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Tema e Questões
Brasil investe e poupa muito pouco, e por isso cresce pouco.
Por que a poupança é tão pequena?
• É um problema cultural sem solução? NÃO
• É um problema de populismo fiscal, expresso em
elevados déficits, como dizem os liberais? SIM
• Ou é também um problema de populismo cambial,
expresso em déficits em conta corrente, como dizem os
novos-desenvolvimentistas? SIM

Crescimento Econômico como Metáfora
Países Golfinhos
Economias que emergem, mantêm-se à tona por
uns instantes e submergem do novo.
• abundantes na América Latina contemporânea
• seguem a crença de que apenas uma boa macroeconomia seja suficiente
para promover o desenvolvimento.
• progressivamente foram renunciando à implementação de políticas
industriais capazes de se contrapor a uma inserção internacional
passiva;
• condenados a flutuar ao sabor das ondas de expansão e retração dos
mercados mundiais.
Fonte: David Kupfer: Países golfinhos – Valor Econômico 09/09/2015

Modelo Furtado-Myrdal-Kaldor
•

A relação das Estruturas Produtivas (nacionais ou regionais) com o
Comércio Internacional conduz a formações institucionais mais ou
menos “adequadas” ao desenvolvimento econômico (Furtado 1978);

•

Brasil e AL: abundância de recursos (naturais e humanos)

1.

Sistema econômico com viés estrutural à produção primário-exportadora;

2.

Relações comerciais regressivas prendem a economia em causação circular
cumulativa (Myrdal 1960) de estreitamento da sofisticação produtiva, com reduzido
escopo para inversões em setores sofisticados;

3.

Persistência de desvantagens comparativas (investment lock-in);

4.

Resultado: desindustrialização prematura, concentração da pauta exportadora e
subutilização do potencial produtivo e inovativo do sistema econômico nacional
(Kaldor 1956);

Abençoado por Deus?
• Abundância de recursos é:
1. Função da evolução tecnológica;
2. Ativo do desenvolvimento (Staples Thesis);
3. Armadilha de Subdesenvolvimento ou Desindustrialização
Prematura (Maldição de Recursos e Doença Holandesa).

• Neste último caso, elites econômicas em geral apresentam:
1. elevada orientação ao presente (alta taxa de desconto);
2. persistente e aguda aversão ao risco;
3. retórica da harmonia de interesses (Myrdal, 1978, cap. 8).

Extrativismo e Rentismo:
“old habits die hard”
• Estrutura institucional assimétrica e desigual entre grupos sociais e
setores:
1. de acesso a recursos de poder decisório e do orçamento do Estado;
2. de proteção contra perdas reais de renda e de riqueza (isenções e
desonerações tributárias, indexação de contratos, de preços e de ativos);

• Instituições Extrativas à la Acemoglu e Robinson (2012) cristalizam no
sistema de incentivos econômicos o viés estrutural de curto-prazismo
e aversão ao risco:
•

vício em rendas ricardianas extrativistas (Bresser Pereira 2018) e

•

motivação e compulsão por rendas financeiras (Piketty 2014 e Taylor 2014)

Michal Kalecki (1899-1970)
“A existência de poupança corrente externa

às firmas, realizadas pelas pessoas que
vivem de rendas, tende a deprimir o
investimento e, portanto, a diminuir o
desenvolvimento no longo prazo”.
(Teoria da Dinâmica Econômica, 1954)

Extrativismo e Rentismo

Fonte: IBGE e World Incomes Database

Quanto
investem os
ricos no
país?
Parcela da
Renda dos
10% mais
ricos
destinada a
investimentos
privados
Palma (2015)

Instituições Eficientes vs. Funcionais
•

Instituições eficientes do ponto de vista dos objetivos da elite econômica,
porque respondem racionalmente aos incentivos montados mas...

•

Disfuncionais ao desenvolvimento econômico;

•

Política econômica centrada na busca exclusiva de “estabilidade de
preços” (Padrão Ouro, RMI etc.):
•

gera tendência cíclica lucrativa (e concentradora) no binômio juro-câmbio
(apreciação persistente da taxa de câmbio como suporte à realização de lucros
com ativos financeiros);

•

deflagra gatilhos inibidores da acumulação de capital, do progresso técnico e
do crescimento econômico;

•

reforça a tendência estrutural à especialização regressiva (baixa intensidade
tecnológica) e inserção passiva nas Cadeias Globais de Valor;

Matriz de Risco e Retorno da
Economia Brasileira
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3 - Decisões de Investimento e o Risco
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Fonte: Economática

3 - Decisões de Investimento e o Risco
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Fonte: REDUÇÃO DA TAXA DE POUPANÇA E O FINANCIAMENTO DOS INVESTIMENTOS NO BRASIL 2010-2013 - Carlos A. Rocca e Lauro Modesto Santos Jr. (Novembro de 2014)

Taxas de Lucro Setoriais

Martins, G.K. (2017). Lucratividade, Desenvolvimento Técnico e Distribuição Funcional: Uma
Análise da Economia Brasileira entre 2000 e 2013. Dissertação Mestrado FEA-USP.

Rent-Seeking ou Rent-Addiction?
Ciclos breves do dinamismo da atividade (e da diversificação produtiva)
aguçam o conflito distributivo e reforça resistências de grupos sociais,
dentre elas:
1. à abertura da economia (comportamento defensivo dos empresários
contra compressão dos lucros) e
2. à moderação salarial (comportamento defensivo dos trabalhadores à
redução dos salários com poder de barganha assimétrico entre
setores público e privado)
3. à desindexação e à política de taxa de câmbio competitiva
(comportamento defensivo dos grupos financeiros à compressão dos
ganhos de carry trade).
4. à integração regional (comportamento defensivo das unidades
federativas contra a redução de receitas tributárias e comerciais);

Desenvolvimento como Autodescoberta
“O desenvolvimento não depende
tanto de encontrar as
combinações ótimas para os
recursos e fatores de produção
dados, se não de chamar à ação
e colocar em uso para
propósitos de desenvolvimento
os recursos e habilidades que
se encontram ocultos,
dispersos ou mal utilizados.”
(Albert O. Hirschman, 1958, p. 5).

Desenvolvimento como Autodescoberta
•

Empreendedorismo em um país em
desenvolvimento consiste em descobrir a
estrutura de custos subjacente - o que pode e
não pode ser produzido de forma lucrativa.

•

A descoberta destes custos logo se torna de
conhecimento público - todos podem observar se
seus projetos são bem-sucedidos ou não;

•

O valor social que eles geram excede seus
custos privados.

•

Se tiverem sucesso, muitos dos ganhos são
socializados por meio da entrada e da imitação,
ao passo que, se falharem, arcarão com os
custos totais.
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Valor Adicionado Indústria e Clusters Industriais
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Desenvolvimento: uma definição
“Quando a capacidade criativa
do homem se volta para a
descoberta de suas
potencialidades, e ele se
empenha em enriquecer o
universo que o gerou, produz-se
o que chamamos de
desenvolvimento”.
Celso Furtado
O Capitalismo Global
(7ª. Ed. – Paz e Terra, 1998, p. 47.)
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