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DOZE Dins NOS EOR 
A convite do "Business (iiouj) 

for Latin American",entidtulc que 
conifrega as eniprèsas noiic-aine. 
11 ca nas que nianiôni relações co
merciais com o lirasil, uni ííiupo 
de empresários l)i asileiros, inte
grado pelos srs. Paulo Reis de 
Magailules, Paulo Ayres Fillio, 
Luiz Dumont Villares, Harold 
Poland, cng. Joiín (lotrim (autor 
de "Um Engenlieiro na Rússia") 
e Israel Klabiii, visitou, durante 
12 dias, os Estados Unidos. Ali 
participaram de reunião, de ca
ráter privado, coordenada pelo 

"Chase Manliattam Bank" e pel(& 
'First National City Rank of New 
Vork". O jjrimeiro encontro ha 
vido entre homens de em|)rèsa 

brasileiros e norte-americanos, 

eui Nova York, durou cerca de 12 
horas, ocasião em (pie foi ex|)os 

la a atual situação dos mais va
riados setores de atividades do 
Brasil, do ponto de vista politico 
e econômico. Foram feitas expla
nações seguidas de ])erguntas pe
los 65 empresários norte-ameri
canos que j)articiparam do en
contro. 

Foi o grupo brasileiro recebi
do, ainda. ])elo "Inter American 
Council", em reunião de que par-
ticiparam 120 homens de negó
cios dos Estados Unidos. Avista
rem-se, igualmente, eni Washing
ton, com os srs. Thomas Mann, 
subsecretário de Estado para a 
América Latina; W. W, Rostow, 

Sr. PAULO REIS DE MAGALHÃES 

diretor da 'Aliança Para o Pro
gresso; embaixador Ellsworth 
Runker e (leorge Woods, jiresi-
dente do Ranço Mundial, aos 

quais explicaram os fundamen
tos da Revolução brasileira, seus 
objetivos e as profundas modifi
cações que esta introduziu na vi
da nacional, alijando a corrup 

çâo e a subversão. 

(Na úl('n<3 página, entrevista do Sr. Paulo 

Reis de Magalhões sôbre os contatos man

tidos nos EUA pelo grupo brasileira). 

RLBERTINI EM SlO PRULO 
Convidado pelo Insli l i i lu de Pcsíi i i ixas e Estudos Sociais (IPÊS), 

(sieve em São Pauto o jornalista francês Georges Albertini,  diretoi 

de "Est & Ouesl", boletim hi-mensal da Associação de Estudos e de 
Informações Polit icai:  Internacionais,  com sede em Paris.  Trata-se 

de publicação qne, no momento em que a imprensa francesa distor
cia os fidos ocorridos no Brasil  por ocasião da revolução democrá
tica,  contribuiu para o restabelecimefito da verdade, através de arliqo 

de autoria do próprio (ieorges Albertini.  A edição de í')  de maia 
de "Est & Ouesl", por outro lado, foi  inteiramente consufp-ada ao 
Prasif, nela se destacando, além do artigo de seu diretor, um outno, 

assinado por Saint- Hellier,  relatando a infil tração comunista e,m 

nosso pais,  no período !961-í9G'i.  O jornalista francês,  (pie aparece no 

clichê ao desemlnucar em São Paulo, manteve reunião na sede^ do 
IPÊS, com o sr.  João Baptista Leopoldo Fiçpieiredo, seu presidente,  
e oulros diretores da entidade democrática,  além de representantes 

das chisses produtoras.  



"INSTRUMENTO DE NOSSA DEMOCRACia" 
Em sna edição de .2 de junho último, "A Gazeta' 

piihlicuii ,  sob o t i tulo "Instrumento de nossa Demo
cracia", o segiünte arfi()o,  assinado pelo jornalista 
Silveira Peixoto: 

"Tão só ' .4 Kefornui Agrária", obra realmente 
notável,  teria sido bastante para consagrar,  em defi
nitivo,  o Insti tuto de Pesquisas e Estudos Sociais,  
IPÊS. Elaborada por uma equipe de especialistas,  so
ciólogos,  economistas,  juristas,  entre os quais se des
tacam os srs.  C. ,1.  Assis Uibciro.  Dênio Chagas No
gueira,  José Arthur Rios,  , tosé ( larrido Torres,  Paulo 
:de Assis Ribeiro,  sobrelevando-se ainda, entre os que 
com èles cooperaram, os srs.  Edgard Tei.reira Leite,  
lulian (lhacel,  Luiz (Uirlos Mancini,  José Irineu Ca
bral,  Vanderbilt  Duarte de Barros e,  Xilo Bernardes 

— (' o  (fue. sòbre o assunlo, se fèz de nwthor em nosso 
pais.  Foi possivel,  essencialmente,  devido à inicia
t iva daquela entidade. 

Antes disso,  ja oferecia o IPliS contribuição das 
mais valiosas á Democracia Brasileira.  Salientou-se^ 
a publicação de trabalhos de giande valor,  como "Re
formas de Base" (estudo magnifico,  inclusive a de
finir a posição do IPliS, na matéria),  "Re\fornui Cons-
ti tucionaT' (de autoria de (. .  J.  de Assis Ribeiro),  "Os 
Países Subdesenvolvidos" {tradução do livro de Wil
helm Koepke).  Outrossim, a feitura de fi lmes ver
sando assuntos da momento e aspectos da vida bra
sileira.  Sem são de esquecer os boletins sòbre a 
"Conjuntura", a valer como orientação, quanto aos 
acontecimentos que se vinham dese,uvolt>endo neste 
nosso Brasil .  Ainda as muitas conferências sòbre te
mas de atualidade, como tudo mais visíuido ao escla-
rccimejito.  

* 
Agora, considera o IPÈS que, paia anmr e de

fender a Democracia,  cumpre conhecê-la; também 
([ue um jxiis só se torna efonòmicamente l ivre e for
te quando seus  cidadãos têm consciência am])la e ob
jetiva da questão. Por isso,  já iniciou atividades.  m> 
tocante ã educação democrática e efonòmica. Está 
promovendo reuniões de estudo, cursos e seminários,  
conferências e,  palestras.  Pòs a circular volantes e 
folhetos,  mostrando o que ê o (A)munisnio e o que é 
a Democracia — o que esta significa em liberdade e 
o que representa aquele em escravidão. Em coleções 
de formato de bòlso e l inguagem acessível,  acaba do 
lançar "Livre Empresa e Desenvolvimento Econômi
co", ".A Verdade sòbre a Revolução Industrial", "Po
lit ica Monefária", três cadernos deveras muito valio
sos para divulgação dêsses assuntos.  Outros virão, 
nos mesmos moldes e com os mesmos fins — como 
já se anunciam livros de grande inteiêsse, dadas a.si 
matérias de atualidade (pie focalizam ("Infil tração 
Comunista no Brasil",  "Socialismo", "() Regime So-
viéticj",  eis três dos vários t i lulos).  Mais,  sob seus 
(Uíspic ios  e o patrocínio :la Universidade de'São Paulo, 
com a coordenação do ministro Roberto (tampos, te-
K mos, nesta Capital,  em agòsto-sete^mbro vindouros,  
(^ongre.sso Internacional sòbre "O Govêrno e a Em-
prêsa Privada no Processo do Desenvolvimento". 

* 
Xão se precisa dizer mais.  O que fe^^ e  o que vai 

fazer pela nossa Democracia tudo sem outro inte-
rêss( que não o de,  bem servir e para isso até hoje 
não contando com nenhuma subvenção oficial e vi
vendo somente da contribuição de emprêsas e coope^ 
radores — recomenda sobremaneira o IPÈS. Temos 
de considerá-lo um dos instrumentos eficientes de 
defesa e aperfeiçoamento das insti tuições,  de nossas 
tradições e vocações". 

CHINESES 
DEIXAM O 
CONTINENTE 

Novo êxodo de refugia
dos cliineses. do conti
nente para Macau, regis
trou-se recentemente, se
gundo desjiacho reprodu
zido pelo boletim "Noti
cias de China Livre", de 
Taipé, procedente da([ue. 
la colônia portuguesa. 

O mesmo intorme a 
(Manta i |ue, no período 
do 10 a 17 de março últi
mo, mais de 1(1(1 pessoas 
entiaiani em Macau, fu
gindo ao regime de Pe
quim. Em sua maioria, 
abandonaram os conda
dos de (Lhungslnui e Ilsin-
Hui, na Província de 
Kwang-timg. 

Kntre os fugitivos en
contram - se lavradores, 
pescadores, médicos e tra
balhadores, muitos dos 
(piais membros de comu
nas. 

P U B L I C A Ç Õ E S  

R E C E B I D A S  

P E L O  I P Ê S  

O Instituto de Pesqui

sas e Estudos Sociais re

cebe regularmente boletins 

informativos de entidades 

ligadas ò luta anticomunis

ta em todo o mundo. 

Entre as últimas publi

cações em questão, ò dis

posição dos leitores, des

tacamos: 

"Informaciones" — Or-

ganización "FASE" (Cara

cas - Venezuela). 

"Noticias da China Li

vre" — Central News 

Agency of China (Taipé -

China Nacionalista). 

"Informe Semanal Desde 

Europa" — Centro de In 

formación sòbre Assuntos 

Soviéticos (Munich - Ale

manha) . 

"Analysis of Current De-

velopments in the Soviet 

Union" — Instituto para 

Estudo da URSS (Munich-

Alemanha). 



RELATORIO DO IPES - 1964 
GENERALIDADES 

O ano de 1964 mar
cou o "climax" de um 
processo revolucionário 
em que se empenharam 
a fundo os brasileiros 
de todos os quadran
tes objetivando livrar o 
Brasil, de uma vez por 
todas, de dois terríveis 
males que de há muito 
ameaçavam a integrida
de da pátria e o futuro 
da Democracia no país: 
a conspiração comunista 

e a corrupção adminis
trativa. 

A Revolução de 31 
de março, com a sua vi
tória fulminante, fo' a 
demonstração cabal da 
efetividade da prepara
ção promovida por le
giões de brasileiros de 
todas as condições so
ciais. Nessa preparação, 
o IPÊS, tem consciência 
de haver cooperado com 
a sua parte, na mobili
zação de empresários, 
estudantes, profissionais 

liberais, professores, lí
deres sindicais, entida
des femininas, organiza
ções de classe, todos 
aqueles públicos que, 
preocupados com os ru
mos da política de go
vernos irresponsáveis de 
demagogos, dispuzeram-
se a trabalhar com de
dicação, para libertar 
o Brasil do Comunismo 
e da Corrupção. 

O brado de alerta foi 
dado com a inesquecí
vel "Marcha da Família 

com Deus pela Liberda
de" que pôs nas ruas 
quase um milhão de 
paulistas e desfechou, 
por todo o Brasil, uma 
reação em cadeia na 
magnitude necessária pa
ra que os militares bra
sileiros sentissem o apoio 
maciço da opinião pú
blica, quando se dispu-
zessem, como se dispu-
zeram a 31 de março, a 
sanear o país e recolo
cá-lo no caminho de seu 
engrandecimento. 

Promovendo a Revolução 
Brasileira no Mundo 

Presidente Castelo Branco 

Com a vitória de 31 de mar 
ço, o IPÊS decidiu que nenhuma 
tarefa seria mais importante do 
que promover, por todos os 
meios de Comunicação, a difu
são exata do que acabara de 
suceder no Brasil. Pela primeira 
vez, neste século de ameaças à 
liberdade, um país em processo 
de desenvolvimento conseguia 
vencer, com os seus próprios re
cursos, a composição internacio
nal dos comunistas e fazer uma 

impressionante demonstração de 

vitalidade do regime democrá

tico. 

o IPÊS nos primeiros mêses 
após a Revolução transformou-
se em uma infatigável máquina 
de difusão das idéias do novo 
governo brasileiro, preocupan-
do-se, principalmente em des
fazer as ondas de descréditos 
provocadas pelos conspiradores 
internacionais a serviço dos to
talitarismos e empenhados em 
apresentar ao mundo uma ima
gem desfigurada da Revolução 

Brasileira. 
Mobilizaram-se todos os meios 

de Comunicação em massa, rea-
lizaram-se contactos pessoais de 
diretores e representantes do 
IPÊS com os responsáveis pelos 
mais influentes órgãos da Opi
nião Pública mundial, com o ob
jetivo de esclarecer a origem e 
as finalidades dos revolucioná
rios brasileiros após o 31 de 

março. 
Versões objetivas e documen

tadas dos acontecimentos foram 
enviadas a milhares de veículos 
de divulqação, entidades de cias
se, congressos internacionais, em
presas, universidades, pratica
mente em todo o mundo ociden
tal. 

O resultado dêsse trabalho 
fez-se sentir muito depressa atra
vés de publicações em diversos 
países, dos órgãos de maior res
ponsabilidade na Opinião Públi
ca, onde a Revolução Brasileira 
era colocada nos seus devidos 

termos — Movimento de liberta
ção de um país, no qual a cor
rupção e a demagogia abriam 
caminho fácil para a implantação 
do totalitarismo comunista. 

Promoveram-se reuniões, con
ferências, palestras e seminários 
na Europa, nos Estados Unidos e 
por tôda a América Latina, nos 
quais brasileiros eminentes rea
lizavam exposições de alto con
teúdo sócio-político sôbre os no
vos rumos do Brasil após o 31 de 
março. 

Divisão 

Apesar da mobilização do 
IPÊS nos primeiros mêses do ano 
para os objetivos da Revolução 
e, após o 31 de março, para as
segurar o Govêrno Revolucioná
rio, inclusive, colocando-o a sua 
disposição o melhor de seu ma
terial humano, foi iniciada a 
Campanha de Educação Econô
mica, de acordo com o planeja
mento de um programa de ativi
dades para 1964. Neste ano, a 
Campanha concentrou-se na ta
refa complexa de estudar e sele
cionar matérias de divulgação 
econômica, publicando-as sob a 
forma de folhetos de bolso prá
ticos e de leitura acessível ao' 
maior número. 

Foram assim iniciadas em 1964 
as publicações de quatro séries 
de folhetos; 
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RELATÓRIO DO IPÊS — 1964 — 

1. Economia para todos. 
2. Temas da Hora Presente 

3. Administração Humana. 

4. Cadernos Nacionalistas. 

A simples relação das publica
ções feitas em 1964 dão uma 
idéia da intensidade e da exten
são da difusão realizada; 

1 "ECONOMIA PARA TODOS" 

n.° 1 — "Livre empresa e de
s e n v o l v i m e n t o  e c o n ô m i c o "  
(Ralph Husted). 

n.' 2 — "A Europa e os países 
novos em desenvolvimento". 

n." 3 — "Pleno emprego, in
tervencionismo e inflação" {F. 
A. Hayek). 

n.° 4 — "Monopólio e concor
rência" (Bradford B. Smith). 

n.° 5 — "Por que os salários 
compram cada vez menos (W. 
P. Krause). 

2. "TEMAS DA HORA PRESEN
TE" 

n.* 1 — "Política monetária" 
(Luis Montes da Oca). 

n.° 2 — "A propriedade: fator 
imprenscindível de processo" 
(Alberto Benegas Lynch). 

n." 3 — "Educação popular, 
fator primordial do desenvolvi
mento e da paz social" (Mons. 
José Joaquim Salcedo). 

n.° 4 — "O problema da De
mografia nos países subdesen
volvidos" (Olavo Baptista Filho). 

3. "ADMINISTRAÇÃO 

HUMANA" 

n." 1 — "A verdade sobre a 
revolução industrial" (Ludwig 
von Mises). 

n.° 2 — "Carta aos homens de 
empresa" (Jacques Rueff). 

n." 3 — "Teoria e prática da 
gerência nas nações em desen
volvimento" (States M. Mead). 

n.° 4 — "As forças econômi
cas e sociais que influem no cli
ma de administração" (Enrique 
Sanchez). 

4. "CADERNOS NACIONALIS
TAS " 

n." 1 — "Infiltração comunis
ta no Brasil" (Separata da revis
ta "Este & Oeste"). 

n.° 2 — "Os verdadeiros rea

cionários" (Oscar Schvarzberg). 
n.' 3 — "Como lidar com os 

comunistas" (Wilhelm Roepke). 
n." 4 — "O árduo caminho da 

reforma agrária" (José Setzer). 

Como se vê, ao lado de auto
res estrangeiros renomados nos 
campos do pensamento liberal e 
da Economia de Mercado, o IPÊS 
conseguiu interessar autores bra
sileiros nessa obra de difusão 

de conceitos básicos para a vi
vência e a compreensão das 
idéias democráticas. 

No mesmo programa de tra
balho, o IPÊS publicou em 1964 
diversos outros folhetos de as
suntos de palpitantes interesse, 
cuja receptividade foi a melhor 
possível, exgotando-se as suces
sivas edições feitas: 

"O GOVÉRNO E A EMPRÊSA 
PRIVADA NO PROCESSO DE 

DESENVOLVIMENTO" 

De 23 a 27 de novembro, no 
"Fcrum Roberto Simonsen" da 
Federação das Indústrias do Es
tado de São Paulo, o IPÊS reali
zou o seu anunciado Congresso 
Internacional  de Economia: "O 
Governo e a Emprêsa Privada no 
Processo de Desenvolvimento". 
Constituiu êsse Congresso, sem 
dúvida, a maior realização efeli-

"Continuismo e comunismo" 
(Glycon de Paiva). 

"Se você fosse um trabalhador 
soviético. .. Seria obrigado t 
trabalhar mesmo que não quises
se". 

"Se você fosse um trabalha
dor soviético. . . A principal tare
fa de seu sindicato, seria fazer 
você trabalhar ainda mais". 
"Cartas a meu filho". 

Foi iniciada, também, em 1964, 
a publicação de uma carta infor
mativa mensal intitulada "Notí
cias do IPÊS ' com a finalidade 
de manter os seus contribuintes 
e demais interessados a par das 
atividades do Instituto, em seus 
diferentes setores, liniciado no 
mês de maio, foram publicadas 
7 cartas informativas durante o 
ano. 

va do IPÊS durante o ano de 
1964. 

Resultado de um ano e meio 
de trabalho complexo cobrindo 
desde a organização do temário 
até a convocação de economistas 
de prestígio internacional, o Con
gresso contou com número re
corde de inscrições de interessa
dos, reunindo, durante cinco 
dias, algumas centenas de em
presários, professores universitá
rios, economistas, autoridades 
públicas, estudantes, jornalistas 

O Congresso Internacional de Economia contou com a participação de 

especialistas nacionais e estrangeiros 

Realização do Congresso 
Internacional de Economia 
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RELATÓRIO DO IPÊS — 1964 

/ I s  a c s s õ v . s  à i i  C d i i i j i  C K t i o  f i . r d i i i  m - < n n [ m i i l i a d u s  c o m  ú i i i s i t u d o  i i i t c r é s s c  c  i i t e r e c e r a i n  , y i  u n d i '  c o b e r t u i a  d a  y i  a n d e  i m p r e n s a .  

especializados para ouvirem as 
exposições dos conferencistas 
convidados e participarem das 
sessões de debates. 

Para a realização dêsse impor
tante conclave — o primeiro que 
nesse moldes e com êsse objeti
vo se realiza no Brasil, o IPÊS 
ccnfou com o patrocínio da Uni
versidade de São Paulo e com o 
co-patrcínio de tôdas as entida
des de classe mais prestigiosas 
de São Paulo: 

Associação Comercial de São 
Paulo 

Associação Nacional de Progra 
mação Econômica o Social 

Bolsa do Mercadorias dc São 

Paulo 

Bolsa Oficial dc Valores 

Federação das As^ociaçcts Ru 
tais do Estado dc São Paulo 

Federação do Comércio do Esta
do de São Paulo 

Federação das Indústrias do Es. 
trdo dc São Paulo 

Ordem dos Economistas do São 

Paulo 

Sfccretaria do Estado para Econo 
mia o Planejamento 

Sindicato dos Bancos do Estado 
de São Paulo 

Sociedade Rural Brasileira. 

Ã Comissão Organizadora ca
be um agradecimento especial 
do IPÊS pelo trabalho desenvol

vido com extrema dedicação e 

que resultou na maior garantia 
do sucesso da iniciativa. Foram 
seus membros: 

Antonio Carlos Pacheco e Silva 

Brasilio Machado Neto 

David Beaty III 

Ernesto Barbosa Tomanik 

Fernando Edward Lee 

Gastão Eduardo Bueno Vidigal 

Sergio Mellão 

Haroldo Cecil Polland 

Humberto Monteiro 

Humberto Reis Costa 

João Baptista Leopoldo Figueire
do 

José Adolfo da Silva Gordo 

José Ulpiano de Almeida Prado 

Luiz Antonio da Gama e Silva 

Luis Cássio dos Santos Werneck 

Luiz Emmanuel Bianchi 

Modesto Scagliusi 

Paul Albright 

Paulo Ayres Filho 

Paulo de Alme-da Barbosa 

Paulo Reis de Magalhães 

Pafael de Souza Noschese 

Salvio Pacheco de Almeida Prado 

Participaram do Congresso os 

seguintes economistas que apre

sentaram as seguintes teses: 

Antonio Delfim Neto 

"O papel do empresário priva

do no processo de desenvolvi

mento econômico" 

Benjamin Higgins 
"Programação e planejamento 
estatal e a preservação da ini
ciativa privada" 

Clemens Andreae 
"Iniciativa privada e iniciativa 
do Estado nos países em de
senvolvimento" 

Ettore Lolli 
"O Governo e a Emprêsa pri
vada nos países em desenvol
vimento" 

Geraldo Dannemann 
"O Estado perfeito... o Esta
do imperfeito. . ilusão ou 
realidade" 

Ingvar Svennilson 
"O planejamento nacional o a 
iniciativa privada" 

José Pinto Antunes 
"A economia de duplo setor: 
a disciplina jurídica da concor
rência" 

Laerte Almeida de Moraes 
"Motivação e limite da inter, 
venção estatal nos países em 
desenvolvimento" 

Mario R. Micele 
"Formas e Motivos da Inter
venção do Estado" 

Mikio Matsumoto 
"O papel do empresário na re
cuperação e desenvolvimento 
da economia japonesa no após 
guerra" 

Pierre.Bernard Coute 
"O papel do Governo e da 
Emprêsa Privata exemplificado 
na experiência de alguns paí
ses desenvolvidos" 
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-RELATÓRIO DO IPÊS — 1964 

Rcberto de Oliveira Campos 
"O planejamento do desenvol
vimento atual brasileiro" 

Wolfgang Hirsch Weber 
"A participação empresarial na 
recuperação da economia ale
mã no após guerra". 

O IPÊS está trabalhando ativa
mente na conclusão dos Anais 
do Congresso, cuja publicação 
deverá estar ultimada nos pri-

I meiros mêses de 1965. As COM-
I clusões preliminares forem entre

gues em mãos do Exmo. Sr. Pre
sidente da República, em Brasí
lia, e os Anais encaminhados ao 
Ministério de Economia e Plane
jamento representarão um subsí
dio valioso para o correto cqua-
cionamento de uma questão vital 
para o desenvolvimento econô
mico e social do Brasil: a ccooc-
ração do Governo e da Livre Em
presa. 

Cursos, Se:Bm:nár:ON 
e Conferências 

Além do intenso programa de 
cursos e conferências desenvol 
vido por diversas entidades as
sistidas pelo IPÊS como o Insti
tuto de Formação Social, a Cam
panha de Educação Cívica, a So
ciedade de Cultura Brasileira — 
Convívio, o Instituto Brasileiro de 
Administração de Empresas, o 
Instituto Universitário dò Livro, 
a União Cívica Feminina, o Cen
tro de Orientação Social e o Cen
tro Latino-Americano de Estu
dantes, o próprio Instituto pro
moveu em 1964 diversos cursos 
e conferências, destacando-se os 
convites que trouxeram ao Bra
sil expoentes mundiais da luta 
democrática. 

Eudócio Ravines, jornalista 
peruano e autor de livros de 
sucesso como "América Latina 
um Continente em Erupção", 

"La Gran Estafa" e "La Gran 
Promessa", pronunciou concor
ridas conferências no Colégio 
Rio Branco, Faculdade de Direi 
to e Faculdade de Ciências Polí
ticas e Sociais da Universidade 
Católica de São Paulo, Associa
ções Reunidas de Campinas, Sin
dicato dos Trabalhadores do Co
mércio de São Paulo, Reitoria da 
Universidade Mackenzie e Insti
tuto de Engenharia, além de 
participar de mesas redondas na 
Televisão. 

O jornalista francês Georges 
Albertini, diretor de "Est & 
Ouest", boletim bimensal da 
Associação de Estudos e de In
formações Políticas Internacio
nais, de Paris, realizou diversos 
seminários no IPÊS para grupos 
de empresários, professores, es
tudantes e senhoras das entida
des mais representativas de São 

Paulo. 

O dr. André Aumonnier, mem
bro do Conselho de Planejamen
to Econômico da França também 
realizou no IPÊS um importante 
seminário sôbre a participação 
do empresário no desenvolvi
mento econômico do seu país. 

O Prof. Hermann Goerqen, Di
retor do Instituto Teuto-Rrasilei-
ro de Bonn e Assessor para As
suntos Brasileiros do Govêrno 
da Alemanha Ocidental realizou, 
sob os ausp cios do IPÊS, uma 

O Co)it/icSíiO Iiiteniacioiíal dc Eco)io-

mia foi o primeiro do gênero reali-

,zado no Brasil 

conferência na Federação tías 
Indústrias do Estado de São Pau
lo sôbre a parlicipação empre
sarial na reconstrução econômi
ca ria Alemanh;:. 

Os srs. Jack Stewart e Alber-
lo de la Vr?ga, respectivamente 
diretores da Divisão de Assun
tos Especiais e da Divisão Lati-
nc-mericmn do Radio Liberty 
Ccmmittco, c'o Munich, também 
estiverem no Brasil onde, a con
vite tío IPÊS realizaram uma sé
rie de palestras e contactos com 
autoridades e empresários sôbre 
a Revolução Brasileira, tendo 
sido acertado na oportunidade 
um acôrdo para a difusão regu
lar de notícias sôbre o Brasil 
para os países da "Cortina de 
Ferro". 

Grupos de 
Estudos 

Em 1964, o IPÊS constituiu 
um "Grupo de Estudos sôbre a 

Pecuária de Corte" com a fina
lidade de investigar os proble
mas de produção, industrializa
ção e comercializarão da carne 
— o primeiro a reunir-se oenò-
dicamente em sua sede oara 
imorimir um caráter orático o 
efetivar uma frente única ds 
nensamento e aci?o nos mais 
imoortantes setores da Econo
mia Brasileira. 

Ante as dificuldades do akas-
•"cimen»'^ Hr carne na entr^-sa 
fra de 1Q64. o Gruoo de Fstu-
dos Hel'herr*ii analizar Had^s, 
^•^rpcia»- tppHôncias e colher in-
^nfm^jí-õos sôhre prridiicão. mer-
raWnç p orerrt Crnm con**»-

r<üêr>c'a do trabalho desenvolvi. 
Ho eni \/ár'os mpcns rfe ativlda-
Hp<;. o Gri'no Hr Fstiido^ nreoa. 
rru i'm siihc^ancioco documen
to Intitulado "F"nuadram<=nto ri,i 
Carno na Pol'tic;» do 
r'm Aumpnto da Prodiirão", do-
mmento êsse encaminhado ? 
Prpsidrncia da Reoública. 

A idéia de reunir empresá
rios e técnicos para o estudo 
ccniunto dos orandes problemas 
nacionais iniciada com o "Gruoo 
de Estudos sôbre a Pecuária de 
Corte" foi adotada já em fins de 
1964 para a organização de um 



Vantagens do Regime de Liberdade Econômica 
Roepke, em conjunto com Erhard, 

forjou a prosperidade de que presen
temente goza a Alemanha Ocidental, 
O grande economista alemão conhece 
o tema com perfeição e fala com 
grande conhecimento de causa. Suas 
afirmações sobre as vantagens do re
gime de liberdade econômica são in
discutíveis. 

Desde que a insidiosa inflação realizou 
alguns progressos na Alemanha, manifes-
tow-se certa inquietude nesse país de "eco
nomia de mit^rcado social" a qual tem debi
litado o prestígio de que goza a economia 
livre. Por essa razão, uma das mais pres
tigiadas revistas semanais alemãs convidou-
me a expor brevemente "as vantagens de 
uma política económica ltk-2ral". Possivel
mente esta res osta interesse também a 
meus leitores de outros países. 

Quando se me pergunta sôbre as vanta
gens de uma política liberai, esperando que 
minha resposta possa sintetizar-se em pou
cas páginas, devo supor que não posso es
tender-me em definições. Logo, presumo 
que existe um acordo sôbre o significado 
de uma "politica económica liberal", que? 
dizer, uma política económica que, ao con
trário da polícia, do exército ou da admi
nistração de justiça, faz da vida econômica 
de um país uma atividade que não se rea
liza pelo próprio governo, mas que é dei
xada, em principio, ò livre determinação dos 
particulares como produtores ou consumi
dores, os que economizam ou os que in
vertem, em síntese, que situa a atividade 
econômica dos horrr^ns num campo onde a 
liberdade é preferida ò coação. 

Como devemos empregar as forças pro
dutivas do país; se devemos produzir um 
artigo em lugar de outro, e em que quan
tidade, onde e com que meios fazê-lo; se 
com pouca ou muita mão de obra, se com 
muito ou pouco capital; quando se deve 
oferecer o produto aos consumidores, em 
que medida devemos economizar e como 
devemos inverter as poupanças — todos 
esses problemas que devem ser resolvidos 
satisfatória mente em tôda a sociedade, 
quando se fala de um sistema econômico 
"liberal", não se decidem por uma enti
dade oficial, nem se obriga a acatá-lo com 
medidas coercitivas, mas se determina atra
vés da atividade livre dos homens. E. qual
quer que seja a complexidade das relações 
ordenadoras e estimulantes que derivam dis
to, trata-a uma ciência especial — econo
mia politica — com a qual é necessário fa
miliarizar-se para estar autorizado a emi
tir opiniões neste campo, assim como e 
necessário estar versado em química, quan
do se quer discutir os problemas químicos. 

As considerações anteriores, creio eu, 
nãc requerem explicação alguma. Espero, 
assim m,2smo, que uma simples olhada nos 
livros escritos por mim e por outros auto
res seja suficiente para que se entenda que 

Wilhelm ROEPKE (Extraído do "Exceisíor", México, DF) 

uma política econômica que permite que 
opere no mercado a concorrência, o jôgo 
da oferta e procura e a extensa lista das 
liberdades econômicas (tudo aquilo que o 
govêrno teria que obter» em caso contrá
rio, mediante a planificação e imposição, a 
propaganda, e as disposições penais) não 
limita ao Estado o papel de polícia notur
na que, no máximo, toca seu apito. O que 
importa é a decisão fundamental em favor 
do mercado e contra o poder, em favor dos 
preços livres contra as ordens autoritárias, 
em uma palavra, em favor da liberdade eco
nômica. que simultaneamente ordena a vi' 
da econômica e excita ao máximo o rendi
mento. 

Vantagens 

Em que consistem as vantagens de seme
lhante política econômica? Antes de tu
do, não na mesma economia, senão em uma 
esfera mais alta, qinz se encontra muito 
além da oferta e da procura, a lai ponto 
que nos faz considerar a palavra "vanta
gem" como completamente insatisfatória: 
todos nós estamos de acôrdo em reputar a 
liberdade política e cultural como objetivos 
da máxima importância. Pois bem, a liber
dade econômica não é menos impoitante, e 
isto precisamente por duas razões: 

1.° — Porque constitui o pressuposto das 
outras liberdades, aquelas que ficam dimi
nuídas na medida em que dependamos das 
autoridades e seus favores, em todos nossos 
atos e em tôdas as decisões que concer
nem ò nossa existência e ao nosso bem-
estar material e que formam o conteúdo 
principal de nossa vida, até o ponto em 
que. com a eliminação completa da liber
dade econômica, se consuma a socialização; 
c, assim, perdzndo a liberdade econômica, 
perdemos também, e totalmente, a libei-
dade política e cultural. 

2.^ — A liberdade econômica é por si 
mesma uma parte essencial da liberdade ge
ral. A ês('e propósito, o grande historiador 
francês Pierre Gaxotte observou, com tôda 
a razão, que "o direito de dispor do dinhei
ro como quisermos, o gosto de arriscar o 
nosso, a procura da novidade e da ganân
cia, o orgulho trazido pelo êxito, a compe
tência, a iniciativa individual, o direito de 
partir levando consigo todos os seus bens 
quando nos apraza, são os meios e incen
tivos da liberdade, na mesma medida em 
que o são a liberdade de falar e de es
crever". 

Esta é, pois, a grande vantagem de uma 
política liberal, a que alcança o fundo da 
questão. Atinge um tão alto grau de im
portância, que devemos eleger esta política 
econômica ainda quando, sob o ponto do 
vista material, fôsse menos vantajosa que a 
oposta — a "não liberal" coletivista. A 
liberdade, o estado de dirüito, a proteção 
contra o abuso do poder, tudo isto é tão 
c ecioso que todos nós devemos estar pron
tos a sacrificarmos a prosperidade e a abun-

dôncía, se o efeito da liberdade econômica 
nos deixar relativamente mais pobres. Sem 
dúvida, para nossa imerecida fortuna, as 
coisas ocorrem de tal forma que a ordem 
econômica que se baseia na liberdade e que 
por sua vez constitui uma condição essen
cial da liberdade cm geral, é incomparável-
mente superior ò ordem econômica que se 
apóia no planeiamento e na coação. 

Organização 

Em vez de muitas cifras e prolongadas 
explicações, tomemos o seguinte fato la
pidar: se olharmos o mundo de hoje, ve
remos que unicamente se pode falar de uma 
abundância de mercadorias que chegam às 
massas, tratando-se dti uma zona clara
mente delimitada, isto é, de países indus
triais plenamente desenvolvidos, do mundo 
livre, a saber: da Europa não comunista, 
da América do Norte, Jasão. Austrália, No
va Zelândia, além da África do Sul e de al
guns países da América Latina, porém, cer
tamente, não de países comunistas nem de 
seus satélites subdesenvolvidos que, mais 
ou menos, seguem seu exemplo socialista. 
Inclusive neste próspero setor do mundo, 
tal evolução ascendents tem chegado a ser 
geral somente quando os países que se ha
viam deixado arrastar para uma posição "es
querdista" na política econômica se arre
penderam dos erros, uns atrás dos outros, 
e os corrigiram, como a Grã-Bretanha e a 
França. 

Só uma razão evidente existe, que ex
plique tal posição privilegiada do setor 
próspero: a técnica moderna, ainda quan
do constitui uma condição necessária, não 
é suficiente por si só tiara que haja pros-
perida^?; é necwsériú/ além disso, uma de
terminada organização da economia. Esta 
oiganização é aquela com que nos femos 
familiarizado, graças ao exemplo impressío-
rante da Alemanha. É a chamada "econo
mia de mercado", porque, com efeito, seu 
principio característico, como guia econô
mico e estimulante, constituí a liberdade 
básica dos mercados e das decisões econô
micas dos particulares, que em múltiplas e 
variadas formas, porém permanecendo fiéis 
ao princípio antes mencionado, caracterizam 
estas economias políticas que um socialista 
americano (J. K. Gaibraith) define como 
"affluent societ/", quer dizer, como "socie
dade da abundância". 

Entre as bases mais importantes do mun
do moderno, encontra-se o fato, que se tem 
demonstrado e contínua a demonstrar-se, 
da superioridade incomparável da economia 
de mercado sôbre a coletividade, da eco
nomia livre sôbre a que não é livre, da "li
beral" sôbre a "não liberal". E é precisa
mente no campo do rendimento material 
que esta demonstração pede fazer-se com 
uma fôrça tal, qu6 só um idealista coleti
vista de exaç^erada rigidez doutrinária po
de subtrair-se ò convicção gerada por ela. 

C O E X I S T Ê N C I A  
.4 I jcrsCfii i irão i  i  l i f / iosa tui l i i issia de Kriischrv 

Ião intensa (inaulo na lUíssia de Sfalin,  afirma em edi-
lori(d o boletim informatiix) d(i  Or(janiz(ieão "FASE", 
de (Uiraeas.  

Após relaeianar (atos (/ i ie eompiovam a denún
cia,  enlre os (/uais manifestações oficiais do Comitê 
(Central do Partido ( ,omunista da I l iSS, a pnlylicaeão 
che(/a às scf/i i intes coneínsões; 

1 -  -  4 coexistência pacífica não representa ne-
niuima alteração nos ol)  j( t i i>os polit icas da União So
viética,  senão uma nova tática,  mais perigosa, por su
t i l ,  dessa mesma polit ica.  

C O M O  T Á T I C A  
2 .4 intensificação da luta anti-reli</iosa. no 

conjunto da mesma tática .de aparente l iberalidiide,  
demonstra (pie a cristianização crescente das socie-
dades dejnocrálicus constitui o melhor autidoto con-
tra a febre vermelha. Denotar a consciência do ho
mem é o que e.riste de mais dificil .  

'j  — .4 crist ianização da socieda;'le,  supõe não 
tanto a assistência ãs I(/rej(is,  quanto uma atitude in
terna favorável a situar os valores espirituais de i iossa 
civilização na mais alta hierarquia e viver coiiíornic 
(y.sYf valorÍ7.ação. 



GOVERNO E POVO DOS EUA CONFIAM NO BRASIL 
Ao regressar dos Estados Uni

dos, o sr, Paulo Reis de Maga
lhães. diretor do instituto de 
Pesquisas e Estudos Socais e ex-
presidente do Banco do Estado 
de São Paulo, declarou, em en
trevista, que o governo do pre
sidente Castelo Branco conta 
com o mais irrestrito crédito e 
decidido apoio do governo e do 
povo norte-americanos. Assina
lou que os Estados Unidos estão 
empenhados em auxiliar-nos na 
tarefa de reconstrução, quer pela 
concessão de auxílio oficial, quer 
pela ampliação de crédito ban
cário e aplicação de novos inves
timentos em nossa terra. 

Acredita o entrevistado que 
os empresários norte-americanos 
venham a incrementar, de ma
neira considerável, seus investi
mentos no Brasil, uma vez que 
se pôs fim ao clima de insegu
rança quanto ò aplicação de ca
pitais estrangeiros em nosso 
país, clima que se refletia nega
tivamente no exterior de tal for
ma que, em 1963, os investi
mentos se tinham reduzido a 4 
milhões de dólares, quando em 
anos anteriores tinham atingido 
a casa dos 400 milhões. 

DEZ PONTOS 

informou, igualmente, o sr, 
Paulo Reis de .Magalhães que os 
esclarecimentos prestados pelos 
empresários brasileiros aos ho
mens de empresa e às autorida
des norte-americanas basearam-
se nos seguintes pontos: 

"1.° — A Revolução brasileira 
é mais extensa e profunda do 
que geralmente se pensa. Pode 
ser bem caracterizada como uma 
revolta da classe média, provoca
da essencialmente contra a cor
rupção e a infiltração comunista 
no governo. 

2.°) O governo constitucional
mente instalado no Brasil está 
decidido a revitalizar a vida po
lítica e econômica do país, tão 
cedo quanto possível. Tôdas as 
providências estão sendo toma
das para eliminar a corrupção e 
a infiltração comunista, com alto 
sentido patriótico e profundas 
raizes populares. 

3.°) Dó-se especial destaque 
ò execução de um plano realista 
de estabilização econômica e fi
nanceira, reduzindo-se a taxa in
flacionária pela redução de de-
ficits orçamentários e condicio-
nando-se os aumentos salariais e 
a elevação de preços ò melhoria 
na produtividade. 

4.°) No camoo orçamentário, 
o governo espera reduzir as des
pesas do corrente exercício em 
cerca de 30%, mediante cortes 
substanciais nas despesas. Simul
taneamente, providências estão 
sendo tomadas no sentido de au
mentar a receita como forma pri
mordial de reduzir o deficit. 

5.°) Entre as medidas destina
das a aumentar a receita, prevê-
se a elevação de algumas taxas 
e a melhoria do sistema de 
arrecadação. A política fiscal, 
entretanto, deverá antes incen

tivar do que retardar a produção 
e a exploração dos recursos na
turais, 

6.°) No setor bancário, medi
das serão adotadas no sentido de 
atingir a estabilização econômi
ca sem afetar a produção. 

1°) Todo o apoio será dado 
ò iniciativa privada, nacional ou 
estrangeira, para incentivar o 
crescimento econômico do país. 
Providências estão sendo toma
das para resolver os problemas 
surgidos com o controle discri
minatório entre iniciativa priva
da e empreendimentos estatais. 

8.°) Medidas estão sendo to
madas no sentido de equilibrar 
nossa balança de pagamentos, 
mediante reescalonamento das 
dívidas externas e manutenção 
de uma realidade cambial 

9.°) Tomam-se medidas no 
sentido de que sejam atendidos 
os reclamos populares, incluindo-
se um melhor aproveitamento 
das terras, melhoria do sistema 
bancário, financiamento de ca
sas populares e aperfeiçoamento 
da administração publica. O go
verno apóia as genuinas reivindi
cações populares e está adotan
do providências para fazer cessar 
o contrôle político sôbre os sin
dicatos. 

10.°) Espera-se que dentro do 
programa acima se consiga uma 
melhor compreensão do signifi
cado da Revolução brasileira e 
que govêrno e povo americanos 
nos auxiliem na tarefa de recons
trução do Brasil". 

í í 

BIIIISIl" 

O fnstítuto de Pesquisas 

e Estudos Sociais tem em 

preparação, para lança

mento em fins de julho 

corrente, um folheto sob 

o título "Infiltração Co

munista no Brasil, com 

excelente material sôbre o 

assunto, transcrito das edi

ções ns. 37, 38 e 39 da 

revista "Este & Oeste", 

publicação quinzenal edi

tada em francês e caste

lhano pela Associação de 

Estudos e Informações Po

líticas Internacionais, de 

Paris. 

A edição em espanhol, 

cuja administração fun

ciona na Venezuela (Apar

tado Del Este, 11.243 — 

Caracas), é especialmente 

dedicada aos países da 

América Latina e contem 

material da própria reda

ção da revista ou assinado 

por destacados colaborado

res internacionais. 



O GRANDE PODER ECONÔMICO 
Uma das questões mais debatidas hoje em 

dia é a da preferência pela livre emprêsa ou 
pela intervenção estatal. Ambas têm seus adep
tos que procuram demonstrar as vantagens de 
um sistema sôbre o outro. A nossa posição é por 
demais conhecida dos nossos leitores, pois o 
"BC" sempre foi intransigente na defesa da 
livre iniciativa, a qual, a nosso ver, apresenta 
inúmeras vantagens em relação ao outro sistema. 

No Brasil, a luta pela sobrevivência da livre 
emprêsa teve seu início durante o govêrno do 
sr. Juscelino Kubitschek, quando se registrou 
um inusitado crescimento dos órgãos estatais, 
que passaram a formar o denominado Grande 
Poder Econômico. O fato veio de encontro à 
opinião dos estruturalistas da CEPAL, que enten
dem que só através da intervenção estatal é 
possível dinamizar a economia de um país. Dis

cordamos profundamente dessa teoria, a qual, 
em nosso País, tem demonstrado ser contrapro
ducente, servindo apenas para onerar sensivel
mente a nossa economia, além de formar ver
dadeiros poderes dentro do próprio Govêrno. 

Julgamos que, sob êste aspecto, o Govêrno 
que agora inicia a sua tarefa tem grandes res
ponsabilidades. Somos de opinião que a êle 
caberá devolver à iniciativa privada as rédeas 
da condução do desenvolvimento da economia 
brasileira. 

Para que os leitores tenham uma idéia do 
ponto que atingimos, com relação à crescente 
estatização, daremos a seguir a relação dos ór
gãos ministeriais e de seus dependentes, bem 
como dos não-ministeriais e daqueles que estão 
sob a supervisão, coordenação e com a colabo
ração da Presidência da República. 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA — que supervisiona os seguintes órgãos autônomos: 

1 — Caixa de Crédito da Pesca; 2 — Instituto Nacional de Imigração e Colonização; 3 — Serviço 
Social Rural; 4 — Banco Nacional de Crédito Cooperativo; 5 — Estabelecimento Rural de Tapajós. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

1 — Universidades, em número de 21; 2 — Escola de Minas de Ouro Prêto; 3 — instituto Joaquim 
Nabuco; 4 — Escolas Técnicas Nacionais, em número de 14; 5 — Escolas Industriais, em número de 9. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

1 — Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico; 2 — Caixa de Mobilização Bancária; 3 — Con
selho Superior das Caixas Econômicas Federais; 4 — Serviço de Assistência e Seguro Social dos Eco-
nomiários; 5 — Caixas Econômicas Federais. 

MINISTÉRIO DA GUERRA 
1 — Caixa de Construções de Casas do Ministério da Guerra. 

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

1 — Instituto Brasileiro do Café; 2 — Instituto Nacional do Mate; 3 — Instituto do Açúcar e do Ál
cool; 4 — Instituto Nacional do Pinho; 5 — Instituto Nacional do Sal; 6 — Instituto de Resseguros 
do Brasil; 7 — Fábrica Nacional de Motores; 8 — Companhia Nacional de Alcalis; 9 — Comissão Exe
cutiva da Defesa da Borracha; 10 — Superintendência Nacional do Abastecimento; 11 — Companhia 
Siderúrgica Nacional. 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS INTERIORES 

MINISTÉRIO DA MARINHA 

1 — Caixa de Construção de Casas para o Pessoal do Ministério da Marinha. 

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA 

1 — Companhia Vale do Rio Doce; 2 — Companhia Hidrelétrica de São Francisco; 3 — Petrobrás; 4 — 
Comissão Nacional de Energia Nuclear; 5 — Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional; 6 — 
Eletrobrás; 7 -—- Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica; 8 — Conselho Nacional de Petróleo. 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

1 — Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

1 — Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados em Serviços PúbKcos; 2 — 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários; 3 — Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Co-
merciários; 4 — Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas; 5 — 



Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos; 6 — instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários; 7 — Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado; 8 — Serviço de 
Alimentação da Previdência Social; 9 — Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência; 10 — 
Conselho Federal de Contabilidade; 11 — Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura; 12 — Con

selho Federal de Química. 

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

1 — Administração do Pôrto do Rio de Janeiro; 2 — Comissão de Marinha Mercante; 3 — Companhia 
Nacional de Navegação Costeira e Empresas da Organização Lage; 4 — Contadoria-Geral de Transpor
tes; 5 — Departamento Nacional de Estradas de Rodagem; 6 — Lóide Brasileiro; 7 — Serviço de Nave
gação da Amazônia e Administração do Pôrto do Pará; 8 — Serviço de Navegação da Bacia do Prata; 9 
— Rede Ferroviária Federal S. A.; 10 — Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis; 11 — De
partamento Nacional de Obras e Saneamento; 12— Departamento Nacional de Obras Contra a Sêca. 
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MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DA REFORMA ADMINISTRATIVA 

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

MINISTÉRIO EXTRAORDINÁRIO PARA OS ESTUDOS DE COORDENAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR 

ÓRGÃOS NÃO-MINISTERIAIS — são os seguintes: a) Territoriais: 1 — Administração do Território Fe
deral do Amapá; 2 — Administração do Território Federal de Fernando Noronha; 3 — Administração 
do Território Federal da Rondônia; 4 — Administração do Território Federal do Rio Branco, b) Específi
cos: 1 — Departamento Administrativo do Serviço Público; 2 — Estado-Maior das Forças Armadas; 3 
— Conselho de Segurança Nacional; 4 — Assessoria Técnica; 5 — Comissão Brasileira de Operação 
Pan-Americana; 6 — Comissão da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Supe
rior; 7 — Comissão de Estudos e Projetos Administrativos; 8 — Comissão de Tarifas; 9 — Comissão 
Permanente do Livro do Mérito; 10 — Comissão de Readaptação dos Incapazes das Forças Armadas; 
11 — Comissão de Reparações de Guerra; 12 — Comissão do Vale do São Francisco; 13 — Conselho Co
ordenador do Abastecimento; 14 — Conselho Nacional de Administração dos Empréstimos Rurais; 15 
— Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional; 16 — Conselho da Ordem Nacional do 
Mérito; 17 — Conselho do Desenvolvimento; 18 — Superintendência do Desenvolvimento do Nordes
te; 19 — Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia; 20 — Superintendência 
do Plano de Valorização Econômica da Região da Fronteira Sudoeste; 21 — Parque Nacional do Xingu; 
22 — Comissão de Classificação de.Cargos; 23 — Conselho Coordenador do Comércio Exterior; 24 — 
Conselho Nacional de Reforma Agrária; 25 — Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 

ÓRGÃOS SUPERVISIONADOS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

a) Conselho Nacional de Pesquisas; b) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

ÓRGÃOS COORDENADOS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

a) Sociedades de Economia Mista: 1 — Banco do Brasil; 2 — Companhia Nacional de Seguro Agríco
la; 3 — Banco de Crédito da Amazônia; 4 — Banco do Nordeste do Brasil; 5 — Companhia de Ele
tricidade do Amapá; 6 — Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil; 7 — Companhia Usinas 
Nacionais; 8 — Companhia Elétrica de Manaus, b) — Emprêsas Incorporadas: 1 — Superintendência 
das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio Nacional; 2 — Rádio e TV Nacional, c) Fundações Instituídas 
pela União: 1 — Fundação Abrigo do Cristo Redentor; 2 — Fundação Getúlio Vargas; 3 — Fundação 
Rádio Mauá; 4 — Fundação Brasil Central; 5 — Fundação da Casa Popular; 6 — Fundação Osório; 
7 — Fundação das Pioneiras Sociais; 8 — Fundação de Assistência aos Garimpeiros; 9 — Fundação 
Serviço Especial de Saúde Pública, d) Entidades Mistas de Cooperação Internacional: 1 — Comissão 
Mista Brasil-Alemanha de Desenvolvimento Econômico; 2 —• Comissão Mista Brasjleiro-Boliviana de 
Estudo e Aproveitamento de Petróleo; 3 — Comissão Mista Brasil-União Econômica Belga-Luxembur-
guesa de Desenvolvimento Econômico; 4 — Comissão Mista Ferroviária Brasileiro-Boliviana; 5 — Co
missão Brasil-França de Desenvolvimento Econômico; 6 — Comissão Brasileiro-Americana de Educa
ção Industrial; 7 — Comissão Mista Militar Brasil-Estados Unidos; 8 — Comissão Mista Brasil-Reino 
dos Países Baixos; 9 — Escritório Técnico de Agricultura. 

ÓRGÃOS COLABORADORES DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL 

a) Associação dos Servidores Civis do Brasil; b) Fundação Darcy Vargas; c) Legião Brasileira de As
sistência; d) Ordem dos Advogados do Brasil; e) Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial; f) 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; g) Serviço Social da Indústria; h) Serviço Social do 
Comércio; i) Conselho Federal.de Medicina. 

NOTÍCIAS DO IPÊS (Transcrito do "Boletim Cambial") 
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NOTÍCIAS IPÊS 
ANO I — N." 5 BOLETIM DO INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS SOCIAIS — SÃO PAULO • SETEMBRO, 1964 

Eleição de Frei 
A Democracia cristã, vitoriosa no Chile, parece nada 

ter de comum com aquilo que. no Braesil, o sr. Paulo 
de Tarso e seus acólitos definiam como "Democracia 
Cristã". Lo. parece, o que se pretende, como ponto de 
partida básico para a ação, é garantir a liberdade. Aqui, 
em nome do que se chamou de "abertura para a reali
dade', os democratas cristãos, reunidos no Prata, pouco 
antes de nossa redentora revolução, decidiam marchar ao 
lado dos comunistas para a subversão desta sociedade aber. 
ta que, com todos os seus múltiplos defeitos, é, antes de 
mais nada, uma sociedade aberta, que, como tal, tem a 
livre possibilidade de auto-corrigir-se.. Ingenuidade ou mó 
fé, levava os nossos "católicos de esquerda" a repetir, in 
terminovelmente, os "slogans" fabricadas pela central comu
nista à qual, consciente ou inconscientemente, se filiavam. 

Veja-se o relatório da "Convenção do Prata", onde 
pontificou o eterno adolescente Plinio de Arruda Sampaio. 

As expressões "burguesia alienada", "burguesia reacionória" 
! "progressista", "conscientização popular" e outras, típicas 
do arsenal marxista da guerra subversiva, são usadas co.-n 
• melhor das consciências, como se tivessem origem nas 
tacristias. Ao contrário de verem no marxismo vermelho 
ff verdadeiro perigo, viam-no nesta sociedade de "privile
giados" odiosos, onde, inexplicavelmente, um energúmeno 
como o Sr. Paulo de Tarso, conseguia ser ministro de Esta
do. Colaborava-se francamente com um governo nefando, 
de ineptos e gatunos, que abriam largamente as portas ò 
subversão moscovi ta ,  em nome do ideal  d i to  "democrata n 

cristão". Veja-se com que simpatia êles, na última conven
ção naciona,' do P.D.C., pronunciavam-se sôbre os órgãos 
sindicais pelegos do governo extinto: "Igualmente o agra
vamento das condições de vida vem contribuindo para a for

mação de um espírito de revolta, em parcelas crescentes da 
população. Êste estado de espírito tem sido o fermento de 
organizações de luta política, que se tem constituído na van
guarda de amplos setores da massa; C.C.T., P.U.A., P.A.C., 
U.N.E., e M.E.B., Sindicatos Rurais, Movimento Nacional dos 
Sargentos, U.B.E.S., Oficiais Nacionalistas, efe..." 

Frei inicia seu governo, abrindo luta corajosa em duas 
frentes: contra o comunismo totalitário e contra o capitalis
mo reacionário. Pretende fazer germinar no Chile, segundo 
parece, uma Democracia Social, ao modelo da Alemanha. 
Pelo menos é o que se pode deduzir de suas declarações. 
Nessa hipótese, inicia-se na América do Sul uma nova ex-
periénca da mais alta relevância. A liberdade será usada 

para que se amplie o campo de liberdade; para que se li
bertem progressivamente, ao compasso de um revigorado 
desenvolvimento, homens e mais homens, atualmente opres
sos peia miséria e pelo desamparo. 

Como poderia alguém opor-se a esse programa social 
de autêntica líbertaçã» humana, caso venha a ser conduzido 
por um governo realmente empenhado em realiza-lo? 

Êsse tipo de govêrno merece o apoio de todos 
nós, adeptos da livre empresa econômica, na eficácia da 
qual sempre acreditamos, c que agora parece também co
meçam acreditar os próprios senhores do Kremlin, depois de 
50 anos de opressiva estatização. A nossa "democracia 
cristã", tão disposta a colaborar com os seus irmãos comu
nistas, deveria meditar na corajosa posição de Eduardo Frei. 

dc lutar contra os abusos de uma sociedade aberta, sem ne
nhuma concessão aos traidores da liberdade. 

ENQUaDRUMENTO OU CARNE 
Nfl POLITICa GOVERNflMENTflL 
DE AUMENTO Ofl PROOUÇÃO 

o INSTITUTO DE PES
QUISAS E ESTUDOS SO
CIAIS — IPÊS - S. PAULO 
— organizou uma nova 
equipe de trabalho, denomi
nada "Grupo de Estudos 
sôbre a Pecuária de Corte", 
com a finalidade de investi
gar os problemas de produ
ção, industrialização e co
m e r c i a l i z a ç ã o  d a  c a r n e  
como importante setor da 
economia brasileira. 

Ante as dificuldades do 
abastecimento de carne na 
entresafra de 1964. o refe
rido grupo deliberou anali
sar dados, bem como, apre
ciar tendências e colher in
formações sobre produção, 
mercados e preços, em con
sonância com as suas dire
trizes e objetivos de estu
dos. Ao cabo de investiga
ção preliminar, evidenciou-
se, desde logo, a conveniên
cia do enquadramento cia 

carne na política econômica 
governamental de expansão 
da produção, na presente 
oportunidade, com vistas 
para o futuro. 

Pareceu aos integrantes 
do grupo ser interessante a 
divulgação de uma súmula 
de tais elementos informa
tivos, com o propósito de 
manter a opinião pública 
esclarecida, para a colabo
ração indispensável de to
das as pessoas que se inte
ressam pelos problemas do 
país. 

Esta súmula informativa 
vai publicada nas páginas 
internas desta edição, foca
lizando, pela ordem: 1) 
Tendências do mercado 
mundial de carnes; 2) Pres
sões do mercado interna
cional sôbre o preço da 
carne: 3) Efeitos das dis
paridades de preços da 
carne no Brasil; 4) No
va oportunidade para a re
gularização do comércio de 
carne em 1964: 5) Nova 
política de preços da carne 
bovina. 

PRODUTIVIDADE 

Produtividade é a cha
ve da abundância. No 
regime da livre iniciati
va, a melhoria da pro
dutividade é uma impo
sição da concorrência, 
geradora de progresso. 
Aperfeiçoando o proces
so da produção, minora-
se-lhe o custo. A produ-
tidaãe concilia os inte
resses do consumo, do 
capital e do trabalho. 
Permite menores preços, 
melhores dividendos e 
maiores salários. 



B r a s i l  v i s t o  n o  
E x t e r i o r  

Congressos e Reuniões 

Hans Goldmantt 

De acordo com os relató
rios publicados, eis a sín
tese das impressões dos vi
sitantes com interesses eco
nômicos na situação atual 
do Brasil: 

1 — São registradas, 
com grande surpresa, a ca
pacidade intelectual para a 
aprendizagem rápida e a 
flexibilidade do trabalha
dor, o que aparece na sua 
habilidade e na sua aptidão 
em improvisar. 

2 — A qualidade dos pro
dutos industriais, o alto pa
drão das formas, dos dese
nhos e o bom-gôsto são ob
servados com sincera admi
ração. 

3 — A politica social é 
reputada a mais avançada 
do mundo. 

4 — O tratamento de 
equiparação do operário ao 
empregado, na Legislação 
Trabalhista, é considerado 
como prova de que os países 
industrializados podem a-
prender muito dos em de
senvolvimento. 

5 — O pêso do ônus tri
butário e social sobre a ren-
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da nacional é julgado muito 
alto para uma economia 
nacional e uma indústria 
que necessitam de poupan
ça para poderem investir. 

6 — A solução do pro
blema da transferência de 
poder aquisitivo do setor 
urbano para o setor rural, 
pela redistribuição da ren
da nacional, é considerada 
difícil, porquanto em todos 
os países o operário da in
dústria é melhor organiza
do e os índices do custo de 
vida não distinguem entre 
os efeitos da desvalorização 
da moeda e o aumento dos 
produtos alimentícios, em 
conseqüência das medidas 
que fomentam a produção 
agropecuária e a seguridade 
•social dos econômicamente 
ativos na lavoura. 

7 — A duração das ho
ras de trabalho semanais 
no serviço público, autár
quica e paraestatal e o sis
tema de 2 e 3 empregos, 
enquanto os empregados em 
todos os setores de produ
ção trabalham 48 horas, é 
relatado como obstáculo 
para o desenvolvimento e-
conômico por que tira a 
mão-de-obra do processo 
da produção para aplicá-la 
em fins não reprodutivos 
ou parasitários. A ciência 
de organização e produção 
recomenda pagar bem ac 
funcionalismo, mas exige 
horário integral e dedicação 
exclusiva, em vez de remu
nerar pouco a muitos. 

8 — Um fenômeno inex
plicável para as visitas es
trangeiras é o mito da In
flação, "condensado na 
frase ouvida muitas vêzes 
em conversação com indus
triais, ministros e líderes 
autênticos: "Uma desvalo
rização de 80% é demais, 
porém, o Brasil necessita 
para o seu desenvolvimento 
da taxa de 30% na infla
ção". Contam que não se 
pode discutir a tese em ba
ses científicas e objetivas 
sem receber a resposta car
regada de tensão irracio
nal: "Vocês estão presos a 
princípios econômicos da 
'Era Vitoriana" e não com
preendem os grandes bene
fícios da inflação para os 
países em desenvolvimen
to". 
(in "Guanabara Industrial") 

INDUSTRIAIS DO INTERIOR 

# Mais de 400 industriais e centenas e centenas dc 
autoridades muncipais participaram, de 4 a 7 do cor
rente, em Bauru, da XIV Convenção de Industriais do 
Interior do Estado de São Paulo. O certame aprovou 

várias teses e pronunciamentos sôbre a conjuntura poli-
tico-administrativa e econômico-financeira do Pais, com 
ênfase para um maior desenvolvlmentc agio-pecuório c 

industrial do Interior paulista. O sr. Raphael Noschesc, 
presidente (reeleito) da FIESP, ao declarar aberta a Con
venção, fez um discurso no qual destacou o papel da 
livre empresa como solução das aspirações populares 
de progresso e bem estar sob a égide da Liberdade. Dcu 
ênfase ao papel da livre iniciativa na reconstrução dc 
economias destruídas durante a Guerra e na recuperação 
de economias como a nossa, "aviltada pela inflação, de
predada pela subversão, solapada pela corrupção". 

COMÉRCIO EXTERIOR 

• Realizar-se-á em ou

tubro vindouro, em Curi
tiba, a VII Conferência 

Brasileira de Comércio Ex-
terior, patrocinada pela 

Confederação das Associa

ções Comerciais do Bra
sil. Os conclaves anterio
res, realizados a partir de 

PROBLEMAS 

• Reforma agrária, au

mento explosivo da popu

lação, ciências agrícolas, 
formação de agrônomos e 
mecanização agrícola são 

pontos a serem debatidos, 
de 1 ° a 7 de novembro 

vindouro, em Lima, Peru, 

durante a VI Reunião La-

tino-Americana de Fitotec-

nia. O certame, promovido 
pela ALAF (Associação 

1956, tiveram lugar, res
pectivamente. em. São Pau
lo, Rio de Janeiro, Recife, 

Porto Alegre, Salvador e 
Belo Horizonte. No terná
rio: inflaçco, política cam

bial, equilíbrio orçamen

tário, questões fiscais e 
exportações. 

AGRÁRIOS 

Latino-Americana de Fito-

tecnia I, contará com a 
presença de representantes 
do Instituto Interamerica-

no de Ciências Agrícolas 

da OEA, da FAO e c*e téc
nicos latino - americanos 

que se encontram atual
mente trabalhando em pro
gramas de pesquisa, ons no 

e fomento agrícola. 

DESENVOLVIMENTO 

• Entre 9 e 14 de no
vembro vindouro será rea

lizado também em Lima o 
Forum Latino - Americano 
Sobre o Desenvolvimento 

Econômico e Social, do 
qual participarão universi

dades de 16 países, inclu

sive o Brasil. O Forum visa 
d recolher e resumir o pon

to de vista das universida

des americanas sôbre o de

senvolvimento econômico 

e o progresso social dos 
•povos do "terceiro mundo". 

No temário: posição des 

países subdesenvolvidos no 
mundo atual, reformas es

truturais, experiências la

tino-americanas de desen
volvimento e investimentos 
estrangeiros. 

FOME NO MUNDO 

• Para que o "mundo 

da fome" (mais de um 
bilhão e meio de pessoas) 

nco se alastre ainda mais, 

a ONU resolveu realizar, 
em setembro de 1965, em 

Belgrado, uma Conferência 

Demográfica Mundial. Se
gundo os economistas da 

ONU, semente o estabele

cimento de relações mais 
equitativas do cc márcio 

mundial poderá remover as 

enormes diferenças entre 

as nações e reduzir a fo

me no m.undo. Revelam, 

ainda, que apenas 28% da 

populaçõo mundial rece
bem alimentação adequada. 

PÂGIXA 2 
SETEMBRO DE lí)6-l 



SISTEMA 
DLEMAO 

o prof. Herman Gorgen, 
Presidente da Sociedade 
Teuto-Brasileira, de Bonn. 
Alemanha Ocidental (vide 
"Noticias do Ipês", agosto 
de 1964, pág-, 4 e 5) esteve 
em fins de agosto último, 
no Brasil, ocasião em que 
pronunciou no Fórum "Ro
berto Simonsen", de São 
Paulo, uma conferência so
bre "A Economia Alemã do 
Após-Guerra". 

Dizendo que a Alemanha 
Ocidental, com a economia 
social de mercado, encon
trou o terceiro caminho que 
o Ocidente pode utilizar 
sem modificar suas estru
turas democráticas, o prof. 
Gorgen revelou que o siste-
.na visa a dois objetivos: 

a) liberdade do homem 
dentro da socie
dade: 

b I transformação de 
cada homem em 
proprietário. 

PAPEL DO ESTADO 

Usando uma Imagem de 
Erhard, o prof. Gorgen 
disse que o sistema asse
melha-se a uma partida de 
futebol. É um jôgo com re
gras pré-estabelecidas e o 
árbitro (no caso, o Estado) 
não pode participar do 
jôgo, mas faz valer o res
peito às leis dêsse jôgo. Em 
outras palavras: o Estado 
tem a tarefa de garantir a 
livre concorrência, defen
dendo o preço justo, a me
lhoria da qualidade dos 
produtos e dos sistemas fa
bris e dotando o homem na 
sua qualidade de consumi
dor, em nome de quem se 
faz o progresso. 

Assinalou o conferencista 
que o sistema luta, siste-
màticamente, contra dois 
perigos: 1) a economia di
rigida; 2) os cartéis. 

A questão salarial, por 
exemplo, é colocada nos se
guintes termos: o melhor 
aumento de salário é a bai
xa nos preços. Revelando, 
depois, que a RPA é o país 
onde se verifica o menor 
número de greves, o prof. 
Gorgen esclareceu: 

— "Empresários e sindi
catos estão permanente
mente em contato, procu
rando resolver as questões 
pelo meio-têrmo e estabele
cendo prazo de no mínimo 
20 dias para a deflagração 
de qualquer greve. 

PARTICIPARÃO DO CONGRESSO 
o Congresso Internacional que o IPÊS pro

moverá em São Paulo, de 23 a 27 de novem
bro vindouro, versando sôbre "O Governo e a 
Empresa Privada no Processo de Desenvolvi

mento", contará com a presença de economis

tas de renome internacional. 
Dentre os congressistas estrangeiros. três 

deles são aqui apresentados aos leitores; 

MASSÉ, Pierre 

Doutor em Ciências e en -

genheiro civil, Pierre Massé c 

figura bastante admirada em 
França e na Europa. Nascido 

em 13 de janeiro de 189g, 

em Paris, estudou na Escola 
Politécnica de Paris. Ingres

sando na indústria elétrica eri 
1928, Massé notabilIzou-se 

pela construção da Usina do 

"Portillon", nos Pirinéus, e da 

Usina de Chastang, na Dordo-

gne, por conta da "Union d'E-

Isctriclté". Nomeado Diretor 

de Equipamento e de Eletrici

dade da França, no momento 

da criação do organismo em 

1946, tomou conta, desde o 
início, do "Plano Monnet". 

Chamado às funções de Dire-
tor-Ceral Adjunto, em 1948, 
participou de importantes prC-

grarrz: de estudos e Inves
timentos econômicos. publi

cando, s partir dc então, nu

merosos artigos técnicos e, 
sobretudo, um livro sôbrs ges

tão ótima de estoques 'Les 

Reserves et la Régulation de 

l'Avenir"), seguido, em I < 59, 

peia publicação de outn» cbra 

de fôlego, intitulada "A Esco

lha dos Investimentos — Cri

térios e Métodos" (Le Choix 

des Investissements — Critè-

res et Méthodes) . Exercendo, 

desde 1957, a presidência da 
"Electricité de Strasbourg", 

Massé é Membro da Comis-
scc de Energia e do Conselho 

Superior de Assistência Téc
nica do Ministério do Exterior 

de França Em 1959. foi no

meado Comissário Geral do 
Plano de Equipamento e da 

Produtividade. É Comendador 

da Legião de Honra (1955) e 
ainda de Palmas Académicas 

(1960). 

COUSTÉ, Pierre-Bernard 

Deputado, industrial e diri

gente empresarial, Pierre Ber

nard Cousté nasceu em Ro-
chefort-sur-Mer. França, em 

29 de junho de 1920. Cursou 

o Colégio dos Lazaristas, o Li

ceu du Pare em Lyon e a Fa

culdade de Direito da Univer

sidade de Paris.. Doutor em 

Direito, é diplomado também 

pela Escola de Altos Estudos 

Comerciais (HECI. Iniciando 

sua vida profissional como 

simples operório tubulador nu

ma empresa de Trabalhos Pú

blicos, Cousté, de 1944 a 

1946, assumiu o cargo de En

carregado da Missão junto a 

Secretaria de Estado oara a 

Informação e junto ao Gabi

nete do Ministro das Fôrças 

.Arm^^das. De 1946 a 1951 foi 
colaborador de Roger de Se-

gogne. Presidente da Orderr 

dos Advogados da Corte "dc 
Cassation" (Supremo Tribii-

nall e assessor do Conselho 

de Estado. Em 1951, assumiu 

cargo de DIretor-Geral Adiun. 

to da Sociedade Ieboce^-Ma-

chiner, empresa especializada 

na produção de agulhas, pla

tinas e teares circulares. Acu

mulou, ainda,as funções de 
Administrador da "Ccmoagnig 

Lyonraise d'Outillage", da 
'Compagnip Eurooéenne d'Ou-

tülage" e da "Société Lumlè-

re". Presidente do Centro dos 

Jovens Empregadores (Centr? 

Ha.; Jeunes Patrons) _ des^» 
1958, Plerre-Bernard Cousté 

Á Deputado na Assembléia 

Nacional, desde 1962. Espe

cialista em oroblemas econô

micos eurcoeiiq, Cousté oubü 

cou recentemente o trabalho 

intitulado "De rAssociation 
des Pays d'outre-mer". 

J.OLLI, Ettore 
O representante da Itália 

ao Congresso Internacional do 

IPÊS Ettore Lelli, nasceu em 
Bolonha, a 23 de junho de 

1908. Formado em Engenha

ria pela Universidade de Ro
ma, em 1940. Ettore Loili, 

em sua brilhante carreira, di

rigiu importantes emprêsas e 

entidades, sobretudo na Itália 

e nos Estados Unidos. Sua vi

da profissional foi iniciada, 

ainda estudante, m "Societá 
Romana di Elettricitó", nos 

idos de 1931-1940. Forman

do-se em 1940, embarcou pa
ra os Estados Unidos, ingres

sando na "American Cas and 
Electric Service Corporation , 

de Nova York, onde perma

neceu cinco anos. Com a que

da do fascismo na Itália, foi 

nomeado, em 1 945, sub-chefe 

e depoir. Chefe da Delegação 

Técnica Italiana, em Washing

ton (Missão Econômica do 

Govêrno Italiano) , exercendo 

suas funções até 1950. quan

do assumiu o cargo de Re
presentante da "Banca Nazio-

nale dei Lavoro" nOs Estados 
Unidos (1950-1957) . Vol

tou ò Itália em 1957 para 

assumir o cargo de Diretor-

Central da "Banca Nazionale 
dei Lavoro", em Roma, fun

ção que deixou em 1963. pas
sando a Sub-Gerente Cer.il. 

Atualmente. Ettore LoIli exer

ce também os seguintes car
gos: Presidente do "The It-'-

llan Economic Co." (New 

York), Diretor-Ge rente dc 

"Lavoro Bank A.C.". Diretor 

dt? "Société de Gestion Lu-
xembourgeoise" (Luxembur

go). Diretor do, "United Bank 

for Africa Ltd." (Nigéria). 
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Enquadramento da Carne na Política 
Ecônomica de Expansão da Produção 

INFORME ESPECIAL 

• 1) TENDÊNCIAS DO MERCADO MUNDIAL DE CARNE: 

após ligeiro declínio nas cotações de tôdas as carnes no mer
cado mundial em 1961. em virtude de vários fatores, inclusive 

devido à forte competição ca carne de aves procedentes dos 

países de agricultura desenvolvida, registrou-se, em seguida, 
apreciável alta nos preços da carne bovina, sobretudo em 1964, 

Na Europa Ocidental os preços evoluíram de 650 dolóres 

a tonelada de carne em 1961, para cerca de 850 dolóres em 
1964. Em certos casos, o aumento do preço da carne alcan

çou em 1964 índice de 50%, em relação aos anos passados. 
As contínuas elevações nos preços da carne na Inglaterra, n° 
primeiro semestre de 1964, causaram algum descontentamento 
popular, apesar da comunidade britânica ter consciência, mais 

do que outros povos, do alto valor biológico das proteínas da 

carne e, por isso mesmo, compreender que se trata de um 
dos alimentos mais custosos em todo o mundo. 

As carnes de mais baixos preços na América Latina, a 
que a Europa rocorreu, não estcC disponíveis, no momento, para 

c'iminuir a er,-:.zssQz e refrear a ascensõiD das cotações nos países 
importadores. Pelo contrário, o consumo interno na Argentina 

ficou limitado a dois dias por semana para a cidade de Buenos 
Aires. No Uruguai e no Brasil nco há excedentes de carnes 

cxDOrtáveís nesta estação. 

Dentro das oscilações estacionais, a tendência do mercado 
mundial de carne bovina é para alta, desde o firr de 1963, e, 
ainda mais, em 1964. 
• 2) PRESSÕES DO MERCADO INTERNACIONAL SÔBRÊ 

C PREÇO DA CARNE; Como a maior importadora de carnes 
do mundo, a Europa Ocidental em conjunto, e a Inglaterra 
em particulai, não deixam de exercer, através das tendências 

do mercado, ampla influência espacial sobre os preços de no

vilhos de corte no resto do mundo, inclusive nos países expor

tadores como Argentina, Uruguai e Brasil, na América Latina. 

Umas economias nacionais adaptam-se prontamente às 
tendências do mercado internacional, ao passo que noutros paí

ses os valores da carne mantêm fortes disparidades, graças aos 

artificialismos da política econômica. Durante o primeiro se

mestre de 1964, observaram-se acentuadas diferenças nos pre
ços da carne bovina entre os três países limítrofes — Argentina, 

Uruguai e Brasil, como demonstração da maior ou menor ra

pidez com que cada um procura pôr-se de acordo com a rea
lidade do mercado internacional. 

Os dados abaixo dão uma idéia das desigualdades de pre

ços da carne bovina, nos três principais países produtores e 
exportadoies na América Latina. 

PREÇOS DE NOVILHOS DE CORTE NA ARGENTINA, 
URUGUAI E BRASIL 

(Cotações em Agosto de 1964 pata 15 quilos de pêso morto) 

Países Em cruzeiro índice 

ARGENTINA 9.666.00 100.0 
URUGUAI 8.400,00 86,6 
BRASIL 

a. Rio Grande do Sul. . . . 4.500.00 46.3 
b. Brasil Central 5.300.00 54.6 

Fonte: "La Res" 

1964. 
Agosto 1964; "Folha de São Paulo", Agosto 

É difícil manter, por muito tempo, tais disparidades nos 

preços da carne, sobretudo no caso brasileiro, onde os valores 
sõo cêrca de 50% mais baixos, do que noutros países visinhos, 

para produtos equivalentes. Para os produtores brasileiros aque
las diferenças equivalem a tributos fiscais. Para os consumi

dores, significam subsídio cobrado da agricultura, em favor da 
cidade. 

A sustentação de tais preços inferiores pode provocar efei
tos desfavoráveis para as economias sub-desenvolvidas. 

• 3) EFEITOS DAS DISPARIDADES DE PREÇOS DA CARNE 

NO BRASIL: são vários os efeitos das disparidades de preços 
da carne no Brasil. Destacam-se, dentre outros, os seguintes: 
a) Queda da Produção Brasileira de Carne; apesar de tódas 

as controvérsias sobre os preços da carne bovina no mercado 
brasileiro, a verdade é que os consumidores nacionais têm ad

quirido o produto a preços mais baixos do que noutros países 

da América, da Europa e da .Ásia, peja benevolência da política 
econômica de tabelamento da carne. 

.A longo prazo, tal orientaçõo de preços controlados da 
carne volta-se fatalmente contra a população consumidora, 

em virtude de suas influências inevitáveis sôbre a produção 
Nos últimos anos. vários fatores associaram se para desistimu-

lar a produção brasileira de carne bovina, como a política dc 

restrição de créditos ò pecuária, a política de preços controla
dos da carne e outros .'gualmente negativos. 

Os dados divulgados pelo Ministério da Agricultura dão 

uma medida da queda da produção brasileira de carne bovina, 
=m números absolutos e em relação ò população consumidora. 
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PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE BOVINA 

Fontes- Ministério de Agricultura — S.E.P, — Carnes, Deriva

dos e Sub-Produtos, 1961, 1962 e 1963, e l.B.G.E 1957 
a 1 962. 

Ano Toneladas de 

Carne 

índice População Consumidora Toneladas de 

Carne N.° de Pessoas Indico 

1958 1,285,159 100,0 62.725.000 100,0 
(959 1.261.076 98,1 64.216.000 102,3 
1960 1.196.842 93.0 70.799.000 11 2,8 
1961 1.192.888 92,7 73.088.000 116,5 
1962 1.183.275 92,0 75.271.00 120,9 

No quinquénio 1958-62, a produçoo brasileira de carae 
bovina caiu de 1,3 milinões de toneladas em 1958 para ' 

milhões em 1962, isto é, um decréscimo de 101.884 tonela
das ou menos 8 9o. No mesmo oorjodo a população do pz^ 

cresceu de 13,1 milhões de novos consumidores. Isso signifi

ca que a disponibilidade teórica por pessoa declinou de 20,-t 

quilos de carne em 1958 para apenas 15,7 quilos em 1962. 
As disparidade^ de preços da carne bovina no Brasil e no mer

cado mundial contribuerr-, para o descstimulo à produção. 

Mantidas as duas tendências Opostas, a de regressão da 
produção de carne bovina e a de crescimento demográfico, é 

iQcil imaginar a que nível chegará o consumo de carne em 

1970, quando ü Brasil terá 100 milhões de habitantes. Nâo 

resta dúvida que um governo responsável precisa reexaminar a 

sua politica no setor da pecuária de corte, como uma das voca

ções mais adequadas da agricultura nas áreas tropicais úmida? 

do Brasil. 

b) Evasão da Produção Brasileira de Carne; os modernos meios 

de comunicação do século X.X não permitem isolar economias 
dentro das fronteiras nacionais, nem impedem as suas reper

cussões extornas, na procura de equilíbrio para os valores em 

disparidade. 

As diferenças de cotaçáo da carne nos três países limí

trofes geram a evasío ae novilhos da corte, prontos para abate 

cu de bovinos em fase final de crescimento, com evidente pre

juízo para a economia brasilei'-a. O noticiário da imprensa in^" 

forma que, durante a safra de 1964, nada menos de 100.00^. 
bovinos atravessaram a fronteira no Rio Grande do Sul em de

manda a outros países, sendc 89 mil no primeiro trir,sstre s 

2 0  m i l  n c  s e g u n d o .  t C l o b u ,  e d i ç ã o  d e  8 . 8 . 1 9 6 4 ,  p o g .  I  I ' -
Não só se trata de evasão clandestina de tributos, como também 
de matér 3 ..rima substraida da indústria de matadouros-frigo-

ríficos. em fase de ociosidade operacional. 

Os dados do quadro a seguir revelam a ociosidade da 

indústria de matadou os-frigorificos, tanto no Rio Grande do 

Sul, como no Brasil Central, por vórios motivos, inclusive por 

carénca de produção de novilhos de corte. 

EVOLUÇÃO DE ABATES NOS MATADOU ROS-FRIGORÍFICOS 
DO BRASIL 

Fonte: Ministério da Agricultura —S.E.P. — Carnes, Deriva

dos c Sub-Produtos, 1958-1963 e l.B.G.E. 1956-196z. 

Brasil Cent ai Rio Grande do Sul 

N.° de bovinos 

Abatidos 
Índice j 

N.° de bovinos 

Abatidos 
índice 

1958 
1959 
1960 
1961 

1962 

1963 

1 1.175.000 

1.051.000 
897.000 

1.003.000 

1.002.000 

100,0 

89,4 
76.3 

85.3 

85,2 

1958 
1959 
1960 
1961 

1962 

1963 

1.529.893 
1.376.062 
1.426.130 
1.228.637 
1.071.561 

100,0 1 

89.9 1 
93.2 j 
80,2 
7&0 1 

1.175.000 

1.051.000 
897.000 

1.003.000 

1.002.000 

100,0 

89,4 
76.3 

85.3 

85,2 

Tanto no Rio Grande do Sul, como no Brasil Central, a 

indústria de mataaouros-frigorificos é atingida pela crescente 

escassez de matériâ prima, ano após ano, em parte devido Q 

queda de produção, em parta por evasão e outras causas. 
Alguns observadores avaliaram em 13 milhões de dólares 

os prejuizos do Brasil por evasão de novilhos de corte na fron

teira sul, no primeiro semestre de 1964. como efeito das dis

paridades nos preços da carne. Há outras modalidades de eva-

£Õo de rcLanho nacional. 

cl Enfraquecimento do Potencial Brasileiro de Produção. As 

matrizes, representadas por vacas e novilhas de criação de be

zerros de corte, estõo sendo também carreadas para outros 

países, segundo informações publicadas pelos jornais de Campo 
Grande e pelos de São Paulo ("Diário de Soo Paulo", ediçcc 

de 31.7.1964). Recentemente, cêrca de 20.000 matrizes bo
vinas deixaram os campos ae Mato Grosso, atraidas pelas co 
tacões superiores de outros mercados. 

Uma apreciável precentagem de matrizes de alto valor ge
nético para o aprimoram,ente da pecuária de corte não pôde 

ser retida no pais, ante o maior poder aquisitivo dos licitantes 
estrangeiros, em leilões de reprodutores realizados no Rio Gran
de do Sul, em 1964. 

Em última análise, defronta o país as manifestações de 
um processo de enfraquecimento do potencial de produção do 
rebanho nacional, que poderá agravar-se em virtude da poli
tica económica de preços controlados da carne, em oposiçco 
às tendências do mercado mundial. 

As permanentes dificuldades observada^ no abastecimento 
do carne nos centros urbanos são o resultado de orientações 
improvisadas, quase sempre visando à satisfação popular a 

curto prazo. As restrições no fornecimento de. carne, a volta 

às filas da compradores do produto, o regime de câmbio negro 
e o descontentamento popular estão marcando o início da entre-
safra de 1964 no paí.s. 

• 4) NOVA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO DO 

wOMÉRCIO DE CARNE EM 1964.No mercado brasileiro, os pre
ços de carne bovina ficaram represados de Janeiro a Julho de 

I 964, quando os preços dos alimentos evoluíram de índice 40o 
para Índice 608 no mesmo per iodo ("Diário de Notícias", 26.7, 

64). Semelhante contenção não está de acordo com a conjun
tura da economia nacional, nem com as tendências do mercado 

mundial da carne. É difícil, porísso mesmo, manter o atual ní

vel de preços da carne bovina, sem. os correspondentes efeitos 
sobre produção, evasão e abastecimentos. 

Reveste-se, pois, de interesse a descoberta da melhor opor
tunidade para a regularização do comércio de carne bovina, de 
.modo que o seu livre curso estimule suficientemente a produ-

;co, sem os preços exagerados da liberação comercial, em épo
cas difíceis. 

Há, no momento, alguns fatores propícios para uma ten
tativa de reformulação da política de preços da carne. 

a) Condições climáticas e agrostológicas favoráveis na 
entresafra de 1964. Nas conaições brasileiras de produção 

<Je carne bovina, em regime exclusivo de pastagens, o volume 

da produção sofre as oscilações estacionais correspondentes aos 
fatores climáticos comi seus efeitos agrostológicos e suas re

percussões zootécnicas bem conhecidas no ciclo do ano. Ao 
período de seca invernal no centro do país, nos meses de Junho, 

Julho e Agósto, correspondem ò insuficiênca e deficiência de 

pastagens em Agosto, Setembro e Outubro e a carência íÍl> 

novilhos acabados para o abate em Setembro, Outubro e No
vembro. . São causas climáticas, efeitos agrostológicos e reper
cussões zootécnicas. 

Essa reação em cadeia, como normais aos climas tropicais 

úmidos no Brasil Central, tem novos aspectos em 1964. Em 

lugar de sêca invernal, ocorreram chuvas de alturas apreciável; 
para a estação, modificando o panorama de plantas forrageiras 
e antecipando a engorda dos novilhos É uma situação excep
cional que pode ser entrevista mediante a comparação entre o 
trimestre particularmente seco em 1963, com o idêntico pe
ríodo, razoavelmente chuvoso, em 1964 

PRECIPITAÇÃO DE CHUVA NA ESTAÇÃO INVERNAL 
EM 1963 E 1964 

(dados ccletados em 30 postos metereológícos do Estado 
de S. Paulo) 

(milímetros de chuva) 

Fonte: Coleta própria nos Postos de Meteorologia do Estado de 
São Paulo. 

Período 19 6 3 19 6 4 

Maio 3.6 75,2 
Junho 1.7 23,3 
Julho 2,1 35.1 
Total 7.4 133,6 
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As precipitações registradas no período de Maio a Julho 

de 1964 forarri quase 20 vezes maiores do que em igual pe
ríodo de 1963. A média mensal de 44,5 milímetros em 1963, 

é bastante razoável para as temperaturas da estação invernal, 
nas suas relações de evapo-transpiração. 

Como a tendência de chuvas antecipadas prosseguiu err, 

Agosto e Setembro, as partagens no Estado de São Paulo estão 
em fase de intensa rebrotação primaveril, salvo na região de 

Barretos, antecipando-se a produção de forrageiras verdes, ten
ras e ricas oara o gado, apesar da degradação sofrida em 1963, 
As repercussões sõbre os bovinos não se fazem esperar, pois, 

em alguns lotes experimentais, os novilhos este o ganhando cer

ca de 2% do seu peso por mês, quando habitualmente sofrem 
perda de 3 %. cada 30 dias. 

É indispensável tirar todos cs proveitos das condições cli
máticas e agrostológicas favoráveis na entresafra de carne em 

1964, como uma oportunidade excepcional. 

b) Existência de Grandes Estoques dc Carne Congelada 
em 1964: Não tem havido, no Brasil, planos de estocagem 

de alimentos, como reservas técnicas para regularização do 

abastecimento e dos preços. Há uma única exceção. Trata-Se 
do plano nacional de estocagem dc carne congelada, progra-
m,ado, financiado e disciplinado, durante vários anos, pelo Go-
vérno da União. 

Em relação aos anos anteriores, o Brasil-Central dispõe do 
grandes estoques de carne bovina congelada para reforçar ü 
abastecimento dos principais centros urbanos, no segundo se
mestre de ) 964. 

De acordo com as mais auiorizadas fontes de informações, 
foram planejadas e realizadas as seguintes estocagens de carne, 

no triénio 1962-63-64, no Brasil Central: 
ESTOCAGEM DE CARNE BOVINA NO BRASIL CENTRAL 

Fonte: Portarias da COFAP, Resoluções da SUNAB e informa

ções pessoais. 

Planejada 1 Realizada 

(Toneladas) índice (Toneladas) índice 
Período 

1962 5.000 100 5 COO 100 

1963 25.000 500 22.000 420 

1964 40.000 800 38.000 750 

Constata-se que, em 1964, o Brasil Central acumulou or 

maiores estoques de carne bovina congelada na história dos 
planos nacionais de abastecimento de carne 

É preciso cpenas saber utilizar apropriadamente os esto

ques de carne congelada, no duplo propósito de abastecer a 
população e refrear as tendências de elevação exagerada de 

preços, durante o período de transição de preços controlados 
para preços livres da carne. 

cl Adequado escalonamento para Distribuição de Carne 
Congelada em 1964. A: condições climáticas e agrostológi

cas observadas em 1964 indicam que os meses de Setembro 

e Outubro constituirão, provávelmente, o período mais difícil 

para o abastecimento de carne, em lugar de Outubro e No

vembro, como sóe ocorrer. Isso posto, sugere-se um adequadj 

escalonamento para a distribuição de carne congelada, a 
de adaptar os estoques ás necessidades do consumo, come 

segue; 
DISTRIBUIÇÃO DA CARNE CONGELADA EM 1964 

Fontes: Resoluções n.°s 128 e 130 da SUNAB, 1964. 

Mêses Programada 
Revisão 

Sugerida 
Preços da Carne 

no Atacado 

Trazeiro Dianteiro 

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Dezembro 

20% 
35% 

25% 
20% 

35% 
35% 
25% 
5% 

498,00 
511,00 
524,00 
530,00 

335,00 
347,00 
350,00 
350,00 

O lançamento da carne congelada, no momento em que 
o mercado mostra-se mais carente, permitiria a melhor utili 

zaçõo do produto. Evitaria que a possível antecipação da sa
fra de novilhos de 1965 pudesse encontrar ainda apreciáveis 
estoques congelados no mês de Dezembro, com reduzida pos

sibilidade de aceitação pelo público. Traria a normalidade nOs 
planos de estocagem e na liquidação de financiamentos, utili

zados pare a formação dessas reservas. A transferência .!e 
15% de carne congelada, de Dezembro para Setembro, redu
ziria o alto custo do congelamento durante 90 dias, possibili
tando consumir o produtc a preços mais bai^xos. 

O maior consumo de carne congelada, a preços mais re
duzidos, no mês de Setembro, quando a escassez poderá ser 

mais pronunciada, é bastante importante, uma vez que o prece 
cia carne congelada estabelecerá referência para a cotação da 
carne fresca. 

• 51 NOVA POLÍTICA DE PREÇOS DA CARNE BOVINA: 
em vários setores da economia nacional, o govêrno revolucio
nário tem adotado medidas corajosas e realistas, impondo sa

crifícios momentâneos, com a esperança de colher resultados 
economíces e sociais no futuro próximo. 

A solução dos problemas de produçõo, abastecimento e 
exportação de carne bovina depende, também, do enquadra

mento deste setor nas mesmas diretrizes da política económica 
adotada pelo govêrno, em que as medidas improvisadas, para 

efeitos demagógicos de curta duração, cedem lugar aos pla

nos de expansão da produção, com vistas para o futuro. O rá
pido crescimento demográfico brasileiro, como um dos mais 

intensos no mundo, conselha uma política mais realista de pre. 

çcs da carne, como condiçõo essencial ò produção de um ali
mento de ciclo longo. 

Uma nova política de preços da carne, á partir da entre
safra de 1964, feita de maneira cautelosa e no seu melhct 

momento, constitue a primeira medida de uma série de pro

vidências coordenadas para estimular a produção, de acordo 

com as grandes possibilidades dc potencial de recursos naturai-, 

do país. 

\ V** .-.-, 
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PREPARAÇÃO DE EXECUTIVOS NO PAÍS 
José Roberto Whitakei 

Penteado 

Em plena Era das Rela
ções Humanas, parece-nos 
incrível o fato de haverem 
se passado quase duzentos 
anos de intervalo entre af 
experiências de R o b e r t 
O w e n, na Inglaterra, e dt 
Élton Mayo nos Estados 
Unidos. Foram necessários 
dois séculos para o empre
sário redescobrir o homem, 
que éle mesmo, empresário, 
havia colocado cm posição) 
secundária ou. quando mui
to, completiva na Produção 
Industrial. 

O fato da Revolução In
dustrial ter passado quatro-
-quintos de sua existência 
em uma "Idade-Média". 
quanto ao fator humano na 
Produção, explica muitas 
das dificuldades com que 
os empresários moderno-
vêm se defrorntando no 
campo social. Vivemos as 
amarguras e as alegrias de 
um nôvo Renascimento, na 
busca de novos caminhos 
para a Administração de 
Emprêsas. Esta Idade-Mé
dia do Industrialismo atual 
vem afetando profunda
mente a politica social de 
diversos países, com inevi
táveis entrechoques entre 
Livre-Emprêsa e Estatismo. 

Nos Estados Unidos, o 
problema da preparação de 
quadros executivos vem pre
ocupando com mais vee
mência os administradores, 
desde o "boom" de 1929. A 
tempestade econômica que 
se abateu sòbre o país. na
quele ano, teve a virtude de 
chamar a atenção para a 
preponderância dos fatores 
humanos sóbre os demais 
fatores da Produção Indus
trial, 

NO BRASIL 
No Brasil, a redescoberta 

do homem como fator de 
Produção data, politicamen
te, de 1930, com os pri
mórdios de sua legislação 
trabalhista, embora, no 
campo empresarial, ela só 
viesse a se processar em 
1950. Nesse ano, organi
zou-se no Rio de Janeiro, 
na Fundação "Getúlio Var
gas", a primeira Escola de 
Administração de Emprê
sas. Estas escolas, entretan
to, por si sós, não resolvem 
todo o problema na sua 
complexidade. Sua finali
dade principal é a de pre

parar empresários para o 
futuro. Seus cursos univer
sitários seguram o jovem 
durante quatro anos, ao 
fim dos quais ainda lhe 
faltam condições práticas 
para assumir a direção de 
uma empresa. 

Cônscias dessa posição, 
as Escolas de Administra
ção organizaram cursos de 
"Post-Graduação", abertos 
|)ara dirigentes c executi
vos. o que representou uma 
outra solução, embora tam
bém parcial, para o proble
ma — parcial pelo número 
de vagas, sempre muitíssi
mo abaixo das mínimas 
necessidades. 

Em 1960, os norte-ame
ricanos instalaram, no Rio 
de Janeiio e em São Paulo, 
centros de treinamento de 
gerência, sob os auspícios 
da American Manacjemeni 
Association, Sofriam essa? 
instituições, entretanto, dn 
érra fundamental que. infe
lizmente, caracteriza a 
maioria das iniciativas nor
te-americanas fora dos Es
tados Unidos: "o que é bom 
para os Estados Unidos, é 
bom para o resto do mun
do", Na Administração de 
Emprêsas. êsse lema tem 
revelado total inadequa
ção. Todo o esfôi-ço dos 
centros de treinamento de 
gerência nos Estados Uni
dos baseia-se no intercâm
bio de experiências; rcu-
nem-se executivos de em
prêsas diferentes e, sob a 
liderança de um dêlas, de
batem seus problemas, bus
cando soluções. Este mé
todo perde, no Brasil, gran
de parte de seu sentido, 
dado, entre outros fatores, 
o desnível notório entre o? 
executivos, 

NOSSA "MANEIRA" 

Por sua vez, os brasilei 
ros trataram de "pegar o 
touro à unha", à velha ma
neira de seus avoengos 
portugueses, o que talvez 
seja a mais simpática e 
efetiva faceta da mentali
dade empresarial do Brasil 
moderno. Ao esforço oficia] 
representado pelas Escolas 
de Administração e à ajuda 
norte-americana represen
tada pelos centros de trei
namento de gerência, dis-
puseram-se os próprios em
presários a tentar o encon
tro do que se poderia cha
mar: a maneira brasileira 
de resolver a questão. Esta 

maneira brasileira tem con
sistido, basicamente, na 
adaptação de métodos e 
processos estrangeiros àí 
condições nacionais. No 
campo das Relações Huma
nas no Trabalho, mais dc 
que uma adaptação, o que 
tem havido no Brasil é ver
dadeira criação de métodos 
e processos, criação essa 
que se tem revelado, na 
prática, de notável eficiên
cia, principalmente quando 
se considera o ambiente 
explosivo que a demagogia 
e a ineficiência de certos 
govêrnos têm criado nas 
relações entre empregados 
e empregadores. Dificilmen
te os Estados Unidos, ou 
qualquer outro país euro
peu. teriam podido manter 
uma estrutura de emprêsas 
livres e prósperas sob con
dições políticas tão desfavo
ráveis. 

ESFÔRÇO COMUM 

Êsse trabalho complexo e 
difícil de preparação de 
quadros executivos vem se 
processando, hoje, nas em
prêsas, através de departa
mentos especializados, ou 
externamente, através de 
organizações particulares 
como o Instituto Brasileiro 
de Administração de Em
prêsas, o Instituto de Pes
quisas e Estudos Sociais, o 
Instituto Superior de Ad
ministração e Vendas e inú
meros outros. Ao mesmo 
tempo, esforço considerável 
vem se desenvolvendo atra
vés dos Centros de Produ
tividade das Federações In
dustriais de diversos Esta
dos, notadamente, S. Pau
lo, Rio de Janeiro e Porto 
Alegre, com a apôío deci
dido dos próprios indus
triais interessados. Os dire
tores de vendas, em todo o 
país, têm sido pioneiros na 
preparação de quadros de 
dirigentes de vendas, atra
vés das escolas mantidas 
por suas associações regio
nais, enquanto, mais recen
temente, as associações de 
banqueiros encorajam am
biciosos programas de trei
namento especializado para 
executivos de bancos. Os 
clubes de diretores-lojistas 
também realizam excelente 
trabalho, em mais de quinze 
Estados, na preparação de 
quadros executivos. 

PAPEL DO IPÊS 
Todo êsse esforço, con

jugado com o que se pro
cessa nas Escolas de Ad
ministração e nos centroe 
de treinamento de gerência, 
além de iniciativas isoladas 
em diversas universidades 
brasileiras no preparo ad
ministrativo de seus alunos, 
vem resultando no amadu
recimento de condições para 
que o Brasil já possa apre
sentar, concretamente, bons 
resultados. 

Especialistas brasileiros 
em Administração de Em
prêsas começam a realizar 
seminários e estágios em di
versos países da América 
do Sul e em Portugal. Re
centemente, na Itália, os 
programas de Educação 
Econômica e Educação De
mocrática para executivos e 
dirigentes desenvolvidos pe
lo Instituto de Pesquisas e 
Estudos Sociais, de S. Pau
lo, despertaram o maior 
interesse e vêm sendo estu
dados pelos Centros de Pro
dutividade de Roma e de 
Milão. 

Começa assim o Brasil a 
exportar "know-how" no 
campo da Administração de 
Emprêsas, o que constitui, 
evidentemente, a maior de
monstração de que os es
forços dos brasileiros nêsse 
difícil setor vêm sendo 
acompanhados com interês-
se por empresários de ou
tros países. Acreditamos 
que, quando se considera a 
importância geográfica, eco-
nomica e social dos países 
em desenvolvimento, ou 
ainda sub-desenvolvidos, o 
Brasil já tem o que oferecer 
ao mundo, das suas expe
riências e dos seus esforços 
próprios no sentido de re
solver, talvez o mais dra
mático problema das socie
dades modernas: o proble
ma da integração humana 
no trabalho empresarial. 

SETE.MHKO DK 
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INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔ
MICAS E SOCIAIS 00 RIO GRANDE 

00 SUL - IPESUL 
o IPESUL — Instituto de 

Pesquisas Econômicas e So

ciais do Rio Grande do Sul £ 

uma entidade semelhante, cm 

suas finalidades e seus orin-
cipios, ao IPÊS-Sõo Paulo 

(Instituto de Pesquisas e E:, 

tudos Socia is  de São Paulo I .  

Sediario em Porto Alegre (Tr. 

Luiz Antunes, 18 — 4° An
dar, Conj. 433) e presidido 

pelo dr. Carlos Ozório Lopes 

o IPESUL, a exemplo do IPÊS-

Sõo Paulo, representa um mo

vimento dc sentido nôvo e 
evoluído, com vistas a uma 

participação mais ativa dos, 

democratas autênticos na vi

da politica, econômica e so

cial do Brasil. 

Buscando dar ao leitor uma 

imagem correta da estrutura 

e das atividades do IPESUL, 
resumimos alguns dados in
teressantes referentes ó enti

dade co-irmã do Rio Grande 
do S"!. 

QUE É O IPESUL 

É uma sociedade civil, con: 
estatutos próprios, fundad; 

em Porto Alegre, em 23 de 
março de 1962, congregando 
homens de empresa, profissio

nais liberais e pessoas de to
das as classes. Suas tinalida 

des têm caráter público e uma 

única condição é exigida pa

ra que alguém possa integrar 

seus quadros: que seja, con

victamente, democrata. 

Apartidário e sem filiaçõo 

religiosa, o IPESUL busca um 

objetivo que só pode ser al

cançado através do estudo ho
nesto, criterioso e cientifico 

dos problemas atuais, do seu 

equacionamento em bases de

mocráticas e da formação de 

uma opinião pública esclare

cida e justa. 
Mantido por contribuições 

mensais de seus associados 

I pessoas fisicas e jurídicas) , o 

IPESUL é orientado por diri

gentes de empresa e profis

sionais liberais que dele parti
cipam voluntariamente por 

sua convicção democrática e 

não como representantes de 

grupos ou interêsses privados. 
BASES E OBJETIVOS 

O IPESUL parte da premissa 

de que a estrutura social atual 

precisa ser modificada. Há 

muita coisa errada que neces. 

sita ser corrigida. Porém, to

dos os problemas, por mais di

fíceis que sejam, podem e de

vem ser resolvdos dentro da 
Democracia. 

Assim sendo, o IPESUL de

fine seus objetivos da seguin
te forma; 

• No campo político: forta

lecimento das instituições de

mocráticas, com base nos po
deres constitucionais ; reforma 

eleitoral que permita melhor 
estrutura partidária e que fa

cilite o acesso, aos postos ele

tivos, dos mais dignos e ca
pazes; política externa dinâ

mica e orientada no sentido 
da maior união dos povos la

tino-americanos. 

• No campo social: harmo

nia efetiva entre os grupo^ 
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sociais e progresso social á luz 

da Democracia, com enfase 
para o trato de problemas 

ligados ò saúde, habitação, c-
ducação, instrução, abasteci

mento e trabalho; reforma da 
previdência social e a sua 

extensão ao homem do cam

po; democratização do capi
tal e da propriedade; liber
dade de representação pro

fissional, através de sindicatos 

livres e democráticos, 

• No campo econômico: de

fesa da livre empresa; forta
lecimento dís atividades infra
estruturais; superação do sub
desenvolvimento nacional e 

regional; evolução harmônica 

da produção agro-pecuória e 
industrial; melhoria do siste

ma de circulação de bens; es
trutura agrária justa, em ba

ses cristãs e democráticas. 

# No campo financeiro : 

combate ò inflação pelo equi

líbrio orçamentário, pelo au
mento da orodutividade, pela 

reforma tributária e bancária e 

pelo incentivo ò poupança e 

ò inversão de capitais. 

9 No campo administrativo: 

reforma da máquina adminis
trativa governamental, segui

da pelo combate ao empre-

guismo, ò ccrruDçâo e ò mal
versação de verbas; combate 

ò burocracia e ò estatização 
generalizada das atividades 

do País. 

ATIVIDADES 

Para alcançar seus objeti
vos, o IPESUL vem cumprin

do um substancioso programa 

de ação. Vejamos algumas 
das campanhas já realizadas 
pela entidade: 

—- Campanha junto aOs 
meios empresariais pela de

mocratização do capital e oe-
la humanização do trabalho 

em bases mais avançadas. 

— Campanha pela criaçõo 
de fundações de assistência 

social nas emprêsas, em be
nefício de seus empregados. 

— Campanha pelo paga
mento correto dos impostos, 

devidos pelas pessoas físicas e 

jurídicas. 

Ao lado de tais campanhas, 

o IPESUL tem realizado im
portantes pesquisas e estudos 
de caráter econômico e social, j 

• CUSTOS 
O "Management Center 

do Brasil" anuncia a reali
zação, de Q a 22 de novem
bro, de um nôvo Curso Bá
sico de Administração de 
Custos, destinado a espe
cialistas e a empresários. 

• ARVORE 
O Serviço Florestal da 

Secretaria da Agricultura 
de São Paulo vem de reali
zar em Campos do Jordão, 
o II Encontro Regional de 
Silvicultura (dia 19) e, em 
São Paulo, o I Simpósio de 
Silvicultura e Política Flo
restal (de 23 a 25 do cor
rente). 

• NORDESTE 
Buscando apoio na Alian

ça para o Progresso, as 
classes produtoras do Nor
deste vão criar a "Funda
ção para o Desenvolvimento 
do Nordeste", entidade que 
vai canalizar investimentos 
da Região Centro-Sul, em 
função das facilidades con
cedidas pela SUDENE aos 
investidores nacionais. 

• PROJETO 
Por outro lado, o depu

tado federal Aécio Cunha 
a p r e s e n t o u  p r o j e t o  q u e  
transforma extensa região 
de Minas Gerais e Espirito 
Santo em "áreas nordesti
nas", incluídas, portanto, 
no raio de ação da SU
DENE. 

• MUNICÍPIOS 
Uma delegação de 40 

membros, entre deputados 
federais e prefeitos de vá
rias cidades, encontra-se 
nos Estados Unidos a fim 
de representar o Brasil no 
Congresso Interamericano de 
Municípios que será realizado 
na ci(ktde de Louisville, na 
primeira semana de outu
bro próximo. 

• OPINIÃO 
— "A economia comunis

ta pode ser utilizada como 
instrumento de propaganda 
para a Democracia. Com 
efeito, as dificuldades eco
nômicas e os fracassos da 
agricultura nos países comu
nistas desacreditaram bas
tante as afirmações de que 
o comunismo é eficiente, de 
que representa a estrada do 
futuro e de que é o melhor 
meio científiao de se orga
nizar uma sociedade." 
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í) i)i-ol'. Koberto Pinto (Ir Souza (iio ct-ufro), Coordoiiador do (Joiígresso Iiiteriia-
(ional de Kcoiioiiiia, foi ajjreseiitado à iiii|)!disa pelo sr. João liaptista lA-opoldo 
de llgueiredo, Presidente do IPÊS; à direita, o nr. Paulo Reis de Magalhães, da 

('omissão Organizadora do Congresso 

O GOVERNO E A EMPRESA PRIVADA 
NO PROCESSO !DE DESENVOLVIMENTO 

A presença de algumas das maiores 
autoridades internacionais em assuntos 
econômicos, a participação de renomados 
economistas brasileiros, de professores 
universitários, profissionais liberais, ho
mens de empresa, diretores e representan
tes credenciados de entidades públicas e 
privadas, bem assim o patrocínio oficial 
da iniciativa pela Universidade de São 
Paulo e o co-patrocinlo de entidades das 
classes produtoras paulistas, revelam, desde 
logo, o alto nível a que chegarão os de
bates no Congresso Internacional de Eco
nomia que o IPÊS promoverá em São Paulo, 
de 23 a 27 de novembro. 

Convenhamos que o próprio tema a ser 
desenvolvido no certame garante, por si 
só, o êxito desta iniciativa: "O Governo e 
a Empresa Privada no Processo de Desen
volvimento". Colocando a questão nestes 
têimos, o IPÊS presta uma contribuição 
tão valiosa quanto oportuna para o correto 
equacionamento das relações entre o go

verno e a empresa privada no atual pro
cesso do desenvolvimento nacional, com 
ênfase para o estudo da reformulação da 
atuação do Estado no campo econômico, 
em decorrência da Revolução de Março, e 
a delineação de novas diretrizes para fir
mar em bases mais objetivas os esforços 
de emancipação econômica e social do 
Brasil. 

No sentido de anunciar oficial e publica
mente a realização do conclave, bem como, 
de informar ao público seus objetivos, o 
IPÊS ofereceu um coquetel ã imprensa, em 
sua sede, dia 20 de outubro último, oca
sião em que discorreram sôbre o signifi
cado e as finalidades do certame os srs. 
João Baptista Leopoldo Figueiredo ( Pre
sidente do Instituto de Pesquisas e Estudos 
Sociais de São Paulo) e prof. Roberto Pinto 
de Souza (Coordenador do Congresso). 

Em páginas internas, amplos informes 
sôbre o acontecimento. 

ternário 
Focalizando a questão 

"O Govêrno e a Empre
sa PriiHida no Processo 
de Desenvolvimento", o 
Congresso Intermicional 
patrocinado pela Uni-
versHade de São Paulo, 
sob os auspícios do Ins
tituto de Pesquisas e 
Estudos Sociais — São 
Paulo, desenvolverá o 
seguinte ternário: 

1 — O papel do govêr
no e da empresa privada 
exemplificado na expe
riência de alguns paises 
desenvolvidos, conside-
rando-se visão histórica 
e estado atual das rela
ções entre governos e 
empresa privada. 

2 — O govêrno e a em
presa privada nos paises 
em desenvolvimento exa-
minando-se o que ocorre 
nos de organização pre
dominantemente socialis
ta e nos de organização 
mista com predomínio 
da emprêsa privada. 

3 — Necessidade de 
uma teoria, sôbre a for
ma e limites da inter
venção estatal nos paí
ses em desenvolvimento, 
considerando-se motiva
ção, formas e limites da 
intervenção estatal, pre
servação da. iniciativa 
privada nacional e limi
tes e formas desejáveis 
da cooperação estrangei
ra. 

4 — O problema das 
empresas estatais e das 
sociedades de economia 
mista, incluindo-se no 
exame monopólios e pro
blemas de eficiência e 
problemas administrati
vos e controle de resul
tados. 

5 — Obstáoí^los à em
prêsa privada, consHe-
rando-se programação e 
planejamento estatal, re
cursos financeiros para 
a emprêsa privada, o 
empresário privado nos 
paises subdesenvolvidos 
e a concorrência estran
geira e problemas de in
flação e de balanços de 
pagamentos. 
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KRUSCHEV, O ÍDOLO DEPOSTO 
Nikita Kruschev desaparece do cenário político. E' 

preciso acreditar nos comunistas. Êles lutam, realmen
te, pela conquista do mundo. Estavam ganhando a 

guerra fria e por isso assumiam o papel de pombas da 

paz ao lado de Kruschev. Mas Kruschev começou a 

errar. Falhas na politica interna; incoerências, despau-

térios econômicos, nepotismo. Falhas gravíssimas na po

lítica exterior; fratura do mundo socialista; recuo em 

Cuba; derrota na Venezuela; derrota no Brasil; rebeldia 

dos satélites. . . 

Começara a vazante do grande preamar de êxitos 
do "mujik" Nikita. O realismo político da Comissão 

Central, reunida inesperadamente na ausência do dita-

tor, o destitui do comando para uma retificação de ru

mos. "Graças a vós e a vossa prudente liderança, cama

rada Nikita Sergeyevitch, estamos agora conquistando 
o cosmos" — ainda não se estinguira no ar o son» dessa 
baforada de incenso com que os últimos cosmonautas 

celebraram seu nôvo "culto de personalidade", e já a 
policia do Partido fazia retirar dos lugares públicos o 

retrato do ídolo decaído. . . 

Para os novos senhores, tudo devo recomeçar outra 

vez. O que era a mais santa ortodoxia, passa ao mais 
detestável revisionismo. Quem está com o poder está 
com a verdade. Desde Lenine é assim. Bernstein, Kauts-

ky, Rosa Luxemburgo, todos os que não estão com 
Lenine vitorioso são repugnantes revisionistas e opor

tunistas. Lenine morre em odor de santidade doutri

nária e seu nome se vai eternizar ao lado do profeta 
Marx. Cabe agora interpretar o que se deva entendei 

por marxismo-leninismo. Stalin elimina todos os abo

mináveis revisionistas que não pensam como êle em 
matéria doutrinária, porque só êle detem o poder a 

portanto a verdade. Depois dc Stalin, Béria é morto 
pelo anti-estalínismo nascente, porque é esse grupo 

nascente, porque é esse grupo antagônico o que empolga 

o poder, sendo, portanto, o único que conhece a ver
dade. Kruschev destrói o mito Stalin e destrói o "anti-

partido" dos Molotov, Voroschilov, Malenkov, Kagano-

vitch. porque vence a luta pelo poder e conquista com 

êle a verdade. A conspiração contra Kruschev conse

gue depô-lo c êle se transforma em hediondo revisio

nista porque, com o poder, perde também a verdade e 

só os homens que estão no poder conhecem o verda

deiro marxismo-leninismo. 

Lenine dizia: "a doutrina de Marx é tojo poderosa 
porque é exata". Absteve-se, porém, de acrescentar; 

"mas a exata doutrina de Marx é ditada pelos homens 

que detêm o poder", Uma só coisa é absolutamente 

certa; os bolchevistas querem mais poder; o poder abso
luto; o poder mundial. 

Com o ídolo deposto, todavia, já se pode pressentir 

a crise do poder soviético. A bomba atômica chinesa 

fez a sua primeira vítima. E se a luta é pela facui-, 

dade de "PODER" decidir sôbre em que consiste o ver

dadeiro marxismo-leninismo; se a clarividência ilumina, 

apenas, aqueles que se afirmam no poder, qual a razãoi 

pela qual a sede incorruptível da sabedoria deva ser 

Moscou e não Pekim, capitais igualmente aureoladas 
pelo cogumelo nuclear? 

Entre nós brasileiros, todavia, continuam ainda du

ras cabeças ideológicas, em sua essencial vocação de 
escravos, a excogitar, numa casuística arbitrária e in

coerente, a que chamam dialética, explicações marxis
tas para êsse fenômeno evidente de uma simples luta 
pelo poder político. China e Rússia, Rússia e China, 

são etapas de uma só luta em que grupos encharcados 
de ambição de poder, levantam, como bandeiras, sôbre 

suas cabeças desvairadas, farrapos doutrinários de uma 

filosofia cuja autenticidade exige apoio prévio da física 
nuclear. , 

Essa é a "verdade" oriental que ameaça desabar sô

bre o mundo, como um cataclismo, se a Ocidente não 
souber responder ao desafio. Nós brasileiros, somos 
Ocidente até a medula dos ossos. A nossa voz tem, 
forçosamente, de harmonizar-se no côro da resposta oci
dental. Que os nossos ideólogos de um inconsistente 
materialismo histórico, batedores irresponsáveis da in

filtração inimiga, saibam, dc uma vez por tôdas, que 
o Brasil acordou definitivamente. 

Os sucessivos corpos que caem dos ídolos soviéticos, 
sirvam de advertência a êsse utopismo de esquerda que 
vai da mais tola ingenuidade ò má fé mais cínica. Sua 
obsecaçõo, colorida de um marxismo ostensivo ou dis
farçado, consegue apenas criar condições para que as 

hordas asiáticas abram seu caminho para o assalto ao 
poder universal. 
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CONGRESSO DOS IPÊS 
\ 

o certame, que conta
rá com a participação de 
congressistas nacionais 
e estrangeiros, terá por 
local o Foro "Roberto 
Simonsen . Viaduto D. 
Paulina, 80 - de 23 a 27 
do corrente mês. 

Informações: Secreta
ria Geral do Congresso 
- rua Bahia, 131, São 
Paulo. Enderêço telegrá
fico: IPESQUISAS. 
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PORQUE ME OPONHO AO COMUNISMO 
de BERTRAND RUSSELL 

A doutrina da plus-valia, 
que pretende demonstrar a 
exploração dos trabalhado
res, pelo regime capitalista, 
chegou a: 

a - aceitar, subrepticia-
mente, a doutrina de Mal-
thus a qual, tanto Marx 
quanto todos seus discípu
los, repudiam explicitamen
te; 

b - aplicar, ao salário, a 
Teoria do Valor, de Ricar
do, sem entretanto, aplicá-
la aos preços dos artigos 
manufaturados. 

Em vez do resultado dis
so tudo o satisfazer, por es
tar de acordo com todos os 

trativas da U S P) e 
" E c o n o m i d  P o l i t i c a "  

fatos, ou por ser um resul
tado lógico e coerente, o sa
tisfaz inteiramente porque 
é destinado a despertar a 
ira dos trabalhadores. 

A doutrina de Marx, de 
que todos os acontecimen
tos históricos têm sido cau
sados por lutas de classes, 
constitui precipitada e inde
vida extensão, ao mundo 
histórico, de certos aspec-
tos-proeminentes na Ingla
terra e na França de há 
cem anos. 

Sua crença, de que haja 
uma fôrça cósmica chama
da Materialismo Dialético, 
que governa a história da 
humanidade sem a interfe-
ferência da vontade huma
na, é pura mitologia. 

Seus erros teóricos, en
tretanto, nenhuma impor
tância teriam tido, se não 
fôsse o fato de que, como 
Tertuliano e Carlyle, seu 
desejo principal era o de 
ver seus inimigos punidos, 
sem o menor cuidado com 
o que pudesse acontecer 
com seus amigos, no desen
rolar do processo. 

A doutrina de Marx já 
era, em si, suficientemente 
má; porém, os fatos desen
rolados sob Lenin e Stalin 
a tornaram pior ainda. Marx 
ensinou que haveria um pe
ríodo revolucionário-transi-
tório, seguindo-se a vitória 
do proletariado, numa guer-
ra-civil. que privaria seus 
inimigos de todo poder po
litico. 

E' o periodo chamado de 
ditadura do proletariado; 
convém lembrar, entretan
to que, segundo a visão pro
fética de Marx, a vitória do 
proletariado deveria ocor
rer depois que os operários 
viessem a constituir a 
imensa maioria da popula
ção. Tal ditadura, por con
seguinte (tal como foi con
cebida por Marx), nada ti
nha de essencialmente an
tidemocrática. 

Na Rússia de 1917, po
rém, o proletariado consti
tuía uma pequena parte da 
população, cuja grande 
maioria era de camponeses. 
Foi decretado que o parti
do Bolchevista era a parte 
do proletariado que detinha 
a consciência de classe. 

A ditadura do proletaria
do transformou-se, assim, 
na ditadura de um comitê 
muito pequeno e, finalmen
te, na ditadura de um úni
co homem — Stalin. 

Na qualidade de único 
proletário que possuia cons
ciência de classe, Stalin 

condenou ã morte (pela fo
me) milhões de campone
ses e outros tantos milhões 
a trabalhos forçados, nos 
campos de concentração. 

Chegou ao ponto de de
cretar que as leis da here
ditariedade deveriam ser, 
daquele momento em dian
te, diferentes do que o eram 
antes, e que os cromosomos 
deveriam obedecer àquele 
frade reacionário, chamado 
Mendel. 

É-me impossível compre
ender como certas criatu
ras que, além de humanas, 
são dotadas de inteligência, 
possam encontrar algo dig
no de admiração naquele 
vasto acampamento de es
cravos, criado por Stalin. 

Sempre discordei das 
idéias de Marx; minha pri
meira critica-hostil, a res
peito dêle, foi publicada em 
1896. Mas, minhas objeções 
ao comunismo atual, vão 
mais longe que as que te
nho contra Marx. 

E' o abandono da demo
cracia que a mim parece 
particularmente desastroso: 
qualquer minoria, cujo po
der esteja baseado nas ati
vidades de uma policia se
creta, tende a ser cruel, 
opressora e obscurantista. 

Os perigos do poder irres
ponsável começam a ser 
sentidos durante os Séculos 
Dezoito e Dezenove, os que 
se deixam enfeitiçar pelo 
êxito que a União Soviética 
alcançar exteriormente es-
quecem-se de que tudo 
aquilo foi tão penosamente 
apreendido sob a monar
quia absoluta. Limitaram-
se a regredir ao que de pior 
havia, durante a Idade Mé
dia, sob a influência de 
uma ilusão que os faz su
por que desempenham um 
papel' de vanguarda no pro
gresso. 

Há sinais de que, com o 
correr do tempo, o regime 
russo acabará se tomando 
mais liberal. Mas, embora 
isso seja possível, está mui
to longe de ser indiscutivel
mente certo. Nesse meio 
tempo, todos os que, além 
de dar valor às partes e às 
ciências, prezam uma quan
tidade suficiente do pão de 
cada dia, e a ausência do 
mêdo de que uma palavra 
descuidada (ex.: de uma 
criança ao professor) possa 
condená-las a trabalhos for
çados em alguma remota e 
deserta região siberiana, 
devem fazer tudo o que es
tiver a seu alcance para 
preservar, em seus próprios 

países, uma forma de vida 
que seja menos siervil e 
mais próspera. 

Há quem viva oprimido 
pelo comunismo e seja le
vado a concluir que a úni
ca forma eficaz de comba
ter os males a êle ineren
tes, seja uma conflagração 
mundial. Na minha opinião, 
isso é um êrro. 

Há algum tempo atrás, 
essa solução teria sido pos
sível mas, hoje em dia, a 
guerra se tornou tão temí
vel e o comunismo tão po
deroso, que ninguém pode
rá dizer o que restaria ao 
cabo de uma guerra mun
dial (fôsse lá o que fôsse, 
só poderia ser, no mínimo, 
tão ruim quanto o comu
nismo atual). 

Essa previsão é indepen
dente de qual dos lados pu
desse sair vitorioso (se é 
que algum dêles viesse a 
sobrar). Depende Cinica
mente dos incontornáveis 
efeitos da destruição em 
massa, oriunda do emprêgo 
de armamento nuclear e 
(talvez), de guerra bacte
riológica. 

Há outras, e melhores, 
maneiras de se combater o 
comunismo, sem se lançar 
mão de atividades bélicas. 
Além de armamentos que 
desencorajem os comunis
tas de atacar o Ocidente, o 
importante é que diminuam 
os motivos de descontenta
mento nas regiões menos 
prósperas, que ainda este
jam fora do domínio comu
nista. 

E' sabido que, na maio
ria dos países da Ásia, exis
te uma pobreza abjeta, a 
qual deveria ser minorada, 
pelo Ocidente, da melhor 
maneira que lhe fôsse pos
sível. Existe, também, forte 
ressentimento oriundo dos 
vários séculos de insolente 
domínio europeu. 

Tais circunstâncias preci
sam de tratamento orienta
do por tato e paciência, 
aliada a proclamações dra
máticas que façam clara a 
renúncia às possessões eu
ropéias que ainda restem. 
O comunismo é uma dou
trina nascida da pobreza, 
do ódio e da luta. Só pode
rá ser detida, diminuindo-
se as áreas de incidência da 
pobreza e do ódio. 

Tradução de Paulo Peça-
nha de Figueiredo, jr., titu
lar das Cadeiras de Opi
nião Pública e Relações 
corti Públicos Específicos, 
na Universviade de Negó
cios e Administração, Belo 
Horizonte. 

{Faculdade de Direito 
d a  U S P ) .  

Em 1938, bacharelou-
se em "Ciências Jurídi
cas e Sociais" pela Fa
culdade de Direito da 
USP; em 1941, bachare
lou-se também em "Ci
ências Sociais e Políti
cas" pela Facilidade de 
Filosofia, Ciências e Le
tras da USP. Em 1946, 
frequentou a Universida
de de Minnesota, em Mi-
neápolis, EUA, comple
t a n d o  o s  c u r s o s  d e  
"Comparative Economics 
Systems" e "Government 
Regulation of Business". 

Roberto Pinto de Sou
za tem participado de 
congressos econômicos 
como representante de 
instituições públicas e 
privadas e publicado ar
tigos em jornais, revistas 
e livros. 

Coordenador 
do Congresso 

Roberto Pinto de Sou
za, Coordenador do Con
gresso Internacional do 
IPÊS, vem militando, 
desde 1941, no campo <la 
Economia Política, exer
cendo atividades didáti
cas e empresariais. 

Catedrático da Uni
versidade de São Paulo, 
Roberto Pinto de Souza 
responde pelas cadeiras 
de "Repartição da Ren
da Social, Evolução da 
Conjuntura Econômica, 
Estudo Comparativo dos 
Sistemas Econômicos" 
(Faculdade de Ciências 
Econômicas e Adminis-
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Represciitaiites dos meios einpresiiriais, universitários Convidados, em grande número, ouviram atentíimenfe 
e jornalísticos prestigiaram o lançamento do Coii- as exposições feitas sôbre os trabalhos de organização 

gresso na sede do Il^S-SP. e os fins do Congresso 

CONGRESSO INTERNACIONAL DO IPÊS 
Mereceu ampla cobertura 

da imprensa diária o lança
mento oficial do Congresso 
I n t e r n a c i o n a l  p r o m o v i d o  
pelo IPÊS — a ter lugar 
em São Paulo, de 23 a 27 
de novembro — sôbre "O 
Governo e a Empresa Pri
vada no Processo de Desen
volvimento". A excelente 
receptividade que a promo
ção está alcançando se deve 
tanto ao prestígio que des
frutam as iniciativas do 
IPÊS como à importância 
do problema que o concla
ve se propõe investigar e 
debater. 

Com efeito, "a reunião, 
patrocinada pela Universi
dade de São Paulo, sob os 
auspicios do Instituto de 
Pesquisas e Estudos Sociais, 
constitui uma valiosa con
tribuição para o equaciona-
mento de uma questão 
transcendente para o Bra
sil" — afirmou o sr. João 
Baptista Leopoldo Figuere
do, Presidente do IPÊS, ao 
anunciar a realização do 
Congresso a representantes 
da imprensa e a ilustres 
convidados, por ocasião do 
coquetel realizado dia 20 de 
outubro último em nossa 
sede. 

Declarou a seguir: 
— "As teses e os debates 

a serem desenvolvidos no 
certame visam a esclarecer 
qual o verdadeiro papel que 
imcube ao Estado, em face 
das necessidades de desen
volvimento do Pais, na 
criação de condições e no 
estímulo à iniciativa priva
da para que esta possa, em 
tôda sua plenitude, contan
do com o apoio de tôda a 
nação, se converter na 
fôrça criadoia e vivificadora 
da economia brasileira. As 
recomendações e conclusões 

do Congresso, que serão 
oferecidas ã apreciação do 
Governo Brasileiro, indica
rão, por certo, as normas e 
as diretrizes do comporta
mento do Governo e da 
Livre Empresa em relação 
ao problema proposto e, 
sobretudo, apontarão os li
mites dentio dos quais o 
Estado se deve colocar para 
que não sejam invadidos os 
setores que devem ser 
ocupados pela livre inicia
tiva nacional". 

Adiantando, depois, que o 
conclave determinará as 
responsabilidades do Em
presário face aos verdadei
ros interesses da comunida
de onde atua, o sr. João 
Baptista Leopoldo Figuei
redo focalizou o perigo dos 
frequentes apelos que, 
inadvertidamente, se fazem 
à ação paternalista do Es
tado, na suposta defesa dos 
interesses nacionais: 

— "A iniciativa privada 
— acrescentou — vinha 
sendo duramente castigada 
no Brasil, nestes últimos 
dois anos, mediante um 
verdadeiro complô contra 
ela formado por forças es
tranhas, apoiadas por um 
poder público de inconfes
sáveis propósitos. Agora, 
contudo, em decorrência do 
movimento redentor e les-
taurador de março, novas 
perspectivas se abriram pa
ra um diálogo aberto e 
franco entre o Estado e a 
Empresa Privada. A pró
pria efetivação do Con
gresso tornou-se perfeita
mente exequível e, mais do 
que isso, proveitosa, por 
existir clima de confiança 
e um solo readubado para 
a germinação dos ideais 
autenticamente democráti
cos." 

—- "Entendemos assim — 
concluiu — que o povo será 
o grande beneficiário das 
conclusões e das recomen
dações do congresso, pela 
ação que Governo e Livre 
Empresa certamente adota
rão para fortalecer e dina
mizar a economia nacional. 
Para tanto, o IPÊS houve 
por bem lançar mão do 
concurso de estudiosos na
cionais e estrangeiros, a 
fim de que o tema proposto 
seja debatido do ponto de 
vista brasileiro, mas à luz, 
também, das experiências 
bem sucedidas de outras 
nações nos domínios do sis
tema da livre iniciativa." 

Agradecendo o a p ô 1 o 
oferecido à iniciativa pela 
Universidade de São Paulo 
e pelas entidades das clas
ses produtoras em getal. o 
sr. João Baptista Leopoldo 
de Figueiredo fêz a apre
sentação, aos presentes, do 
Prof. Dr, Roberto Pinto de 
Souza, que responde pela 
coordenação do conclave, a 
convite do IPÊS. 

Fazendo uso da palavra, 
o Prof. Dr. Roberto Pinto 
de Souza definiu os dois 
pontos básicos do certame: 
1) a reformulação da atua
ção do Estado no campo 
econômico, em decorrência 
da Revolução de Março e 
2) a delineação de novas 
diretrizes para acelerar o 
desenvolvimento nacional. 

— "O Brasil é uma na
ção que deve seu desenvol-
virnento à iniciativa priva
da" — afirmou o orador. 
"Entretanto — prosseguiu 
— passamos, recentemente, 
por um pedaço de mau ca
minho, no qual, uma pro
paganda socializante, esco
rada na demagogia, na sub

versão dos valores econô
m i c a s  e  s o c i a i s ,  c r i o u  
confusões nos espíritos in
teressados em saber qual 
é o campo da ordem pú
blica e qual é o campo de 
ação da ordem privada. A 
iniciativa do IPÊS, em boa 
hora tomada, vai procurar 
eliminar esta confusão pro
positadamente criada entre 
nós pelo govêmo anterior e 
equacionar a questão do 
ponto de vista dos legítimos 
interêsses e das tradições 
nacionais. Sim, porque no 
momento histórico que atra
vessamos se faz necessário 
que o Estado reformule sua 
atuação no campo econômi
co, a fim de que seja tra
çada uma nova orientação 
à política econômica nacio
nal para a solução de nos
sos problemas. Ora, essa 
nova orientação não pode
rá nunca ser encontrada no 
monólogo governamental, 
mas no diálogo e na mútua 
colaboração entre o Estado 
e a Livre Empresa. O con
clave de novembro vai, jus
tamente, exercitar êste diá
logo, a fim de não deixar a 
solução de nossos proble
mas ao debate exclusivo 
nas esferas governamentais 
e políticas, fechando o cam
po das discussões ao agen
te melhor credenciado para 
resolver a questão brasilei
ra: a Livre Empresa." 

Destacando, depois, que 
nunca, na atual conjuntura, 
foi tão premente de ser 
precisada a delimitação do 
campo de intervenção esta
tal na economia, o prof. 
Dr, Roberto Pinto de Sou
za esclareceu que a econo
mia brasileira reclama uma 
solução que emane do en
tendimento e da estreita 
cooperação entre govêrno e 
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CONFERENCISTAS 

D O  C O N G R E S S O  

empresários. Lembrou, ain
da, que se torna inadiável 
esclarecer a opinião públi
ca sôbre os termos reais 
dêsse entendimento e dessa 
cooperação entre Estado e 
Livre Empresa, explicando: 

— "Na área pública, é 
atribuição do govêrno pio-
mover o bem estar social. 
Mas para conseguir isso, as 
autoridades dependem das 
atividades e dos sucessos da 
classe empresarial. Portan
to, é ativando e estimulan
do a livre iniciativa que o 
Estado pode encontrar re
cursos para promover o 
bem-estar da sociedade. Em 
contrapaitida, a empresa 
privada, para desfrutar de 
condições propicias ao seu 
desenvolvimento, necessita 
de que o Estado lhe assegu
re meios para preservar o 
sistema de livre conconên-
cia no mercado interno, pa
ra enfrentar e vencer a 
concoirência no mercado 
externo e, consequentemen
te, para elevar nossos Índi
ces de produtividade, sus
tentáculo da emancipação 
econômica e social do povo 
brasileiro." 

Concluindo seu pensamen
to, declarou o orador: 

— "Eis ai, o que se pre
tende analisar no Congres
so Internacional de novem
bro: a melhor maneira pos
sível de se assegurar a co
operação racionalmente oii-
entada entre Governo e Li
vre Empresa em pról do 
desenvolvimento nacional. 

OBSERVAÇÕES 

# Os temas apresentados e 
as conclusões das sessões de 
debates do Congresso serão 
publicados pelo IPÊS, como 
subsídio ao Govêrno do 
Biasil sôbre o correto com
portamento do Estado e da 
Livre-Emprêsa no processo 
de dinamização da econo
mia nacional. 
• Durante a realização do 
certame, todos os intessados 
poderão obter cópias das 
exposições dos conferencis
tas na Secretaria do Con
gresso, instalada no Fôro 
"Roberto Simonsen", no 4." 
andar do Palácio Mauá, no 
Viaduto D. Paulina, 80 — 
a partir do dia de inaugu
ração do Congresso. 
• Duiante as sessões ma
tinais de exposição dos te
mas do Congresso, os con
gressistas poderão increver-
se na Secretaria do Con
gresso para as sessões de 
debates à tarde, para as 
quais não estejam previa
mente inscritos, facultando-
se, assim, a cada congres
sista, participar de todos 
os debates, mediante a 
apresentação à mesa de 
questões por escrito, antes 
do início da sessão de de
bates. 
# No período da manhã, as 
exposições serão efetuadas 
das 9 às 11,30 hoias. Ã tar
de, as sessões de debates 
serão realizadas das 14 às 
17 horas. 

Economistas de nomeada, 
estrangeiros e brasileiros, 
compõem o quadro de con
ferencistas que estarão atu
ando no Congresso Interna
cional que analisará a 
questão "O Govêrno e a 
Empresa Privada no Pro
cesso de Desenvolvimento". 
DO EXTERIOR 
— Ettore Lolli (Itália) 
— Ingvar Svennilson (Sué

cia) 
— Mário R. Micele (Ar-

EUGÊNIO GUDIN 

Economista brasileiro de 
renome internacional, Eu
gênio Gudin nasceu a 12 de 
julho de 1886, no Rio de Ja
neiro. Formou-se pela Es
cola Politécnica do Rio de 
Janeiro (atual Escola Na
cional de Engenharia), em 
1905. Membro de Diretoria 
de várias empresas e de 
serviços de utilidade públi
ca, Eugênio Gudin exerceu 
em sua longa e brilhante 
carreira os seguintes car
gos: Presidente da Asso
ciação das Estradas de 
Ferro do Brasil (1927-37), 
Presidente da Cia. Paulis
ta de Fôrça e Luz (1941), 
Membro da "Royai Econo-
mic Society" (1937), Pro
fessor de "Moeda e Crédi
to" da Faculdade de Ciên
cias Econômicas da Uni
versidade do Brasil (1939), 
Presidente do Instituto Bia
sil - EUA (1941), Presi
dente da Sociedade Brasi
leira de Economia Política, 
Membro do Conselho Téc
nico de Economia e Finan
ças do Ministério da Fazen
da (1943), Membro da Co
missão de Planejamento 
Econômico (1945), Presi
dente da Sociedade Brasi
leira de Cultura Inglesa 
(1950), Presidente do Ins-

gentina) 
— Pierre Bernard Cousté 

(França) 
DO BRASIL 
— Antonio Delfim Neto 
— Eugênio Gudin 
— Geraldo Dannemann 
— Glycon de Paiva 
— José Pinto Antunes 
— Laerte Almeida de Mo

raes 
— Mem de Sá 
•— Roberto de Oliveira 

Campos 

tituto Brasileiro de Econo
mia da Fundação "Getúlio 
Vargas" (1946-62), Gover
nador do Brasil junto ao 
FMI e ao Banco Interna
cional (1951-55), Oficial da 
Legião de Honra . França 
(1952), Ministro da Fazen
da (1954-55), Vice-Presi-
dente da "International 
Economic Association" 
(1959), Ordem do Mérito 
do Peru (1955), Sócio Ho
norário da "American Eco
nomic Association" (1962), 
Prêmio "Moinho Santista" 
(1962) e vários outros car
gos e distinções. Eugênio 
Gudin, além de conferen
cista, professor e jornalista 
tem escrito dezenas de li
vros, entre os quais, "Capi
talismo e sua Evolução" 
(1935), "Princípios de Eco
nomia Monetária" (várias 
edições), "Rumos de Políti
ca Econômica" e "Inflação, 
Crédito e Desenvolvimento 
Econômico" (1956). 

GERALDO DANNEMANN 

Economista, formado pe
la Universidade da Bahia, 
Geraldo Dannemann estu
dou e exerceu cargos do
centes no Evansville CoUe-
ge (EUA) sôbre Finanças 
de Empresa, Geografia 
Econômica, Política Finan
ceira e Estrutura das Or
ganizações. Desempenhou 

Realizando-se por iniciativa do IPÊS . São 
Paulo, o Congresso Internacional de Economia 
envolverá as seguintes instituições, entidades e 
pessoas: 

PATROCÍNIO: Universidade de São Paulo; 
CO-PATROCINIO: Associação Comercial de 

São Paulo, Associação Nacional de Prof/ramação 
Econômica e Social, Bolsa de Mercadorias de São 
Paulo, Bolsa Oficial de Valores, Federação das 
Associações Rurais do Estado de São Paulo, Fe
deração do Comércio do Estado de São Paulo, 
Federação 'ias Indústrias do Estado de São Paulo, 
Ordem dos Economistas de São Paulo, Secretaria 
do. Estado Para Economia e Planejamento, Sin
dicato dos Bancos do Estado de São Paulo e So-
cicdade Rural Brasileira; 

COORDENADOR: Roberto Pinto de Souza; 
SECRETARIO-EXECUTIVO: José Roberto 

Whitaker Penteado; 
C O M I S S Ã O  O R G A N I Z A D O R A :  A n t o n i o  

Carlos Pacheco e Silva, Brasilio Machado Neto, 
David Beatii III, Ernesto Barbosa Tomanik, Fer
nando Edward Lee, Gastão Eduardo Bueno Vidi-
<ial. Haroldo Cecil Polland. Humberto Martins, 
Humberto Reis Costa. João Batista Leopoldo Fi-
í/ueiredo, José Adolfo da Silva Gordo, José TJl-
piano 'ie Almeida Prado, Luiz Antonio da Gama 
e Silva. Luis Ca.ssio dos Santos Werneck, Luiz 
Emmanucl Bianchi, Modesto Scatilíusi, Paul Al-
hrif/ht. Paulo Ayres Filho. Paulo de Almeida 
Barbosa, Paulo Reis de Martalhãies. Rafael de 
Souza No.^ichesc c Salvio Pacheco de Almeida 
Prado. 

PÁGINA 5 



importantes cargos junto 
ao Governo da Bahia (Co
missão de Planejamento 
Econômico, Presidente do 
Fundo de Desenvolvimento 
Agrícola Petroquímica — 
Petrobrás, Comissão de Es
tudos das Indústrias de Ca
cau etc.) e, atualmente, 
exerce os seguintes cargos: 
Diretor-Superintendente do 
Banco da Bahia S.A., Dire
tor da Telefones da Bahia 
S.A., Presidente em Exerci, 
cio da Comissão do Comér
cio de Cacau da Bahia e 
Membro do Conselho de 
Curadores da Universidade 
da Bahia. Entre as confe-
lêncías que pronunciou ga
nharam destaque "A Eco
nomia do Estado da Bahia" 
(Escola Superior de Guer
ra) e "Bancos de Desenvol
vimento Econômico" (Fa
culdade de Ciências Econô
micas da Universidade da 
Bahia). 

ANTONIO DELFIM NETO 

Antonio Delfim Neto é 
Professor Catedrático da 
Faculdade de Ciências Eco
nômicas e Administrativas 
da USP ("Economia Brasi
leira", "Planejamento Go
vernamental", "Teoria do 
Desenvolvimento Econômi
co") e exerce também as 
funções de Diretor do Ins
tituto de Administração da 
mesma Faculdade. Colabo
rador de "Revista de Ciên
cias Económicas", "Digesto 
Econômico", "Revista dos 
Mercados", "Revista de Ad
ministração", "Temas e 
Problemas" e outras mais, 
Antonio Delfim Neto vem 
desenvolvendo intensa ati
vidade como autor de livros 
e conferencista. Entre as 
obras publicadas, destaca
mos: "O Trigo no Brasil" 
(1958) "O Mercado do 
Açúcar no Brasil" (1958), 
"O Problema do Café no 
Brasil" (1959) e, recente
mente, "Sôbre Alguns Pro
blemas de Planejamento pa
ra o Desenvolvimento .Eco
nômico" (1964). E' autor 

de inúmeras monografias 
(não publicadas), entre as 
quais: "O Método Científi
co na Economia", "Contro
le de Estoque — Quantida
de Ótima de Compra numa 
Economia com Inflação". 

LAERTE DE ALMEIDA 
MORAES 

Nascido em São Paulo, 
aos 24 de abril de 1911, 
Laerte de Almeida Moraes 
bacharelou-se em Ciências 
Jurídicas e Sociais pela Fa
culdade de Direito da Uni
versidade de São Paulo, em 
1938. Atualmente, é Pro
fessor Catedrático da Fa
culdade de Ciências Econô
micas e Administrativas da 
Universidade de São Paulo 
(desde 1946), regendo a 
cadeira "Introdução à Eco
nomia Política .—. História 
do Pei-Lsamento Econômico" 

"Ciência Política". 

JOSE' PINTO ANTUNES 

Nascido em Lorena, José 
Pinto Antunes é professor 
Catedrático de Economia 
Política da Faculdade de 
Direito da USP, Professor 
de Economia Social e Legis
lação do Trabalho do Curso 
de Especialização na mes
ma Faculdade, Professor 
Catedrático de Economia 
Política da Faculdade de 
Direito da Universidade 
Mackenzie, Livre-Docente 

de Direito Constitucional na 
Faculdade Nacional de Di
reito da Universidade do 
Brasil e na Faculdade de 
Direito da USP. Anterior
mente, José Pinto Antunes 
integrou o corpo docente 
da Faculdade de Direito da 
Universidade de Minas Ge
rais, como Professor Cate
drático de Direito Indus
trial e Legislação do Traba
lho, Economia Social e Eco
nomia Politica. Entre as 
obras publicadas, destaca
mos: "Raciocracia — For
ma Cientifica de Governo" 
(J933), "A Filosofia do Es
tado Moderno" (1934), "Do 
Sindicato Operáiio" (1939), 
"O Direito da Empresa" 
(1942), "Os Direitos do 
Homem no Regime Capita
lista" (1947) e "Da Limita
ção dos Poderes" (1950). 

INGVAR SVENNILSON 

Professor de Economia e 
Vice-Presidente da Univer
sidade de Estocolmo, Ing-
var Svennilson é Doutor em 
Filosofia pela mesma Uni
versidade, Membro da Aca
demia de Ciências da Sué
cia e da Academia de Ciên
cias de Engenharia e Dou
tor "Honoris Causa" pela 
Columbia University e pela 
Faculdade de Direito da 
Universidade de Estocolmo. 
Ex-Presidente da Comissão 
de Planejamento da Sué
cia, é presentemente Conse
lheiro Para o Planejamen
to do Governo da Suécia e 
Membro do Conselho do 
Pesquisas de seu país. Ing-
var Svennilson tem desem
penhado várias atribuições 
nas Nações Unidas e exer
ceu o cargo de Conselheiro 
Econômico Para o Planeja
mento na Tunísia (1956-57) 
e no Paquistão (1963-1964). 
Entre as obras publicadas, 
destacamos: "The Theory 
Economic Planníng" (1938), 
"Reports on Swedish Plan
níng" (1960) e "Reports 
on Education in Europe" 
(1962). E' apontado como 
uma das maiores autorida
des do mundo em questões 
ligadas ao Planejamento 
Econômico. 

MARIO R. MICELE 

O representante argenti
no ao Congresso Interna
cional do IPÊS nasceu em 
10 de julho de 1912. Mario 
R. Micele é Doutor em Ci
ências Econômicas e Jurí
dicas e atualmente ocupa 
os seguintes cargos docen
tes na Universidade de 
Buenos Aires: Professor de 
Economia Politica, Profes-
sor-Adjunto de Relações 
Públicas e Chefe de Investi
gações do Instituto de Eco
nomia e Finanças da Facul
dade de Direito e Ciências 
Sociais da Universidade de 
Buenos Aires. Exerceu car
gos administrativos e téc
nicos junto ao Govêrno de 
seu país (Ministério da Fa
zenda, Ministério da Agri
cultura, Ministério de Obras 
Públicas e Transportes e 
Secretaria de Indústria e 
Comércio). Mario R. Micele 
é considerado, também, 
grande autoridade em pro
paganda e relações públi
cas, tendo organizado, em 
1960, o I Congresso Argen
tino de Publicidade e, em 
em 1963, a I Jornada Lati
no-Americana de Executi
vos de Propaganda. 
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o DIREITO À TERRA NA URSS 
por T. DAVLETSHIN 

Do Instituto para o Estudo 
da U.R,S.S., de Munique 

Aboliu-se na União So
viética, em 1917, por decre
to do governo comunista, a 
propriedade privada da 
terra. A partir dêsse mo
mento, o direito à mesma 
persistiu apenas como di
reito ao seu usufruto; quer 
dizer, um tipo de posse da 
tetra amplamente compará
vel aos existentes em muitos 
dos países chamados eco
nomicamente sub desenvol
vidos. A diferença está em 
que nestes o proprietário da 
terra é ou um indivíduo, ou 
uma companhia, enquanto 
que, na União Soviética, o 
possuidor é o grupo diri
gente do Kremlin. 

Não obstante, à margem 
de períodos diferentes, a 
progressividade do direito 
à terra sofieu diversas mo
dificações, na União Sovié
tica. Nesse sentido, podem-
se assinalar duas etapas: 
1. — O primeiro período 
vai dos fins de 1917 até 
1919, lapso que os campo
neses gozaram de bastante 
liberdade na escolha das 
formas e maneiras de tra
balhar e de administrar a 
terra. Nesse período, fra
cassaram as tentativas do 
govêrno soviético para 
atrair os camponeses à 
transição voluntária para 
o coletivismo. 
2. — O segundo período, 
cujo início se verificou nos 
últimos anos da década de 
20 e se prolonga até nos
sos dias, destaca-se pela li
mitação sistemática, por 
parte do govêrno soviético, 
da liberdade de trabalho 
dos camponeses e de seu 
direito ã terra que cultivam, 
e pela pressão exercida so
bre éles para que cultivem 
a terra de forma coletiva. 

No primeiro destes perío
dos, depois do término vi
torioso da Guerra Civil, que 
se fêz sob o lema "terra 
para os camponeses" e as
seguradas as suas posições 
políticas no país, o regime 
soviético declarou a terra 
propriedade do Estado. O 
decreto do govêrno soviéti
co de 26 de outubro de 1917 
entitulado "Sobre a terra", 
assinado por Lenine, não 
fazia alusão alguma à mes
ma como propriedade do 
Estado, mas, já, na separa
ta do decreto" Mandado 
Campesino Sôbre a terra", 
afirmou-se textualmente: 

í. — O direito de proprie
dade privada sôbre a terra 

fica definitivamente aboli
do; esta não pode ser ven
dida ou comprada, nem 
tampouco ser objeto de 
arrendamento, ou hipoteca 
asftim como de nenhuma 
outra forma dc alienação. 
Alicmi-se tôda a terra, 
sem qualquer indenização; 
transforma-se a terra cm 
p r o p r i e d a d e  d o  p o v o  f s i c )  
f passa a ser objeto >le usu
fruto de todos os que nela 
trabalham. 

Ainda que por razões de 
manobras políticas não se 
tenha o govêrno soviético 
apropriado imediatamente 
das terras, recordemos o 
período que se iniciou, em 
1921, chamada de "Nova 
Política Econômica", duran
te o qual o govêrno viu-se 
forçado a fazer várias con
cessões ao componeses. Na 
"História do Partido Comu
nista da União Soviética", 
— o chamado "Manual Bre
ve", escrito por Stalin — 
corrigiu-se, de uma só pe
nada história da questão 
agrária nesse país, decla-
rando-se que. segundo o de
creto "Sôbre a Terra", de 
26 de outubro de 1917, "o 
direito de propriedade pri
vada da terra foi definitiva
m e n t e  s u p r i m i d o ,  s e n d o  
substituído pelo de direito 
de propriedade de todo o 
povo e do Estado, sôbre 
a mesma". Esta descri
ção achou reflexo imediato 
em todos os livros de texto, 
monografias e em tôda clas
se de literatura, sem que 
ninguém ousasse levá-la a 
juízo, inclusive quando da 
"desestalinízação". O Ma
nual de Direito Agrário, 
por exemplo, editado em 
1958, diz: 

"O primeiro ato leí/isla-
tivo pi-omuU/ado pelo Esta
do Soviético em relação à 
questão agrária foi o histó
rico decreto "Sôbre a Ter
ra", aprovado pelo II Con
gresso dos Soviéticos, em 
26 de outubro de 1917. Por 
este decreto, aboliu-se o di
reito de propicdadc privada 
da, terra, assim como o do 
propriedade sôbre as rique
zas naturais, bosques, fon
tes,. . . estabelccendo-se o 
direito estatal socialista". 

A Constituição da União 
Soviética de 1936 reafirma 
o direito de propriedade es
tatal da terra (pág. 6). O 
e ilimitado dono da teria, 
Estado passou a ser o único 
das riquezas naturais, hi
dráulica e florestais. Além 
disso, o direito de proprie
dade pertence à União So
viética e não às Repúblicas 

que constituem a União. 
Segundo o julgamento dos 
juristas soviéticos, "o su
jeito do direito da proprie
dade estatal sôbre a terra 
é o estado em sua totali
dade", isto é, a União das 
Repúblicas Socialistas So
viéticas", fato que, evi
dentemente, contraria a 
teoria soviética da sobera
nia das Repúblicas da 
União. O Govêrno Central, 
o Kremlim, em Moscou, na 
qualidade de proprietário 
exclusivo, dita as normas 
para o uso da terra, espe
cifica as categorias de usu
frutuários, seus direitos e 
deveres, o tamanho das 
parcelas de terra, as con
dições de tamanho nas mes
mas, etc. Atualmente são os 
"koljoses" (fazendas cole
tivas) os principais usuá
rios das terras, já que pos
suem um total de 
128.300.000 hectares de ter
ra. Em ordem de impor
tância, seguem-se os "sov-
joses" (fazendas estatais) 
e outras economias rurais 
do Estado Soviético, que 
possuem 103.300.000 hec
tares. As parcelas indivi
duais das famílias perten
centes aos "koljoses" têm 
4.400.000 hectares e na pos
se dos operários e de fun
cionários acham-se apenas, 
um total de 1.830.000 hec
tares de terra. 

Um reduzido número de 
camponeses independentes 
possui parcelas individuais. 
Possuem, também, parcelas 
individuais os dirigentes do 
Partido de classe média e 
inferior, assim como os di
retores de empresas, gene
rais e oficiais afastados, 
cientistas, pensionistas, etc, 
com os quais o govêrno se 
vê obrigado a contar, de 
uma forma ou de outra. 

Apesar da atitude hostil 
do govêrno soviético em re
lação à propriedade privada, 
vê-se obrigado a transigir 
com ela. Duas circunstân
cias a isso o obrigam: 

1) Destas parcelas indi
viduais, obtêm-se, atualmen
te, a maior parte das bata
tas, verduras, frutas, caine, 
leite e outros produtos (sem 
contar com a produção de 
cereais, já que esta é ter
minantemente proibida a 
particulares). Em 1961, se
gundo estatísticas oficiais 
soviéticas, da totalidade da 
produção das culturas men
cionadas, as parcelas in
dividuais proporcionaram 
64 % das batatas, 45% das 
verduras, 46% da carne, 
45% do leite, 78% dos ovos, 

É de se notar, também, 
que essas parcelas são ca
pazes de alta produtividade, 
enquanto que os "koljoses" 
— considerando a grande 
ajuda que representa a mão-
de-obra, quase gratuita — 
funcionam de maneira anti
econômica. Por sua parte, 
os "sovjoses" trabalham, 
na maioria dos casos, com 
prejuízos, e subsistem gra
ças a doações dos pies-
sunpostos estatais. Nestas 
condições, a supressão das 
parcelas particulares pro
vocaria uma catástrofe no 
abastecimento da popula
ção de batatas, verduras e 
produtos pecuários de pri
meira necessidade. 

2) A segunda circunstân
cia que obriga o regime so
viético a transigir com as 
parcelas individuais reside 
no grande apêgo que têm 
a população às economias 
individuais. Isto é verdade, 
não somente em relação 
aos camponeses, que prefe
rem a propriedade particular 
chamada propriedade cole
tiva, como também em re
lação aos operários e fun
cionários das emprêsas in
dustriais. 

mm 
• AUXILIO ALEMÃO 

Alagoas será um dos Es
tados brasileiros que maio
res recursos receberá do 
Fundo Alemão do Auxilio 
dos Paises ou desenvolvi
mento. Projetos apresenta
dos por técnicos alagoanos^ 
assessorado pelo Grupo Mis
to Brasileiro - Americano do 
Projeto ASA, foram elogia
dos por sua precisão e con
cepção. 

• BOM NEGOCIO 
Excelente resultado em 

vendas proporcionou a 25 
emprêsas nacionais a parti
cipação na V Feira Inter
nacional de Bogotá recente
mente. Quase todos os pro
dutos brasileiros expostos 
foram vendidos, totalizando 
um volume de negócios da 
ordem de 300 mil dólares. 

• PRODUTIVIDADE 
Encerra-se a 21 de no

vembro o "Mês da Produ
tividade", efetuado por ini
ciativa da Federação das 
Indústrias do Estado de 
São Paulo. 
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LIVROS 
Eis a relação dos úl

timos livros recebidos 
pela Biblioteca do IPÊS 
— São Paulo, obras que 
se acham à disposição 
dos interessados: 

— Obras Completas de 
Lenin — ed. Lenguas 
Extranjeras, Moscou — 
em francês e inglês. 

— As Transfigurações 
do Comunismo — Grif-
fiths, Sir Percival. 

— Novos Horizontes 
Para o Trabalhismo 
Americano — Beirne, 
Joseph. 

— As Nações Unidas: 
Estrutura da Paz — 
Gross, Ernest A. 

— As Culturas Tradi
cionais e o Impacto da 
Tecnologia — Foster, 
George M. 

— As Dimensões dn 
Liberdade — Handlin, 
Oscar e Mary. 

— A Formação da 
Sociedade Econômica — 
Helbroner, R. L. 

— Poderá a Inflação 
Ser Controlaria? — Mo-
ulton. Harold G. 

— Problemas Agríco
las dos Países Socialis
tas — Halstoh, Lord. 

— A Moderna Pesqui
sa de Mercado — Adler, 
Max K. 

— A Técnica da Co
municação Humana — 
— Penteado, J. R. Whi-
taker 

— A Dialética do De
senvolvimento — Furta
do, Celso 

— O Estado Militaris
ta — Cook, Fred. J. 

— March To Calumny 
— Biderman, Albert D. 

— Brazil on the Move 
— Passos, John dos 

— Interest Groups in 
American SociePy — 
Zeiguer. Harmon 

— The Politcs of De-
veloping Areas — Al-
mond, G. A. 

— A Sociedade Hu
mana — Davies, Kings-
ley 

— Êsse Continente 
Chamado Brasil — Tou-
rinho, Eduardo 

—- Latin America: 
Evolution ou Explosionf 
— Adams, Mildred 

— Politcs, Economics 
and Welfare — vários 

"NflM" PROCURO RESOLVER 

PROBLEMA 00 DESEMPREGO 
(extraído de publicações da 

National Association of 
Manufacturcrs 

A National Association of 
Manufacturers (Associação 
Nacional de Produtores), 
foi organizada por membros 
voluntários e sem interes
ses de lucro, que se originou 
em consequência da gran
de crise econômica de 1893, 
com a finalidade de promo
ver o comércio exterior, 
protegendo a indústria ame
ricana contra a competição 
de produtos manufaturados 
em outros paises e a pre
ços mais baixos. Foi esta
belecido para êsse fim, um 
Departamento de Trabalho 
e Comércio: um Bureau de 
Comércio Exterior — para 
dar assistência aos produ
tores na comercialização de 
seus produtos no mercado 
externo; promoveu o esta
belecimento de armazéns 
com representantes d a 
NAM em vários países; 
promoveu também a rea
bilitação da marinha mer
cante, tendo participado na 
promoção da abertura dos 
canais da Nicarágua e do 
Panamá. 

A NAM representa apro
ximadamente 75% da in
dústria dos EE. UU., pro
porcionando paralelamente 
uma mesma porcentagem 
de possibilidades de traba
lho nas indústrias. Sua fi
nalidade principal é re
presentar os interesses do 
comércio interno e externo, 
e defender os princípios de 
liberdade individual e de 
propriedade. 

Durante a II" Guerra 
Mundial, a NAM exerceu 
importantes atividades na 
mobilização industrial para 
defesa, e muito antes do 
término da guerra, começa
ram já os trabalhos para 
solução dos problemas de 
após-guerra, tais como a 
reconversão das indústrias 

NOTÍCIAS DO IPÊS 
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para produção civil, reabi
litação de veteranos de 
guerra, etc., planos êsses 
que obtiveram pleno êxito. 
Em colaboração com a Câ
mara de Comércio Interna
cional, promoveu em 1944 
uma conferência na qual 
participaram representantes 
de grupos industriais de 52 
paises, incluindo a Rússia. 

Seu Comitê de Relações 
Internacionais, fundado pa
ra exercer atividades de 
após-guerra, é atualmente 
reconhecido pelas Nações 
Unidas comj uma das duas 
organizações dos EE.UU. 
no gênero, às quais foram 
conferidos direitos de con
sultores no Conselho Social 
e de Economia. 

Sua filosofia está funda
mentada em princípios bá
sicos de relações entre 
patrões e empregados; co
operação para proteger a 
liberdade humana; promo
ver a melhorar o sistema 
capitalista americano. 

O PROBLEMA DO 
DESEMPREGO E A 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE PRODUTORES DOS 
ESTADOS UNIDOS. 

A Associação Nacional 
de Produtores dos Estados 
Unidos da América do Nor
te (National Association of 
Manufacturers, 277 Park 
Avenue, New York, N.Y. 
10107), considerando que 
os problemas de emprego 
incluem o desemprêgo e a 
existência de vagas a pre
encher, por falta de pessoas 
para elas qualificadas ou 
porque a necessidade de 
preencher tais vagas não 
tenha sido reconhecida, ini
ciou um programa que se 
denomina "STEP" — Solu
tions to Employment Pro-
blems), e que consiste no 
seguinte: 

A, Compilar informações 
sobre as soluções que 
outros industriais ou 
comunidades tenham 
encontrado para os pro
blemas de emprego e 
desemprêgo. 

B. Compilar os resultados 
de investigações sôbre 
o sub-emprêgo e o de
semprêgo, que centros 
educacionais e organi
zações de empresários 
realizam, para conheci
mento geral. 

C. Fazer chegar tais in
formações aos dirigen
tes de indústrias ou de 
comunidades que se de
frontem com problemas 
de desemprêgo. 

D. Estimular a ação nas 
comunidades pela cria
ção de novas oportuni
dades de emprêgo, me
diante o estudo de casos 
resolvidos. 

Dentro dêsse programa, 
a NAM está investigando e 
compilando dados sôbre ca
sos em que o problema de 
desemprêgo tenha sido solu
cionado principalmente sô
bre programas ou atividades 
que tenham contribuído pa
ra a solução dos seguintes 
problemas: 

1. Seleção de empregados. 

2. Treinamento, na emprê-
sa, de empregados em 
potencial ou preparação 
de pessoal antigo para 
novos cargos. 

3. Programas para empre
gados cuja produção a 
emprêsa já não neces
sita, além dos casos de 
afastamento por idade. 

4. Atividades da comuni
dade, que ajudem os de
sempregados a capaci
tarem-se para emprêgos. 

5. Programas propiciados 
pela comunidade para o 
treinamento de empre
gados em potencial, para 
oportunidades de traba
lho em perspectiva. 

6. Atividades da comuni
dade destinadas a esti
mular os indivíduos a 
criar seus próprios tra
balhos ou emprêsas. 

7. Esforços da comunidade 
no sentido de encami
nhar os desempregados 
para setores onde haja 
maior demanda de seus 
serviços. 
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Flagrante colhido durante a solenidade de encerramento do Congresso. 

C o n g r e s s o  d e  E c o n o m i a  f o r m u l o u  
s u g e s t õ e s  p a r a  o  d e s e n v o l v i m e n t o  

ciativa privada. Assim, es
taria a livre empresa pre
sente nos estudos prévios 
e na elaboração do Plane
jamento. A ela caberia 
boa parte da execução 
dos programas econômi
cos, funcionando o Estado 
apenas como promotor, 
orientador e conciliador e 
nunca como fôrça compul
sória na condução do de
senvolvimento econômico 
da Nação. 

Reunindo em São Paulo, 
de 23 a 27 de novembro, 
cerca de 300 empresários, 
economistas, professores e 
técnicos, o Congresso In
ternacional de Economia 
O Governo e a Empresa 

Privada no Processo de 
Desenvolvimento", promo
vido pelo IPÊS e patroci
nado pela Universidade de 
São Paulo, procedeu a um 
exame exaustivo das vá
rias correntes político-eco-
nômicas responsáveis pelo 
desenvolvimento do mun
do moderno e determinou 
os meios pelos quais o Es

tado e a Livre Empresa 
podem atuar de comum 
acordo para acelerar o 
processo de emancipação 
econômica e social da Na
ção. 

Os debates, inicialmente 
circunscritos ao campo do 
discernimento entre o Es
tado liberal e o Estado 
totalitário, focalizaram, de
pois, a complexidade as
sumida pela vida econô
mica hodierna, voltada ao 
atendimento dos anseios 
de bem-estar da populai 
ção. 

Resultou do exame a 
aprovação de uma série de 
recomendações, que foram 
imediatamente encaminha
das ao Presidente da Re
pública, em Brasília. 

Em linhas gerais, as re
comendações prendem-se à 
importância do planeja
mento econômico e do 
bom entendimento que 
deve presidir sua elabora
ção, somando não apenas 
as experiências e as neces
sidades do poder público, 
mas convocando também 
a êsse trabalho a colabo
ração indispensável da ini-

Cornple ia  repor tagem no
bre  o  Congresso  nas  pági 
nas  in ternas .  
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c o n c l u s õ e s  
d o  c e r t a m e  

"O liberalismo indivi
dualista, do século XIX, 
baseado em decisões mi-
croeconômicas, até mes
mo no campo da macro
economia, pôde subsistir 
enquanto as atividades 
econômicas, dado o seu 
pequeno porte e a impro
visação de sua técnica in
dustrial, permaneceram 
como resultado exclusivo 
do esfôrço individual. Po
rém, quando o desenvol». 
vimento extraordinário das 
atividades produtoras, que 
determinou o aparecimen
to de grandes empreendi
mentos econômicos, levou 
as atividades econômicas 
a extravasar do restrito 
âmbito individual para o 
amplo âmbito nacional, 
forçando a tomarem-se de
cisões macroeconômicas, 
ao mesmo tempo que as 
tornava mais pertinentes 
do que as microeconômi-
cas, o princípio liberal, es
tribado no conceito do in
dividualismo, teve que so
frer correções e qualifica
ções. Ê na conceituação 
destas alterações que se 
levantam as grandes ques
tões de nosso tempo no 
terreno da economia e da 
política. 

A expansão extraordiná
ria das atividades econô
micas não se fêz contudo 
dt maneira extensiva. Fêz-
se, ao contrário, de modo 
intensiva. Dessa fornia, à 
medida que se desenvol
viam, as atividades econô
micas cresciam em com
plexidade, o que levou a 
criação de uma rêde in
trincada de relações eco
nômicas. Esta por sua ve/ 
tornou-se de tal maneira 
complexa em suas interi 
relações, que necessitou 
de unia orientação geral 
que transcendeu o âmbito 
das orientações individu
ais, situando-se no campo 
largo das orientações de 
caráter global. 

Essa dupla transforma
ção — a do crescimento 
e a da complexidade — 
por que passaram as ati
vidades econômicas, ditou 
duas novas orientações, 
uma política, que se tra
duziu, sob as várias mo
dalidades que assumiu, de 
um lado, nas correções e 
qualificações que se pro
curou dar au liberalismo 
individualista, de outro, 
na supressão pura e sim
ples do liberalismo; outra 
técnica, na procura de 
criar um ordenamento tec
nológico global das ativi
dades macroeconômicas. 

Em ambas estas orien
tações, os problemas que 
se colocaram, foram os de 
se definir as novas formas 
de Estado, em face das 
novas funções que a êle 
se atribuíam, e os de pre
cisar os meios pelos quais 
o Estado poderia ordenar 
as atividades econômicas 
nacionais. 

Inicialmente, as discus
sões em tôrno destes dois 
problemas circunscrevem-
se ao campo do discerni
mento entre Estado liberal 
e Estado totalitário, para 
no final, em virtude da 
extraordinária complexi
dade que assumiu a vida 
econômica, aliada aos an
seios de melhor bem es
tar por parte da popula
ção, resolverem-se os de
bates no esclarecimento 
da técnica de realização 
do ordenamento da vida 
econômica, ou melhor, na
quilo que veio a se cha
mar planejamento. 

De falo, o planejamento 
converteu-se no processo 
tecnológico por meio do 
qual são tomadas as deci
sões macroeconômicas. Se 
bem tenha o planejamento 
nascido sub a égide do to
talitarismo, cedo se veri
ficou tratar-se o plano ape
nas de uma tecnologia 
aplicável tanto aos países 
de governo central forte, 
como aos países liberais. 
Éste entendimento do pro
blema proveio da compre
ensão que políticos, em
presários e economistas 
chegaram, de que as de
cisões macro econômicas, 
não devem ser unilaterais, 
quer do governo, quer da 
iniciativa privada, mas do 
entendimento comum de 
todos oue atuam no cam
po econômico. 

Firmado êsse ponto, o 
passo seguinte, o de ade
quar ü plano à economia 
de mercado, à economia 
da livre iniciativa, foi mais 
fácil de ser dado em ter
mos tecnológicos, noréni 
difícil fiii têiiiios políticos. 
Ainda liiije pensa-se, em 
muitos iiaíses democrátiw 
cos, de que o plano traz 
inevitàvelmente em seu 
bojo a subordinação da 

economia ao Estado. Não 
há dúvida de que é fácil, 
numa economia planejada, 
escorregar-se pelo cami
nho íngreme do contrôle 
integral, pelo Estado, da 
vida econômica. 

Sob êste aspecto, a pri
meira conclusão a se ti
rar dos trabalhos dêste 
Congresso, é a de que o 
plano, ao ser elaborado, e 
traçada a sua execução, 
deve considerar precípua-
mente a livre iniciativa. 
Para que isto se verifique, 
a livre iniciativa deve es
tar presente na elaboração 
do plano, e deve ser a exe
cutante do mesmo. O Es
tado participando tão só 
como elemento promotor, 
orientador e conciliador, e 
não como fôrça compulsó
ria. 

A respeito da compulso-
riedade do plano, pelo Es
tado, as manifestações de 
conferencistas e congres
sistas foram claras e in
cisivas — não há como 
admití-la. O plano existe 
liara o homem, e não o 
homem para o plano. 

E esta é a segunda con
clusão a obter-se da con
tribuição de conferencistas 
e congressistas a êste con
clave. A liberdade na ini
ciativa foi colocada como 
valor humano fundamental 
— um fim em si mesmo. 
Visto sob êsse ângulo, a 
livre iniciativa não se apre
senta apenas como o me
lhor meio para solucionar 
os problemas econômicos, 
uma vez que permite a 
maximização do lucro P. 
como conseqüência, a ma
ximização da taxa de de
senvolvimento, mas a es
sência das atividades pro
dutoras. Não se pode pen
sar em produção, sem que 
ela seja realizada pelo ho
mem, na livre expressão 
de suas ações. O plano, no 
ouadro da liberdade de 
iniciativa, surge como ele
mento coordenador das ati
vidades dos empresários, 
no sentido de nermitir à 
economia nacional alcan
çar índices mais elevados 
de desenvolvimento, O Es-
ado, nesta ordem de idéias, 
ressalta como promotor e 

ordenador e não como' 
realizador. 

Se a livre iniciativa de
ve ter o primado na or
dem econômica, cabe a 
ela, no entanto, obriga
ções em relação à coleti
vidade, pois, tendo a lide
rança das atividades eco
nômicas, deve utilizá-la em 
proveito da sociedade. Is
to porque sendo a depo
sitária do excedente so
cial, impõe-se-lhe a me
lhor utilização dêsse exce
dente, a fim de proporcio
nar à sociedade, dentro 
dos limites do excedente 
social, os índices mais al
tos possíveis do desenvol
vimento. 

Compete-lhe, outrossim, 
esforçar-se a fim de obter 
aproximação, ou, se pos
sível, coincidência entre a 
maximização dos lucros e 
a maximização da taxa de 
desenvolvimento, ou me
lhor. a coincidência ou a 
máxima aproximação pos
sível dos custos sociais 
aos custos privados. 

No tocante a essa coin
cidência, o Estado tem 
importante papel a desem
penhar nos países subde
senvolvidos, uma vez que, 
em virtude de circunstân
cias materiais e pressões 
políticas, podem ocorrer 
acentuadas divergências 
entre os custos sociais e 
privados, tornando impra
ticável a maximização do 
lucro e a maximização da 
taxa de desenvolvimento. 
Procurar forçar a coinci
dência dos dois custos é 
a grande tarefa ordenado
ra que incumbe ao Esta
do realizar. 

Chegamos, nesta altura, 
a terceira conclusão dêste 
Congresso. Se ao Estado 
cabe o papel de ordenador, 
não se lhe deve permitir 
intervenção direta na vida 
econômica, E no desenvol
vimento dêsse princínio, 
negaram, conferencistas e 
congressistas, a nacionali
zação, mostrando ser de
corrência ideológica, de 
fundo marxista, inteira
mente ultrapassada e con
denada. Mais do que isso, 
falida. 

Vários conferencistas es
trangeiros revelaram que 
à tendência de nacionali
zação de setôres indus
triais que se verificou, no 
após-guerra, em diversos 
países europeus, está alte
rando-se no sentido de re
verso, isto é, de possível 
retorno à iniciativa parti
cular daquelas atividades 
nacionalizadas. 
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As sessões foram sempre prestigiadas pela presença de público numeroso e seleto. 

C o n g r e s s o  t e v e  m a i s  
d e  3 0 0  p a r t i c i p a n t e s  

A INSTALAÇÃO 

O Congresso Internacio
nal de Economia foi sole
nemente instalado na ma
nhã do dia 23. O primeiro 
orador foi o sr. Rafhael 
de Souza Noschese, Presi
dente da FIESP, que fa
lou da satisfação de estar 
aquela entidade abrigando 
um seminário de tão alta 
significação para o desen
volvimento do País. A se
guir, o sr. João Baptista 
Leopoldo de Figueiredo, 
Presidente do IPÊS, con
vidou o Vice-Governador 
Laudo Natel, o Prof. Pa
checo e Silva, represen
tando o Reitor da USP, 
o Prof. Roberto Pinto de 
Souza, Coordenador do 
Congresso, J)ara compo
rem a Mesa. Participaram 
da sessão de abertura 
também o Secretário de 
Economia e Planejamento 
do Estado, sr. Humberto 
Reis Costa, o Presidente 
da Associa cão Comercial, 
sr. Paulo de Almeida Bar
bosa, o Presidente da So
ciedade Rural Brasileira, 
sr. Sálvio Pacheco de Al
meida Prado, o Presidente 
da FARESP, sr. Emanuel 
Bianchi, o Presidente da 
Ordem dos Economistas 
de São Paulo, sr. Modes
to Scagliusi. o represen
tante do Ministério das 
Minas e Energia, sr. Rui 

Rabelo Pinho e represen
tantes das entidades co-
patrocinadoras do certa
me. Coube ao Prof. Rober
to Pinto de Souza, Coorde
nador do Congresso, fazer 
a apresentação dos temas 
e dos conferencistas con
vidados, nacionais e es
trangeiros. Discursando na 
ocasião, o sr. João Bap
tista Leopoldo de Figuei
redo, depois de agradecer 
a presença dos congres
sistas, discorreu sobre as 
finalidades do certame, 
quais sejam, estudar oro-
blemas sociais e econômi
cos a fim de que surjam 
soluções democráticas aue 
üossam contribuir para o 
fortalecimento do regime 
e a aceleracão do desen
volvimento econômico na
cional, com melhor distri
buição das riquezas e ele
vação do padrão de vida 
do povo. Também fêz uso 
da palavra, na ocasião, o 
Prof. A. C. Pacheco e Sil
va, representando a Uni
versidade de São Paulo, 
patrocinadora do certame. 

ENCERRAMENTO 

Com a aprovação das 
conclusões e recomenda
ções do Congresso e na 
presença do sr. Mauro 
Thibau, Ministro das Mi
nas e Energia, foi realiza
da dia 27, às 18 horas, a 

solenidade de encerramen
to do Congresso Interna
cional de Economia. Esti
veram presentes ao ato, 
além de representantes das 
entidades co-patrocinado. 
ras do certame, os repre
sentantes dos ministros da 
Fazenda, do Interior e As
suntos Extraordinários. A 
solenidade foi aberta pelo 
Prof. A. C. Pacheco e Sil
va, representando a Uni
versidade de São Paulo, 
que em seguida organizou 
a Mesa e entregou a pre
sidência ao Secretário de 
Economia e Planejamento 
do Estado, sr. Humberto 
Reis Costa. Joube ao Prof. 
Laerte de Almeida Moraes 
falar em nome dos con
gressistas. Logo após, o sr. 
João Baptista de Figueire
do apresentou um balanço 
global dos trabalhos do 
Congresso. Discursou ain
da o Prof. Roberto Pinto 
de Souza, Coordenador do 
Congresso, nue agradeceu 
1 participação dos confe-
«-encistas estrangeiros que 
"trouxeram ao nosso pais 
a experiência de nações 
desenvolvidas ou em de-
.•íenvolvimento". Keferiu-
pp. ainda, à contribuição 
valiosa oue o Congresso 
rprpbeu de economistas e 
professores ilustres de nos
so país. traçando novos 
rumos para o desenvolvi
mento nacional. 

• Ou tnibalhos do Coff -
l / irnno r<iIII com a pai '  
Ii i  i iKiçriii  i lr  i i inÍ8 de JOO rii i '  
l iretii iriox. rniii i / inistag, pio-
fct-i^orrs r  Iccnicos ' Ic rái iaü 
luirira do Ihusil .  
•  Afrorcn dr 1 cporfagcna 
lil i iKidas. «.5 anlniidades dr 
nhcrliirn c riicrn amento rfo 
(riiamr furuin divulgadmí 
l>rhi Iclrvisno dc Sno Pniilo,  
Riu r Rccifc.  
•  M i iÍ k dr fí  mil  rrii l i i i ir-
Iros (Ic roliniii .  corrcsiion-
driidn a mil joinol-padrni'  
dr,  16 lirif / i i iati ,  foi  o volu-
iiir dc rnbcrfiira oferecido 
III In impiriit tn hi asileirri  no 
( 'oiif frcxito.  
•  Joniain braHUeiros i/ i ir 
dedicaroiii  cdiloriais ao rrv 
tniiir: "O Estado de S.  
f ' inilo'\  "Diário (ír.  S .  Vau-
lo", "/ ' ' i i l l in.  dc S.  Paulo". 
"Diário f/y ( 'omr.rrio" e 
"Diário 1'npiilar' .  
•  Diirnnle o Conffrcss') ,  "  
CONCLAV fez divulgar sua 
"Carta ao Empresário", 
'•oiiclaiiiniido a classe em
presarial a, participar mais 
otivameiilr do processo dc.-
moerá tiro brasileiro. 
•  Durante a. solenidade dc 
ciicerraiiicii lo foi l ida em 
plenário mensagem do Mi
nistro da Fazenda Octávio 
Gouveia, de Bulhões, desta
cando a importância de que 
se reveste o ceitanic ita,  ho
ra presente.  
•  .Jantar no Miiscn dc 
Arte Brasileira, precedido 
de recepção na residência 
do Prof.  Roberto Pinto dc 
Souza, fechou com chave de 
ouro o Congresso Interna
cional dc Economia. 
•  O prof.  Hirsch-Weber. 
Diretor do Departamento 
de Partidos, Eleições e Fe
derações do Instituto de 
Ciências Polít icas o Sociais 
da. Universidade Livre de 
Berlim, e wn dos conferen
cistas.  foi homenageado com 
um almoço no Club Transa
tlântico, pelo Consulado Ge
ral da RFA. 
• O i lustre mestre alemão, 
além de sna, participação ao 
Congresso, pronunciou ou
tras conferências em, São 
Paulo: na Escola de Socio
logia e Polit ica, no Institu
to "Libero Badaró" c va 
PUC. 
•  A frase que deu maior 
número de manchetes nos 
jornais foi proferida pelo 
Ministro Roberto Campos: 
"O Estado deve funcionar 
com a eficiência de uma em-
prêsa privada". 
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E X A M E  D A S  R E L A Ç Õ E S  E N T R E  
E S T A D O  E  L I V R E  E M P R E S A  

o Congresso Internacio
nal de Economia, enca
minhando recomendações 
aprovadas em plenário, por 
empresários, economistas e 
professores, ao Presiden
te da República, prestou 
uma contribuição positiva 
para o equacionamento e 
a solução dos problemas 
nacionais. 

Com efeito, o certame 
proporcionou a oportuni
dade de um exame, no 
mais alto nivel, de um as
sunto da maior atualidade, 
não só no Brasil mas em 
todo o mundo ocidental; 
o conhecimento do grau e 
da forma por que, num re
gime democrático, deve o 
Estado participar das ati
vidades econômicas. 

Os economistas de re
nome internacional e os 
empresários, que estive
ram reunidos no Fórum 
"Roberto Simonsen", estu
daram exaustivamente a 
matéria, à luz das mais 
importantes experiências 
mundiais e o seu resulta
do final foi êste: o Estado 
deve complementar e esti
mular a iniciativa privada, 
ao invés de com ela com
petir. 

A conclusão é de rele
vante significação para 
nós, que saimos de um 
longo periodo governa
mental em que a preocu
pação máxima era a esta
tização. E a estatização 
da economia, como atesta 
a história dos novos hoie 
submetidos à ditadura ÜO-

licial comunista, é farta 
em exemplos do caráter 
negativo da eliminação 
da livre empresa, caminho 
lógico da sufocação das 
liberdades individuais. 

A importância da politi
ca econômica na atualida
de obriga nos a rever mui
tos princípios que antes 
da segunda guerra mun
dial podiam ser perfeita
mente admitidos num 
mundo marcado por fron
teiras fechadas e no qual 
as comunicações difíceis 
impediam a universaliza
ção das idéias e da aspi
rações humanas. E o mo
vimento revolucionário de 

março abriu-nos a possibi
lidade de rever também 
nossos conceitos e de co
tejá-los com a experiência 
de outras nações. Foi isso, 
justamente, o que fêz o 
Congresso Internacional 
de Economia recém reali
zado em São Paulo por 
iniciativa do IPÊS. 

Êste boletim informati
vo vai procurar, agora, dar 
aos leitores, um acanhado 
geral dos temas desenvol
vidos e debatidos durante 
o Congresso, possibilitan
do a formulação de uma 
série de recomendações 
sôbre o papel da livre em
presa e as relações entre 
esta e o governo no pro
cesso de desenvolvimento 
econômico do Pais. 

O Ministro do Planejamento Roberto de Oliveira Cam
pos, em flagrante colhido durante a sessão 

de debates, dia 23. 

E s t a d o  d e v e  f u n c i o n a r  c o m  a  
e f i c i ê n c i a  d a  l i v r e  e m p r e s a  

ROBERTO CAMPOS 

Abrindo o ciclo de expo
sições do Congresso, na 
sessão do dia 23, que se se
guiu à solenidade (le insta
lação do conclave, o Minis
tro do Planejamento Ro
berto de Oliveira Campos 
afirmou que "o Mano de 
Ação Econômica do Gover
no corresponde à busca do 
ideal de levar o Estado a 
funcionar com a eficiência 
de uma emprêsa privada, 
com a expectativa de ver o 
setor privado operando com 
o espirito público do Es
tado". 

Discorrendo sôbre o Pla
no de Ação Econômica do 
atual governo, o Ministro 
Roberto Campos revelou 
que o mesmo contém "uma 
série de medidas de emer
gência. de curto e médio 
prazos, que visam à supe
ração da instabilidade mo
netária e fiscal e dos pro
blemas da balança de paga
mentos", além de medidas 
de alcance mais longo. Afir
mou que o Governo objeti
va criar condições que per
mitam a expansão das ati
vidades privadas e o seu 
funcionamento eficiente e 

que, nesses termos, o pro
grama econômico não tem a 
pretensão de apresentar-se 
como um "plano global de 
desenvolvimento", mas ape
nas como um programa de 
ação coordenada do Estado 
no campo econômico e fi
nanceiro. 

Sua exposição esteve su
bordinada ao tema "O Pla
nejamento do Desenvolvi
mento Atual Biasileiro". A 
certa altura, afirmou que 
"o Estado deve agir como 
agente catalizador, quer di
zer, criar condições para 
que as reações construtivas 
da iniciativa privada se rea
lizem com eficácia. Nos paí
ses subdesenvolvidos, cabe 
ao Estado fazer-se pioneiro 
em certos setores. Tudo de
pende do espírito com que 
leve adiante sua missão". 

Quando intervir 

Mais adiante, declarou; 
— "O sistema de livre em

prêsa como organização eco
nômica e a democracia, como 
organização politica, possi
bilitam, quando associados, 
uma conciliação desejável 
entre a satisfação do fim 
econômico e a preservação 
da liberdade humana. O 
Estado só deve intervir pa

ra solucionar problemas de 
monopólios técnicos, de cor
reção de disparidades acen
tuadas na ' distribuição da 
renda nacional e para com
plementar a ação da livre 
emprêsa nos casos em que 
apenas sua visão telescópi
ca mais dilatada levaria a 
certos tipos de investimen
tos geradores de economias 
externas e a atividades do 
carater pioneiro, com a es
perança de poder, futura 
mente, passar as" empresas 
resultantes às mãos da ini
ciativa particular". 

Afirmando que, nesta.s 
condições, cabe ao Estado 
um papel de "herói civiliza
dor". de pioneiro e de agen
te catalítico, o Ministro Ro 
berto Campos concluiu: 

— "O grau da prcsenç;i 
do Estado no mercado, H 
forma de sua intervenção e 
a duração de sua perma
nência em setores nos 
quais, mais tarde, virá a 
ser espúria, são alguns dos 
problemas que a ciência ]/o-
lítica do desenvolvimento 
terá que se preparar paia 
dar rumos mais precisos, 
libertando-nos do perigo das 
posições extremas tão fre
qüentes, do formalismo e do 
empirismo. 
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c o e x i s t ê n c i a  e n t r e  
p o l í t i c a  e  e c o n o m i a  

PIERRE COUSTÉ 

Logo após o pronuncia 
mento do Ministro Roberto 
(Ic Oliveira Campos, na ses
são cio (lia 2;Í, O dep. IMerri' 
Kcrnard Cousté, represen
tante francês ao Congresso, 
discorreu sFibre "O l'apel 
do (iovériio e da Kniprêsa 
Privada íixoniplificado na 
Experiência de l*aises Ue-
«envolvidos". 

O dep. Cousté fêz uma 
ampla explanação sôliie as 
correntes de opinião na 
maioria dos países indus-
ti-ializados, frisando que 
"enquanto alguns procuram 
limitar o papel e a inter
venção do Estado na vida 
econômica, defendendo a 
noção de liberdade econômi
ca e social, outros pro
curam orientar a evolução 
estrutural das emprêsa.s 
privadas a fim de adaptá-
las às exigências da eman
cipação social''. 

— "I'ara os primeiros — 
destacou — a doutrina-cha-
ve é a diferença fundamen
tal entre politica e econo
mia. enquanto para 'os dc-

p a  p  e  I  

ANTÔNIO DELFIM 
NETTO 

O prof. Antonio Delfim 
Xetto. catedrático da Fa
culdade de Ciências Econô
micas dn USI'. falando tam
bém na sessão do dia 24. 
focalizou o pape! do empre
sário privado no processo 
de desenvolvimento! econô
mico. Defendeu a lese de 
que é preciso evitar a idéia 
de que basta aumentar a 
quantidade de capital, com 
relação à mão dc-obra, pH 
ra que se lealize o desen
volvimento. Disse que o [ta
pei proeminente no proces
so de desenvolvimento eco
nómico cabe à incorporação 
das novas técnicas produti
vas e não apenas à acumu
lação. 

— "O ciescimento 'lo 
produto de um país -— su-
binhou — deve-se, princi
palmente. ao desenvolvi
mento tecnológico, o que in-

niais é tão grande a cons
ciência da interrelação que 
existe entre política e eco
nomia. que o problema con
siste em assegurar sua ar
ticulação do modo mais har
monioso possível. Estas 
duas tendências, que se ma
nifestaram sucessivamente 
na Erança, conduziram-nos 
ao estado de equilíbrio eni 
que vivemos atualmente: a 
coexistência de um setor 
público e de um setor pri
vado é admitida por todos; 
e os dirigentes dos dois se
tores têm como ob,jetivo es-
s( ncial a vontade de eficiên
cia na gestão dos dois se
tores". 

Depois de uma série do 
considerações sôbre a eco
nomia e o Estado, o si. 
1'icrre Cousté concluiu di
zendo que "a economia regi
da por lei. na qual ainda 
vivemos, será progressiva
mente substituída p/or uma 
economia de contratos e 
que a participação de todos 
nas decisões aue dizem res
peito ao futuro de cada um 
(pessoal ou coletivo) é uma 
nova forma de liberdade 
económica ou social". 

dica a importância da edu
cação como o investimento 
mais produtivo para o de
senvolvimento. O desenvol
vimento é um processo glo
bal de transformação, que 
implica em modificações 
quantitativas e qualitativas 
no sistema inodutivo". 

Depoi.s de examinar o.s 
diversos fatores determi
nantes (lo desenvolvimento, 
o piof, Antonio Delfim 
Netto declarou: "O que de
vemos dcsc,iar é muito mais 
do (|ue o simples desenvol
vimento económico. K o de
senvolvimento dentro de 
unia foi ma de organização 
política ()ue garanta a cada 
cidadão as suas liberdades 
fundamentais". 

Abordando, a seguir, a 
idéia do desenvolvimento o 
sua relação com a empresa 
p.rivada, destacou duas pro-
posições: í) elevação máxi
ma da taxa dc desenvolvi
mento econômico do país, 
com uma rápida extensão 
dos benefícios obtidos a to

dos os cidadãos; 2) descen
tralização do poder político, 
tornando possível a todos 
os cidadãos desfrutar, li
vremente, desses benefícios. 

— "Existem motivos pa
ra acreditarmos — com
pletou — que êsses obje
tivos são mais fàcilmente 
atingidos por um sistema 
apoiado na iniciativa priva
da e na propriedades priva
da dos bens de produ
ção. Dentro dèsse contexto 

ETTORE LOLLI 

O representante italiano 
ao Congresso Internacional 
de Economia, sr. Ettore 
Lolli, falando na sessão do 
dia 24. afirmou que "políti
cos e economistas devem es
forçar-se para que a livre 
iniciativa seja respeitada 
nesta época em que se nota 
crescente participação do 
Estado na esfera econômi
ca. Na economia moderna, 
mesmo nos setores apresen
tados como da "livre em
presa", sempre existe maior 
ou menor grau de interven
ção governamental, seja 
sob a forma de intervenção 
direta, seja sob a forma de 
legislação ou regulamenta
ção, em geral incorporadas 
à chamada política econô
mica. Ora, no campo econô
mico, a liberdade da emprê-
sa deve existir, embora den
tro de limites estabelecidos 
pelo Governo. Esta regula
mentação, porém, deve ser 

WOLFGANG 
HIRSCH WEBER 

O prof. Wolfgang Hirsch-
Webcr, do Instituto de 
Ciências Políticas e Sociais 
da Universidade Livre de 
Berlim, falando n^ sessão 
do dia 24 sôbre 'A paitící-
pação dos Grupos de Prés 
são nas Decisões do Gover
no", destacou a inter-rela-
ção existente entre empresa 
privada e Estado, acrescen
tando que a mesma funcio
na "de modo aditivo". Ex
plicou: "Nas democracias, 
ii intervenção do Estado no 
âmbito da empresa privada 
e a intervenção desta na 

deve ser analisado o papel 
do empresário privado no 
processo de desenvolvimen
to. A empresa privada é 
uma foima instrumental 
utilizada pela sociedade 
para a captação e recondu
ção do excedente ao proces
so produtivo, permitindo o 
atendimento simultâneo da 
elevação da taxa de desen
volvimento econômico e da 
manutenção da liberdade 
humana". 

feita segundo um critério 
elevado, de ajuda recíproca, 
a fim de que dêsse esforço 
conjunto resultem benefícios 
sociais". 

Afirmando, depois, discor
dar da tese segundo a qual 
o controle público da ativi
dade económica é mais im
portante para os países sub
desenvolvidos, Ettore Lolli 
declarou que tal controle é 
mais necessário em países 
altamente desenvolvidos, pa
ra prevenir empreendimen
tos empresariais monopolis
tas. "De qualquer forma — 
concluiu — a experiência 
mostra que a gerência go
vernamental é, em geral, 
menos eficiente do que a pri
vada. Isso acontece porque 
com a gerência governamen
tal inexiste a responsabili
dade direta pelo resultado 
econômico e nem há ainda o 
motivo do lucro, que consti
tui o objetivo da gerência 
privada e a mola de desen
volvimento econômico das 
nações". 

politica p-roccssam-so com 
espírito dc complementa
ção". 

Discorrendo, depois, sôbre 
a participação empresarial 
na recuperação da economia 

alemã no a pós-guerra, o 
prof. Hirsch Weber afirmou 
que tanto na Alemanha 
Ocidental como em outios 
países, essa inter relação c 
um fato variando sua in
tensidade de acôrdo com a 
iõrça dos grupos ou segun
do o que estipula a consti
tuição de cada país. 

— "Nas economias alta
mente desenvolvidas — de
clarou —• cresce a idéia de 
que, dentro da estrutura ca-

d  o  e m p r e s á r i o  

i n t e r v e n ç ã o  c o m o  
c o m p l e m e n t a ç ã o  

g e r ê n c i a  e s t a t a l  
é  m e n o s  e f i c i e n t e  
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o  e x e m p l o  j a p o n ê s  pitalista, é possível a me
lhoria constante das condi
ções de vida dos trabalha
dores e do povo. Registra-
se, igualmente, a preocupa
ção do Estado, representan
do a maior parcela do pro
duto nacional, na redistri
buição das rendas indivi
duais, objetivando o inte
resse coletivo". 

Soricddílc pluralista 

Com a evolução do Ksta-
(lo, econômica c politka-
niente desenvolvido, criou sc 
— segundo o conferencista 

MARIO MICELE 

O prof. Mário R, Micelc, 
catedrático de Economia 
Política da Universidade de 
Kuenos Aires, discorrendo 
sobre formas o motivos da 
intervenção estatal na vida 
econômica, declarou que 
"a intervenção do Estado 
na economia privada só tem 
sucesso se fôr cautelosa". 

— "Intervir em uma ati
vidade humana equivale a 
participar ou arbitrar, em 
sua origem ou em seu de
senvolvimento, para influir 
em suas conseqüências e re
sultados" — declarou o con
ferencista argentino. "Como 
na ordem econômica tudo 
está interligado, a inter
venção ou simples interfe
rência estatal deve proces
sar-se com muita cautela, a 
fim de que seus resultados 
sejam positivos''. 

GERALDO 
DANNEMANN 

O prof. Geraldo Danne-
niann, que é também dire
tor do Banco da Bahia, 
afirmou que a intervenção 
estatal direta nas atividades 
econômicas, mesmo em cir
cunstâncias especiais, re
sulta, para tôda a coletivi
dade, no enfraquecimento 
da função fundamental a-
tribuída ao Estado. 

— "Seja qual fôr a for
ma de intervenção — disse 
— impõe-se ao Estado e à 
empresa privada a cons
ciência. de que são partes 
complementares indispensá
veis, subordinadas a respon
sabilidades públicas iguais. 

— uma verdadeira "socie
dade pluralista''. Em ou
tras palavras: uma socie
dade que não pode ser mo
nopolizada por nenhuma 
das partes que a integram. 
Em conseqüência, surge a 
inter-relação de interê.sses 
entre os diferentes partidos 
políticos e correntes de opi
nião existentes. " Tal fato. 
sublinhou, contribui para a 
consolidação e aprimora
mento das instituições de
mocráticas, assegurando SC 
a cada grupo a indispensá
vel liberdade para a reali
zação de seus ideais". 

O Estado como empresá
rio, em sua opinião, atua dc 
duas formas principais: 1) 
quando cria empresas que 
vão competir com a iniciati
va privada; 2) quando or-
.ganiza empresas monopo
listas. 

— "Se o Estado tem o de
ver de adotar medidas con
tra os excessos da concen
tração do poder econômico 
privado — afirmou — tam
bém haverá de prevenir os 
excessos da concantração 
do poder público, porque 
êste, crescendo, pode pôr 
em perigo a própria exis
tência e desenvolvimento do 
Estado. Resulta daí — con
cluiu — a evidência da ne
cessidade de coordenação 
dos objetivos, evitando-se 
os perigos mediante a co
laboração e o contrôle recí
procos entre o estatal e o 
particular". 

Essas responsabilidades ca
recem de um elemento bá
sico para atingir, com efi
ciência e em curto prazo, 
seu objetivo comum final, 
que é o interesse coletivo. 
Êsse elemento é a liberdade 
de iniciativa". 

Considerando o Estado 
Perfeito como uma "ilusão" 
e o Estado Imperfeito como 
i'ma "realidade", o confe
rencista afirmou que "as 
foniias perfeitas do Estado 
liberal e do Estado empre
sário representam apenas 
os ideais perseguidos pelo 
mundo moderno. O Estado 
liberal não se realizou ja
mais plenamente; o Esta
do empresário é uma expe
riência mais negativa que 
positiva". 

MIKIO MATSUMOTO 

Discorrendo sôbre o pa
pel do empresário na recu
peração e desenvolvimento 
da economia japonêsa no 
após-guerra, o economista 
Mikio Matsumoto, represen
tante do Instituto íbero-
Americano da Universida
de de Estudos Estrangeiros 
dc Kyoto, salientou que o 
Japão, no após guerra, con
tinua apresentando taxas 
dc crescimento com um ín
dice médio de 9,3'Xi. Kstc 
apreciável resultado, segun
do êle, e resultante de três 
fatôie.s principais: 1) von
tade nacional de reerguer o 
país retalhado pela gueria; 
2) mão-de-obra eficiente, li
berada pelas setores béli
cos; 3) restauração e rcequi-
pamento dos meios de pro
dução. Aos três fatôres aci
ma, o conferencista somou 

INOVAR SVENNILSON 

O prof. Ingvar Svennil-
son, que participa como Con
selheiro de Planejamento do 
govêrno sueco, disse que em 
seu país, onde a prática do 
planejamento data de 1947, 
o govêrno busca a colabora
ção da iniciativa particular 
na elaboração do planeja
mento nacional, pois consi
dera que "os conhecimentos 
sôbre tecnologia e mercados 
da emprêsa especializada 
são superiores aos dos seto
res públicos, por mais com
petentes que sejam os téc
nicos do Estado. 

O conferencista destacou 
que os planos devem sei' di
nâmicos e móveis, podendo 
ser alterados a fim de aten
der às modificações sucessi
vas que ocorrem na vida 
econômica. "A ação prepa
ratória — afirmou — do 
planejamento nacional é de
senvolvida na Suécia em 
plena cooperação entre os 
setores público e privado. 
Previsões são feitas e revis
tas várias vêzes, surgindo 
dêsse exaustivo estudo a 
perspectiva nacional final, 
em termos de produção, ven
das, consumo, exportações, 
investimentos, poupanças 
etc.". 

o trabalho conjunto c coor
denado entre os setores pú-
1)1 ico e privado, fazendo 
com que o pais alcançasse 
mais os seguintes resulta
dos: ampliação do horizon
te econômico; transforma
ção da estrutura sócio-eco-
nômica, mudança qualitati
va da economia, autentici
dade nas relações entre go
vêrno e e livre emprêsa, in
dependência em suas atitu
des e criação de uma pujan
te mentalidade exportadora. 
As reformas estruturais fo
ram as seguintes: desmem
bramento de monopólios, 
permitindo a formação dc 
um mercado competitivo; 
reforma agrária, liquidan
do íos pesados encargos do 
arrendamento da terra; 
preços mínimos para a pro
dução agrícola, assegurando 
a estabilização da renda 
dos lavradores e aumentan
do seu poder aquisitivo. 

— "O tipo de plano — 
prosseguiu — dependerá dc 
grau de incerteza e das 
vantagens de limitar a li
berdade de ação futura pe
la ação imediata. O plane 
jamento não deve ser con
fundido com falta de flexi
bilidade, como acontece em 
relação ao socialismo. A 
flexibilidade de planejamen
to é característica da eco
nomia ocidental, mesmo 
quando se trata de planos 
completos para uma nação 
no seu conjunto. Nos países 
de economia mista, o Estado 
planeja em têrmos de orien
tação, cabendo à livre ini
ciativa formular seu plane
jamento próprio, sem per
der de vista a coordenação 
que deve existir entre os se
tores público e privado". 

Concluindo sua exposição, 
declarou o prof. Svennilson 
que "a principal razão do 
planejamento estatal é criar 
uma base segura e racional 
de ação para a iniciativa par
ticular. Só assim os recur
sos são melhor aproveitados 
e os esforços adquirem 
maior rendimento, com re
sultados positivos quanto às 
perspectivas de desenvolvi
mento particular e nacio
nal". 

i n t e r v e n ç ã o  d e v e  
s e r  b e m  c a u t e l o s a  

i l u s ã o  e  r e a l i d a d e  

o  p l a n e j a m e n t o  e  
a  l i v r e  i n i c i a t i v a  
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g r a n d e s  v í c i o s  d a  
e m p r e s a  e s t a t a l  

CLEMENS ANDREAE 

Examinando aspectos da 
iniciativa ptivada e estatal 
nos países em desenvolvi
mento, o pi-of. Clemens Au
gust Andicae, da Universi
dade de Innsbruck, Áustria, 
equacionou os piincipais 
problemas que têm de ser 
resolvidos pelas nações em
penhadas em superar o 
subdesenvolvimento e disse 
que o planejamento estatal 
não é a melhor solução, 
pois, com o tempo, restrin
ge o próprio desenvolvi
mento. 

Citando o exemplo da 
Áustria, afirmou que a es
tatização intensa das ativi
dades produtoras não deu 
resultados satisfatórios, "O 
Estado como empresário — 
assinalou — mão demons
trou possuir as condições 
para agir com o mesmo su
cesso de um particular. Os 
empregados das empresas 
c.^tatais passaram a servir 
0.1 partidos políticos em tro

ca de concessões político-
sociais, disso resultando ten
sões de ordem política, eco
nômica, social e jurídica, 
que se traduziram em vá
rios fatôres_ negátiVos: pre
dominância de interesses 
anti c extra econômicos na 
empresa estatal, prejudi
cando sua própria expan
são; concessão de benefícios 
sociais além das possibili
dades da empresa; super-
valorização no mercado de 
trabalho; preços subvencio
nados, anulando as reser
vas para a expansão e redu
zindo a capacidade de resis
tência às crises provocadas 
pela recessão do mercado; 
custo operacional mais ele
vado; crescimento galopan
te do deficit orçamentário; 
redução das possibilidades 
de financiamento à inicia
tiva particular. Como se ve
rifica, a experiência aus
tríaca foi amarga, levando-
a, mais tarde, a vincular 
mais estreitamente a inicia
tiva particular aos progra
mas de planejamento glo
bal". 

a  t r í p l i c e  f u n ç ã o  
d o  g o v é r n o  l i b e r a l  

JOSÉ PINTO 
ANTUNES 

Coube ao piof, José l'in-
to Antunes, catedrático de 
Kconomia Política da Facul
dade de Direito da USC, dis-
c-oiier sôbre "A Economia 
de Duplo Setor: a Discipli
na Jurídica da Concorrên
cia". A seu ver. o proble
ma econômico é o da escas
sez e a solução reside na 
obtenção de uma produção 
superior às necessidades 
dos que produzem, assegu-
rando-se dêsse excesso a so
brevivência dos que conso
mem mas não produzem. 
Dois sistemas em aposição 
entre si procuram solucio
nar êste problema: o libe
ral e o autoritário. 

Segundo o conferencista, 
c solução autoritária é se
guida pelos países socialis
tas ou totalitários, cuja 
fórmula é: tudo dentro do 
Estado, nada fora do Esta
do. nada contra o Estado. 
A solução liberal objetiva 
alcançai', por seu turno, o 
equilíbrio entre a produção 
e o consumo através da ma

nutenção da liberdade nas 
suas múltiplas expressões. 
Logo, MO Estado liberal, a 
responsabilidade pelo equi-
lílnio econômico é assunto 
privado, cabendo ao Estado 
a missão de zelar pela ma
nutenção dêsse equilíbrio e 
de preservar o sentido so
cial da atividade econômica. 
Destacando, depois, a posi
ção do homem em cada um 
dos sistemas, afirmou que 
no autoritário o homem 
produz porque é obrigado e 
no liberal porque quer pro
duzir. No Estado liberal, o 
Estado responde pela disci
plina jurídica da concorrên
cia. 

Nos países subdesenvolvi
dos, onde é mais acentuado 
o desequilíbrio entre a pro
dução e o consumo, para 
que a ordem se mantenha, 
impõe-se a intervenção even
tual do Estado, quando se 
torna imperiosa a necessi
dade de se acelerar a pro
dução e de se corilgir a dis
tribuição dos bens produzi
dos. Nos países de econo
mia mista ou de duplo se
tor, surgem condições que 
podem reduzir ou mesmo 
anular a fôrça criadora da 

iniciativa privada. Isso 
ocorre quando o desenvol
vimento é condicionado pe
la instalação de indústrias 
de base, atividade que, pela 
carência de capitais nos 
países subdesenvolvidos, não 
seduz os investimentos pri
vados, levando o Estado a 
tomar a iniciativa. 

Nos países democráticos 
— sublinhou o conferencis

ta — prõcura-Se uma com
binação entre a liberdade e 
a segurança econômica, 
competindo ao Estado uma 
tríplice função: suprir em 
certos setores de base a au
sência produtiva da inicia
tiva privada, complementá-
la ou substituí-la quando 
insuficiente ou inadequada 
e disciplinar juridicamente 
a concorrência. 

d o  o b j e t i v o  c o m u m  

LAERTE DE ALMEIDA 

Discorrendo sôbre a mo
tivação e limites da inter
venção estatal nos países 
em desenvolvimento, o prof. 
Laerte de Almeida Moraes, 
catedrático da Faculdade de 
Ciências Econômicas da 
USP. declarou que "a fun
ção do Estado é fiscaliza
dora e orientadora, cons
tituindo o planejamento 
uma de suas mais recentes 
e fecundas conquistas''. 
Disse que o planejamento 
governamental, para ter 

êxito, "deve contar com a 
anuência do corpo político, 
com ênfase para a empresa 
privada, cuja relevante mis
são é a de emergir de seu 
âmbito específico para pro
mover um desenvolvimento 
voltado aos interêses do bem 
coletivo". 

Assim, concluiu, o obje
tivo do empresário não de
ve se limitar apenas ao lu
cro. Uma emprêsa realmen
te voltada ao atendimento 
das necessidades sociais 
dispensa a tutela do Esta
do e torna a intervenção 
estatal desnecessária". 

d e s e n v o l v i m e n t o  e  
e v o l u ç ã o  p o l í t i c a  

BENJAMIN HIGGINS 

Abiindo a derradeira ses
são do Congresso, o prof. 
Benjamin Higgins, consul
tor técnico do governo nor
te-americano para assuntos 
econômicos, desenvolveu o 
tema "Programação Estatal 
e a Preservação da Iniciati
va Privada". Inicialmente, 
destacou as diferenças exis
tentes entre programação e 
planejamento. afirmando 
que êste último traça nor
mas globais, ao contrário do 
primeiro. Destacou que nem 
a programação nem o plane
jamento implicam em con-
trôle estatal da economia, 
"pois um e outro podem li
mitar-se a indicar aos seto
res particulares os melho
res caminhos que devam 
ser seguidos para evitar 
possíveis fracassos ou retro
cessos e assegurar uma 
mais alta produtividade". 

— "Não pode haver de
senvolvimento — afirmou 
depois — quando a êle se 
opõe a elite política, repre
sentando uma estiutura 
econômico-social arcáica ou 
dominada pela aristocracia 
rural, que não tem maior 
interêsse na industrializa
ção. Conseqüentemente, o 
desenvolvimento econômico 
está diretamente vinculado 

ao progresso político de 
uma nação". 

No caso do Brasil, disse 
que o problema fundamen
tal é a retomada do cresci
mento econômico interrom
pido em 1902 0.1. a par da 
moderação do processo in
flacionário pela economia 
orçamentária para a obten
ção de um razoável equilí-
liiio dos preços, como meio 
de minorar injustiças e ten
sões sociais. Afirmou ser de 
importância também decisi
va o aumento da taxa de in
vestimentos para fins de de
senvolvimento, pois abre 
caminho para a elevação da 
renda e para a ampliação 
do mercado do trabalho. 
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C R E P Ú S C U L O  D E  A U R O R A  

A primeira etapa de uma 
longa caminhada foi vencida em 
1964. 

O ano que se despede, toda
via, não passará jamais. 31 de 
março é uma data na perenida
de da História nacional. Trans-
formou-se, ali, o crepúsculo de 
uma tarde sem esperança, no 
claro escuro de uma nova ma
nhã. Tudo, agora, podemos es
perar do futuro deste país que 
só sabe e quer crescer em li
berdade. Não lhe imponham a 
camisa de força de esquemas 
ideológicos que nada tem a ver 
com sua jovem robustez. Só as
sim o Brasil dará ao mundo a 
medida assombrosa de suas pos
sibilidades. O país real só pede 
ao país "legal" que não o aper
te, não o sufoque, não o defor
me, não o paralise, não o iniba 
na intuição instintiva e segurá 
dos seus caminhos. 

31 de março significa essa li
bertação redentora. 

Avançamos simultaneamente 
para nossa maturidade política 
e para nossa maturidade econô
mica. Governo e iniciativa pri
vada começam, finalmente, a en 
tendef-ise. O diáfogo é demo
crático. Áspero algumas vezes, 
mas digno. Diálogo de partes 
que reconhecem, acima de tudo, 
a necessidade de preservar a 
saúde do país real que respira, 
hoje, em haustos profundos o ar 
da liberdade de não ser aquilo 
que os ideólogos de frases fei
tas queriam que êle fôsse. 

Nada de luta de classes. Nada 
de esquemas rigidamente socia
listas. Nada de opressivas fór
mulas políticas salvadoras. Nada 
de interpretações sociológicas 
estreitamente vinculadas a dou
trinas abstratas. Nada de ho
mens providenciais insubstituí
veis. O Brasil joga tudo isso fo
ra, como roupa velha imprestá

vel, que não pode cobrir nem 
deve deter o crescimento estu
pendo de seu corpo adolescente. 

Vamos para o despertar da 
consciência de empresários li
vres que começam a sentir suas 
empresas como órgãos da comu
nidade, com responsabilidade 
infinitamente superior a de me
ros focos de criação de riqueza 
particulares. Vamos para a su
peração de privatismo irrespon
sável do poder econômico. Va
mos para um sindicalismo de 
verdade onde "pelegos" e comu
nistas fiquem falando sozinhos. 
Sindicalismo que faça do traba
lhador um homem. Que o faça 
repelir qualquer espécie de tu
tela. Nada de paternalismo, por-
que o operário não precisa de 
cutros pais além daqueles que 
a natureza lhes deu. São homens. 
Têm direitos. O sindicalismo li
vre irá despertá-los para essa 
verificação. Homens capazes de 
organizar-se. De defender seus 
interesses legítimos, porque sa
bem cumprir os seus deveres. 
Homens capazes de olhar os ou
tros, olhos nos olhos, como pes
soas conscientes de que colo
cam a serviço do país, através 
de emprêsas particulares e pú
blicas, sua imensa fôrça de tra
balho, única riqueza autêntica 
de uma Nação, alavanca pode
rosa de transformação da natu-
reza que esconde, ainda, entre 
nós, a magnífica potencialidade 
da vida nacional. 

Vamos para tudo isso e mais 
para a conservação da fisiono
mia de um povo que quer se 
afirmar como brasileiro. Com 
tôdas suas riquíssimas qualida
des apuradas no seu tempo his
tórico secular. Com sua religio
sidade; com sua arte; com sua 
habilidade esportiva, seu humo
rismo irreverente e sem malda
de, com a doçura inigualável de 
suas relações convivenciais. 

Fora com esquemas teóricos 
que definam, previamente, os 
caminhos da Nação. Vamos pa
ra diante a pé, de avião, a ca
valo, de carro de bei, de trem, 
de navio, de canoa, de automó
vel. O Brasil está livre para re
correr a tudo que o faça avan
çar. Que lhe permita vareiar o 
seu imenso território quase inex
plorado. E trabalhar de dia. E 
trabalhar de noite. Trabalhar 
alegre, com qualquer instrumen
to que sirva para humanizar sua 
agreste natureza da qual arran
caremos uma pátria que será a 
jóia das pátrias. Sem preconcei
tos. Sem idéias preconcebidas, 
semelhantes à teoria de que o 
besouro não pode voar, porque 
é pesado demais para suas diá
fanas azas escondidas. O besou

ro vôa por cima da teoria, como 
o Brasil vai crescer por cima dos 
ideólogos da luta de classes e 
da ditadura do proletariado. A 
esses ideólogos será permitido, 
apenas, que continuem a caca
rejar; jamais, porém, que reco
mecem a agir. 

Deixem empresários livres 
conjugar fatôres para promover 

a mais rápida diversificação de 
uma produção abundante e 
transformadora da paisagem so
cial. Éles saberão encontrar a 
tecnologia adequada à conjun

tura. O volante do desenvolvi
mento que inicia lentamente 
seu giro, será logo acelerado a 
uma rotação vertiginosa. É todo 
o ímpeto nacional que está pron

to, agora, para impulsioná-los — 
Govêrno coordenador, conscien
te de tôdas as atividades criado

ras; capital manipulado pela 
iniciativa particular; trabalho li
vremente sindicalizado, capaz de 
avaliar devidamente o preço 
justo de sua fôrça insubstituível! 

O Brasil começa a ser dono 
de seu destino. 


