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RESUMO 

 

 

Esta monografia busca, a partir de um referencial teórico kaldoriano e novo-

desenvolvimentista, analisar como a mudança da estrutura produtiva brasileira entre 2000 e 

2020 influenciou no crescimento real da produtividade do trabalho brasileira e identificar os 

motivos macroeconômicos da transformação da estrutura produtiva brasileira nesse período. 

Desse modo, a partir de uma análise estatística descritiva dos dados, esta monografia analisou 

o impacto da mudança da estrutura produtiva brasileira sobre a produtividade do trabalho e as 

explicações macroeconômicas para a mudança na estrutura produtiva brasileira ocorrida entre 

2000 e 2020. Verificou-se que o Brasil apresentou uma mudança estrutural regressiva em 

direção ao setor agropecuário e de serviços. Essa mudança estrutural regressiva também ocorreu 

dentro dos setores industriais e de serviços. Por sua vez, essa mudança estrutura regressiva se 

refletiu em um baixo crescimento da produtividade do trabalho. Tanto a mudança estrutural 

regressiva quanto o menor crescimento da produtividade do trabalho se deram de maneira mais 

intensa na década de 2010. A composição do trabalho formal por setor acompanhou a mudança 

estrutural na economia. Em relação a macroeconomia, a mudança estrutural regressiva e o baixo 

crescimento da produtividade coincidiram com uma taxa de câmbio sobrevalorizada e uma alta 

taxa de juros no período. 

 

Palavras-chave: Mudança estrutural. Produtividade do trabalho. Crescimento econômico. 

Novo-desenvolvimentismo. Kaldor. 
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ABSTRACT 

 

 

This monograph seeks to analyze, from a kaldorian and new developmentalism theoretical 

framework, how the change in the Brazilian productive structure between 2000 and 2020 

influenced the growth of Brazilian real labor productivity and to identify the macroeconomic 

reasons for the transformation of the Brazilian productive structure in this time course. Through 

descriptive data analysis, this monograph analyzed the impact of the change in the Brazilian 

productive structure on labor productivity and the macroeconomic explanations for the change 

in the Brazilian productive structure that took place between 2000 and 2020. It was verified that 

Brazil presented a regressive structural change towards the agricultural and services sectors. 

This regressive structural shift has also taken place within the industrial and service sectors. In 

turn, this regressive structural change was reflected in low labor productivity growth. Both 

regressive structural change and lower labor productivity growth intensified in the 2010s. The 

composition of formal employment by sector followed the structural change in the economy. 

Regarding macroeconomics, regressive structural change and low productivity growth 

coincided with an overvalued exchange rate and a high interest rate in the period.  

 

Keywords: Structural change; Labor productivity; Economic Growth; New developmentalism; 

kaldor.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Um dos principais tópicos de discussão dentro da ciência econômica é conhecer como 

se dá o processo de desenvolvimento econômico de um país. Partindo de uma abordagem 

estruturalista, o desenvolvimento econômico é definido como um processo contínuo do 

aumento da renda per capita e do padrão de vida. Por sua vez, o aumento da renda per capita 

depende do aumento da produtividade do trabalho que decorre do progresso técnico 

incorporado ao maquinário e equipamento na estrutura produtiva. Nesse contexto, o processo 

de mudança estrutural, em que a mão-de-obra é realocada para setores de maior produtividade, 

é essencial para que se consiga aumentar a produtividade do trabalho e a renda per capita. 

Assim, um país é considerado desenvolvido quando a produtividade do trabalho e a renda per 

capita alcançada é semelhante à dos países já desenvolvidos. Para que isso ocorra, partindo de 

um país com baixa produtividade do trabalho e baixa renda per capita, é necessário elevar e 

sustentar altas taxas de crescimento da produtividade do trabalho para que a renda per capita 

entre em um processo de convergência (catching-up)1. Dentro da literatura estruturalista sobre 

desenvolvimento econômico, o crescimento da produtividade do trabalho está intimamente 

ligado à mudança estrutural da economia; isto é, ao deslocamento da força de trabalho de setores 

com baixa produtividade, normalmente associado com a agricultura, para setores de alta 

produtividade, normalmente associados ao setor industrial. 

Nesse contexto, a relação entre crescimento da renda per capita, da produtividade do 

trabalho e o processo de mudança estrutural produtiva da economia é um tópico extensamente 

discutido na academia. A ideia de que a estrutura econômica de um país, e mudanças nesse 

padrão, influem diretamente na taxa de crescimento do nível de renda per capita e na 

produtividade do trabalho é bastante antiga. De uma forma geral, os modelos teóricos sugerem 

que países que se especializam em indústrias com alta intensidade tecnológica apresentam 

elevadas taxas de crescimento, tanto da renda per capita, quanto da produtividade do trabalho. 

Por outro lado, países que se especializam em indústrias caracterizadas por baixa intensidade 

tecnológica apresentam menores taxas de crescimento e um menor crescimento da 

produtividade do trabalho (FAGERBERG, 2000, p. 2). 

                                                           
1 O processo de catching-up ou de convergência diz respeito ao processo em que o país em 

desenvolvimento apresenta taxas maiores de crescimento do que os países desenvolvidos. Nesse caso, 
o país em desenvolvimento vai, ao longo do tempo, se aproximando dos níveis de produtividade e 
renda per capita dos países desenvolvidos. Assim, ocorre o processo de catching-up ou de 
convergência (NASSIF et al, 2020, p.4)  
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Contudo, um país pode iniciar o processo de catching-up, iniciando o processo de 

industrialização, mas a partir de um momento essa trajetória de desenvolvimento pode ser 

interrompida. Esses países se caracterizam por uma estagnação da produtividade do trabalho e 

da renda per capita de longo-prazo. Atualmente, a literatura Novo-Desenvolvimentista e a 

macroeconomia estruturalista do desenvolvimento apontam diversos motivos para que o 

processo de desenvolvimento econômico seja interrompido, como por exemplo: a doença 

holandesa2, uma desindustrialização prematura, crises recorrentes no Balanço de Pagamentos3 

ou simplesmente uma falta de consistência e coordenação nas políticas econômicas adotadas 

(NASSIF et al, 2020, p. 4) 

Para a economia brasileira, a produtividade do trabalho apresentou um crescimento 

entre o período de 1930 até 1980. Esse período foi caracterizado por um modelo de 

desenvolvimento baseado no processo de substituição de importações financiado por poupança 

externa, sendo que o Estado brasileiro teve papel fundamental no planejamento e coordenação 

econômica sobre quais setores seriam privilegiados durante o processo de desenvolvimento 

econômico. Nassif et al (2020, p. 10-11) defendem que a boa coordenação entre as políticas 

macroeconômicas, industrial e comercial do Estado brasileiro entre 1957 e 1979 foi um fator 

essencial para que a produtividade do trabalho apresentasse altas taxas de crescimento. A partir 

de 1980 até 1994, a economia brasileira viu sua produtividade do trabalho apresentar uma 

estagnação. Existe um certo consenso que a produtividade do trabalho durante esse período 

permaneceu estagnada em razão da crise da dívida latino-americana, que reduziu a acumulação 

de capital, e no caso do Brasil em razão da crise da dívida externa, da alta inflação no período, 

e do crescente déficit público, o que constituiu um grande empecilho para o desenvolvimento 

econômico e o crescimento da produtividade do trabalho. A dificuldade de o Brasil conseguir 

crédito internacional na década de 1980, tornando o financiamento externo escasso, significou 

o fim do modelo de substituição de importação com financiamento externo. Isso desencadeou 

uma crise no Balanço de Pagamentos que restringiu as importações e o crescimento econômico 

entre 1980 e 1994. A restrição do Balanço de Pagamentos ao crescimento colocou fim ao 

                                                           
2 A doença holandesa é considerada, pelo Novo-Desenvolvimentismo, uma falha de mercado, onde a 

exportação de recursos naturais abundantes sobrevaloriza a taxa de câmbio de forma permanente. Ao 
sobrevalorizar a taxa de câmbio, a doença holandesa inviabiliza algumas firmas que são eficientes, 
especialmente as firmas que produzem bens de maior conteúdo tecnológico e valor agregado, 
impedindo a mudança estrutural e a diversificação e sofisticação industrial do país. 

3 Uma breve explicação sobre como o equilíbrio do Balanço de Pagamentos pode restringir o 

crescimento e como uma maior elasticidade-renda das exportações e uma menor elasticidade-renda 
das importações aumenta a taxa de crescimento de equilíbrio do Balanço de Pagamentos ver a seção 
2.1 dessa monografia. Para uma explicação mais aprofundada consultar Dixon e Thirlwall (1975), 
Thirlwall (1979) e Thirlwall e Hussain (1982)  
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processo de mudança estrutural e impediu a continuação do processo de ampliação e 

sofisticação do setor industrial, o que, por sua vez, foi fundamental para a estagnação da 

produtividade do trabalho verificado no período. 

 A partir da década 1990, aconteceram uma série de reformas liberais, como a abertura 

comercial, liberalização financeira, abertura da conta de capitais e privatizações, além da 

estabilização dos preços com o Plano Real em 1994. Além disso, o Brasil adotou um novo 

modelo de desenvolvimento econômico baseado no Consenso de Washington, onde acreditava-

se que o investimento direto externo elevaria a taxa de investimento, elevando a taxa de 

crescimento do PIB e modernizando e ampliando o setor industrial. Entretanto, mesmo com os 

preços estáveis e o grande fluxo de capital estrangeiro, não se verificou o crescimento 

econômico no mesmo nível dos anos anteriores à década de 1980. Apesar de uma retomada do 

crescimento da produtividade do trabalho logo após as reformas liberais, a partir de 2000 até o 

presente momento, mesmo com a estabilidade de preços, a produtividade do trabalho e o nível 

de renda per capita ainda permanece estagnado. Alguns artigos argumentam, que a partir da 

adoção do modelo de desenvolvimento econômico baseado no Consenso de Washington a partir 

da década 1990, o que se verificou foi uma especialização do setor industrial brasileiro em bens 

de baixa tecnologia e commodities, o que constitui uma possível explicação para a estagnação 

da produtividade e do nível de renda per capita4.  

Em razão da história econômica brasileira descrita acima, é de suma importância 

entender e analisar o porquê de a produtividade do trabalho brasileiro permanecer estagnada a 

partir da década de 2000, mesmo com a estabilização de preços obtida com o Plano Real em 

1994, que é fundamental, mas não é determinante para o catching-up. A importância de 

entender a razão da estagnação da produtividade do trabalho ganha maior relevância porque, 

como apontam Maia e Menezes (2014), não é mais possível ter um processo de crescimento 

econômico baseado no aumento da força de trabalho, como ocorrido na década de 2000, por 

razões demográficas, restando o crescimento da produtividade do trabalho como solução para 

o aumento do nível de renda per capita.  

Portanto, nessa monografia pretende-se, a partir de uma abordagem teórica estruturalista 

kaldoriana e Novo-Desenvolvimentista, adotando uma metodologia de análise estatística 

descritiva dos dados, e considerando que a estrutura produtiva está em mudança contínua, 

analisar como a mudança na estrutura produtiva da economia brasileira afetou o crescimento 

                                                           
4 Sobre a especialização da estrutura produtiva em setores de baixa tecnologia e comodities pós reformas 

liberais ver Rocha, 2007; Lamonica e Feijó, 2011; Feijó e Lamonica, 2012; Maia e Menezes, 2014; 
Nassif e Castilho, 2018 e Nassif et al, 2020. 



11 

 

 

da produtividade do trabalho e do desenvolvimento econômico brasileiro a partir da década de 

2000.  

Além dessa introdução, esta monografia apresenta na segunda seção o referencial 

teórico com um foco na abordagem estruturalista baseada em Kaldor e na abordagem Novo-

Desenvolvimentista. Na terceira seção fazemos uma revisão bibliográfica, sendo que a primeira 

subseção se concentra nos resultados dos trabalhos empíricos e a segunda subseção explicita as 

estratégias de desenvolvimento utilizadas no Brasil durante 1930 até os dias atuais, e os efeitos 

dessas estratégias na produtividade do trabalho e no processo de industrialização. Na quarta 

seção é apresentado a análise empírica feita para o período a partir de 2000. E por fim, são 

apresentadas as considerações finais. 

 

1.1. – Hipótese 

 

O principal motivo para a estagnação da produtividade do trabalho na economia 

brasileira entre 2000 e 2020 foi uma mudança na estrutura produtiva do país no sentido de uma 

especialização em setores de baixo valor agregado e baixo conteúdo tecnológico que foi 

influenciada por uma taxa de câmbio sobrevalorizada.  

 

1.2. – Objetivo Geral 

 

Analisar o impacto da mudança da estrutura produtiva brasileira sobre a produtividade 

do trabalho entre os anos de 2000 e 2020 e as razões macroeconômicas para a mudança da 

estrutura produtiva. 

 

1.3. – Objetivos Específicos 

 

 Analisar a mudança da produtividade do trabalho entre os anos de 2000 e 2020 

para a economia brasileira. 

 Identificar e explicar os motivos macroeconômicos da transformação da 

estrutura produtiva brasileira entre os anos de 2000 e 2020. 
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 Relacionar a transformação da estrutura produtiva brasileira com a evolução da 

produtividade do trabalho entre os anos de 2000 e 2020. 
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2 - REFERENCIAL TÉORICO 

 

Esta seção está dividida em duas partes: a primeira apresenta a abordagem de Kaldor 

em relação ao processo de desenvolvimento econômico; a segunda expõe a teoria Novo-

Desenvolvimentista, uma atualização da teoria estruturalista surgida após a Segunda Guerra 

Mundial, para o contexto atual e com especial valência para países de renda média como o 

Brasil (BRESSER-PEREIRA e GALA, 2010, p.30-31). 

 

2.1 – A teoria de Kaldor 

 

A transição de uma economia de baixa produtividade do trabalho e baixa renda per 

capita para uma economia com alta produtividade do trabalho e alta renda per capita envolve 

um processo de longo prazo em que é sustentado altas taxas relativas elevadas de crescimento 

da produtividade do trabalho ao longo do tempo. Essa elevada taxa de crescimento da 

produtividade do trabalho objetiva colocar o país em uma trajetória para alcançar uma renda 

per capita e uma produtividade do trabalho semelhante à dos países ricos. Segundo a 

abordagem kaldoriana, a incorporação de tecnologia por meio de máquinas e equipamentos, 

contribui para a elevação da produtividade do trabalho. Contudo, a capacidade de adicionar 

máquinas e equipamentos com tecnologia incorporada ao processo produtivo está intimamente 

ligado as características do setor em questão. Portanto, a composição setorial da estrutura 

produtiva é também fator fundamental para o aumento da produtividade do trabalho. 

Logo, o crescimento da produtividade está associado, no longo-prazo, pela mudança 

estrutural da economia. A mudança estrutural, por sua vez, consiste na realocação de recursos, 

principalmente da mão de obra, de atividades pouco produtivas, mais comumente associados à 

agricultura, para atividades de alta produtividade, isto é, manufaturas. Contudo, a mudança 

estrutural também pode estar associada à realocação da mão de obra de segmentos nos setores 

secundário e terciário de baixa produtividade para segmentos nesses setores com maior 

produtividade (NASSIF et al, 2020).  

Nesse contexto, considera-se que o processo de desenvolvimento econômico foi bem-

sucedido na medida em que se consegue alcançar o nível de renda per capita e a produtividade 

do trabalho que caracteriza os países desenvolvidos. Para isso é necessário que se sustente uma 

alta taxa relativa no crescimento médio da produtividade do trabalho durante tempo suficiente 
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para que se alcance a produtividade e renda per capita dos países desenvolvidos (NASSIF et 

al, 2020). 

 

2.1.1 – Os quatro estágios de desenvolvimento industrial de Kaldor  

 

Kaldor (1966) distingue que uma economia pode estar em um estado de imaturidade ou 

em um estado de maturidade. Uma economia imatura significa que existe uma grande diferença 

entre a renda real per capita dos diferentes setores da economia. Normalmente, a mão-de-obra 

está concentrada em atividades de baixa produtiva, muitas vezes essa mão-de-obra é 

subempregada. Assim, conforme a economia vai passando para um estágio de maturidade, a 

mão-de-obra vai sendo transferida das atividades de baixa produtividade para atividades 

industriais de alta produtividade. Uma economia alcança o estado de maturidade quando as 

produtividades entre os setores econômicos são semelhantes, de modo que não é mais possível 

o setor industrial atrair mão-de-obra dos outros setores. Então, Kaldor distingue um processo 

de desenvolvimento industrial composto de quatro fases. Ao se concluir o processo de 

industrialização, a economia chegaria no estágio de maturidade. 

Feijó e Lamonica (2012) argumentam que a acumulação de capital em razão do processo 

de industrialização é uma variável chave no desenvolvimento econômico, já que aceleram a 

mudança tecnológica que beneficia a economia como um todo. A mudança tecnológica no 

decorrer do processo de industrialização é percebida pela maior sofisticação dos produtos 

exportados, o que permite os produtores nacionais competirem no mercado internacional. Os 

estágios de desenvolvimento industrial de Kaldor partem do reconhecimento de que o processo 

de industrialização de uma nação ocorre cumulativamente, sendo que primeiro são produzidos 

produtos mais simples, e conforme o processo de industrialização se aprofunda, são produzidos 

produtos mais sofisticados. 

Assim, o primeiro estágio de desenvolvimento industrial de Kaldor envolve a redução 

da importação de bens de consumo manufaturados. Portanto, ocorre o surgimento de uma 

indústria nacional de bens de consumo, por meio da substituição de importação. Nesse 

momento ocorre tanto o aumento da importação de bens de capital, para o surgimento da 

indústria produtora doméstica de bens de consumo, como o surgimento de uma indústria 

nacional de bens de capital menos desenvolvida tecnologicamente. Esse estágio é concluído 

quando o processo de substituição de importação de bens de consumo se completa. 
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O segundo estágio de desenvolvimento industrial de Kaldor envolve o país se tornar um 

exportador líquido de bens de consumo, fazendo possível com que a demanda agregada 

continue em expansão e a economia continue a se especializar. Feijó e Lamonica (2012) 

advertem que a dependência de capital e tecnologia importada podem em algum momento do 

processo de desenvolvimento diminuir o crescimento da produção. Contudo, o processo de 

industrialização deve ser feito com o objetivo de aliviar a restrição externa ao crescimento, e 

consequentemente superar a dependência em relação ao capital e tecnologia externa. 

O terceiro estágio de desenvolvimento industrial envolve a substituição de importação 

de bens de capital. Esse estágio está associado a uma aceleração da taxa de crescimento, 

explicado pelo desenvolvimento das indústrias pesadas. Feijó e Lamonica (2012) argumentam 

que nessa fase o país precisa começar a desenvolver sua própria tecnologia e consolidar a 

participação do setor de bens de capital na estrutura produtiva nacional. O desenvolvimento de 

tecnologia própria deve permitir a criação de produtos com maior conteúdo tecnológico, o que 

por sua vez, compensaria o aumento das importações e aliviaria a restrição externa ao 

crescimento. 

No quarto e último estágio de desenvolvimento industrial é preciso se tornar um 

exportador líquido de bens de capital. Nessa fase o setor produtor de bens de capital alcançaria 

uma maturidade tecnológica semelhante à dos países desenvolvidos e o país em questão 

passaria a um estágio de maturidade econômica (FEIJÓ e LAMONICA, 2012, p.110). Kaldor 

(1966) identifica essa última fase como sendo associada aos crescimentos explosivos (Japão no 

pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo), onde o crescimento da demanda externa pelos 

bens de capital é combinado com o crescimento da demanda interna gerado pela própria 

expansão do setor de bens de capital. Quando o setor de bens de capital está plenamente 

desenvolvido, e o país já tem uma parcela significativa do mercado de bens de capital, o 

crescimento da demanda agregada, e, portanto, o crescimento econômico, sofre uma 

desaceleração. 

Assim, Kaldor propõe explicar as diferenças das taxas de crescimento entre os países 

com base nos diferentes estágios de desenvolvimento econômico que cada nação se encontra.  

A principal hipótese de Kaldor é de que maiores taxas de crescimento econômico estão 

associadas com maiores taxas de crescimento no setor secundário, principalmente nas 

manufaturas. Isso seria uma característica dos países em um estágio intermediário de 

desenvolvimento econômico; ou seja, é uma característica da transição de uma economia numa 

fase de imaturidade para uma economia numa fase de maturidade. Ao chegar em um estágio de 

maturidade, a economia iria ter uma menor taxa de crescimento. 
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Além disso, Kaldor (1966) aponta algumas dinâmicas de crescimento virtuosas. No 

nível de renda per capita intermediário, tem-se uma alta elasticidade renda por bens 

manufaturados. Assim, nessa zona intermediaria tem-se uma dinâmica positiva para o 

crescimento econômico: a expansão do setor industrial de bens manufaturados aumenta a renda 

per capita, e o aumento da renda per capita aumenta a demanda interna por bens 

manufaturados. Outra dinâmica de crescimento diz respeito ao investimento e ao setor de bens 

de capital. Em um estágio mais avançando de industrialização, onde o país já tem um setor de 

bens de capital desenvolvido o suficiente para fornecer suas próprias necessidades de bens 

capital; a taxa de crescimento desses bens irá aumentar significativamente, desde que a 

expansão do próprio setor de bens de capital aumente a demanda interna pelos seus próprios 

produtos, dando assim, a capacidade e os meios para o setor se expandir ainda mais. Esse 

processo pode ser interrompido tanto por escassez de mão de obra quanto por escassez de algum 

insumo usado na indústria. Contudo se esse não é o caso, o setor de bens de capital pode se 

tornar importante elemento interno de aumento na taxa de crescimento das manufaturas. 

Entretanto, cedo ou tarde, restrições tecnológicas irão parar essa dinâmica interna. 

Apesar da dinâmica de crescimento ser puxada pela demanda agregada, e a abordagem 

kaldoriana conferir especial atenção à demanda externa (exportação), fatores da oferta podem, 

a qualquer momento, interromper ou diminuir o ritmo de crescimento econômico. As restrições 

da oferta podem ser tanto relacionadas a mão-de-obra quanto a mercadorias e insumos. A 

restrição da oferta relacionada a mão-de-obra é menos grave e de mais fácil solução. No começo 

da industrialização, existe bastante trabalho subempregado no setor primário e no setor 

terciário, de modo que a expansão do setor secundário encontra uma oferta de trabalho elástico. 

Conforme o setor secundário se expande, trabalhadores do setor primário e terciário são 

transferidos para o setor industrial. O setor secundário atrai trabalhadores dos setores primário 

e terciário porque apresenta uma maior produtividade do trabalho.  Essa é a mudança estrutural 

clássica. Isso faz com que tanto a produtividade do setor secundário aumente, devido a 

economias crescentes de escala, quanto a produtividade do setor primário e terciário também 

aumente, devido ao menor subemprego. Esse processo de transferência de mão-de-obra 

acontece até que as produtividades dos três setores sejam semelhantes, de modo que um setor 

não consiga atrair trabalho do outro setor. Contudo, mesmo nesse momento pode-se conseguir 

mais mão-de-obra por meio do uso de técnicas produtivas que poupam trabalho ou por meio da 

imigração. 

Thirlwall (1986) argumenta que a falta de mão-de-obra é uma restrição ao crescimento 

da indústria apenas se a oferta de trabalho for estritamente exógena e não responder a demanda 
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agregada. Assim, pelo menos até o momento que a economia atinja o estado de maturidade, não 

é provável que exista uma escassez de trabalho para o setor industrial, e dado a demanda por 

trabalho, o setor industrial pode conseguir contratar trabalho a um salário real constante por um 

tempo. Thirlwall (1986) conclui que mesmo nos países altamente industrializados foi possível 

obter trabalho a partir da imigração de mão-de-obra de outros países com trabalho em excesso. 

Além do mais, o setor informal de serviços também é uma fonte de trabalho para o setor 

industrial, assim como a agricultura. 

A restrição da oferta mais preocupante está relacionada a restrição de mercadorias e 

insumo, que geralmente toma forma por meio de uma restrição no Balanço de Pagamentos. A 

restrição do Balanço de Pagamentos é típica de estágios iniciais de industrialização, onde a taxa 

de crescimento das importações é maior do que as taxas de crescimento das exportações. Outro 

fator importante que causa uma restrição no Balanço de Pagamentos é uma baixa elasticidade-

renda das exportações e uma alta elasticidade-renda das importações. O modelo de crescimento 

puxado pelas exportações e o desenvolvimento de produtos com cada vez mais conteúdo 

tecnológico, que os estágios de desenvolvimento industrial de Kaldor defendem, têm como 

objetivo aliviar a restrição do Balanço de Pagamentos. O aumento das exportações garante 

divisas para as importações, enquanto o desenvolvimento de produtos com maior conteúdo 

tecnológico visa mudar as elasticidades-rendas das importações e exportações.  

 

2.1.2 – As leis de Kaldor 

 

A abordagem kaldoriana para o desenvolvimento econômico defende que são as forças 

da demanda os principais determinantes por de trás do processo de crescimento econômico. 

Assim, as diferenças nas taxas de crescimento dos países se dariam em razão aos fatores 

relacionados a demanda agregada.  Por sua vez, as diferenças entre os níveis da demanda 

agregada de cada nação refletiriam em diferenças nas estruturas produtivas. Sendo assim, a 

composição da estrutura produtiva de um país é um fator fundamental para o desenvolvimento 

econômico. Em relação a estrutura produtiva, é dado grande importância ao setor industrial pela 

sua capacidade de influenciar o crescimento econômico e a produtividade da economia como 

um todo, em razão desse setor operar com economias crescentes de escala. Assim, a mudança 

estrutural de uma economia, ou seja, a transferência de mão-de-obra de setores de baixa 
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produtividade para setores de alta produtividade é essencial para o aumento da renda per capita 

e da produtividade do trabalho. 

A importância do setor industrial na abordagem de Kaldor se dá em razão das economias 

de escala. Kaldor (1966) retoma o argumento feito por Adam Smith na “Riqueza das Nações” 

em que a produtividade do trabalho depende da divisão do trabalho, do grau de especialização 

do trabalhador. A divisão do trabalho por sua vez está condicionada ao tamanho do mercado: 

quanto maior for um mercado (demanda), maior é o potencial para que a divisão do trabalho 

ocorra e, consequentemente, a produtividade aumente. Então, segundo Kaldor (1966), uma 

maior divisão do trabalho resulta numa maior produtividade em razão da maior especialização 

e habilidade adquirida pelo trabalhador para desempenhar uma atividade específica. Quanto 

maior for a divisão do trabalho, maior também é a inovação naquele setor. Assim, quanto mais 

rápido a produção de uma indústria se expande, maior é a possibilidade do crescimento da 

produtividade naquela indústria. 

Outra característica importante na abordagem de Kaldor ao desenvolvimento econômico 

é a importância das exportações. A exportação é o único componente da demanda agregada que 

é exógeno ao sistema econômico do país. Assim, os modelos de desenvolvimento econômicos 

de inspiração kaldoriana são normalmente puxados pela exportação (Export-led growth). As 

exportações permitem uma maior especialização da economia além de ser um fator essencial 

para que se alivie a restrição no Balanço de Pagamentos.  

Baseado nas ideias de Kaldor (1966 e 1970), Thirlwall (1983) formaliza as leis de 

Kaldor, que explicam a dinâmica das diferenças na taxa de crescimento entre as nações. Nesta 

seção as leis de Kaldor são apresentadas segundo Thirlwall (1983) e Lamonica e Feijó (2011): 

1) Existe uma relação positiva entre o crescimento da produção das manufaturas e o 

crescimento do PIB. Isso é uma característica da transição de uma economia imatura para uma 

economia madura. Imaturidade significa que a produtividade na indústria é maior que nos 

outros setores, de modo que a indústria pode atrair mão-de-obra dos outros setores da economia 

(Thirlwall, 1983). Por sua vez, maturidade significa que os setores da economia têm uma 

produtividade semelhante, de modo que não é mais possível o setor industrial atrair mão-de-

obra dos outros setores. A primeira lei estabelece que quanto maior o excesso da taxa de 

crescimento da produção da indústria maior será o crescimento do produto interno. Essa lei 

identifica o setor industrial como o motor do crescimento, por ser o setor mais dinâmico e 

difusor de inovações (LAMONICA e FEIJÓ, 2011). Existem duas razões para que quanto mais 

rápido o setor de manufaturas cresce em relação ao PIB, mais rápido o PIB cresce. A primeira 

razão é que quando o produto e o emprego no setor industrial aumentam, a mão-de-obra é 
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transferida de setores em que existe o subemprego para o setor industrial. Assim, a transferência 

de trabalhadores para o setor industrial faz aumentar a produtividade dos outros setores. A 

segunda razão diz respeito aos retornos crescentes de escalas estáticos e dinâmicos. Os retornos 

estáticos estão relacionados ao tamanho e escala da fábrica em questão, enquanto os retornos 

dinâmicos estão relacionados ao progresso técnico, learning-by-doing e economias externas de 

produção. 

2)   Existe uma relação positiva entre a taxa de crescimento da produtividade no setor 

industrial e a taxa de crescimento da produção desse setor. A causalidade acontece de quanto 

maior for a produção do setor maior será a produtividade. O aumento da produção acontece por 

um aumento da demanda, que por sua vez faz com que a produtividade aumente devido aos 

retornos crescentes de escala. Essa lei é também conhecida como lei Kaldor-Verdoorn. Aqui, o 

crescimento das exportações ganha destaque por ser uma fonte autônoma de demanda, e ao 

mesmo tempo permitir afrouxar a restrição do Balanço de Pagamentos. Assim, o aumento da 

produção, aumentaria a produtividade, o que tornaria o produto mais competitivo no mercado 

internacional, o que por sua vez aumentaria as exportações, que aumentaria a produção na 

indústria, que aumentaria as importações. Assim, as exportações são essenciais para reduzir a 

restrição pelo Balanço de Pagamentos. Se as exportações não aumentarem rápido o suficiente 

para cobrir o aumento das importações, o crescimento será restringido pelo Balanço de 

Pagamentos e, consequentemente, a demanda agregada, produto e emprego terão que crescer a 

um ritmo menor, ou até mesmo, sofrer uma redução (LAMONICA e FEIJÓ, 2011 p.122). Dixon 

e Thirlwall (1975) argumentam que em razão da lei Kaldor-Verdoorn, uma vez que uma região 

obtém uma vantagem de crescimento, essa região tenderá a sustentar essa vantagem por meio 

dos retornos crescentes de escala, que é induzido pelo próprio crescimento. Assim, uma vez 

que uma indústria de um país obtém uma vantagem de crescimento em relação a indústria de 

outros países, torna-se difícil competir em pé de igualdade com a indústria que têm a vantagem 

inicial. Portanto, é a lei de Kaldor-Verdoorn a responsável pela causalidade circular cumulativa. 

Uma vez que uma região ou país tenha um maior crescimento, é a lei de Kaldor-Verdoorn que 

fornece as condições para que essa diferença de crescimento se mantenha. 

3) Quanto maior a taxa de crescimento das exportações, maior o crescimento do produto. 

A dinâmica que decorre da terceira lei é que o aumento das exportações faria com que se 

aumentasse a produção industrial, que por sua vez aumentaria a produtividade no setor. Com a 

produtividade maior, isso aumentaria ainda mais as exportações, devido a maior 

competitividade. Esse padrão de desenvolvimento é o que Kaldor chama de causalidade 

cumulativa circular. Segundo Feijó e Lamonica (2012) a causalidade cumulativa circular reflete 
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a existência de retornos de escala no setor industrial, que surge do progresso técnico estimulado 

pela expansão da produção. A existência de economias de escala aumentaria a produtividade, 

o que geraria mais lucros para a empresa, expandido a sua capacidade de investimento. A maior 

capacidade de investimento por sua vez iria aumentar ainda mais a produtividade e o progresso 

tecnológico por toda a economia, além de aumentar ainda mais a competitividade do setor 

industrial em relação as exportações. 

4) O crescimento da economia a longo prazo não é restringido pela oferta, mas sim pela 

demanda. A principal restrição em uma economia aberta é o Balanço de Pagamentos. Da quarta 

lei de Kaldor, podemos concluir que para o crescimento não ser restringido pelo Balanço de 

Pagamentos é necessário que o país mantenha suas exportações competitivas, o que depende da 

produtividade do setor industrial, e durante o processo de industrialização passe a produzir bens 

com maior elasticidade renda da demanda, ou seja, produtos com maior conteúdo tecnológico. 

A terceira e a quarta lei de Kaldor descritas acima, mostram a importância das 

exportações para o crescimento de longo prazo, tanto como uma fonte de demanda, como por 

ser uma fonte de redução do nível de restrição do Balanço de Pagamentos. Por essa razão que 

Kaldor foi um defensor de um modelo de crescimento puxados pelas exportações (export-led 

growth). Lamonica e Feijó (2011) argumentam que a restrição do Balanço de Pagamentos é um 

caso particular do crescimento puxado pelas exportações, já que o primeiro é uma restrição 

adicionado ao segundo. 

Thirlwall (1979) deixa claro porque a restrição do Balanço de Pagamentos é a principal 

restrição a demanda, e, portanto, ao desenvolvimento econômico. Se um país tem restrições do 

Balanço de Pagamentos enquanto sua demanda expande, então a demanda tem de ser reduzida. 

Consequentemente, o nível de emprego, renda e capacidade produtiva utilizada diminui. Isso, 

por sua vez, desestimula os investimentos e o progresso tecnológico, o que faz com que os bens 

produzidos no país percam competitividade no mercado internacional, fazendo com que a 

restrição do Balanço de Pagamentos aumente ainda mais. Por outro lado, se um país consegue 

expandir sua demanda até o máximo da sua capacidade produtiva existente, sem que exista 

restrição do Balanço de Pagamentos, a pressão da demanda faz com que se tenha estímulos para 

aumentar a capacidade da oferta. O aumento da oferta pode se dá por meio de investimentos 

em máquinas e equipamentos com tecnologia incorporada, o que aumenta a produtividade do 

trabalho e a competitividade dos produtos nacionais no mercado internacional, aumentando 

também as exportações. Além disso, a expansão da indústria acelera a transferência da mão-de-

obra para setores de maior produtividade e a capacidade de importar mais pode permitir que as 

empresas e os trabalhadores se tornem mais produtivos. 
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Um dos primeiros artigos a tentar formalizar as ideias de Kaldor é Dixon e Thirlwall  

(1975). Nesse artigo os autores consideram como regiões de um mesmo país, onde o 

crescimento da demanda autônoma que determina a taxa de crescimento de longo prazo do 

produto. Nesse caso a demanda autônoma será a demanda para exportação de uma região. 

Assim, o crescimento de uma região seria determinado pelo crescimento da demanda por 

exportações. Como esse modelo considera duas regiões de um mesmo país, ele não considera 

a restrição do Balanço de Pagamentos ao crescimento, o que restringe a aplicação desse modelo 

no contexto de dois países. 

Thirlwall (1979) parte de uma perspectiva de que é a demanda que conduz ao 

crescimento econômico, e a oferta se adapta ao estímulo produzido pela demanda. Nessa 

perspectiva, as taxas de crescimento diferem entre os países em razão das diferenças na taxa de 

crescimento da demanda. Numa economia aberta, a principal restrição a demanda consiste no 

Balanço de Pagamentos. A taxa de equilíbrio da Balança de Pagamentos é aproximada pela taxa 

de crescimento das exportações dividida pela elasticidade renda da demanda por importações. 

A condição de equilíbrio do Balanço de Pagamentos é que as exportações cresçam na mesma 

taxa que as importações, no longo prazo. Thirlwall (1979) mostra que se o equilíbrio do Balanço 

de Pagamentos deve ser mantido, então a taxa de crescimento de longo prazo será determinada 

pela taxa de crescimento de equilíbrio da Balança de Pagamentos. O autor então conclui que a 

taxa de crescimento de equilíbrio da Balança de Pagamentos pode ser aumentada fazendo com 

as exportações se tornem mais atrativas e reduzindo a elasticidade renda da demanda por 

importações. Tanto as exportações como a elasticidade renda da demanda por importações estão 

relacionados diretamente ao tipo de bens produzidos pelos países. Essas observações reforçam 

as ideias de Kaldor por uma estratégia de crescimento liderado pelas exportações e uma 

industrialização que, ao longo do tempo, passe a produzir cada vez mais produtos com maior 

conteúdo tecnológico. 

Thirlwall e Hussain (1982) adapta a taxa de crescimento do Balanço de Pagamentos, 

permitindo que a entrada de capital aumente a taxa de crescimento do Balanço de Pagamentos. 

Isso é especialmente útil para os países em desenvolvimento onde é comum que o déficit em 

conta corrente seja financiado pela entrada de capital, que por sua vez permite que o país cresça 

a uma maior taxa do que seria possível. Nesse caso, o crescimento se torna dependente da 

entrada de capital. Contudo, o financiamento dos déficits por entrada de capital não pode 

acontecer indefinitivamente. Além disso, a dependência dos fluxos de capitais internacionais 

torna a economia mais vulnerável a choques externos (LAMONICA e FEIJÓ, 2011 p.122). 
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Thirlwall (1986) desenvolve um modelo de crescimento econômico de tradição 

kaldoriana em que analisa a complementaridade entre a agricultura e a indústria. Nesse modelo, 

o setor de agricultura é o que impulsiona o crescimento nos primeiros estágios de 

desenvolvimento, enquanto nos últimos estágios o crescimento das exportações é a força 

propulsora do crescimento econômico. No modelo de economia aberta, a taxa de crescimento 

das exportações se torna o principal componente da demanda autônoma, e, portanto, o principal 

componente do crescimento econômico. 

Em resumo, os modelos de crescimento baseados nas ideias de Kaldor tem como 

característica comuns que a demanda agregada é o principal fator para o crescimento 

econômico, sendo que o principal componente da demanda autônoma são as exportações. Como 

a principal restrição de demanda em uma economia aberta é a restrição do Balanço de 

Pagamentos, é recomendado uma estratégia de crescimento puxada pelas exportações, além de 

promover o aumento da elasticidade renda da demanda das exportações e uma diminuição da 

elasticidade renda das importações. Isso pode ser feito ao se produzir bens com maior valor 

agregado e maior conteúdo tecnológico. Uma vez que isso aconteça, a taxa de crescimento de 

equilíbrio do Balanço de Pagamentos aumenta, e o país pode crescer mais rapidamente, sem 

uma restrição do Balanço de Pagamentos. 

 

2.2 – Novo-Desenvolvimentismo, macroeconomia estruturalista do desenvolvimento e 

armadilha da renda média 

 

O Novo-Desenvolvimentismo surge como uma tentativa de atualização da teoria 

estruturalista latino-americana surgida após a Segunda Guerra Mundial. Assim, o Novo-

Desenvolvimentismo é uma alternativa estruturalista e keynesiana, principalmente válida para 

os países de renda média que já passaram por um processo de industrialização e já competem 

nos mercados internacionais. É chamado de “Novo-Desenvolvimentismo” a estratégia nacional 

de desenvolvimento adaptada ao contexto atual, e “macroeconomia estruturalista do 

desenvolvimento”, a abordagem mais sistemática de macroeconomia do desenvolvimento no 

contexto do estruturalismo (BRESSER-PEREIRA e GALA, 2010). Bresser-Pereira (2012) 

considera que o Novo-Desenvolvimentismo pode ser visto como um segundo momento da 

teoria estruturalista latino-americana, que não está mais preocupada em demonstrar a 

necessidade de industrialização e da mudança estrutural, mas dá atenção aos preços 

macroeconômicos e em especial na taxa de juros e na taxa de câmbio. Oreiro, Da Silva e Dávila-
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Fernández (2020) definem o Novo-Desenvolvimentismo como uma síntese da teoria do 

desenvolvimento clássico, surgido após a Segunda Guerra Mundial, e das teorias de 

crescimento liderado pela demanda (demand-led growth), além de ser uma explicação para a 

armadilha da renda média. O Novo-Desenvolvimentismo é uma estratégia pensada para os 

países de renda-média. 

Então, o Novo-Desenvolvimentismo surge como uma atualização ao estruturalismo 

latino-americano, que foi uma estratégia pensada para os países de baixa-renda ainda não 

industrializados e como uma forma de superação a estratégia de desenvolvimento adotada, a 

partir da década de 1990, por esses países, baseada no Consenso de Washington. As diferenças 

entre o Novo-Desenvolvimentismo e o estruturalismo latino-americano não são uma rejeição 

do primeiro ao segundo, mas refletem o fato de que o estruturalismo latino-americano foi 

concebido como uma estratégia para países pobres enquanto o Novo-Desenvolvimentismo foi 

concebido tendo em vista países de renda média (BRESSER-PEREIRA, 2012). 

O Novo-Desenvolvimentismo e a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento 

argumentam que é preciso manter no nível correto os cinco preços macroeconômicos. Os cinco 

preços macroeconômicos são: a taxa de lucro, a taxa de juros, a taxa de salários, a taxa de 

inflação e a taxa de câmbio. Além disso é necessário administrar as contas correntes e fiscais 

do país (BRESSER-PEREIRA, 2020). O déficit em conta corrente é visto como uma 

irresponsabilidade cambial, enquanto o déficit público é visto como uma irresponsabilidade 

fiscal. Ambos os déficits fragilizam o Estado e sua capacidade de atuação, devendo ser evitados 

com exceção a momentos de recessão econômica (BRESSER-PEREIRA e GALA, 2010). 

 

2.2.1 – Macroeconomia estruturalista do desenvolvimento e o Novo-Desenvolvimentismo 

 

A macroeconomia estruturalista do desenvolvimento e o Novo-Desenvolvimentismo 

partem do pressuposto que o motor do crescimento é a demanda agregada. Os fatores do lado 

da oferta influem nesse processo, mas a oferta pode, no longo prazo, ajustar-se em relação à 

demanda efetiva. O estoque de capital depende das decisões de investimento feitas pelos 

empresários no passado, que por sua vez, depende das expectativas sobre o crescimento da 

demanda pelos produtos. Portanto, o investimento é uma variável endógena que se ajusta ao 

crescimento da demanda agregada (OREIRO, 2012, p.30). Assim o principal problema é ter um 
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nível de demanda satisfatório para que seja possível realizar investimento lucrativos, e, assim, 

aumentar a capacidade de oferta do país no longo prazo.  

Bresser-Pereira (2020) argumenta que a taxa de câmbio também consiste em um fator 

que afeta a demanda agregada, já que uma taxa de câmbio muito valorizada pode impedir o 

acesso das firmas eficientes a demanda estrangeiras. A macroeconomia estruturalista do 

desenvolvimento é uma teoria estruturalista porque entende o desenvolvimento econômico 

como um processo de mudança estrutural de transferência de trabalho para setores com maior 

valor adicionado e maior conteúdo tecnológico. Além disso, pressupõe duas tendências 

estruturais: a tendência de os salários crescerem a uma taxa menor do que a produtividade e a 

tendência à sobrevalorização da taxa de câmbio. A tendência de os salários crescerem menos 

do que a produtividade deprime a demanda interna. Essa dinâmica deixa de acontecer quando 

o país alcança o “ponto de Lewis”, ou seja, quando não existe mais uma oferta ilimitada de mão 

de obra no país. A tendência à sobrevalorização cambial acontece em razão de duas tendências 

estruturais: a doença holandesa e pela entrada de capitais externos. 

O Novo-Desenvolvimentismo difere de alguns pontos do estruturalismo latino-

americano, em razão da mudança de estágio de desenvolvimento dos países. Assim, Bresser-

Pereira e Gala (2010) apontam três pontos do estruturalismo latino-americano que já não mais 

se aplicam aos países de renda média. O primeiro ponto rejeitado pela macroeconomia 

estruturalista do desenvolvimento é o argumento da indústria infante. O estruturalismo latino-

americano tinha como ponto de partida que as economias estavam começando o seu processo 

de industrialização e por isso, necessitavam de proteção, além de adotar uma estratégia de 

industrialização por substituição de importação. Esse argumento não se aplica aos países de 

renda média que já se industrializaram, e, portanto, a Novo-Desenvolvimentismo defende uma 

política industrial que apoie as firmas que consigam ser competitivas internacionalmente, mas 

ainda precisam de um apoio do Estado. 

O segundo ponto rejeitado pela macroeconomia estruturalista do desenvolvimento é a 

tese da inflação estrutural. A principal razão da inflação estrutural seria que a produção de bens 

agrícolas não respondia com rapidez a variações no preço e na demanda, porque essa produção 

agrícola ainda não seria totalmente capitalista. Contudo, hoje, esses mercados já são plenamente 

capitalistas, respondendo de maneira rápida as variações do preço e da demanda. Então, a tese 

da inflação estrutural é considerada superada pelo Novo-Desenvolvimentismo. 

O terceiro ponto rejeitado pela macroeconomia estruturalista do desenvolvimento é a 

tese da necessidade de poupança externa. Essa necessidade aconteceria porque as economias 

latino-americanas enfrentam uma restrição de moeda estrangeira que seria sanado pela 
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poupança e investimento externo. O Novo-Desenvolvimentismo rejeita completamente essa 

tese. Para o Novo-Desenvolvimentismo a estratégia de crescer com poupança externa provoca 

uma sobreapreciação da taxa de câmbio, que atrapalha o desenvolvimento industrial em setores 

de maior intensidade tecnológica e as exportações das firmas eficientes. 

Bresser-Pereira e Gala (2010) continuam a argumentar que apesar das diferenças com o 

estruturalismo latino-americano, o Novo-Desenvolvimentismo mantêm, ainda que 

modificando, algumas de suas teses. As ideias do estruturalismo latino-americano mantidas, 

com algumas modificações, pelo Novo-Desenvolvimentismo são: A tendência à deterioração 

dos termos de troca; o desenvolvimento econômico como um processo de mudança estrutural 

em que o trabalho é transferido para atividades de maior valor adicionado; o Estado é o indutor 

do desenvolvimento econômico; o subdesenvolvimento não é um estado transitório para o 

desenvolvimento, mas um resultado da relação entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, e para que o catching-up aconteça é necessário uma estratégia nacional de 

desenvolvimento; existe uma tendência dos salários crescerem menos do que a produtividade, 

o que causa uma insuficiência de demanda , e, consequentemente, os empresários têm menos 

oportunidades de investimentos. 

A macroeconomia estruturalista do desenvolvimento considera é preciso manter os 

cinco preços macroeconômicos no nível correto. A taxa de lucro para a indústria manufatureira 

muitas vezes é insatisfatória. Isso faz com que as firmas não tenham incentivos a investir porque 

a taxa de câmbio é sobreapreciada, o que faz com que as firmas não sejam competitivas no 

mercado internacional. A taxa de juros dos países em desenvolvimento são mais altas do que 

as taxas de juros internacionais, sendo que o maior risco dos países em desenvolvimento não 

justifica o diferencial de juros. A taxa salarial aumenta menos do que a taxa de crescimento da 

produtividade em razão da oferta ilimitada de mão-de-obra. A taxa de inflação costuma ser alta 

em razão das crises financeira cíclicas e da depreciação cambial que se segue. Em relação aos 

casos de alta inflação com recessão, o Novo-Desenvolvimentismo atribui isso à teoria da 

inflação inercial. A taxa de câmbio normalmente não se encontra em um nível competitivo para 

a indústria manufatureira. Assim, as firmas podem ser eficientes e usar a melhor tecnologia 

disponível, mas não serão competitivas em razão da taxa de câmbio (BRESSER-PEREIRA, 

2020). 

Além das diferenças e semelhanças com o estruturalismo latino-americano e os cincos 

preços macroeconômicos, a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento apresenta 

algumas novas ideias, especialmente relacionados a sobrevalorização crônica da taxa de 

câmbio. Primeiro, a macroeconomia estruturalista do desenvolvimento considera a taxa de 
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câmbio como uma variável chave do desenvolvimento econômico. Isso acontece porque a taxa 

de câmbio pode viabilizar as firmas nacionais eficientes a serem competitivas no mercado 

mundial. Isso abre toda a demanda externa as firmas do país em questão. Além disso, uma taxa 

de câmbio competitiva estimula os investimentos voltados para atividades de exportação, o que, 

junto com o aumento das exportações, aumenta a poupança nacional e aumenta a taxa de 

crescimento que corresponde ao equilíbrio do Balanço de Pagamentos. 

O Novo-Desenvolvimentismo considera que a taxa de câmbio nos países em 

desenvolvimento se comporta de acordo com um ciclo: a taxa de câmbio permanece 

sobrevalorizada por muitos anos entre as crises financeiras. Como a taxa de câmbio permanece 

sobrevalorizada por muitos anos, as empresas consideram que a taxa de câmbio sobrevalorizado 

corresponde a taxa de câmbio normal de longo prazo. Assim, ao avaliar os investimentos tendo 

em conta a taxa de câmbio sobrevalorizada, as empresas percebem que elas não são 

competitivas e, consequentemente, escolhem não investir ou fazer o nível mínimo de 

investimento para manter seu capital atualizado (BRESSER-PEREIRA, 2020, p.05-06). 

O ciclo cambial termina com uma crise no Balanço de Pagamentos, que acaba por 

depreciar a taxa de câmbio. Contudo, se não forem tomadas medidas para neutralizar os 

mecanismos pelos quais ocorre a sobreapreciação cambial, se inicia um novo ciclo de 

apreciação cambial. Primeiro ocorre uma crise do Balanço de Pagamentos que deprecia o 

câmbio em um nível abaixo da taxa que equilibra a conta corrente do país. Em um segundo 

momento, o câmbio passa a apreciar devido a doença holandesa que leva a taxa de câmbio até 

o nível de equilíbrio corrente. Então, a entrada de capital estrangeiro atraído por um alto juros 

decorrente de uma estratégia de crescimento com poupança externa, de uma política de âncora 

cambial para controlar a inflação ou por qualquer outra política econômica que aumente a taxa 

de juros domésticas e atraem capitais externos, passa a apreciar a taxa de câmbio para além do 

nível do equilíbrio corrente. A partir desse momento o país está em déficit em conta corrente 

que precisa ser financiado, além de uma dívida externa que também precisa de financiamento. 

Durante um período a rolagem da dívida ocorre sem problemas. Contudo, quando acontece uma 

perda de confiança dos investidores internacionais, seja porque a relação dívida/exportações 

está elevada demais, porque o crescimento do déficit em conta corrente está elevado demais, 

por uma crise externa ou em razão de qualquer outro motivo que coloque em dúvida a 

capacidade de pagamento do país, o país já não consegue atrair capital externo e a rolagem da 

dívida se torna impossível. Nesse momento temos uma nova crise do Balanço de Pagamentos, 

junto com uma depreciação acentuada da moeda que reinicia todo esse processo (BRESSER-

PEREIRA e GALA, 2010, p.670). 
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Assim, o Novo-Desenvolvimentismo considera que, além da demanda efetiva, a taxa de 

câmbio tem um papel essencial para permitir o investimento das empresas e o crescimento 

econômico. Bresser-Pereira (2020) observa que a taxa de câmbio funciona como um 

“interruptor” que liga ou desliga as empresas eficientes do mercado externo. Como existe uma 

tendência de sobrevalorização da taxa de câmbio no longo prazo dos países em 

desenvolvimento, isso faz com que as empresas nacionais não tenham acesso à demanda 

externa.  

Dado a importância da taxa de câmbio para o desenvolvimento econômico, um conceito 

muito importante é o de “taxa de câmbio de equilíbrio industrial”. Bresser-Pereira e Gala (2010) 

definem a taxa de câmbio de equilíbrio industrial como a taxa que viabiliza os setores de bens 

comercializáveis que utilizam tecnologia no estado da arte mundial. Oreiro, Da Silva e Dávila-

Fernández (2020) observam que essa definição é bastante problemática pois as empresas em 

países de renda média raramente utilizam tecnologia no estado da arte mundial. Assim, Oreiro, 

Da Silva e Dávila-Fernández (2020) definem a taxa de câmbio de equilíbrio industrial como a 

taxa em que as empresas nacionais são competitivas internacionalmente dado um certo hiato 

tecnológico. 

Como grande parte das empresas nacionais dos países em desenvolvimento não operam 

na fronteira tecnológica, Oreiro (2020) defende que é necessário implementar políticas 

industriais, ciência e tecnologia e de comércio exterior que objetivem reduzir o hiato 

tecnológico entre as empresas nacionais e as empresas que operam no estado, além de assegurar 

condições mínimas de expansão das empresas domésticas enquanto elas não alcançarem a 

fronteira tecnológica. Por essa razão, Oreiro (2020) defende que é possível usar tarifas de 

importação por um período definido, como um instrumento para garantir condições iguais para 

as empresas domésticas em um contexto em que existe um hiato tecnológico significativo em 

comparação a seus competidores que operam na fronteira tecnológica. 

Dado a importância da taxa de câmbio para o desenvolvimento econômico é importante 

mantê-la relativamente estável e em um nível competitiva, ou seja, no nível de equilíbrio 

industrial. Para isso é necessário que o país neutralize a doença holandesa, se o país a tiver, não 

incorra em déficits fiscais, a não ser como medida anticíclica, não use a taxa de câmbio como 

âncora cambial ou adote uma estratégia de crescimento com poupança externa. Além disso, 

mesmo se um país estiver com um superávit em conta corrente, pode ser necessário adotar o 

controle dos fluxos de capital, devido à natureza instável e especulativa do mercado financeiro 

(BRESSER-PEREIRA, 2020) 
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A doença holandesa é uma falha de mercado que aprecia o câmbio de forma permanente, 

acima da taxa de câmbio de equilíbrio industrial, mas que é consistente com o equilíbrio 

intertemporal da conta corrente. Bresser-Pereira e Gala (2010) definem a doença holandesa 

como a sobreapreciação crônica da taxa de câmbio de um país causada por rendas ricardianas 

que o país obtém ao explorar recursos abundantes e baratos. Ao sobreapreciar o câmbio acima 

da taxa de câmbio de equilíbrio industrial, a doença holandesa inviabiliza setores em que as 

firmas produtoras de bens comercializáveis são eficientes, impedindo a mudança estrutural e a 

diversificação e sofisticação industrial do país. Assim, a doença holandesa limita o investimento 

no setor manufatureiro, o que impede o aumento da produtividade desses setores e sua 

competitividade internacional. 

A melhor forma de neutralizar a doença holandesa é por um imposto sobre os produtos 

responsáveis pela apreciação cambial. As tarifas de importação ou os subsídios as exportações 

de bens industriais defendidas pelo estruturalismo latino-americano e adotadas pelos países 

dessa região entre a década de 1930 e 1980, neutralizaram a doença holandesa sem que isso 

fosse sua intenção. A tarifa para as importações e o subsídio para as exportações funcionavam 

de modo semelhante como um imposto sobre esses gêneros (BRESSER-PEREIRA e GALA, 

2010, p.671). 

A importância da conta corrente do país está ligada a taxa de câmbio. Quanto maior o 

déficit da conta corrente, mais a taxa de câmbio aprecia. Isso acontece porque o financiamento 

dos déficits em conta corrente necessita da entrada adicional de capital, o que aprecia o câmbio. 

Para atrair mais capital externo é necessário aumentar a taxa de juros doméstica acima da taxa 

de juros internacional mais o prêmio de risco do país. Por isso que o Novo-Desenvolvimentismo 

rejeita a estratégia de crescimento com poupança externa ou endividamento externo, que 

significa ter déficits em conta corrente e o financiar com investimento estrangeiro direto ou 

empréstimos. Normalmente, se usa o argumento de que a poupança externa se soma com a 

poupança interna, aumentando os investimentos. Conduto, o que acontece é que a poupança 

externa substitui a poupança interna, em vez de a complementar (BRESSER-PEREIRA, 2020, 

p.674). 

A substituição da poupança interna pela externa pode ser pensando tanto pelo lado da 

demanda e da renda quando do lado da oferta. Do lado da demanda e da renda, com um câmbio 

mais apreciado devido a entrada do capital estrangeiro, as expectativas dos lucros da exportação 

diminuem, com isso os investimentos também diminuem, isso leva a uma diminuição dos lucros 

das empresas e, consequentemente, a poupança interna cai. Dessa forma a poupança externa 

substitui a poupança interna ao invés de aumentá-la. Do lado da oferta, o aumento dos salários 
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reais implica em um aumento do consumo, especialmente de produtos importados que se 

tornaram mais baratos devido a apreciação cambial. Assim, diminui-se a poupança interna, e a 

poupança externa substitui a poupança externa ao invés de aumentá-la (BRESSER-PEREIRA 

e GALA, 2010).  

Bresser-Pereira e Gala (2010) concluem que a política de crescimento com poupança 

externa, o que significa o país ter déficits em conta corrente, aumento do endividamento externo 

e aumento da taxa de juros doméstica, não causa um aumento do investimento, mas a 

sobreapreciação da taxa de câmbio e a substituição da poupança interna pela externa. A 

apreciação da taxa de câmbio, por um lado, faz com que os salários reais aumentem, pois com 

o câmbio mais apreciado os produtos estrangeiros se tornam mais baratos em moeda nacional. 

Por outro lado, os lucros das empresas caem, pois pelo lado da renda, os salários aumentaram, 

e pelo lado da demanda, as empresas terão uma menor expectativa de lucro devido á menor 

exportação causada pela apreciação cambial. Portanto, as empresas tenderão a investir menos. 

Bresser-Pereira (2020) complementa que mesmo que se limite o crescimento do déficit em 

conta corrente ao aumento da dívida externa em relação ao PIB, não levando o país a uma crise 

cambial, o déficit em conta corrente vai ser prejudicial ao país, já que o fluxo de capital 

estrangeiro irá apreciar a taxa de câmbio de longo prazo, e, consequentemente, restringir o 

acesso ao mercado internacional as firmas eficientes. 

A política de âncora cambial com o objetivo de controlar a inflação também causa a 

apreciação do câmbio acima do nível de equilíbrio da conta corrente. A política de âncora 

cambial necessita também de um aumento das taxas de juros para que se atraia capital externo 

e mantenha o câmbio valorizado. Pelo mesmo motivo de causar um aumento da taxa de juros, 

e, consequentemente, uma apreciação do câmbio, que o Novo-Desenvolvimentismo rejeita os 

déficits fiscais. Os déficits fiscais apenas são necessários em situações de recessão, como 

medida anticíclica. Bresser-Pereira (2020) conclui que as políticas de âncora cambial, déficits 

fiscais e déficits em conta corrente (estratégia de crescimento com poupança externa) dependem 

de uma taxa de juros muito alta, que mantêm apreciada a taxa de câmbio nacional, causando os 

problemas já descritos. Portanto, se o país quer manter a taxa de câmbio no nível de equilíbrio 

industrial é preciso rejeitar essas políticas, neutraliza a doença holandesa, manter a taxa de juros 

baixa e ter uma política que administre a conta corrente do país.  

Oreiro (2020) observa que apesar do Novo-Desenvolvimentismo colocar a taxa de 

câmbio como uma variável chave para o desenvolvimento econômico, ela não é condição 

suficiente para o catching-up. O autor também nota que para que a taxa de câmbio leve a 

mudanças estruturais na economia, é preciso que os empresários esperem que a taxa de câmbio 
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se mantenha estável no nível de equilíbrio industrial no médio e longo prazo, o que passa por 

neutralizar as razões da tendência de sobreapreciação da taxa de câmbio já descritas. 

Em suma, o Novo-Desenvolvimentismo defende uma industrialização puxada pelas 

exportações, sendo financiada pela poupança interna. Além disso, considera que a taxa de 

câmbio é uma variável chave para o desenvolvimento econômico e que os países em 

desenvolvimento têm uma tendência a sobrevalorização da taxa de câmbio que decorre tanto 

da doença holandesa como da alta taxa de juros. Assim, é preciso tomar medidas para 

neutralizar essa tendência de sobrevalorização cambial. A taxa de câmbio deve estar no nível 

de equilíbrio industrial, que permite as empresas eficientes competirem no mercado 

internacional. 

 

2.2.2 – Armadilha da renda média 

 

Glawe e Wagner (2016) definem que a armadilha da renda média se refere a países que 

crescem rapidamente até chegar a um nível de renda média, mas a partir desse nível de renda 

enfrentam uma estagnação, não conseguindo avançar no processo de aumento da renda per 

capita e da produtividade do trabalho, e, consequentemente, falhando em realizar o processo de 

catching-up em relação aos países de alta renda. Essa estagnação em um nível de renda per 

capita média é conhecido como “armadilha da renda média. Os autores notam que não existe 

uma definição precisa e única sobre o que é a armadilha da renda média. Assim, existem muitas 

definições sobre o que é a armadilha da renda média, que em parte depende do que os dados 

mostram. Apesar da imprecisão de definição sobre o que é a armadilha da renda média, Glawe 

e Wagner (2016) citam que o Brasil é um dos exemplos padrão de um país que está na armadilha 

da renda média. Os intervalos de renda em que se define o que é um país de renda média podem 

diferir bastante de estudo para estudo (BRESSER-PEREIRA ET AL, 2020). 

Oreiro, Da Silva e Dávila-Fernández (2020) e Bresser-Pereira, Araújo e Peres (2020) 

argumentam que o Novo-Desenvolvimentismo pode ser visto como uma explicação para a 

armadilha de renda média. Bresser-Pereira, Araújo e Peres (2020) argumentam que a partir da 

década de 1980 os países latino-americanos passaram por um processo de liberalização 

comercial que desmontou os mecanismos que neutralizavam a doença holandesa, e por uma 

liberalização financeira que limitou a capacidade de controlar os fluxos de capitais, sendo que 

ao mesmo tempo adotaram políticas que facilitaram o aumento das taxas de juros. O aumento 
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da taxa de juros, a sobrevalorização da taxa de câmbio e o descontrole da conta corrente e da 

situação fiscal dos Estados, criaram um ambiente que não oferecia as firmas nacionais 

condições para competir com as empresas no exterior. Esse cenário fez com as economias 

desses países passassem por um processo de desindustrialização, que por sua vez, reduziu a 

taxa de crescimento econômico desses países. 

Oreiro, Da Silva e Dávila-Fernández (2020) desenvolvem um modelo Novo-

Desenvolvimentista que corrobora com os argumentos feitos por Bresser-Pereira, Araújo e 

Peres (2020) de que, a armadilha da renda média, foi o resultado de adotar uma estratégia de 

crescimento baseada na poupança externa em conjunto com a doença holandesa, que aumentou 

a taxa de juros interna e valorizou a taxa de câmbio, levando a uma desindustrialização 

prematura que, por sua vez, levou a uma menor taxa de crescimento da economia e da 

produtividade do trabalho. Oreiro, Da Silva e Dávila-Fernández (2020) argumentam que esses 

resultados puderam ser minimizados pelos atores políticos em razão dos efeitos positivos de 

curto e médio prazo que a apreciação da taxa de câmbio tem em diminuir a inflação e aumentar 

o poder de compra dos salários dos trabalhadores. Contudo, no longo prazo, os trabalhadores 

saem prejudicados em razão da desindustrialização, que impede o crescimento da produtividade 

do trabalho e, consequentemente, impede o crescimento dos salários no longo prazo. 
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta seção está dividida em duas partes: a subseção 3.1 apresenta uma revisão de 

literatura sobre a mudança na produtividade e na estrutura produtiva da economia 

brasileira a partir de trabalhos empíricos. A subseção 3.2 faz uma revisão das estratégias 

de desenvolvimento adotadas no Brasil entre 1930 e 2019 e as mudanças ocorridas na 

produtividade do trabalho, na renda per capita e na estrutura produtiva em cada estratégia 

de desenvolvimento. 

 

3.1 – Revisão de trabalhos empíricos 

 

Bonelli (2002) faz uma análise extensa da produtividade brasileira, usando a 

produtividade total dos fatores. Primeiro, ele examina a mudança da produtividade do 

trabalho a partir de 1940. O autor mostra que a mudança da produtividade foi um fator 

importante para o crescimento do PIB do período; contudo, sua influência foi diminuindo 

com o tempo e, especialmente na década de 1980 quando o crescimento da produtividade 

foi negativo. Já, a partir da década de 1990, os resultados obtidos por Bonelli (2002) 

apontaram uma retomada do crescimento da produtividade apesar do pequeno 

crescimento do PIB nessa década. 

Além disso, Bonelli (2002) também analisou o crescimento da produtividade no 

setor de manufatura (setor secundário). Neste caso observou-se basicamente o mesmo 

padrão da primeira análise feita: a taxa da produtividade é positiva, mas vai perdendo 

força ao longo das décadas, até a década de 1980, onde havia uma taxa de crescimento da 

produtividade negativa. Já a partir da década de 1990, tem-se uma retomada do 

crescimento da produtividade do trabalho. 

Contudo, os dados que foram usados por Bonelli (2002) para esses testes 

realizados, são motivos de crítica em razão de eles não serem baseados no valor 

adicionado, mas sim nos valores físicos da produção. Assim, se componentes 

intermediários forem importados em vez de serem produzidos nacionalmente, ter-se-ia 

uma medida tendenciosa no sentido de superestimar o crescimento da produtividade. Foi 

esse o caso dos anos 1990. Por essas razões, novas estimativas são feitas por Bonelli 
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(2002), com base em outra base de dados5. Assim, Bonelli (2002) diferencia as atividades 

em setores de alto crescimento da produtividade (taxa de crescimento da produtividade 

acima da média), e em setores de baixo crescimento da produtividade. Foram encontrados 

17 setores no grupo de alta produtividade sendo que 15 eram de atividades de 

manufaturas; 19 setores estavam no grupo de baixo crescimento da produtividade onde 

11 eram atividade ligadas as manufaturas; seis setores tiveram uma taxa de crescimento 

da produtividade negativa, em que quatro atividades estavam ligadas ao setor de serviço.  

Ademais, Bonelli (2002), decompôs a mudança da produtividade do trabalho em 

um componente que reflete alterações na estrutura do trabalho, e em outro que reflete as 

mudanças ocorridas dentro das produtividades de cada setor. Os resultados encontrados 

foram que todo crescimento da produtividade se deu em razão de mudanças da 

produtividade dentro dos setores. O componente de mudança na estrutura do trabalho foi 

altamente negativo, o que significa que a força de trabalho migrou para atividades 

caracterizadas pela baixa produtividade e se afastou de atividades de alta produtividade. 

Apesar da metodologia usada por Bonelli (2002) ser neoclássico (PTF), a sua conclusão 

é semelhante à de outros autores que usam uma metodologia heterodoxa.6 

Portanto, o crescimento da produtividade da década de 1990 não se beneficiou da 

realocação da força de trabalho de setores de menor produtividade para setores com maior 

produtividade. Bonelli (2002) também examinou a questão entre abertura das 

importações e crescimento da produtividade. No final não foi encontrado associação entre 

crescimento da produtividade e indicadores sobre a abertura do comercio as importações. 

Rocha (2007) busca medir a contribuição da mudança estrutural para o aumento 

da produtividade do trabalho nas indústrias extrativas e de transformação no período entre 

1970 e 2001 usando a metodologia de shift-share. Dividindo esse período em 

subperíodos, foram encontrados que entre 1970-1980 a produtividade aumentou em 

1,81% a.a.; e, entre 1980-1985 observou-se uma diminuição da produtividade; já entre 

1985-1996, período que coincide com as reformas liberais e a estabilização de preços, 

foram encontradas as maiores taxas de aumento de produtividade do período. Já entre 

1996-2001 houve um pequeno aumento da produtividade. Assim, a partir da década de 

1990 existe uma redução na taxa de crescimento da produtividade. Isso coloca em questão 

                                                           
5 As novas estimativas feitas por Bonelli (2002) têm como base o Sistema de Contas Nacionais 

que reporta o valor adicionado real por pessoa ocupada em 42 setores da economia. 
6 Ver Rocha, 2007; Lamonica e Feijó, 2011; Feijó e Lamonica, 2012; Nassif e Castilho, 2018; 

Nassif et al, 2020. 



34 

 

 

a capacidades das reformas feitas, em especial a reforma comercial, em mudar as 

condições que permitam uma trajetória crescente da produtividade. 

Em relação a mudança estrutural, ainda segundo Rocha (2007) pode-se dizer que 

para o período analisado, a mudança estrutural afetou negativamente o crescimento da 

produtividade. Apenas nos períodos entre 1980-1996, encontrou-se uma influência 

positiva da mudança estrutural no crescimento da produtividade. Contudo, essa influência 

foi muito pequena. Nos demais períodos a mudança estrutural afetou negativamente a 

produtividade do trabalho. Assim, a partir dos estudos de Rocha (2007) entende-se que 

ocorreu uma especialização nos segmentos de menor produtividade da indústria extrativa 

e de transformação no período analisado.   

Lamonica e Feijó (2011) se baseiam nas propostas de Kaldor para investigar, por 

meio de análise descritiva dos dados, se as mudanças na estrutura produtiva brasileira 

entre 1967 e 2006 conseguiram superar as restrições no Balanço de Pagamentos e 

colocaram a economia brasileira em uma trajetória de crescimento menos volátil e mais 

estável. Os autores dividem o período analisado em 2 subperíodos: um período de alto 

crescimento entre 1967 e 1980; e outro período de baixo crescimento entre 1981 e 2006; 

esse subperíodo, por sua vez, é dividido entre um período de alta inflação, 1981-1994, e 

um período de estabilização de preços, 1995-2006. 

Segundo Lamonica e Feijó (2011), entre 1967 e 1980, temos um período de 

elevada liquidez internacional, em que o I e II PND avançou o processo de diversificação 

da estrutura industrial brasileira, por meio do modelo de substituição de importação com 

financiamento externo. Assim, houve uma mudança da pauta de exportação com 

crescente participação de bens manufaturados, que aumentou a participação das 

exportações no PIB nas décadas seguintes. Assim, durante 1967 e 1980, houve êxito da 

política econômica em relação ao crescimento econômico, que se deve ao dinamismo da 

indústria e aos investimentos em infraestrutura, o que caracteriza uma mudança na 

estrutura produtiva. Esse período foi interrompido devido ao segundo Choque do petróleo 

em 1979 e a crise da dívida externa em 1982. 

Ainda segundo Lamonica e Feijó (2011), o período entre 1981 e 1994 foi de baixo 

crescimento devido à escassez de divisas, inflação alta e crise do Balanço de Pagamentos, 

que comprometeu os investimentos em setores dinâmicos e infraestrutura da economia. 

Esse período marcou a ruptura com o modelo de desenvolvimento por substituição de 

importação com financiamento externo.  Sem investimentos na indústria e com 

importações restringidas, a economia e a indústria de transformação apresentaram baixo 
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crescimento e produtividade estagnada. Segundos os autores um setor exportador 

dinâmico e competitivo, com bens industriais de alta tecnologia poderiam evitar que o 

crescimento fosse comprometido quando o crescimento fosse induzido pela expansão da 

demanda interna. 

O período entre 1995 e 2006 foi marcado pela abertura comercial e financeira, 

estabilização de preços, privatizações e um modelo de desenvolvimento baseado no 

Consenso de Washington. Contudo, essas mudanças não foram condições suficientes para 

aumentar o ritmo de crescimento da economia brasileira. Apesar da indústria ter 

modernizado seus processos produtivos, ocorreu uma especialização produtiva em setores 

intensivos em recursos naturais. Segundo o referencial teórico de Kaldor, mudanças na 

estrutura produtiva em direção a setores com baixo conteúdo tecnológico não criam 

condições para o catching-up. Isso poderia explicar por que a mudança do setor produtivo 

nesse período não permitiu que o setor industrial impulsionasse o crescimento do PIB 

como ocorreu nos anos 1970. 

Por último, Lamonica e Feijó (2011) concluem que as mudanças na estrutura 

produtiva, especialmente do setor industrial, não ampliaram o potencial de crescimento a 

fim de reduzir as restrições do Balanço de Pagamentos. Assim, conforme a abordagem 

kaldoriana, deve-se estimular uma mudança da estrutura produtiva em direção a bens de 

maior conteúdo tecnológico, priorizando a incorporação de inovações tecnológicas e 

aumentando tanto o valor unitário do produto quanto o nível da taxa de crescimento do 

PIB. Com a mudança da estrutura produtiva em direção a produção de bens mais 

tecnológicos, a pauta de importação e exportação se modificariam, aumentando a taxa de 

crescimento de longo prazo da economia brasileira sem que houvesse desequilíbrio no 

Balanço de Pagamentos. 

Já Maia e Menezes (2014) analisaram o crescimento econômico brasileiro focando 

na contribuição dos indicadores do mercado de trabalho como salários, produtividade do 

trabalho e estrutura econômica para o período entre 1981-2009. Essa análise foi feita 

decompondo o crescimento econômico em dois componentes: as horas trabalhadas 

(emprego) e o crescimento da produtividade do trabalho. Nas décadas de 1980 e 1990 o 

Brasil experimentava um período conturbado economicamente. Assim, foram 

encontradas tendências opostas na produtividade e no crescimento dos salários. 

Principalmente na década de 1990 observou-se um pequeno aumento da produtividade 

do trabalho enquanto o salário médio sofreu uma queda. Já a partir da década de 2000 a 

produtividade do trabalho cresceu mais depressa do que a média salarial. Isso é atribuído 
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a uma política de valorização do salário-mínimo e uma crescente formalização dos postos 

de trabalho. 

Portanto, Maia e Menezes (2014) concluem que o crescimento econômico durante 

esse período se baseou no aumento da população economicamente ativa em postos de 

trabalho com baixa produtividade, especialmente em atividade que são trabalho-

intensivo. Assim, a partir da década de 2000 a mudança estrutural não desempenhou 

grande importância no crescimento econômico brasileiro. Diante desses motivos, os 

autores fizeram uma advertência de que não é mais possível um crescimento baseado na 

incorporação de novos trabalhadores em razão de motivos demográficos, restando assim 

o crescimento da produtividade como solução para o crescimento econômico.  

Nassif e Castilho (2018) analisam a integração comercial brasileira entre o período 

1990-2016 com o objetivo de investigar em que medida a trajetória do Brasil foi em 

direção a um padrão regressivo de especialização. Um padrão regressivo de 

especialização significa que a estrutura do país, tanto em termos de produção quanto em 

termos de exportação, é especializada em produtos de baixa sofisticação tecnológica e 

baixa elasticidade renda da demanda. As evidências empíricas mostraram que desde 2000 

a diferença tecnológica do setor manufatureiro aumentou significativamente em relação 

a fronteira tecnológica. 

Além disso, Nassif e Castilho (2018) também apontaram que, após 1999, a 

elasticidade renda da demanda das exportações brasileiras se tornaram muito menores do 

que a elasticidade renda da demanda das importações brasileiras. Isso nos indica que o 

Brasil, nesse período, foi caracterizado por um padrão regressivo de especialização. Esse 

padrão de especialização se deu principalmente pelo lado das exportações brasileiras, já 

que pelo lado das importações a estrutura permaneceu praticamente a mesma. Já a 

estrutura das exportações brasileiras enfrentou um processo de reprimarização, onde 

produtos manufaturados, que eram intensivos em trabalho e tecnologicamente 

sofisticados, deram espaço para produtos primários baseado em recursos naturais. 

Nassif et al (2020) argumentam que apesar da estabilização macroeconômica e 

das reformas liberais alcançadas a partir de meados da década de 1990, a estagnação da 

produtividade do trabalho observada a partir dos anos 2000, se deu em razão da 

abordagem ortodoxa em relação às políticas monetárias, fiscais e cambiais, 

principalmente em razão da taxa de juros reais bastante elevadas e da sobrevalorização 

do câmbio real. Os autores apontam também para uma baixa coordenação entre a política 
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industrial e o regime macroeconômico adotado, o que contribuiu significativamente para 

o baixo crescimento. 

Além disso, salienta-se que Nassif et al (2020) usaram a metodologia de McMillan 

e Rodrik (2011) que divide o crescimento da produtividade em dois efeitos: um 

componente que mede o efeito da mudança estrutural, e o outro efeito que mede o 

aumento da produtividade dentro dos setores. Neste caso, se o padrão da mudança 

estrutural foi caracterizado por uma mudança da força de trabalho de setores de baixa 

produtividade para setores de alta produtividade, a mudança estrutural é considerada 

como “growth-enhancing”; por outro lado, se o padrão da mudança estrutural foi 

caracterizado por uma mudança da força de trabalho de setores de alta produtividade para 

setores de baixa produtividade, a mudança estrutural é caracterizada como “growth-

reducing”7. 

Destaca-se que no estudo de Nassif et al (2020), foram usados dados do Groningen 

Growth and Development Center (GGDC) sobre o valor adicionado e o emprego, sendo 

que foram calculados a produtividade do trabalho para três períodos: o período entre 

1950-1979, 1979-1994 e 1995-2011. Foi encontrado que o componente de mudança 

estrutural foi o mais importante para se explicar o período de maior crescimento da 

produtividade, 1950-1979, e menos importante para se explicar o período com menor 

crescimento da produtividade, 1995-2011. Já o componente que mede o aumento da 

produtividade dentro dos setores, contribuiu positivamente para o aumento da 

produtividade nos dois períodos. 

Nassif et al (2020), também observaram que durante o período 1980-1994, o 

crescimento da produtividade foi negativo. Existe um certo consenso que isso se deu em 

razão da crise da dívida externa e de alta inflação no período. Além disso, Nassif et al 

(2020) investigaram os fatores responsáveis pela estagnação a partir de 1995 por meio de 

testes econométricos. Foram encontrados que a baixa mudança estrutural e a estagnação 

econômica do período são explicadas pela sobrevalorização do real, pela alta 

concentração de produtos primários nas exportações brasileiras, pelo baixo grau de 

abertura ao comércio e pela alta taxa de juros que prevaleceu no período. Assim, Nassif 

et al (2020) concluíram que a estagnação do período coincide com uma baixa coordenação 

                                                           
7 McMillan e Rodrik (2001) usam as expressões “growth-enhancing” e “growth-reducing” para 

caracterizar o padrão de mudança estrutural ocorrido. “Growth-enhancing” e “growth-

reducing” numa tradução livre seriam, respectivamente, “que aumenta o crescimento” e “que 
reduz o crescimento”, se referindo ao padrão de mudança estrutural. 
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entre política industrial e o regime ortodoxo adotado no âmbito macroeconômico. 

Portanto, a desindustrialização e a estagnação da produtividade do trabalho são creditadas 

como sendo, principalmente, um fenômeno macroeconômico. 

 

3.2 – Revisão das estratégias de desenvolvimentos adotadas no Brasil durante o 

período entre 1930-2019 

 

Nosso objetivo nessa seção é fazer uma breve revisão histórica das políticas 

econômicas e estratégias de desenvolvimento adotadas no Brasil durante o período entre 

1930 e 2019. Para entender a evolução da produtividade do trabalho, da renda per capita 

e o processo de mudança da estrutura produtiva da economia ao longo desse período, é 

fundamental compreender as diferentes estratégias de desenvolvimento e políticas 

econômicas adotadas, e como essas estratégias influenciaram nas mudanças das variáveis 

acima. Para isso, dividiremos essa seção em 3 subtópicos: o primeiro subtópico abrange 

o período entre 1930 e 1980, onde adotou-se uma estratégia de desenvolvimento baseado 

na substituição de importação e no financiamento externo; o segundo subtópico abrange 

o período entre 1980 e 1993, que é um período de transição entre  o fim da estratégia de 

substituição de importação e o começo das reformas liberais; o segundo subtópico 

abrange o período após 1993, onde adotou-se uma estratégia de desenvolvimento baseada 

no Consenso de Washington.   

 

3.2.1 – Substituição de importação (1930-1980) 

 

Até 1930, a economia brasileira se caracterizou por ser uma economia 

agroexportadora e dependente da demanda externa por produtos primários para crescer 

economicamente (FURTADO, 1959). A economia brasileira era altamente aberta ao 

comércio internacional, e a presença do setor manufatureiro se restringia a ser uma 

atividade complementar que crescia ou diminuía conforme o desempenho da atividade 

primária. Assim, a economia brasileira tinha uma estrutura de exportações com produtos 

com baixa elasticidade da demanda, e o crescimento de longo-prazo brasileiro estava 

intimamente atrelado ao comportamento da demanda dos países desenvolvidos. Como 
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não existia um setor manufatureiro significativo, os produtos manufaturados 

correspondiam a boa parte da importação brasileira no período (FURTADO, 1959). 

A crise de 1929 fez a demanda dos países centrais pelas exportações dos produtos 

primários diminuírem dramaticamente, o que para o Brasil significava uma grande 

restrição ao crescimento econômico, dado o modelo de desenvolvimento econômico 

dependente da demanda externa adotado. A queda nas exportações, por sua vez, restringiu 

dramaticamente a capacidade de importação (TAVARES, 1963). Assim, com a crise do 

modelo de desenvolvimento voltado para fora, se deu início a um processo espontâneo de 

industrialização baseado na substituição de importação. Então, com isso, o eixo dinâmico 

do crescimento brasileiro a partir de 1930 se volta para seu próprio mercado interno. 

Sobre o processo de mudança do eixo dinâmico da economia brasileira, Celso Furtado 

escreve: 

 

Depreende-se facilmente a importância crescente que, como elemento 
dinâmico, irá logrando a procura interna nessa etapa de depressão. Ao 

manter-se a procura interna com maior firmeza que a externa, o setor 
que produzia para o mercado interno passa a oferecer melhores 
oportunidades de inversão que o setor exportador. Cria-se, em 
consequência, uma situação praticamente nova na economia brasileira, 
que era a preponderância do setor ligado ao mercado interno no 
processo de formação de capital (FURTADO, 1959, p. 194). 

 

Contudo, só a partir dos governos democráticos de Getúlio Vargas e Juscelino 

Kubitschek, com o Plano de Metas, que o processo de industrialização acelera seu ritmo. 

Nesse período se adotou medidas protecionistas como forma de ajudar as indústrias 

nascentes e adotou-se um modelo de desenvolvimento baseado na substituição de 

exportação (TAVARES, 1963). 

Durante o período entre 1950 e 1980, a produtividade do trabalho e o crescimento 

do produto interno bruto apresentou altas taxas relativas de crescimento. Nesse período 

se adotou uma estratégia de desenvolvimento econômico baseado na industrialização por 

substituição de importações com financiamento externo. O modelo de desenvolvimento 

baseado na substituição de importação tinha como objetivo reduzir as importações de 

bens manufaturados, passando a produzi-los internamente. Dito de outro modo, 

pretendia-se aumentar a elasticidade-renda das exportações e diminuir a elasticidade-

renda das importações. Assim, pretendia-se mudar a estrutura produtiva brasileira e 

superar as restrições causadas pelo Balanço de Pagamentos. Em razão das exportações 

serem compostas de produtos primários e as importações de produtos manufaturados, 
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existia um déficit externo que era saudado com capital estrangeiro. Em razão do processo 

de substituição de importação ser financiado com poupança externa, o crescimento da 

economia brasileira sempre foi condicionado ao contexto de liquidez internacional, ou 

seja, dependente o influxo de capital externo.  

Durante o processo de substituição de importações, o governo por meio da sua 

política industrial, apontava alguns setores industriais como prioridade e usava de altas 

tarifas, licenças de importação e subsídios de exportação, além das barreiras não tarifárias, 

para proteger e estimular o desenvolvimento dos setores vistos como prioritários e 

aumentar a exportação de bens manufaturados. De uma forma geral, a economia brasileira 

nesse período foi extremamente protecionista. Contudo, nesse período, o Brasil foi muito 

aberto ao investimento direto estrangeiro feito por multinacionais. As políticas para 

atração de multinacionais visavam a substituição de importação com o objetivo de reduzir 

a dependência tecnológica e a restrição do Balanço de Pagamentos (NASSIF e 

CASTILHO, 2018, p.32). 

Dentro do período do modelo de desenvolvimento por substituição de importação 

financiado pelo capital externo, os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND) tiveram 

grande destaque. O I PND compreendeu o período entre 1968-1973, enquanto o II PND 

foi de 1974-1979. Com o primeiro Choque do Petróleo em 1973, o ritmo de crescimento 

da economia brasileira e do crescimento da indústria diminuíram. Ao fim do I PND, 

apesar das exportações terem crescido, a desaceleração da economia mundial levou a uma 

queda nos termos de troca, o que resultou em um aumento das importações líquidas. 

Assim, junto com o déficit na balança comercial temos o aumento do pagamento de juros 

ao exterior. Nesse momento, a estrutura industrial brasileira não estava completamente 

diversificada e, até aquele momento, o processo de industrialização pouco contribui para 

o alívio da balança de pagamentos (LAMONICA e FEIJÓ, 2011, p. 125-126). 

O II PND foi a continuação do processo de industrialização por meio da 

substituição de importação. O II PND priorizou o desenvolvimento dos setores de bens 

de capital e bens intermediários, que se concentra em atividades baseadas no uso de 

conhecimento científico e tecnologia diferenciada (FEIJÓ e LAMONICA, 2012, p. 118). 

Assim, em um contexto de alta liquidez internacional, o II PND gerou um crescimento 

econômico com déficit externo em conta corrente O aumento da dívida externa foi coberto 

pela entrada de capital estrangeiro, o que permitiu a manutenção de elevadas taxas de 

crescimento (LAMONICA e FEIJÓ, 2011, p. 126). 
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O I e II PND consolidaram o processo de diversificação da estrutura produtiva 

industrial brasileira, mas sem criar um núcleo de inovação tecnológica (FEIJÓ e 

LAMONICA, 2012, p. 116). Com a diversificação da estrutura produtiva nacional houve 

mudanças na pauta de exportação com maior participação de bens manufaturados, 

especialmente de setores especializados em média e baixa tecnologia. Como 

consequência de uma maior diversificação industrial se verificou um aumento das 

exportações e da participação das exportações no PIB nas décadas seguintes; contudo, 

isso não foi suficiente para aliviar as restrições no Balanço de Pagamentos, que foram 

relaxadas pela entrada de capital estrangeiro (LAMONICA e FEIJÓ, 2011, p. 125). 

Nassif et al (2020, p. 10-11) argumentam que, apesar das imperfeiçoes das 

políticas protecionistas como ausência de seletividade e exigências excessivas de 

conteúdo nacional, houve, durante esse período, uma boa coordenação entre a política 

macroeconômica, industrial e comercial para criar as condições necessárias para o 

desenvolvimento e diversificação do setor industrial brasileiro. Os autores citam a 

prevenção da sobreapreciação cambial em relação aos principais parceiros comerciais do 

Brasil como um exemplo dessa boa coordenação. Lamonica e Feijó (2011, p. 127) 

consideram que, durante esse período, a política econômica e o I e II PND tiveram sucesso 

em promover crescimento econômico e diversificação no setor industrial, o que resultou 

em uma mudança na estrutura produtiva da economia brasileira e uma diversificação da 

pauta de exportação com um maior peso de bens manufaturados 

Durante essa etapa de desenvolvimento econômico, o Brasil dependeu 

significativamente da poupança externa para financiar seus investimentos, especialmente 

por meio de empréstimos externos de longo prazo. O segundo choque do petróleo em 

1979 e o aumento da taxa de juros internacional nos anos seguintes levou o Brasil, e 

outros países latino-americanos, em uma crise da dívida externa que colocou fim ao 

processo de industrialização por meio de substituição de importação (NASSIF e 

CASTILHO, 2018, p. 33).   

 

3.2.2 – Fim da substituição de importações e começo das reformas liberais (1980-1993) 

 

A crise da dívida externa e a expulsão do Brasil do mercado de crédito 

internacional, no começo da década de 1980, significou o fim do financiamento externo 
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e, consequentemente, o fim do modelo de substituição de importação. Sem o fluxo de 

capital estrangeiro, o equilíbrio do Balanço de Pagamentos ficou comprometido, o que 

impôs uma retração da demanda agregada. Ou seja, entre 1980 e 1994 o crescimento 

econômico foi limitado por restrições no Balanço de Pagamentos. Além da crise do 

Balanço de Pagamentos temos a aceleração da inflação, que durou até o Plano Real em 

1994. A alta inflação reduziu o crescimento do PIB e diminui os investimentos das firmas, 

o que restringiu a capacidade da economia brasileira de incorporar avanços tecnológicos, 

limitando a capacidade das empresas de competir no mercado internacional. Com um 

baixo nível de investimentos no setor industrial e com as importações restringidas pelo 

Balanço de Pagamentos, o ritmo de crescimento do setor industrial e da economia como 

um todo foram bastante limitadas (LAMONICA e FEIJÓ, 2011, p. 128). 

Nassif e Castilho (2018, p. 33) argumentam que a crise da dívida externa e o fim 

dos fluxos de capital estrangeiro causou uma desconexão entre a política industrial 

comercial e macroeconômica. Como o Brasil tinha que pagar uma grande soma relativa 

aos gastos com a dívida externa e o seu serviço, a política de importação se tornou um 

instrumento para poupar moeda estrangeira, no lugar de ser um instrumento de política 

industrial. Os autores concluem que, na prática, tais controles de importação significaram 

uma proteção infinita para a indústria nacional. Mesmo com o programa de redução de 

tarifas em 1988, a proteção efetiva permaneceu praticamente inalterado, em razão das 

barreiras não tarifárias.  

Segundo Lamonica e Feijó (2011, p. 128) nem mesmo a balança comercial 

superavitária entre 1980 e 1994 significou um aumento da capacidade de importar, mas 

foi uma necessidade imposta pela dívida externa e o seu serviço. Desse modo, o aumento 

do volume das exportações nesse período não foi suficiente para permitir um maior nível 

de importação, ou seja, para relaxar a restrição do Balanço de Pagamentos. Assim, a 

contração da renda foi o único modo de equilibrar o Balanço de Pagamentos e cobrir a 

remessa de renda para o exterior. De acordo com Castro e Souza (2004), conforme citado 

por Feijó e Lamonica (2012, p. 117), os elevados superávits comerciais na década de 1980 

só foram possíveis devido as mudanças na estrutura produtiva causadas pelo II Plano 

Nacional de Desenvolvimento. 

Lamonica e Feijó (2011, p. 129) argumentam que não é claro se houve uma 

política industrial nos anos 1980. A substituição de importação ainda ocorria, já que a 

crise no Balanço de Pagamentos significou uma restrição as importações e 

desvalorizações cambiais, que, por sua vez, encareciam os produtos estrangeiros, 
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tornando viável a produção de tais produtos em território nacional. Contudo, as barreiras 

tarifárias e não tarifarias não foram usadas para a proteção da indústria, como aconteceu 

na década de 1970, mas como uma estratégia para se evitar uma crise no Balanço de 

Pagamentos. Assim, o processo de substituição de importação na década de 1980 foi, na 

verdade, um subproduto das medidas tomadas para enfrentar a crise no Balanço de 

Pagamentos, não consistindo em um processo de modernização e diversificação do setor 

industrial. 

No fim da década de 1980 e começo da década de 1990, o Brasil adotou um 

programa de reformas liberais, onde se inclui uma abertura comercial unilateral, 

desregulamentação financeira e abertura da conta de capitais. Além disso ocorre em 1992 

a adesão ao Plano Brady, que organiza o processo de securitização da dívida externa dos 

países latino-americanos. A abertura comercial foi caracterizada por uma rápida 

eliminação da maior parte das barreiras não tarifarias e das tarifas de importação. Nassif 

et al (2020, p.12) defendem que, comparado com as experiências de liberalização 

comercial de outros países em desenvolvimento, a reforma comercial brasileira significou 

um grande choque econômico. Os autores dão três razões para isso: primeiro, a abertura 

comercial foi feita em pouco tempo (quatro anos); segundo, a eliminação das barreiras 

não tarifarias e a redução das tarifas de importação foram introduzidas juntas, sendo que 

a reforma comercial foi adotada em conjunto com a abertura da conta de capital em um 

contexto macroeconômico de sobreapreciação da taxa de câmbio da moeda brasileira; 

terceiro, a abertura comercial não foi usada como uma estratégia para aumentar o 

crescimento econômico, sendo que a política industrial desapareceu da política 

governamental entre 1990 e início dos anos 2000, mesmo após o fim da reforma 

comercial. 

Portanto, o período entre 1980 e 1994 foi marcado por baixo crescimento 

econômico dentro de um contexto de crescentes desequilíbrios macroeconômicos 

internos e externos onde a aceleração da inflação, o crescente déficit público, a 

desvalorização cambial e a falta de divisas comprometeram os investimentos e o 

desenvolvimento de setores dinâmicos da indústria e da infraestrutura (LAMONICA e 

FEIJÓ, 2011, p. 127-128). Além disso, a década de 1980 marcou a exaustão do modelo 

de desenvolvimento por substituição de importações com poupança externa e o final da 

década de 1980 e começo da década de 1990 marcou o começo das reformas liberais e 

um novo modelo de desenvolvimento baseado no Consenso de Washington. 
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3.2.3 – Reformar liberais, Consenso de Washington e o Tripé Macroeconômico (1994-

1999) 

  

Depois de uma exaustão em relação ao modelo de substituição de importação na 

década de 1980; no começo dos anos 1990, houve uma mudança na orientação da política 

econômica, e passou-se a adotar um modelo de desenvolvimento baseado no Consenso 

de Washington. Esse período foi marcado por reformas liberais; mais especificamente, 

abertura comercial, desregulamentação financeira, abertura da conta de capitais e 

privatizações. Acreditou-se que com as reformas liberais feitas, o Plano Brady em 1992, 

que reestruturou a dívida externa dos países latino-americano, o Plano Real em 1994, que 

garantiu a estabilização dos preços, e a grande liquidez internacional no período, o 

investimento direto externo elevaria a taxa de investimento, elevando a taxa de 

crescimento do PIB e modernizando e ampliando o setor industrial. Entretanto, mesmo 

com os preços estáveis e o grande fluxo de capital estrangeiro, não se verificou o 

crescimento econômico no mesmo nível dos anos anteriores à década de 1980. 

O Plano Real em 1994, pressupôs que a economia Brasileira tivesse um regime de 

câmbio fixo (âncora cambial), com uma taxa de câmbio apreciada, para conter a inflação. 

Assim, a balança comercial tornou-se deficitária em razão da abertura comercial e da 

valorização do câmbio, aumentando a vulnerabilidade da economia brasileira a choques 

externos. Neste período, a economia brasileira se tornou muito dependente da entrada de 

capital externo para manter a âncora cambial. Com as crises financeiras do México, em 

1994, da Ásia, em 1997 e, da Rússia, em 1998, e a consequente perda de confiança nos 

mercados emergentes, o fluxo de capital estrangeiro reduziu-se e foi preciso abandonar o 

sistema de câmbio fixo em 1999. Além da valorização cambial, o Plano Real pressupôs 

uma política econômica com juros reais elevados, também com o objetivo de conter a 

inflação. A política de juros alto e as privatizações se refletiram em um grande aumento 

do fluxo de capital estrangeiro, contudo, isso não se traduziu em um aumento da taxa de 

investimento, mantendo o crescimento econômico em nível semelhante aos períodos 

anteriores (LAMONICA E FEIJÒ, 2011, p. 130). 

O programa de reformas liberais alterou no começo da década de 1990 o cenário 

macroeconômico e o modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil. Esse contexto 

gerou um novo padrão de concorrência para as firmas nacionais. A valorização do câmbio 

junto com a diminuição das barreiras tarifarias e não tarifarias, possibilitou a redução dos 
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preços dos insumos e dos bens de capital importados, o que contribuiu para a 

modernização dos processos produtivos do setor industrial (LAMONICA E FEIJÒ, 2011, 

p. 130). Apesar dos choques provocados pela abrupta abertura comercial, a produtividade 

do trabalho durante a década de 1990 registrou um aumento, revertendo a estagnação 

presente desde a década de 1980. O crescimento da produtividade foi atribuído a abertura 

comercial; contudo, o crescimento da produtividade se deu principalmente pela 

renovação de bens de capital, estimulado pela sobrevalorização cambial, ao invés da 

difusão da mudança técnica (NASSIF e CASTILHO, 2018, p. 34). 

Lamonica e Feijó (2011); Nassif et al (2020); Bresser-Pereira, Araújo e Peres 

(2020) e Feijó e Lamonica (2012) concordam com a análise feita por Nassif e Castilho 

(2018) sobre os efeitos das reformas liberais sobre a produtividade do trabalho e sobre a 

estrutura produtiva brasileira. Lamonica e Feijó (2011, p. 130-132) argumentam que, após 

as reformas liberais e a estabilização de preços, a produtividade industrial apresentou um 

crescimento na década de 1990. Contudo, essa melhoria estava associada a uma estratégia 

defensiva das empresas que buscaram uma maior eficiência organizacional e 

modernização dos processos, sem que isso significasse grandes investimentos em capital 

físico. Desse modo, a economia se reestruturou no sentido de uma maior especialização 

da indústria em setores intensivos em recursos naturais, ou seja, nos setores industriais 

menos dinâmicos e com menor conteúdo tecnológico, o que não cria condições para o 

catching-up. Nassif et al (2020) argumentam que apesar das reformas liberais reverterem 

a tendência de estagnação da produtividade do trabalho durante os anos 1990, a 

produtividade do trabalho durante os anos 2000 permaneceu estagnada. 

Já Bresser-Pereira, Araújo e Peres (2020) partem de uma perspectiva Novo-

Desenvolvimentista8 para argumentar que o baixo crescimento verificado a partir da 

década de 1990 no Brasil, e nos países latino-americanos, se deu em razão das reformas 

liberais ocorridas. Por um lado, a abertura comercial diminuiu as barreiras tarifarias, mas 

também fez com que se acabasse com a neutralização da doença holandesa, que, por sua 

vez, fez com que houvesse uma taxa de câmbio sobrevalorizada no longo prazo, 

impedindo as indústrias de maior valor agregado de competirem internacionalmente. Por 

outro lado, a liberalização financeira e a opção por uma estratégia de desenvolvimento 

                                                           
8 O Novo-Desenvolvimentismo é uma teoria estruturalista e keynesiana desenvolvida a partir da década 

de 2000 por economistas brasileiros. O Novo-Desenvolvimentismo é principalmente válido para países 

de renda média. Na seção 2.2 dessa monografia discute-se os aspectos teóricos que compõe o Novo-

Desenvolvimentismo. 
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baseada na poupança externa fizeram com que a taxa de juros nacional aumentasse, com 

o objetivo de atrair capital estrangeiro. A alta taxa de juros interna desencorajou o 

investimento das empresas em capital físico, e a atração de capital estrangeiro apreciou 

ainda mais a taxa de câmbio. Assim, as reformas liberais causaram um aumento da taxa 

de juros e uma apreciação de longo prazo na taxa de câmbio, o que tornou a indústria 

brasileira não competitiva internacionalmente. Isso levou a uma desindustrialização da 

economia, especialmente nos setores de maior valor adicionado e maior conteúdo 

tecnológico, o que restringiu a capacidade de crescimento da economia. Assim, houve 

uma especialização da estrutura produtiva e da pauta de exportação em direção a setores 

primários e bens de baixo valor agregado, além de uma maior vulnerabilidade externa. 

Feijó e Lamonica (2012) complementam que a liberalização econômica e a 

modernização dos processos industriais não causaram uma reversão da balança comercial 

em bens de média e alta tecnologia. A taxa de câmbio valorizada, que começou com a 

estabilização de preços em 1994, junto com a expansão da demanda doméstica desde 

2004, apenas aumentou o déficit nas indústrias de bens de alta e média-alta tecnologia. O 

câmbio apreciado diminui os custos de importação de bens de capital, mas também faz 

com que fique mais difícil de produzir tais bens internamente. O déficit nos setores de 

alta e média-alta tecnologia apenas refletem o fato de que o Brasil é um importador 

líquido de tecnologia. Isso representa o atraso tecnológico do país, que, no longo prazo, 

está se especializando na produção de bens de baixa tecnologia e commodities. 

Em 1999, temos a mudança do regime cambial e uma desvalorização da taxa de 

câmbio. O controle da inflação passar a ser feito através do regime de metas de inflação 

e a taxa de juros passa a ser o principal instrumento para o controle dos preços. Desse 

modo, nos anos seguintes foi implementado um novo regime macroeconômico conhecido 

como tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico consiste na combinação do regime 

de metas de inflação, taxa de câmbio flutuante e metas de superávits fiscais primários. O 

principal objetivo do tripé macroeconômico seria alcançar uma taxa de inflação baixa e 

estável. Para isso, seria necessário evitar a dominância fiscal. Portanto, ao incluir uma 

meta para o superávit primário se garantiria a estabilização ou redução da dívida pública 

em relação ao PIB e ao instituir um regime cambial flutuante se garantiria a autonomia 

da política monetária em um contexto de conta de capital aberta (OREIRO e 

D’AGOSTINO, 2017, p.03).  

Segundo Nassif et al (2020, p. 14), a fraca coordenação entre as políticas 

macroeconômicas, industriais e comerciais, pode ser explicado pelo regime 
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macroeconômico que foi introduzido a partir da mudança do regime cambial em 1999. 

Os autores argumentam que o regime de metas de inflação tem sido administrado de 

forma muito ortodoxa, ou seja, com um grande foco em manter as expectativas de inflação 

perto da meta de inflação em detrimento com o objetivo de manter o pleno emprego. 

Ademais, Nassif et al (2020, p.15) argumentam que o regime macroeconômico 

presente na economia brasileira desde 1999 se caracterizou pelo baixo crescimento e pela 

tendência a uma alta taxa de juros e uma sobrevalorização da taxa de câmbio. Essas 

tendências têm sido agravadas tanto pela atuação do Banco Central como pelo elevado 

grau de abertura da conta de capital. Assim, se ocorre um aumento das expectativas de 

inflação ou da inflação de fato, o Banco Central aumenta excessivamente as taxas de juros 

de curto prazo. Isso faz com que o diferencial de juros doméstico e estrangeiro aumente, 

o que atrai um grande fluxo de capital estrangeiro. Como consequência da entrada de um 

grande fluxo de capital estrangeiro, a taxa de câmbio se aprecia. Em razão da apreciação 

cambial, os bens importados se tornam mais baratos, o que leva a inflação a se dirigir ao 

centro da meta. Contudo, se durante esse processo, o país enfrenta algum choque externo 

ou doméstico que leva a uma fuga de capitais e, consequentemente, a uma depreciação 

cambial e uma elevação da inflação, o Banco Central é obrigado a aumentar ainda mais a 

taxa de juros de curto prazo para impedir a fuga de capitais e manter a inflação dentro da 

meta. Desse modo, o Banco Central opera para manter uma tendência de alta taxa de juros 

e uma taxa de câmbio valorizada. A análise feita por Nassif et al (2020) em relação a alta 

taxa de juros e a tendência de sobrevalorização da taxa de câmbio é semelhante a análise 

feita pelos Novo-Desenvolvimentistas9. 

Nassif e Castilho (2018, p.37) observam que a tendência da sobrevalorização 

cambial só é corrigida em momentos de choques domésticos ou internacionais como na 

crise do setor de energia elétrica em 2001, na incerteza eleitoral em razão da eleição de 

Lula em 2002, no período após a crise financeira global em 2008 e durante a instabilidade 

política devido ao processo de impeachment de Dilma em 2015. Contudo, após esses 

eventos, a moeda brasileira entra em uma nova tendência de apreciação cambial. 

Nassif et al (2020, p.16) defendem que a consequência da tendência de 

sobrevalorização da moeda brasileira após a troca do regime cambial em 1999 foi o 

agravamento da desindustrialização prematura e uma intensa reprimarização da cesta de 

                                                           
9 A análise Novo-Desenvolvimentista sobre a tendência a sobrevalorização cambial e a alta taxa 

de juros é explicada na seção 2.2 desta monografia. 
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exportação. Após a crise econômica brasileira entre 2014 e 2016, a taxa de juros de curto 

prazo se manteve em um nível baixo, o que levou a uma depreciação da taxa de câmbio. 

Para que que a taxa de juros se mantenha baixa e o câmbio não volte a sua tendência de 

apreciação, os autores argumentam que o Banco Central deve ter um regime de metas de 

inflação mais flexível, onde o horizonte de tempo para que inflação volte para a meta 

passe para dois ou três anos, ao invés da meta de um ano atual. Isso pode aumentar o 

espaço para manter a taxa de juros em um nível mais baixo. Além disso, deve-se adotar 

mecanismos para a taxa de câmbio, como intervenções no mercado de câmbio futuro para 

prevenir uma nova tendência de apreciação da taxa de câmbio.  

Para Oreiro e D’Agostino (2017, p.06-07), o regime de metas de inflação 

funcionou mal no Brasil. Entre 1999 e 2003, as dificuldades para atingir a meta de 

inflação se deveram a metas declinantes de inflação. A adoção de uma meta de inflação 

constante a partir de 2006 em conjunto com a sobrevalorização da taxa de câmbio 

permitiu a inflação ficar dentro da meta até 2010. De 2011 em diante, a inflação se 

encontrou perto do teto da meta de inflação. A taxa de inflação se comportou desse modo 

em razão do ciclo de apreciação da taxa de câmbio real e da política salarial. Entre 2003 

e 2010, a apreciação do câmbio real permitiu que a inflação permanecesse baixa ao 

mesmo tempo que a taxa de juros real diminuía. A partir de 2011, se reconheceu que o 

câmbio apreciado estava prejudicando a competitividade externa das manufaturas. Assim, 

para reverter a tendência de sobreapreciação cambial foi feito uma política de maior 

flexibilização da meta de inflação, com o objetivo de aumentar o espaço de política para 

uma depreciação cambial. O problema é que o espaço criado para a depreciação cambial 

não foi suficiente para que a depreciação da taxa real de câmbio acontecesse sem que a 

inflação fosse maior que o teto da meta. Para que uma depreciação da taxa real de câmbio 

acontecesse em um ambiente não inflacionário seria necessário adotar uma política fiscal 

restritiva junto com uma política monetária expansiva, ou seja, seria necessária uma 

redução ou estabilização da despesa primária como porcentagem do PIB. 

 

3.2.4 – Pós Implementação do Tripé Macroeconômico (1999-Atual) 

 

Logo após a implementação do tripé macroeconômico, o crescimento econômico 

foi restringido pela crise de energia em 2001 e pelo baixo nível de reservas internacionais 
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(grande fragilidade externa). A eleição de Lula em 2002 gerou um aumento da incerteza 

política e um novo ataque especulativo a moeda brasileira. Isso resultou em uma grande 

desvalorização cambial e aumento da inflação em 2002 (BARBOSA-FILHO, 2018, 

p.104). A partir de 2002, mesmo com saldos positivos na balança comercial em razão do 

aumento da alta da demanda internacional e aumento dos preços das commodities, além 

de uma elevada liquidez internacional, o ritmo de crescimento da economia brasileira 

ainda permanece relativamente baixo em relação a países semelhantes. O baixo 

crescimento desse período se deve a elevada taxa de juros real e a valorização cambial 

(LAMONICA E FEIJÒ, 2011, p. 133). 

A situação internacional era extremamente adversa no começo do governo Lula, 

em 2003. Assim, para combater a desvalorização cambial e o aumento da inflação, o 

governo Lula adotou uma política fiscal e monetária restritiva entre 2003 e 2006. Assim, 

aumentou-se a taxa real de juro para apreciar o câmbio e diminuir a inflação. Contudo, a 

partir de 2003 houve um maior crescimento da economia mundial de modo que as 

exportações liquidas e o crescimento do PIB aumentaram nos anos seguintes 

(BARBOSA-FILHO, 2018, p.104-105). 

A partir de 2006 houve um grande aumento nos preços das commodities, graças 

ao aumento da demanda de matéria prima pela China. Assim, a melhora nos termos de 

troca a partir de 2006 junto com uma alta taxa de juros fez com que a taxa de câmbio se 

sobrevalorizasse. Na tentativa de evitar uma sobrevalorização excessiva da taxa de 

câmbio, o Banco Central fez intervenções esterilizadas no mercado cambial por meio do 

acúmulo de reservas internacionais. Essas intervenções tiveram alto custo devido à alta 

taxa de juros interna, o que aumentou o déficit nominal e dificultou a redução da dívida 

pública em relação ao PIB. O Banco Central tentou compatibilizar o objetivo de manter 

uma inflação estável e evitar uma sobrevalorização excessiva do câmbio. Assim, o 

acúmulo de reserva se daria em um ritmo que pudesse evitar a sobrevalorização excessiva 

do câmbio, mas que não comprometesse a meta de inflação. Contudo, esse compromisso 

falhou tanto em evitar a sobrevalorização do câmbio como em manter a taxa de inflação 

dentro da meta. O resultado foi uma aceleração da inflação em conjunto com uma 

desaceleração da economia a partir de 2011 (OREIRO e D’AGOSTINO, 2017, p.05-06).  

Oreiro e D’Agostino (2017, p.06) argumentam que a tentativa de evitar a 

sobrevalorização cambial não funcionou porque o tripé macroeconômico não fornece os 

instrumentos adequados para estabilizar a taxa de câmbio em um determinado nível. 

Assim, para conter a sobrevalorização cambial seria necessário tanto as intervenções 



50 

 

 

esterilizadas no mercado cambial como ajustar a política fiscal para prevenir que a 

absorção doméstica cresça mais rápido que o PIB. Desse modo, o tripé macroeconômico 

não conseguiu garantir a estabilidade macroeconômica (OREIRO e D’AGOSTINO, 

2017, p.05-06). 

A partir de 2006 o governo adotou uma política fiscal expansionista, mas com 

orçamento equilibrado, direcionando o aumento de arrecadação para programas de 

transferência direta de renda e investimentos públicos. Entre 2006 e 2010, houve uma 

aceleração do crescimento e uma baixa inflação (BARBOSA-FILHO, 2018, p.105). Em 

relação a política salarial, desde 2007, o crescimento do salário-mínimo é determinado 

pela Índice do Preço do Consumidor (IPC) mais a taxa de crescimento real do PIB dos 

dois anos anteriores. Essa regra fez com que do salário-mínimo crescesse mais do que a 

produtividade, o que resultou em aumento do custo unitário do trabalho e diminuição da 

participação dos lucros no setor manufatureiro e uma pressão de inflação no setores não-

transacionáveis. Essa regra para o crescimento do salário-mínimo criou uma força 

autônoma de pressão inflacionaria que limitou o espaço de política do Banco Central para 

depreciar a taxa de câmbio sem que isso afetasse o regime de metas de inflação (OREIRO 

e D’AGOSTINO, 2017, p.07). 

A situação internacional favorável mudou com a crise financeira de 2008. 

Contudo, isso teve um pequeno impacto nos termos de troca para o Brasil. Após uma 

breve recessão em 2008 e início de 2009, os preços das matérias primas começaram a  

acelerar empurrados por medidas expansionistas nos países desenvolvidos e na China 

(BARBOSA-FILHO, 2020, p. 602). Após a crise financeira internacional em 2008, o 

governo passou a fazer uma política fiscal anticíclica em 2009 e 2010 como redução dos 

depósitos compulsório dos bancos, corte da taxa básica de juro, criação de linhas especiais 

de empréstimos das reservas internacionais, expansão do crédito direcionado via BNDES, 

desonerações tributárias temporárias e aumento do investimento público. Essas medidas 

anticíclicas ajudaram na rápida recuperação da economia brasileira pós-2008 (DWECK 

e TEIXEIRA, 2017, p. 15). Acabado os efeitos mais graves da crise, em 2011, o governo 

reverteu parte dos estímulos anteriores aumentando os depósitos compulsórios e a taxa 

básica de juros e reduzindo seus gastos discricionários. Entre 2009-2011 houve 

desaceleração do PIB e aumento da inflação devido à redução do desemprego 

(BARBOSA-FILHO, 2018, p.105). 

O primeiro ano do governo Dilma, em 2011, adotou uma política econômica 

bastante restritiva. Do lado fiscal houve uma diminuição do investimento público e 
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aumento da meta de superávit primário. Do lado monetário, houve um aumento da taxa 

básica de juros. Por conta dessas medidas, o crescimento econômico se desacelerou em 

2011, mas a inflação ficou no teto da meta. Apesar da inflação está no teto da meta, o 

Banco Central decidiu diminuir a SELIC em agosto de 2011, em razão de uma piora no 

cenário internacional, com a crise da Grécia na Europa. Contudo, essa mudança repentina 

nos rumos da política econômica provocou um temor no mercado financeiro de que o 

Banco Central estaria agindo por pressões políticas. Ao longo do governo Dilma, essa 

percepção se generalizou de modo que a credibilidade da política monetária foi se 

deteriorando (BARBOSA-FILHO, 2020, p. 604-605). A política monetária também foi 

usada para conter a sobrevalorização cambial. Para evitar um conflito entre a meta de 

inflação e a estabilização da taxa de câmbio, o Banco Central decidiu tolerar uma inflação 

acima do centro da meta. Junto com uma política monetária mais expansiva, o Banco 

Central continuou a comprar reservas internacionais. A partir de 2012 a taxa de 

acumulação de reservas se desacelerou, e em 2014 se inverteu. A política de acumulação 

de reservas estava chegando aos seus limites, devido aos seus altos custos. Devido as 

dificuldades fiscais a partir de 2013, a intervenção no mercado de cambio por meio de 

acúmulo de reservas parou em 2014 (OREIRO e D’AGOSTINO, 2017, p.10). 

A desaceleração econômica a partir de 2011 indicou uma diminuição da demanda 

agregada que demandaria estímulo fiscal. A decisão foi de promover isenções fiscais para 

o setor produtivo e os consumidores em vez de aumentar o investimento público. O 

impacto das isenções fiscais na trajetória do superávit primário foi negativo. Nesse 

período se lançou um novo regime macroeconômico chamado de Nova Matriz 

Macroeconômica, cujo objetivo era de reduzir a taxa de juros e de câmbio com o objetivo 

de aumentar a acumulação de capital e o crescimento econômico no médio prazo e 

estimular a indústria, tentando reverter a tendência de desindustrialização. O resultado da 

Nova Matriz Econômica foi um crescimento econômico estagnado e uma continuação da 

tendência de desindustrialização. A falha da Nova Matriz Econômica se deve a taxa de 

câmbio real. A depreciação da taxa de câmbio real não foi suficiente para estimular o 

setor manufatureiro. Entre 2011 e 2014, o baixo nível da taxa de juros real de curto prazo 

não estimulou o crescimento econômico. Desse modo, a economia brasileira estava 

enfrentando uma situação de diminuição da participação dos lucros, que tinha um grande 

efeito negativo sobre a taxa de acumulação de capital (OREIRO e D’AGOSTINO, 2017, 

p.10-12). 
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Como uma economia exportadora de produtos primários que depende da entrada 

de capital para ajustar seu Balanço de Pagamentos, o Brasil é muito afetado por mudanças 

financeiras internacionais. Desse modo, os choques nos termos de troca geram os ciclos 

de auge e queda no nível de atividade interna (BARBOSA-FILHO, 2020, p. 600). Assim, 

a partir de 2012 o cenário externo mudou, com a queda dos preços de commodities e a 

consequente depreciação cambial. Os termos de troca atingiram o seu pico em 2011. A 

partir de 2012 os termos de troca começaram a se deteriorar, mas permanecendo em um 

alto nível até o começo de 2014. A partir de 2014, se começou um novo declínio nos 

termos de troca. A deterioração dos termos de troca induziu a uma rápida depreciação da 

taxa de câmbio real. A depreciação da taxa de câmbio aumentou o preço dos bens 

transacionáveis, o que fez com que a renda real por trabalhador começasse a declinar a 

partir de 2014 (OREIRO e D’AGOSTINO, 2017, p.12). 

Em 2012 o gasto público continuou a subir, puxado por programas sociais e 

investimentos, mesmo diante da desaceleração de receita do governo. Para financiar essa 

expansão fiscal o governo optou pela que se passou a chamar de “contabilidade criativa”, 

que consiste em um adiantamento de receitas e adiamento de despesas. O governo 

esperava que o adiantamento de receita e adiamento de despesas fosse algo temporário 

para 2012. Contudo, a situação fiscal piorou em 2013 e 2014, de modo que a contabilidade 

criativa foi cada vez maior, o que levou a uma maior perda de credibilidade do governo 

Dilma (BARBOSA-FILHO, 2020, p. 608). Do lado regulatório, houve ações de governo 

para reduzir o spread bancário via bancos públicos, as tarifas de infraestrutura e os preços 

da energia. Como essas iniciativas eram insustentáveis no médio prazo, houve aumento 

da incerteza sobre como seria o ajuste macroeconômico no futuro. Com o aumento de 

incerteza houve queda de investimentos e desaceleração do consumo, que contribuíram 

para uma maior desaceleração do PIB. Apesar da desaceleração do PIB e represamento 

dos preços monitorados houve aumento da inflação, devido à depreciação cambial e à 

baixa taxa de desemprego (BARBOSA-FILHO, 2018, p.105-106). A expansão fiscal se 

concentrou na redução de impostos e em subsídios para a indústria manufatureira, uma 

nova rodada de expansão de crédito pelo BNDES e redução do preço da energia, 

(BARBOSA-FILHO, 2020, p. 608). A política monetária continuou a ser expansionista 

até o final de 2012 (BARBOSA-FILHO, 2020, p. 610). 

Em 2013, ficou claro que o governo recorreu a contabilidade criativa. Os 

mercados financeiros reagiram com o aumento do prêmio de risco. A inflação acelerou 

no início de 2013 devido ao aumento dos preços dos alimentos e aumento das tarifas do 
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transporte público. A falha da Nova Matriz Macroeconômica junto a aceleração da 

inflação a partir de 2013 fez o Banco Central aumentar a taxa básica de juros. O aumento 

das tarifas de transporte público precipitou uma onda de protestos pelo Brasil. 

(BARBOSA-FILHO, 2020, p. 610-611). A combinação da deterioração dos termos de 

troca, depreciação do câmbio e aceleração da inflação acabou com a política de 

acumulação de reservas. A partir de 2013 o problema consistia em suavizar a depreciação 

do câmbio para moderar o aumento da taxa de juros de curto prazo necessário para 

controlar a inflação (OREIRO e D’AGOSTINO, 2017, p.12-13). 

A popularidade de Dilma caiu à medida que os protestos aumentavam. Em 

resposta aos protestos, Dilma reagiu dando mais autonomia a Polícia Federal em casos de 

corrupção, lançando um programa para aumentar o atendimento de saúde em pequenas 

cidades do Brasil (Mais Médicos). Dilma também lançou um pacote de estímulo fiscal 

com uma nova rodada de corte de impostos e de aumento dos subsídios e mais 

transferências para os pobres. Como a taxa de desemprego em 2013 era baixa e a situação 

externa se tornava cada vez mais adversa, com a deterioração dos termos de troca, o 

estímulo fiscal resultou em aumento da inflação com pouco impacto na atividade 

econômica. Com o aumento dos gastos, o governo precisou diminuir sua meta de 

superávit fiscal para 2013, mas ainda precisou recorrer a contabilidade criativa. Desse 

modo, as finanças públicas indicavam uma deterioração fiscal, no final de 2013 

(BARBOSA-FILHO, 2020, p. 613-614). 

Para Dweck e Teixeira (2017, p.34) o que explica a desaceleração e a ausência de 

resposta da atividade econômica aos estímulos fiscais no período de 2011 a 2014 foi uma 

mudança na composição dos gastos do governo Dilma em relação ao governo Lula. No 

governo Dilma houve um aumento dos subsídios em detrimento aos investimentos. E 

dentro dos investimentos ocorreu um aumento da participação daqueles que tem menor 

impacto multiplicador. 

Devido a deterioração fiscal das finanças públicas, se esperava um ajuste em 2014, 

que consistiria em aumento dos impostos e corte dos gastos. Contudo, devido as eleições 

presidenciais em 2014, o governo Dilma decidiu adiar o ajuste contracionista nas contas 

públicas. Apesar da clara necessidade de reformas estruturais para enfrentar os 

desequilíbrios fiscais e monetários no país, a campanha de Dilma prometia aumento dos 

gastos públicos. Contudo, o discurso de aumento dos gastos públicos foi abandonado no 

começo do novo governo, e um ajuste fiscal começou em 2015. Durante 2014 a inflação 

aumentou e o crescimento econômico foi praticamente nulo. A economia brasileira entrou 
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em recessão na segunda metade de 2014. Enquanto Dilma se preparava para o segundo 

mandato, os preços das commodities e os termos de troca continuaram a cair com rapidez, 

e internamente começava-se a falar abertamente em impeachment (BARBOSA-FILHO, 

2020, p. 613-615).  

Após sua reeleição, Dilma anunciou um plano ortodoxo de rápida consolidação 

fiscal, o oposto do que havia defendido na eleição (BARBOSA-FILHO, 2020, p. 615). 

Para De Paula e Oreiro (2019) deste 2015 houve uma mudança em direção à uma política 

econômica ortodoxa. Esta agenda tem apontado para um novo modelo de 

desenvolvimento, baseado em reformas de cunho liberal, como as reformas trabalhistas e 

previdenciária, e a condução de uma política econômica conduzida de forma ortodoxa 

com uma política monetária conservadora e uma política fiscal contracionista. A 

recuperação da recessão ocorrida entre 2014 e 2016 tem se dado de modo lento, podendo 

ser caracterizado uma situação de estagnação, ou seja, uma economia com crescimento 

baixo e estável. 

 Assim, em 2015 tivemos políticas fiscais e monetárias contracionistas, baseadas 

no aumento do resultado primário, elevação da taxa de juro real, liberalização dos preços 

monitorados e cortes nos subsídios. Também houve uma grande queda nos preços das 

commodities e os efeitos da Operação Lava Jato sobre a atividade econômica, o que 

desacelerou ainda mais a economia. Além disso, houve uma grande redução nos preços 

das commodities entre meados de 2014 até o final de 2016 (BARBOSA-FILHO, 2018, 

p.106). O corte de subsídios em conjunto com ajuste dos preços administrados e 

desvalorização cambial resultou em um aumento da inflação. O Banco Central, por sua 

vez, precisou aumentar a taxa de juros básica. O governo esperava que as medidas 

tomadas aumentassem a confianças nos investidores privados, e que a recessão passasse 

rapidamente (BARBOSA-FILHO, 2020, p. 616). 

O ajuste fiscal feito no começo de 2015 foi muito forte de modo que o PIB 

diminuiu mais do que se esperava. Desse modo, o governo Dilma tentou mudar, em 

meados de 2015, sua estratégia de rápida de consolidação fiscal para uma consolidação 

fiscal mais gradual. Entretanto, Dilma não tinha mais apoio do Congresso Nacional ou da 

população para aprovar novas medidas. Desse modo, Dilma foi sofreu um processo de 

impeachment em 2016 (BARBOSA-FILHO, 2018, p.106). 

A depressão da economia em 2015 e 2016 foi causada pela redução da taxa de 

investimento, pela contração da renda real por trabalhador a partir de 2015 e pela 

deterioração dos termos de troca. A redução do investimento foi causada pela compressão 
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dos lucros, resultado do crescimento do salário acima da produtividade e pela 

instabilidade política a partir das eleições de Dilma Rousseff em 2014. A contração da 

renda real por trabalhador foi resultado da aceleração da inflação e crescente desemprego 

a partir de 2015. A deterioração dos termos de troca, por sua vez, provocou uma 

diminuição do valor exportado, o que significou uma redução da rentabilidade dos 

investimentos de setores que se tornaram importante durante o boom de commodities, 

como soja e petróleo (OREIRO e D’AGOSTINO, 2017, p.14-15). 

Em relação a política industrial, ela se manteve praticamente ausente durante e 

depois do período de reformas liberais e da estabilização dos preços em 1994 com a alta 

inflação. Só, a partir de 2004, durante os governos de Lula (2003-2010) e Dilma (2011-

2016) que a política industrial passou a ser uma ferramenta usada para a promoção de 

setores estratégicos com o objetivo de acelerar o processo de mudança estrutural e 

diversificar a estrutura industrial. Nesse período, ocorreram três programas de política 

indústria: a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) em 2004, 

Política de Desenvolvimento produtivo (PDP) em 2008 e o Plano Brasil Maior (BPM) 

em 2011. Todos esses planos tiveram o objetivo de impulsionar o investimento e 

inovação, mas acabaram por repetir os mesmos erros dos período de substituição de 

importação como a falta de seletividade dos setores e de metas de desempenho para as 

firmas que beneficiam dos incentivos públicos, um uso excessivo do crédito subsidiado 

como principal  instrumento de suporte governamental e uma fraca coordenação entre as 

políticas macroeconômicas, industriais e comerciais, como, por exemplo, a recorrente 

tendência de sobrevalorização do real (NASSIF e CASTILHO, 2018, . 36-37). 

O governo Temer começou com a promessa de reduzir a inflação, estabilizar as 

contas públicas e retomar o crescimento. Esperava-se que a economia se recuperasse 

rapidamente após o impeachment de Dilma e a retomada da confiança pelos agentes 

privados. Contudo, em 2016 tivemos um aprofundamento da recessão. A estratégia do 

governo Temer consistia em um ajuste fiscal com reformas de longo prazo. Desse modo, 

foi aprovado no fim de 2016 a PEC do Teto do Gasto que restringe o crescimento real das 

despesas do governo por 20 anos. Acreditava-se que as políticas contracionistas seriam 

compensadas pelas menores taxas de juros e pela retomada da confiança do setor privado. 

O governo também decidiu reduzir a meta de inflação de 2018 em diante. Assim, a taxa 

SELIC diminui gradualmente de outubro de 2016 até março de 2018. A partir daí, a taxa 

SELIC se manteve a mesma até meados de 2019 (BARBOSA-FILHO, 2020, p. 621). 

Contudo, a política monetária tem sido insuficiente para impulsionar a economia. Por essa 
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razão, a taxa de crescimento da economia brasileira entre 2017 e 2019 ficou um pouco 

acima de um por cento. Desse modo, a lenta recuperação tem feito que a taxa de 

desemprego e a utilização da capacidade instalada diminua muito lentamente. Assim, o 

crescimento do investimento e do consumo privado ocorre de maneira lenta, mesmo em 

um cenário com taxas de juros baixas (BARBOSA-FILHO, 2020, p. 625-626). 

As eleições presidenciais de 2018 foram um período de grande incerteza e grande 

polarização política, que terminou com Bolsonaro eleito. A campanha de Bolsonaro 

prometeu liberalizar mercados, desregulamentar as relações de trabalho, abrir a economia 

ao exterior e reduzir o tamanho do Estado. O primeiro ano de Bolsonaro de governo 

começou com uma grande contração fiscal, com o objetivo de aumentar a confiança do 

mercado no Brasil e reduzir o prêmio de risco. Contudo, em razão de um temor de uma 

nova recessão, houve uma injeção de recursos do FGTS na economia, no final de 2019. 

Em relação a política monetária, a taxa SELIC começou a cair em julho de 2016. No 

governo Bolsonaro se deu continuidade a estratégia do governo Temer de esvaziar o 

BNDES para arrecadar fundos, deixando com os bancos privados a tarefa de aumentar o 

crédito. Os bancos privados aumentaram sua oferta de crédito em 2018 e 2019, mas não 

o suficiente para compensar o colapso do BNDES. Além disso, o governo Bolsonaro 

aprovou uma reforma da previdência em 2019 (BARBOSA-FILHO, 2020, p. 624-625). 

Desse modo, a economia pós-depressão de 2015 e 2016 tem se recuperado de 

forma extremamente lenta. A taxa de desemprego diminui muito devagar, sendo que boa 

parte dos empregos criados são de baixa produtividade, especialmente no setor informal 

da economia. Na falta de estímulos fiscais, a principal alternativa para tentar estimular a 

economia está no lado monetário. Assim, a partir de 2016 houve uma redução da inflação 

e na taxa de juros básica da economia. Levando a orientação ideológica do governo 

Bolsonaro, o Brasil tem grande chance de aprofundar o processo de desindustrialização 

da economia, se tornando cada vez mais dependente de produtos primários. Assim, essa 

economia tende a ter um predomínio de empregos informais e de baixa produtividade 

(BARBOSA-FILHO, 2020, p. 630-632). 
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4 – UMA ANÁLISE EMPÍRICA DO PERÌODO DE 2000 A 2020 

 

Feita a análise histórica da economia brasileira na seção 3, nesta seção faremos 

uma análise estatística descritiva dos dados para a economia brasileira entre o ano de 2000 

e 2020. Nosso objetivo é analisar a mudança estrutural ocorrida nesse período, os fatores 

macroeconômicos que influenciaram a mudança estrutural ocorrida e como a mudança na 

estrutura produtiva afetou o crescimento da produtividade do trabalho. Esta seção está 

dividida em duas partes: a primeira parte apresenta a mudança na estrutura produtiva 

ocorrida entre 2000 e 2020; a segunda parte apresenta a influência dos fatores 

macroeconômicos na mudança da estrutura produtiva e como a própria mudança na 

estrutura produtiva influenciou no crescimento da produtividade do trabalho. 

 

4.1 – Mudança na estrutura produtiva brasileira entre 2000 e 2020 

 

Para analisar como aconteceu a mudança na estrutura produtiva brasileira, 

apresentamos a Figura 1, que nos mostra a taxa de variação real ao ano do PIB e dos três 

grandes setores da economia entre 2000 e 2020. 

Podemos dividir o crescimento da economia brasileira em dois períodos: entre 

2000 e 2010, onde houve uma taxa média de crescimento do PIB de 3,76%; e entre 2011 

e 2020 onde houve uma taxa média de crescimento do PIB de 0,3%. Mesmo após a 

recessão de 2015-2016, a taxa de crescimento médio do PIB foi de apenas 1,5% entre 

2017 e 2019, o que mostra a lenta recuperação da economia brasileira pós-recessão. 

O setor com maior crescimento médio durante todo o período foi o da 

agropecuária com taxa média de crescimento de 3,5% entre 2000 e 2020. Assim, fica 

evidente que o setor agropecuário, apesar de ser o setor que mais cresceu entre 2000 e 

2020 não foi capaz de gerar e sustentar altas taxas de crescimento para a economia como 

um todo.  

A incapacidade de o setor agropecuário dinamizar a economia fica evidente no 

período entre 2017 e 2019, onde o PIB cresceu a uma taxa média de 1,5% e o setor 

agropecuário cresceu a uma taxa média de 5,36%. Por sua vez, o setor industrial 

apresentou um crescimento médio de 1,26% entre 2000 e 2020. Entre 2000 e 2010 o setor 

industrial apresentou crescimento médio de 3,24%, enquanto no período entre 2011 e 
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2020 o crescimento médio apresentou taxa negativa de 0,91%. Desse modo, também 

podemos observar que o período de maior crescimento no setor industrial, entre 2000 e 

2010, coincidiu com o período em que a economia brasileira apresentou seu maior 

crescimento. 

Figura 1– Taxa de variação real ao ano do Produto Interno Bruto, agropecuária, indústria e 
serviços 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central (Séries 7326,7237,7328 e 7329) 

O predomínio do setor agropecuário e do baixo dinamismo do setor industrial a 

partir do ano 2000 fica claro com a Figura 2, que nos mostra a evolução de cada setor por 

meio de um índice trimestral entre o primeiro semestre de 2000 e o primeiro semestre de 

2021. 

Enquanto o setor agropecuário saí de um índice de 118,22 no primeiro semestre 

de 2000 para um índice de 243 no primeiro semestre de 2021, o setor industrial saí de um 

índice de 103,23 no primeiro semestre de 2000 para um índice de 135,72 no primeiro 

semestre de 2021. Além disso, o desempenho do setor industrial apresentou seu pico no 

terceiro trimestre de 2013 com o índice de 151,43. A partir do terceiro trimestre de 2013, 

o índice do setor industrial decresce até o quarto trimestre de 2016 com o índice 130,12. 
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Do quarto trimestre de 2016 em diante o índice do setor industrial passa a oscilar em torno 

desse índice sem nunca recuperar o pico atingido no terceiro trimestre de 2013 

Figura 2- Evolução dos setores de agropecuária, indústria e serviços por índice 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE  

 Outro modo de ver o crescimento da importância do setor agropecuário e de 

serviços e a diminuição de importância do setor industrial no PIB é por meio da 

participação de cada setor no PIB (Tabela 1) e da participação do emprego formal em 

cada setor da economia (Tabela 2). 

Ao agregar os setores industriais e de serviços da Tabela 1, temos que entre 2000 

e 2010, o setor agropecuário, industrial e de serviços, varia sua participação relativa no 

PIB em, respectivamente, -0,7%, 0,6% e 0,1%. Já entre 2010 e 2020, os setores agregados 

agropecuário, industrial e de serviços muda sua participação no PIB em, respectivamente, 

2%, -7% e 5%. Desse modo, no período entre 2000 e 2020, observamos que o setor de 

agropecuária ganha cerca de 1,3% de participação do PIB, enquanto o setor industrial 

perde 6,3% e o setor de serviços ganha por volta de 5%. Assim, observamos uma mudança 

regressiva na estrutura produtiva brasileira em direção ao setor agropecuário e de 

serviços. 
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Tabela 1 - Participação setorial do PIB em % (preços correntes) 

Setor/Data 2000 2005 2010 2015 2020 

Agropecuária 5,52 5,48 4,84 5,02 6,83 

Indústria - Extrativa 1,38 3,15 3,33 2,15 2,88 

Indústria - Transformação 15,27 17,36 14,97 12,24 11,3 

Indústria - Eletricidade e gás, água, 
esgoto e limpeza urbana 

3,14 3,37 2,81 2,39 2,93 

Indústria - Construção Civil 6,96 4,59 6,27 5,74 3,3 

Serviços - Comércio 8,11 10,76 12,6 13,3 13,57 

Serviços - Transporte, armazenagem e 
correio 

3,67 3,49 4,29 4,39 4,31 

Serviços - Serviços de informação 4,28 4,56 3,83 3,41 3,49 

Serviços - Intermediação financeira 6,83 7,14 6,8 7,09 7,02 

Serviços - Atividades imobiliárias 12,23 9,32 8,31 9,68 10,26 

Serviços - Outros 16,91 14,77 15,67 17,42 16,22 

Serviços - Administração, saúde e 
educação públicas e seguridade social 

15,69 16,02 16,28 17,18 17,9 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE 

Além da mudança regressiva da estrutura produtiva ocorrida nos setores 

agregados podemos perceber uma mudança estrutural regressiva dentro dos próprios 

setores da indústria e do serviço. Dentro do setor de serviços, o subsetor que mais ganha 

participação relativa no PIB é o subsetor caracterizado por uma menor produtividade, isto 

é, o subsetor de comércio, que ganha cerca de 5,5% entre 2000 e 2020. Já os subsetores 

de serviços de informação, intermediação financeira e atividades imobiliárias, que são os 

subsetores mais dinâmicos e com maior capacidade de incorporação tecnológica dentro 

do setor de serviços, perdem, entre 2000 e 2020, participação relativa no PIB de 0,8%, 

0,2% e 2%, respectivamente. 

Assim como no setor de serviços, o setor industrial também apresenta uma 

mudança estrutural regressiva. Dentro dos quatro subsetores industriais, apenas o subsetor 

extrativista apresentou aumento de participação no PIB entre 2000 e 2020. Os subsetores 

mais dinâmicos da indústria, especialmente o subsetor de transformação, tem uma grande 

perda relativa na participação do PIB. Assim, enquanto o subsetor extrativista ganha cerca 

de 1,5% de participação no PIB, os subsetores de transformação e de construção civil 

perdem, respectivamente, 4% e 3,7% entre 2000 e 2020.   
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Tabela 2 - Empregos formais por setores em % 

Setor/Ano 2000 2005 2010 2015 2019 

Agropecuária 5,4 5,2 4,3 3,7 4 

Indústrias 

extrativas 

0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 

Indústrias de 
transformação 

22,5 22,6 20,8 18,4 17,4 

SIUP10 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 

Construção 6 5 7,1 7 5,5 

Comércio 18,2 20,6 22,1 23,3 23,9 

Serviços 45,7 44,7 43,9 45,7 47,5 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central (Séries 28784, 28785, 28786, 
28787, 28788, 28789, 28790, 28791, 28792, 28793) 

Em relação a participação dos empregos formais em cada setor, a Tabela 2 nos 

mostra, que o setor agropecuário, apesar de ter aumentado sua participação no PIB, 

apresenta uma diminuição da participação nos empregos formais. O setor da indústria de 

transformação e o setor de construção apresentam também grande diminuição na 

participação dos empregos formais, em conformidade com a grande perda relativa no PIB 

de cada setor na economia entre 2000 e 2020. Entre 2000 e 2019, o setor de indústria de 

transformação perde cerca de 5% dos empregos formais. Os setores que apresentam 

aumento de participação do emprego formal são os setores de comércio e de serviços. 

Esses setores aumentam, conjuntamente, cerca de 7% na participação do emprego formal. 

Desse modo, fica claro que entre 2000 e 2020, a estrutura produtiva brasileira está 

apresentando uma especialização regressiva em direção aos setores de serviços e 

agropecuária e uma acentuada perda de participação do setor industrial na dinâmica 

produtiva. É importante notar que essa especialização regressiva ocorre também dentro 

dos setores industriais e de serviços. A grande perda relativa do setor industrial de 

transformação e do setor industrial de construção civil, especialmente entre 2010 e 2020, 

onde esses subsetores perdem, respectivamente, por volta de 3,7% e 3% de participação 

no PIB, coincide com o período de menor crescimento da economia brasileira. Assim, a 

especialização da estrutura produtiva brasileira em setores de baixo conteúdo tecnológico 

e baixa produtividade fornece uma possível explicação para a baixa taxa de crescimento 

                                                           
10 Serviços Industriais de Serviço Público: são os serviços industriais de uso comum como limpeza urbana 

e esgoto, eletricidade e água. 
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e dinamismo da economia brasileiro entre 2000 e 2020 e, especialmente, entre 2010 e 

2020. 

 

4.2 – Produtividade do trabalho, mudança estrutural e macroeconomia. 

 

Para analisar como a mudança da estrutura produtiva brasileira em direção a 

setores de baixa produtividade afetou a evolução da produtividade do trabalho entre 2000 

e 2020, apresentamos a Figura 3 que nos mostra a produtividade do trabalho por hora 

trabalhada e a taxa de crescimento da produtividade do trabalho e a Figura 4 que nos 

mostra a Produtividade Total dos Fatores. 

Figura 3 - Produtividade do trabalho por hora trabalhada em dólares de 2017 e a taxa de 
crescimento da produtividade do trabalho 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Penn World Table11 

A produtividade do trabalho apresentou pouco crescimento entre 2000 e 2020. Em 

2000, a produtividade do trabalho estava em US$16,00 por hora, enquanto em 2019 

estava em US$19,00 por hora (em US$ constantes de 2017). Desse modo, a produtividade 

                                                           
11 A Produtividade do Trabalho foi calculado pela divisão do PIB real a dólares constantes de 2017 pelo 

número de pessoas ocupadas multiplicado pela média anual de horas trabalhadas por pessoas ocupadas. 
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do trabalho por hora trabalhada aumentou apenas 18% durante 20 anos. A taxa média de 

crescimento da produtividade do trabalho foi de 1,64% entre 2001 e 2010, e, de apenas 

0,09% entre o ano de 2011 e 2019. Portanto, o crescimento médio da produtividade do 

trabalho foi muito baixo durante todo o período, sendo que na última década a 

produtividade do trabalho permaneceu estagnada. 

A produtividade total dos fatores (PTF) na Figura 4 corrobora com o baixo 

crescimento da produtividade apresentado na Figura 3, especialmente entre o ano de 2011 

e 2019. A produtividade total dos fatores atinge seu pico, no período analisado, em 2008 

com o índice de 1,15. A partir de 2008 o índice da produtividade total dos fatores diminui 

continuamente até o fim do período analisado em 2019. A curva de tendência polinomial 

explicita a tendência, em um primeiro momento, de leve aumento da PTF na primeira 

metade da década de 2000, e após esse período a tendência de queda contínua da PTF. 

Figura 4 – Produtividade Total dos Fatores entre 2000 e 2019 

 
Fonte: Penn World Table 10.0 

Portanto, o efeito da especialização regressiva da estrutura produtiva, que foi mais 

intensa na década de 2010, se refletiu em um baixo crescimento da produtividade do 

trabalho entre 2000 e 2020, e uma estagnação da produtividade do trabalho na década de 

2010. 
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Partindo de uma abordagem Novo-Desenvolvimentista, os aspectos 

macroeconômicos que levaram a uma mudança regressiva da estrutura produtiva 

brasileira e baixo crescimento da produtividade do trabalho durante esse período se deram 

em razão da sobrevalorização crônica da taxa de câmbio, que acontece principalmente 

pela estratégia de desenvolvimento de crescer com poupança externa, o que significa 

déficit nas transações correntes, e pela alta taxa de juros que, além de também apreciar a 

taxa de câmbio, dificulta o investimento. 

A Figura 5 nos mostra o índice da taxa de câmbio real efetiva e o acumulado em 

12 meses das transações correntes em relação ao PIB. 

Figura 5 - Transações Correntes acumulado em 12 meses em relação ao PIB e Taxa de Câmbio 
Real Efetiva 

  
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Central do Brasil (Série 11752 e 23079) 

Podemos ver pela Figura 5 que, de um modo geral, apreciações no câmbio estão 

relacionados com déficits nas transações correntes, enquanto depreciações cambiais estão 

relacionadas com superávits nas transações correntes. A eleição de Lula em 2002 gerou 

um aumento da incerteza política e um ataque especulativo a moeda brasileira. Isso 

resultou em uma grande desvalorização cambial (BARBOSA-FILHO, 2018, p.104). 

Associado a essa desvalorização cambial temos um superávit nas transações correntes 
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entre 2003 e 2007. A partir de 2007, as transações correntes brasileiras estão 

permanentemente em déficit, de modo que o índice de câmbio real efetivo permanece 

sobrevalorizado a partir desse período. O período com uma taxa de câmbio real apreciada, 

está relacionado com o período de menor crescimento da economia brasileira, da 

produtividade do trabalho e do setor industrial, como pode ser visto na Tabela 1 e nas 

Figuras 3 e 4. 

A permanente sobrevalorização cambial prejudica as empresas manufatureiras de 

disputarem o mercado internacional com as suas concorrentes estrangeiros. Além disso, 

a alta taxa de juros também diminui os investimentos lucrativos disponíveis para as 

empresas. A alta taxa de juros aumenta o rendimento das aplicações financeiras que 

concorrem com os investimentos produtivos. Assim, uma maior taxa de juros faz as 

aplicações financeiras ficarem mais atrativas em relação aos investimentos, diminuindo 

os investimentos produtivos. No longo prazo, a baixa taxa de investimentos torna as 

empresas menos competitivas em relação a suas concorrentes. A Figura 5 nos mostra a 

Formação Bruta de Capital Fixo e a Taxa de Juros anual da economia brasileira entre 

2000 e 2018. A taxa de investimento tem baixa sensibilidade em relação a taxa de juros.  

Figura 6 - Formação Bruta de Capital Fixo em relação ao PIB (%) e a Taxa de Juros ao ano (%) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE e Banco Central (Série 4390) 
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A taxa de juros média durante todo o período foi de 12,6%. Apenas em seis anos 

dos 19 anos analisados, a taxa de juros se manteve em um patamar de um dígito. A 

formação bruta de capital fixo durante todo o período teve uma média de apenas 18,2% 

do PIB. Após a recessão de 2015-2016 a taxa de formação bruta de capital fixo diminui 

para uma média de 15,1% do PIB. A baixa taxa de formação bruta de capital fixo, causada, 

em parte, pela alta taxa de juros vigente no período é um dos principais motivos para a 

baixa taxa crescimento do produto e da produtividade do trabalho durante o período 

analisado. Isso acontece porque um dos meios pelo qual uma empresa aumenta seu 

conteúdo tecnológico e sua produtividade é por meio do investimento em máquinas e 

equipamentos que incorporam o progresso técnico na estrutura produtiva. 

Em resumo, a mudança estrutural ocorrida durante o ano de 2000 e 2020 se 

caracterizou por ser uma mudança estrutural regressiva em direção ao setor da 

agropecuária e do setor de serviços. Essa mudança estrutural regressiva também é 

observada dentro do setor industrial e de serviços, onde o setor industrial de 

transformação e de construção civil perdem participação no PIB e o setor extrativista 

ganha. Dentro do setor de serviços se observa um grande aumento da participação do 

subsetor de comércio no PIB e uma perda de participação dos subsetores de informação, 

intermediação financeira e atividades mobiliárias. Esta mudança foi mais intensa na 

segunda década do período analisado.  

A composição do trabalho formal por setor acompanhou a mudança estrutural na 

economia, sendo que a porcentagem do trabalho empregado no setor terciário (comércio 

mais serviços) aumentou mais de 7% entre 2000 e 2020, enquanto o setor secundário 

apresentou um decréscimo de quase 6% na porcentagem do trabalho empregado. Essa 

mudança estrutural regressiva se refletiu no baixo crescimento da produtividade do 

trabalho durante todo o período, e especialmente na década de 2010, onde a produtividade 

do trabalho permaneceu virtualmente estagnada. Em termos macroeconômicos, a 

mudança estrutural regressiva e o baixo crescimento da produtividade coincidiram com 

uma taxa de câmbio sobrevalorizada, em razão do alto déficit em transações correntes e 

da alta taxa de juros no período. Além de atuar na sobrevalorização cambial, a alta taxa 

de juros doméstica também dificulta os investimentos, o que se refletiu em uma baixa 

taxa de investimento durante o período. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia teve como objetivo analisar a relação entre a mudança na 

estrutura produtiva da economia brasileira e o crescimento da produtividade do trabalho 

e do desenvolvimento econômico brasileiro a partir do ano 2000, usando uma abordagem 

teórica estruturalista kaldoriana e Novo-Desenvolvimentista.  

O estruturalismo parte da ideia de que a estrutura produtiva de um país influencia 

diretamente na taxa de crescimento do nível de renda per capita e na produtividade do 

trabalho. Desse modo, mudanças na estrutura produtiva em direção a setores de alta 

intensidade tecnológica e alta produtividade tendem a estar relacionadas com maior 

crescimento da renda per capita e da produtividade do trabalho. A abordagem kaldoriana 

também considera que a composição setorial da estrutura produtiva é um fator 

fundamental para o aumento da produtividade do trabalho. Essa abordagem associa que 

o setor industrial tem capacidade de influenciar o crescimento econômico e a 

produtividade da economia como um todo, em razão desse setor operar com economias 

crescentes de escala. A maior produtividade do trabalho no setor industrial está 

intimamente ligada à sua maior capacidade de adicionar e criar tecnologia, especialmente 

através do aumento do capital no processo produtivo. 

A abordagem Novo-Desenvolvimentista é uma atualização da teoria estruturalista 

latino-americana principalmente válida para os países de renda média. Essa abordagem 

destaca a importância na taxa de câmbio para o desenvolvimento econômico. O Novo-

Desenvolvimentista argumenta que a taxa de câmbio nos países em desenvolvimento tem 

uma tendência a permanecer sobrevalorizada, seja em razão da estratégia de crescimento 

com poupança externa, o que implica em altas taxas de juros e déficit nas transações 

correntes, ou em razão da doença holandesa. Desse modo, o Novo-Desenvolvimentismo 

defende uma taxa de câmbio que permita que as empresas nacionais em setores de maior 

tecnologia possam competir com concorrentes estrangeiras, ajudando na mudança 

estrutural da economia. 

Dado o referencial teórico, essa monografia faz uma revisão histórica das 

estratégias de desenvolvimento adotadas no Brasil entre 1930 e 2019 e as mudanças 

ocorridas na produtividade do trabalho, na renda per capita e na estrutura produtiva em 

cada estratégia de desenvolvimento. Em suma, podemos dividir o período de 1930 e 2019 

em três: o primeiro período, que vai de 1930 a 1980, é o período da substituição de 
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importação, onde se apresentou grande mudança estrutural da economia em direção a 

setores industrial, grande aumento da renda per capita e da produtividade do trabalho. O 

segundo período, que vai de 1980 até 1994, é um período de transição caracterizado pela 

exaustão do processo de substituição de importação e pelo aumento crônico da inflação. 

A inflação crônica desse período é considerada a responsável pela estagnação da 

produtividade do trabalho e da per capita entre 1980 e 1994. O terceiro período, que vai 

1994 até os dias atuais é caracterizado pelo fim do processo de hiperinflação e pela 

implementação de uma estratégia liberal de desenvolvimento. Apesar da estabilização dos 

preços, o período de 1994 até os dias atuais, não conseguiu colocar a economia brasileira 

em uma trajetória de crescimento da produtividade do trabalho e da renda per capita 

sustentável. 

Feita a revisão histórica das estratégias de desenvolvimento, se analisou, através 

da estatística descritiva, a mudança estrutural ocorrida nesse período, como os fatores 

macroeconômicos influenciaram na mudança estrutural ocorrida e como a mudança na 

estrutura produtiva influenciou no crescimento da produtividade do trabalho. 

A mudança estrutural ocorrida a partir do ano de 2000 se caracterizou por ser uma 

mudança estrutural regressiva em direção ao setor agropecuário e de serviços. Uma 

mudança estrutural regressiva também foi observada dentro dos setores industriais e de 

serviços. Dentro do setor industrial, o setor de transformação e de construção civil perdeu 

participação relativa no PIB, enquanto o setor extrativo ganhou. Já dentro do setor de 

serviços, o setor de comércio ganha participação no PIB, enquanto os setores de 

informação, intermediação financeira e atividades imobiliárias perdem. Desse modo, 

entre 2000 e 2020 observamos uma mudança estrutural em direção aos setores de menor 

produtividade e menor intensidade tecnológica, sendo que essa foi mais intensa na 

segunda década do período. Essa mudança regressiva também foi observada dentro do 

setor industrial e de serviços. 

A composição do trabalho formal por setor acompanhou a mudança estrutural na 

economia. Assim, a porcentagem do trabalho empregado no setor de serviços (comércio 

mais serviços) aumentou entre 2000 e 2020, enquanto o setor industrial apresentou um 

decréscimo na porcentagem do trabalho empregado. Essa mudança estrutural regressiva 

se refletiu no baixo crescimento da produtividade do trabalho durante todo o período 

(0,91% ao ano), e especialmente na década de 2010 (0,09% ao ano). Desse modo, temos 

um processo de desindustrialização em curso a partir de 2010.  Como argumenta a teoria 
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kaldoriana, uma especialização em setores de menor intensidade tecnológica significou 

um baixo crescimento da produtividade do trabalho 

Em termos macroeconômicos, a mudança estrutural regressiva e o baixo 

crescimento da produtividade coincidiram com uma taxa de câmbio sobrevalorizada, em 

razão do alto déficit em transações correntes e da alta taxa de juros no período. Além de 

atuar na sobrevalorização cambial, a alta taxa de juros doméstica também dificulta os 

investimentos, o que se refletiu em uma baixa taxa de investimento durante o período. 

Uma taxa de câmbio sobrevalorizada dificultando a mudança estrutural em direção a 

setores de maior intensidade tecnológica é o argumento defendido pelo Novo-

Desenvolvimentismo. 

Assim, a análise feita nessa monografia relacionou a estagnação da produtividade 

do trabalho na economia brasileira entre 2000 e 2019 com uma mudança na estrutura 

produtiva do país no sentido de uma especialização em setores de baixo valor agregado e 

baixo conteúdo tecnológico que foi influenciada por uma taxa de câmbio sobrevalorizada. 

Desse modo, é preciso que a economia brasileira reverta a tendência da mudança 

estrutural regressiva para uma mudança estrutural que realoque a mão-de-obra em direção 

a setores de maior produtividade do trabalho e com maior intensidade tecnológica. Essa 

mudança estrutural é um fator essencial para que que se consiga aumentar a produtividade 

do trabalho e a renda per capita de forma sustentável, recolocando o Brasil em uma 

trajetória de convergência. 
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