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Ponto de partida: Uma referência a Keynes

• Tratado sobre a Moeda, capítulo 36, tem como título "Autonomia 
Política Nacional".

• cf Kregel, Keynes argumenta que a liberalização financeira impede um 
país de usar a política monetária para compensar as flutuações do 
investimento doméstico, exigindo, ao invés, o uso de taxas de juros 
para influenciar as entradas de capital.

• A perda de autonomia política seria causada por um conflito de 
políticas- baixas taxas de juros, necessárias para compensar um 
declínio no investimento doméstico, causariam um declínio no 
investimento estrangeiro.
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Atualizando a questão

• O contexto em que Keynes escreve refere-se ao período entre guerras 
e aos países que tentavam atrair fluxos de capital para permanecer no 
padrão ouro.

• No jargão de hoje: 

• discussão do "espaço de política” para os países em 
desenvolvimento na elaboração de sua política econômica 
doméstica.
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Abertura econômica para criar espaço de política

• Plano Brady: introdução de medidas internas que permitiriam que os 
países endividados voltassem aos mercados de capitais internacionais

• medidas para reduzir a inflação, geralmente por meio de uma âncora cambial, 

• política fiscal restritiva,  

• privatização de ativos estatais e 

• entradas de capital irrestritas.

• O financiamento externo, atraído pelas oportunidades de lucros em 
áreas desregulamentadas da economia provocou um aumento nas 
taxas de crescimento e uma queda na inflação.
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O não previsto
O espaço de política adquirido por meio de empréstimos 
externos logo desapareceu

• A melhora nas condições domésticas implicou aumento do consumo 
e das importações;

• As altas taxas de juros reforçaram a entrada de capitais e valorização 
do câmbio em termos reais e nominais, dificultando as exportações, 
as duas forças juntas levando a uma deterioração do saldo externo.

• As altas taxas de juros internas tornaram mais lucrativo para as 
empresas domésticas e o governo fazer empréstimos no exterior.

• Quando fluxos se invertem, a taxa de câmbio se desvaloriza, situação 
fiscal se deteriora e inflação acelera. 
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Economias asiáticas bem sucedidas: cautelosas no processo
de abertura de suas economias

i. ainda adotam políticas industriais ativas, replicando, com suas 
especificidades, mecanismos de proteção da indústria local e outros 
estímulos do governo; e 

ii. adotam políticas macroeconômicas de curto prazo com o objetivo 
de manter os principais preços macroeconômicos “corretos”. 
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Perspectiva teórica estruturalista implica assumir que:

• as políticas econômicas de curto prazo têm efeitos duradouros sobre 
a estrutura produtiva, ie, o  produto potencial é endógeno à demanda 
agregada.

• Experiência dos países asiáticos mostra que a gestão da demanda
agregada é parte da política industrial, cujo foco é na diversificação
da estrutura produtiva, no aumento da produtividade absoluta e
relativa e na maior participação de bens exportados com alta
elasticidade de renda da demanda no total das exportações.
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Qual espaço de política para políticas desenvolvimentistas no 
Brasil?

• Fraco desempenho da economia brasileira nas últimas décadas 
devido à sua incapacidade de combinar eficientemente políticas 
macroeconômicas de curto prazo com políticas industriais e 
tecnológicas de longo prazo.

• Retomada do crescimento em bases sustentáveis implica
necessariamente reindustrializar o país.

Como fazer?
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Criar espaço de política para políticas desenvolvimentistas

• Fina coordenação das políticas macroeconômicas de curto prazo com 
políticas estruturantes, como políticas industriais e tecnológicas, 
infraestrutura e política educacional.

• Tentativas de implementação de políticas industriais nos últimos 
governos tiveram pouco sucesso. (PITCE, PAC, PDP, Plano Brasil Maior)
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Indicadores de estagnação e/ou regressão da indústria 
brasileira: Desindustrialização prematura (fonte: IBGE)
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Regime Macroeconômico de política

• Condição necessária para reverter a desindustrialização prematura e 
as consequentes baixas taxas de crescimento observadas no Brasil a 
partir de 1994. 

• Quatro diretrizes básicas:

1) Adotar uma política cambial para evitar que a moeda brasileira seja 
apreciada de forma crônica e cíclica. 

2) Regime flexível de metas de inflação para trazer as taxas de juros 
reais a patamares inferiores às taxas médias de retorno sobre o 
capital.
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Política macroeconômica: deve colocar os principais preços 
macroeconômicos nos níveis “corretos” para induzir a 
acumulação de capital e a inovação.

3) Política fiscal deve evitar o populismo fiscal e recuperar seu caráter 
contracíclico:  aumento dos superávits primários nos ciclos 
expansivos para dar espaço para reduzir esses superávits ou operar 
com déficits fiscais primários em ciclos recessivos. 

4) Poupança pública deve aumentar para permitir que o Estado seja 
responsável por uma parcela crescente do investimento bruto total. 
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Política Industrial voltada para a reindustrialização: mudança 
estrutural em direção à produção de bens de elevada 
elasticidade-renda da demanda no longo prazo

• quatro requisitos

• i)  Seletividade das atividades, segmentos ou setores prioritários para 
receber incentivos públicos; 

• ii) Escolha dos instrumentos apropriados  (proteção tarifária; 
subsídios à produção; subsídios à pesquisa e desenvolvimento; 
compras governamentais etc.) 
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• iii) Cobrança de resultados das empresas que recebem benefícios 
governamentais; e 

• iv) Fina coordenação com a política macroeconômica, de tal sorte que 
o objetivo de manter a estabilidade de preços seja tão relevante 
quanto o de assegurar o crescimento econômico.
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Lições dos asiáticos bem sucedidos: manter taxa de câmbio 
subvalorizada

• Para favorecer uma realocação de recursos em direção à indústria de 
transformação (sujeita a economias de escala estáticas e dinâmicas) e 
aos demais segmentos produtores de bens comercializáveis 
(tradables), e

• Aumentar a produtividade agregada da economia e, portanto, 
sustentar o crescimento no longo prazo. 
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Em termos de política industrial:

• Tarifas moderadas e com prazo para ser reduzidas;

• Vínculos entre instituições de pesquisa básica (universidades) e 
aplicada (empresas);

• Setor público concentrando investimento em infraestrutura, 
educação e incentivos à P&D;

• Foco preferencial em atividades novas da indústria ou serviços 
tradable.
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“Cadeias globais de valor”?

• É fato empírico a tendência de fragmentação global da produção 
pelas multinacionais (partes, peças e componentes);

• Mas tem sido questionado.

• O objetivo de manter o processo de diversificação industrial, e 
evitar aderir a estratégias radicais de especialização em 
processos produtivos 
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CGV

• artigo de Imbs e Wacziarg (2003): 

• baseado num ampla amostra de países, existe uma regularidade 
empírica segundo a qual à medida que os países avançam no 
processo de catching up, aumenta consideravelmente o grau de 
diversificação industrial, que só tende a reduzir quando os países já 
tenham conseguido alcançar elevado estado de maturidade 
tecnológica e de renda per capita.

• contrário das predições de especialização da teoria das vantagens 
comparativas, a relação entre o grau de concentração produtiva e 
nível de renda per capita tem o formato de uma curva em U. 
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       Grau de concentração

produtiva

Grau máximo de diversificação produtiva

                Renda per capita   Renda per capita

Fonte: Elaboração própria, baseado em Imbs e Wacziarg (2003)
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Relação entre o grau de concentração produtiva e nível de 
renda per capita ao longo do processo de catching up



A industrialização brasileira incompleta: indicadores

• Setor manufatureiro brasileiro “imaturo”, em termos 
Kaldorianos, uma vez que ainda apresenta um alto grau de 
heterogeneidade no nível de produtividade entre os setores.

• Se o processo de transição do estágio de ‘imaturidade’ para 
o de maturidade é interrompido por uma desindustrialização 
precoce observa-se a migração de mão de obra para setores 
de baixa qualificação e a produtividade agregada tende a 
estagnar. 
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2000 2010 2015

Agropecuária 22.3 15.8 12.9
Indústria 19.5 20.8 20.4

Manufatura 12.0 11.8 11.0

Serviços de baixa
qualificação 54.8 58.3 61.0

Serviços de alta
qualificação 3.3 5.1 5.7

Participação Percentual das Ocupações por setores de atividade

Fonte: Contas Nacionais do Brasil.
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Setores
Valor 
Adicionado (A)

Pessoal
Ocupado(B)

2007 2015 2007 2015

Total 100 100 100 100

Recursos naturais 40,9 46,2 36,2 40,5

Intensivo Trabalho 13,4 14,7 31,3 28,1

Intensivo Escala 31,1 24,7 19,9 19,0

Baseado Engenharia 14,5 14,4 12,6 12,4



Bens 
primários

Bens Manufaturados Intensivos em

Recursos 
Naturais Trabalho Escala

Engen.e 
Ciência Total nd

Exportação

2001-2005 26.4 24.2 9.2 20.4 17.9 71.7 1.8

2006-2010 36.8 22.3 6.3 17.2 15.3 61.1 2.2

2011-2016 45.1 21.2 4.9 14.5 12.4 53.0 1.9
Importação

2001-2005 15.5 18.5 7.8 14.2 43.9 84.4 0

2006-2010 14.4 19.3 8.4 17.7 39.1 84.5 1.2

2011-2016 11.2 21.0 9.7 19.2 38.9 88.8 0

Reprimarização da Pauta de Exportação



Brasil: pauta de X 
reprimarizou: 60% 
em bens grícolas e
demais 
commodities em 
2016
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Mundo: 65.5% do 
comércio global 
são de bens
de média alta e 
alta tecnologia

Exportações brasileiras classificadas pela intensidade do fator  e sofisticação tecnológica

2000 2010 2016

Produtos primários 8.0 10.5 16.9

Manufaturados baseados em recursos naturais 32.3 50.4 42.2

Manufaturados intensivos em trabalho 8.8 4.3 4.3

Manufaturados intensivos em escala 32.2 25.0 24.2

Manufaturados baseados em engenharia, ciência e conhecimento 18.7 9.8 12.4

Total 100 100 100

Importações mundiais classificadas pela intensidade do fator e sofisticação tecnológica

2000 2010 2016

Produtos primários 6.9 8.1 7.3

Manufaturados baseados em recursos naturais 12.1 16.1 16.7

Manufaturados intensivos em trabalho 8.1 6.6 10.5

Manufaturados intensivos em escala 16.5 17.7 27

Manufaturados baseados em engenharia, ciência e conhecimento 56.4 51.6 38.5

Total 100 100 100

Coeficiente de adapação das exportações brasileiras à demanda mundial por importações

2000 2010 2016

Produtos primários 1.2 1.3 2.3

Manufaturados baseados em recursos naturais 2.7 3.1 2.5

Manufaturados intensivos em trabalho 1.1 0.7 0.4

Manufaturados intensivos em escala 2.0 1.4 0.9

Manufaturados baseados em engenharia, ciência e conhecimento 0.3 0.2 0.3



Brasil aprofundou 
ainda mais especialização
nos 2 primeiros grupos
e não conseguiu manter
coeficiente de adaptação
superior a 1 em 
manufaturados intensivos
em escala em 2016. 0,000
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Coeficiente de Adaptação das Exportações Brasileiras à Demanda Mundial por Importações

FONTE: Exportações Brasileiras: Ipeadata/Boletim FUNCEX; Importações Mundiais: UN/Comtrade



28

El. Renda das 
Exportações

El. Renda das 
Importações

Lei de 
Thirlwall

1980:3-
1998:4 1.358 1.967 0.690

1999:1-
2010:2 1.329 3.361 0.395

Lei de Thirlwall e a trajetória de ‘falling behind’ da economia
Brasileira: 1980-2010: Fonte- Nassif, Feijo, Araújo, 2015.

Elasticidade renda das importações muito superior à das exportações. O país aumenta a restrição
externa ao crescimento de longo prazo. 



Tendência cíclica de apreciação da taxa de câmbio real: taxas de 
câmbio reais observadas e estimadas por 3 modelos 
econométricos: Fonte – Nassif, Feijo e Araújo 2016. 

Estimativa de tendência usando o filtro de Hodrick-Prescott (HP). 

Tendência cíclica de apreciação
do real desde 2003



Em resumo, para a economia brasileira voltar a crescer de 
forma sustentável:

• É necessário que a política macroeconômica esteja alinhada com o 
objetivo de promover a mudança estrutural na direção da 
reindustrialização. 

• Reindustrialização e catching up devem ser objetivos perseguidos 
como estratégias nacionais via políticas industriais bem desenhadas.
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Criar espaço de política através da flexibilização do tripé
macroeconômico

Regime macroeconômico adequado é o que consegue:

• txs de juros reais inferiores à taxa de retorno do capital,

• txs de câmbio reais competitivas, com taxa de câmbio marginalmente 
subvalorizada para impulsionar a produtividade e o crescimento 
econômico e

• taxas de salários que cresçam de acordo com crescimento da 
produtividade. 

Isso não ocorreu no Brasil nas últimas décadas. Daí, a desindustrialização 
prematura, baixa produtividade e baixo crescimento nas últimas décadas.  
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Obrigada. 

C. Feijo 32


