do seu mandato, manifestar apoio decisivo à permanência da CEPAL. A 

receptividade de Vargas à doutrina cepalina se tornou explícita no texto do discurso 

presidencial de 1953, durante a Sessão do Rio de Janeiro. A nuance regionalista, o 

foco na industrialização, a mobilização estatal e a proteção dos interesses 

comerciais das economias periféricas soavam como estímulo às convicções 

nacionalistas da tecnocracia varguista. Certamente, a força discursiva da CEPAL foi 

amplificada no Brasil, e encontrava ouvintes engajados nos projetos nacionais de 

modernização da infraestrutura e de busca de autonomia industrial.    

           Não se encontram indícios de descontinuidade dos efeitos discursivos da 

CEPAL, durante o governo Kubitschek. O maior projeto de política externa desse 

governo, a Operação Pan-Americana, encontrava razoável identidade na 

ideologia/doutrina cepalina. Nem mesmo a preferência externada pela diplomacia 

brasileira, em favor do gradualismo sub-regional para o alcance do mercado comum 

latino-americano, contradisse o rumo pretendido pela CEPAL. A mobilização 

governamental para a formação dos setores considerados estratégicos obtinha 

pleno apoio dos economistas da CEPAL e particular atenção do secretariado da 

organização. A maior economia latino-americana seguia os preceitos da organização 

e atingia resultados industriais positivos. Ademais, os primeiros movimentos de 

articulação diplomática na defesa dos preços do café foram acompanhados com 

simpatia pela direção da CEPAL, pois dispunham de amparo político contido nos 

primeiros estudos técnicos da organização.  

               Dentre vários programas de assistência técnica, implementados pela 

CEPAL no Brasil, coube ao Grupo Misto BNDE-CEPAL, histórico acordo de 

assistência técnica, constituir-se numa comprovação da relevância deste mecanismo. 

O resultado foi um programa abrangente, para a persecução da racionalização na 

alocação dos recursos econômicos no esforço de industrialização. A dimensão do 

valor do empreendimento foi constatada na influência exercida, posteriormente, no 

planejamento macroeconômico brasileiro. Na tarefa de modernização da 

administração pública brasileira, no início da década de 1950, essencial aos novos 
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compromissos assumidos pelo Estado promotor da industrialização, a criação da 

Escola Brasileira de Administração Pública, com a participação da Cepal, revelou o 

alinhamento das decisões governamentais brasileiras à concepção de política 

pública recomendada pela Cepal. 

           Portanto, ao partir dos objetivos constitutivos da Comissão Econômica para a 

América Latina, em 1948, sintetizados na pesquisa, análise e estudo do 

subdesenvolvimento da América Latina, verificou-se que a CEPAL, efetivamente, 

construiu pilares para o domínio teórico da economia política internacional e difundiu 

ideias fundamentais que desafiaram a obediência ao ordenamento vigente das 

relações econômicas internacionais. Em cumprimento ao objetivo de assessorar os 

governos dos países-membros, para alcançarem o curso do desenvolvimento 

econômico, a diversificação industrial e a modernização, a CEPAL criou um sólido 

arcabouço instrumental para a América Latina. Este conjunto de proposições de 

políticas econômicas e de recursos técnicos foi transferido aos seus membros, 

resultando num roteiro de políticas públicas concebidas pela CEPAL para a 

concretização da sua missão.  
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