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Resumo
Após anos de intensa preocupação com a estabilização monetária, ajustes fiscais
recessivos e com os processos de liberalização comercial e financeira, o Brasil voltou sua
atenção para o processo de desenvolvimento econômico – entendido neste trabalho como
emanado de uma mudança estrutural e qualitativa da pauta produtiva – e formulou três
políticas industriais de longo prazo entre 2003 e 2014, período aqui contemplado. A
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE – 2003), a Política de
Desenvolvimento Produtivo (PDP – 2008) e o Plano Brasil Maior (PBM – 2011) foram
concebidos durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) e tiveram como
objetivo maior a retomada do desenvolvimento industrial via inovação e difusão de novas
tecnologias. Nesta dissertação, mostraremos que os resultados quantitativos e qualitativos
medíocres dessas agendas industriais estão largamente relacionados à falta de
harmonização entre as esferas de política econômica durante o período. Para tal,
analisaremos a literatura econômica que trata sobre política industrial e sua articulação
com a gestão macroeconômica e estudaremos os casos bem-sucedidos da Coréia do Sul
e de Taiwan, que se desenvolveram tardiamente adotando políticas industriais e
tecnológicas de longo prazo em harmonia com agendas macroeconômicas de curto prazo
que garantiram a competitividade das indústrias locais no comércio internacional.
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Abstract
After years of intense concern about monetary stabilization, recessive fiscal
adjustments as well as commercial and financial liberalization, Brazil has turned its
attention to the process of economic development - understood in this work as emanating
from structural and qualitative changes in the productive pattern - and formulated three
long-term industrial policies between 2003 and 2014, the period covered here. The
Foreign Trade, Technological and Industrial Policies (Política Industrial, Tecnológica e
de Comércio Exterior, PITCE - 2003), the Policy for Productive Development (Política
de Desenvolvimento Produtivo, PDP - 2008) and the Major Brazil Plan (Plano Brasil
Maior (PBM - 2011) were conceived during the governments of the Partido dos
Trabalhadores (PT) and were designed with the goal of boosting the industrial
development via innovation and the diffusion of new technologies. In this dissertation we
will show that the quantitative and qualitative results of the industrial agendas are largely
related to the harmonization between the spheres of economic policy. To this end, we will
analyze the economic literature dealing with industrial policy and its articulation with
macroeconomic management and study the well succeeded experiences of South Korea
and Taiwan, by adopting long-term active industrial and technological policies in
harmony with short-term macroeconomic regimes that ensured the competitiveness of
local industries in international trade. We will also show that the recent Brazilian
underperformance has been explained by the lack of the connection between the industrial
policy and its macroeconomic regime.
Keywords: economic development; industrial policy; macroeconomic regime.
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Introdução
Adam Smith (1776), através do conceito de divisão social do trabalho, foi o primeiro
autor a introduzir, implicitamente, na literatura econômica a ideia de retornos crescentes
de escala e destacar a importância de setores dinâmicos para o processo de
desenvolvimento econômico. Nessa perspectiva, as vantagens da especialização
funcionariam como a base de uma economia social, isto é, a noção de divisão do trabalho
seria o fundamento principal do que Smith (1776) entendia como progresso autogerador
ou progresso econômico. De acordo com McCombie e Thirlwall (1994), a divisão social
do trabalho era necessária pois dela se originavam os ganhos de produtividade, que, por
sua vez, dependeriam do tamanho do mercado; assim, dado que a expansão de um
mercado implica o aumento de outros mercados, os ganhos de produtividade gerados a
partir do crescimento de um dado mercado são externados a outros mercados, elevando a
produtividade média da economia como um todo.
Contudo, foi com os autores precursores do desenvolvimentismo clássico que essa
suposição ganhou força e forma. Rosenstein-Rodan (1943), Prebisch (1949) e Lewis
(1954) foram os primeiros e mais notáveis autores estruturalistas; mas foi Kaldor (1957,
1966, 1966b, 1970, 1972), a partir dos ensinamentos de Young (1928) e de Verdoorn
(1949), que mostrou que, pelo fato de as economias de escala estática e dinâmica1 serem
mais facilmente encontradas no setor manufatureiro2, a produtividade agregada crescerá
tão mais rapidamente quanto mais crescer e se diversificar o setor industrial no âmbito
da economia. Assim, a industrialização, ou mais amplamente – uma vez que é da indústria
de transformação que emanam as principais fontes geradoras e difusoras de progresso
tecnológico -, a produção de bens e serviços tecnologicamente sofisticados, funciona
como um mecanismo poderoso para promover o desenvolvimento econômico e o

1

O caráter estático diz respeito à escala e ao tamanho das unidades produtivas e tem um relacionamento
intrínseco com o que Kaldor chama de manufacturing, isto é, ao duplicar, por exemplo, as dimensões
lineares do equipamento utilizado, a superfície aumenta ao quadrado e o volume ao cubo; por outro lado,
os retornos de cunho dinâmico se referem às economias originadas pelo progresso técnico “induzido”, ou
seja, aos ganhos obtidos através de learning-by-doing (Arrow, 1962) e de economias externas (quando
setores dentro da indústria geram demanda entre eles, ocasionando um “encadeamento para frente e para
trás” positivo - Hirschman (1961)). Os ganhos dinâmicos são ainda mais relevantes do que os estáticos,
porque aqueles implicam a deflagração e sustentação do processo de desenvolvimento econômico no longo
prazo.
2
Por setor manufatureiro (manufacturing, em inglês) entende-se a indústria de transformação.
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processo de convergência relativa (catching up) de um país atrasado para níveis mais altos
de renda per capita, compatíveis com as economias desenvolvidas (Nassif et al., 2017).
Contrapondo-se à teoria convencional, Kaldor (1972) argumenta que a orientação
supply-side ou supply-driven, ao relegar o crescimento econômico a um conjunto limitado
de parâmetros exógenos, acaba por se tornar irrealista e incapaz de explicar teoricamente
por que há diferenças entre as taxas de crescimento da oferta total de fatores e da
produtividade dos países desenvolvidos, de um lado, e dos países em desenvolvimento,
de outro3. Com efeito, optamos por uma abordagem alternativa à teoria convencional, ou
seja, uma abordagem que considera que o desenvolvimento econômico é puxado e
também restringido pela demanda agregada, e não mais somente pela oferta agregada.
Em outras palavras, as taxas de crescimento dos países desenvolvidos diferem das taxas
de crescimento dos países em desenvolvimento porque o crescimento da demanda difere
entre eles (McCombie e Thirlwall, 1994). Essa abordagem heterodoxa parte do
argumento de que o fraco desempenho da produtividade deve ser considerado o resultado
– e não a causa - do fraco crescimento da produção e da demanda. Assim, a produtividade
do trabalho crescerá mais rapidamente quando o crescimento da produção acelerar, uma
vez que os empresários serão induzidos a usar os insumos (capital e trabalho) de forma
mais eficiente em termos estáticos e, principalmente, dinâmicos4. Caso a demanda
agregada seja relativamente fraca, a economia se adaptaria a um modelo de crescimento
pautado em atividades tradicionais e informais, acabando por gerar uma redução ou
estagnação da produtividade geral do trabalho (Ocampo, Rada e Taylor, 2009).
Torna-se necessário ressaltar, todavia, que discordar da teoria tradicional não
significa dizer que não haja possibilidade de haver restrições pelo lado da oferta ao
crescimento econômico de longo prazo, ou que não seja necessária a adoção de políticas
também voltadas à oferta agregada. Entretanto, de acordo com Kaldor (1966), existem

3

De acordo com a visão convencional, a taxa de crescimento do produto de um país no longo prazo é
composta pelo crescimento do estoque de capital, pelo crescimento da força de trabalho (determinado pela
taxa de crescimento populacional) e pelo crescimento da produtividade total dos fatores (PTF), sendo esta
obtida pelo modelo como um resíduo (sobretudo no plano empírico); dessa forma, os países desenvolvidos
diferem dos países em desenvolvimento em termos de taxa de crescimento do produto per capita porque há
diferenças entre eles no que tange ao crescimento dos fatores e da produtividade média da economia.
4
Ganhos de produtividade têm o papel de reduzir o custo unitário do trabalho (custo unitário do trabalho =
salário real/produtividade do trabalho), podendo elevar a lucratividade, bem como as condições
competitivas e, por consequência, aumentar as exportações e o investimento em capital físico; mas também
há a chance de ocorrer uma queda na demanda efetiva se os ganhos de produtividade não forem
compensados inteiramente pela expansão da produção, causando uma queda no emprego e,
consequentemente, no consumo da massa de trabalhadores (Britto e Romero, 2011).
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forças internas capazes de relaxar as restrições do lado da oferta no longo prazo: uma
eventual escassez de insumos produtivos ou de máquinas e equipamentos poderia ser
suprida, durante longo período de tempo, por meio das importações, ao passo que uma
virtual restrição da oferta de trabalho poderia ser relaxada pela introdução de mudanças
tecnológicas poupadoras de mão-de-obra. A propósito, as inovações poupadoras de
trabalho tendem a ser induzidas pela própria competição inerente ao capitalismo. (Nassif
et al., 2017).
Nos países atrasados, a dinâmica do processo desenvolvimento apresenta três
implicações fundamentais: (i) variações no “subemprego”5 desempenham um papel
essencial tanto no sentido de garantir mão-de-obra que facilita a expansão dos setores
modernos quanto no que tange à absorção do excesso de força de trabalho quando esse
crescimento fica aquém do esperado; (ii) há uma relação causal íntima entre a mudança
estrutural em direção aos setores dinâmicos e modernos (segmentos da indústria
manufatureira e do setor de serviços high tech) e o consequente crescimento da
produtividade média da economia; e (iii) a hipótese marcante do arcabouço teórico
keynesiano-kaldoriano é que a acumulação e a diversificação de capital são amplamente
determinadas pela demanda agregada (inclusive nos países de renda média),
principalmente pelo crescimento das exportações líquidas (Ocampo, Rada e Taylor, 2009,
capítulo 8).
Entendendo o incentivo ao desenvolvimento industrial – ou à criação e/ou ao
fortalecimento de segmentos e atividades que produzem bens e serviços de alto conteúdo
tecnológico e de alta elasticidade-renda da demanda no longo prazo – como uma condição
necessária para a sustentação do crescimento econômico ao longo do tempo, o Estado
passa a ter um papel central no processo de desenvolvimento econômico de um país, uma
vez que o desenho e a implementação de uma política industrial são entendidos como
condição sine qua non para o sucesso do processo como um todo. Nesses termos, Rodrik
(2008a), em seu notável trabalho “Industrial Policy: Don´t Ask Why, Ask How”,
argumenta que, embora haja suportes teórico e empírico suficientes para a adoção de
políticas industriais, o problema central é como implementá-la, de forma eficaz, na
prática. Particularmente, o sucesso da política industrial adotada por cada país depende

5

Mão-de-obra empregada em setores, segmentos e atividades de baixa produtividade e/ou que operam sob
retornos constantes ou decrescentes de escala.
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de fatores específicos a ele inerentes (instituições, ambiente político, crises externas,
fatores históricos e, principalmente, da harmonização com o regime macroeconômico).
Na mesma direção, Chang (1994, cap. 4) aponta que, em contexto de
desenvolvimento tardio (i.e, desenvolvimento com base em tecnologias “emprestadas”),
dois fatores fazem com que as empresas dos países atrasados necessitem de incentivos
adicionais, por parte de seus governos, para a adoção de novas tecnologias: primeiro,
essas firmas (ou indústrias) não possuem acesso adequado ao capital social (mão-de-obra
qualificada e infraestrutura física, principalmente) necessário para o andamento do
processo de desenvolvimento industrial, enquanto que as empresas dos países
desenvolvidos, além de terem este acesso, não pagam os custos totais por sua utilização
(Abramovitz, 1986); e, segundo, o incentivo é essencial porque a tecnologia possui
determinados elementos que não podem ser codificados a priori e, assim, ela requer, em
boa parte dos casos, um indeterminado período de aprendizado (“possivelmente
infinitamente longo”). Ainda de acordo com o autor, tanto a Alemanha como os países
do Leste Asiático que se desenvolveram tardiamente tiveram um Estado forte no sentido
de garantir, através de proteções tarifárias e outros estímulos concedidos pelos policy
makers (subsídios à produção, créditos subsidiados, etc.), o incentivo necessário para a
inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias, que, por sua vez, foram sendo
difundidas para todo o sistema econômico, elevando a produtividade média da economia
e, consequentemente, construindo pilares para a sustentação do crescimento econômico
no longo prazo.
Ainda sobre a importância da adoção de políticas industriais, Amsden (2001, p.
185-189) sustenta que após a Revolução Industrial, exceto Hong Kong e Suíça – muito
por conta das especificidades históricas do período de industrialização de ambos os países
-, não houve qualquer experiência de processo de desenvolvimento econômico bemsucedido que tenha sido resultado de práticas de laissez-faire e/ou adesão incondicional
ao livre-comércio nos planos bilateral, regional ou multilateral. Nesses termos, Chang
(2004) destaca que as políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento industrial que
são consideradas atualmente “más políticas” (subsídios à exportação, proteção aduaneira,
entre outras), foram largamente utilizadas pelos países desenvolvidos em seus respectivos
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processos de desenvolvimento econômico, e que, sem a adoção de tais práticas, esses
mesmos países não estariam na posição privilegiada que atualmente se encontram6.
Exposto o marco teórico, um fato estilizado concernente à economia brasileira é
que ela experimenta uma situação paradoxal em que a relativa estabilidade de preços
ainda não permitiu a retomada da taxa de crescimento real do PIB a um ritmo
suficientemente grande para aumentar a acumulação e a inovação de capital, bem como
para promover mudanças estruturais e o catching up (Nassif, Bresser-Pereira e Feijó,
2017). Partindo desse entendimento, esta dissertação tem três objetivos principais, a
saber: (i) abordar a relevância da adoção de políticas industriais ativas no contexto do
desenvolvimento tardio, levando-se em consideração as recomendações da literatura
teórica e as experiências recentes bem-sucedidas de desenvolvimento econômico via
industrialização; (ii) destacar a importância da articulação entre as esferas de política
econômica – particularmente as políticas industrial e macroeconômica - para a
sustentação do crescimento econômico no longo prazo; e (iii) apresentar as políticas
industriais adotadas no Brasil entre 2003 e 2014, bem como analisar e discutir seus
resultados quantitativos e qualitativos, indagando se houve ou não harmonização entre
tais políticas e o regime macroeconômico no período. Para alcançarmos estes objetivos,
pretendemos responder as seguintes perguntas principais:
(i) as políticas industriais adotadas pelo governo brasileiro entre 2003 e 2014 foram
compatíveis com as recomendações da literatura econômica teórica?
(ii) houve harmonização entre as políticas industriais e o regime macroeconômico
adotados no período?
A partir do marco teórico, dos objetivos e das questões apresentadas, a hipótese
principal dessa dissertação é que, devido à fraca - e, até certo ponto, inexistente articulação entre as políticas industriais e a política macroeconômica adotadas entre 2003
e 2014, observaram-se resultados quantitativos e qualitativos pífios em termos de
mudança estrutural e competitividade internacional, o que acabou afetando
negativamente o processo de desenvolvimento econômico brasileiro. Para responder às
questões principais e demonstrar nossa hipótese, seguiremos os seguintes passos
metodológicos: na parte teórica, faremos uma análise crítica da literatura relacionada ao

6

Sobre os fatos estilizados acerca do subdesenvolvimento e desenvolvimento econômico no âmbito
estruturalista, ver Nassif (2019).
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tema da dissertação; e, com respeito às evidências empíricas, utilizaremos dados
quantitativos e qualitativos extraídos de fontes primárias e secundárias disponíveis para
o período sob análise.
Esta dissertação está dividida em três capítulos, além desta Introdução e da
Conclusão. O Capítulo 1 discute a adoção de políticas industriais nos sentidos micro e
macroeconômico, mais especificamente: apresenta a definição, a relevância e a
abrangência das políticas industriais; “como” suas agendas devem ser implementadas; e
os instrumentos que, convencionalmente, fazem parte do escopo das políticas industriais.
Além disso, também é abordada a importância da sinergia entre as esferas de políticas
industrial e macroeconômica, com ênfase na relação entre taxa de câmbio real e
desenvolvimento nacional.
O Capítulo 2 analisa dois casos de desenvolvimento econômico bem-sucedidos
via industrialização no Leste Asiático, a saber: Coréia do Sul e Taiwan. A análise de
experiências bem-sucedidas é relevante não porque sirva de regra de bolso a ser aplicada
in totum pelos países que ainda não lograram o catching up, mas porque pode apontar
eventuais falhas no percurso destes últimos que, se não corrigidas, podem levá-los ao
fracasso (falling behind).
O Capítulo 3 analisa a experiência brasileira entre 2003 e 20147, com ênfase na
discussão das políticas industriais adotadas e na inter-relação destas com o regime
macroeconômico prevalecente no período.

7

O período marca o governo do Partido dos Trabalhadores (PT), primeiro com Luiz Inácio “Lula” da Silva
(2003 – 2010) e, posteriormente, com Dilma Rousseff (2011 – 2014). Dilma também ganha as eleições em
2014 e reassume a presidência no ano seguinte, se mantendo no cargo até abril de 2016, quando se iniciou
o processo de impeachment (com seu vice, Michel Temer, assumindo provisoriamente a presidência),
culminando na queda final em agosto de 2016. Por conta de todo o caos político que se iniciou já no começo
do ano de 2015, quando o candidato perdedor (Aécio Neves) disse publicamente que não aceitaria o
resultado final da eleição, entendemos que seria mais adequado não analisar nesta dissertação o período
2015 – 2018 (Dilma/Temer).
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Capítulo 1
A articulação entre a política industrial e o regime macroeconômico
Introdução ao capítulo
Neste capítulo, analisaremos, primeiramente, a política industrial e o seu papel no
processo de desenvolvimento econômico, e também o regime macroeconômico que, em
harmonia com a política industrial, pode garantir um ambiente propício para elevados
investimentos nos setores produtivos da economia. Para tal, buscaremos na literatura a
abordagem

das

três

principais

vertentes

teóricas

(liberal,

neoclássica

e

neoschumpeteriana/estruturalista, com ênfase na última) sobre as definições de política
industrial e a relevância de sua utilização para fomentar e sustentar o crescimento da
produtividade média e promover a difusão de novas tecnologias no sistema econômico
como um todo. Além disso, abordaremos também a abrangência e as três dimensões de
instrumentos (horizontal, vertical e de fronteira) normalmente utilizados pelos policy
makers, e “como” tais instrumentos podem efetivamente atingir de maneira positiva os
agentes econômicos. Por fim, em relação ao debate da esfera de política macroeconômica,
abordaremos na seção dois deste capítulo os mecanismos de gestão dos preços
macroeconômicos (em especial, juros e câmbio reais) que são mais capazes de sustentar
os efeitos positivos do desenvolvimento industrial ao longo dos anos.

1.1 A política industrial de longo prazo
Antes de nos aprofundarmos no debate, consideramos neste capítulo que o objetivo
principal da Economia enquanto ciência é compreender e propor caminhos para o
desenvolvimento econômico de todos os países considerados pobres, isto é, com níveis
muito reduzidos de renda per capita e condições de bem-estar. Este processo se
caracteriza pela transição do subdesenvolvimento rumo ao desenvolvimento em termos
dos níveis de renda per capita e produtividade alcançados (Nassif, 2019). Vamos
considerar também que o meio para se alcançar esse objetivo passa necessariamente pela
adoção de políticas econômicas ativas - de ações resultantes de estratégias públicas
implementadas pelo Estado em harmonia com o mercado (Peres e Primi, 2009) - em prol
do desenvolvimento econômico nacional.
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Nessas circunstâncias, a política econômica deve ter a capacidade de afetar as
variáveis agregadas no curto prazo (ambiente macroeconômico – políticas fiscal,
monetária e cambial) e também os agentes econômicos no médio e longo prazo (âmbito
microeconômico – políticas tecnológicas, científica, de concorrência). Mais
especificamente, as políticas microeconômicas têm o papel de determinar a estrutura
física, humana e social e a qualidade setorial da produção industrial, enquanto que as
políticas macroeconômicas moldam a dimensão das variáveis agregadas8 (Chang, 1994;
Peres e Primi, 2009).
Além disso, é um fato estilizado que o sucesso dos processos de desenvolvimento
econômico dos países ricos está diretamente ligado a políticas industriais bem desenhadas
e sobretudo bem aplicadas; de acordo com Ocampo, Rada e Taylor (2009, capítulo 8), os
países que promoveram a mudança estrutural9 de maneira exitosa adotaram políticas
industriais em sentido amplo. E o sucesso das políticas industriais, por sua vez, depende
fundamentalmente de um regime macroeconômico que propicie, além da estabilidade dos
preços, também as condições necessárias para o crescimento e fortalecimento dos
segmentos e das atividades industriais e de serviços que operam com retornos crescentes
de escala no sentido estático (redução do custo unitário pela variação da produtividade de
um período para o outro) e dinâmico (redução do custo unitário pelo acúmulo de
conhecimento e nível de produto acumulado até determinado período), e que, portanto,
são os setores que funcionam como motor do desenvolvimento e como veículo de
tecnologia e progresso técnico para todo o sistema econômico.
Nesse sentido, Chang (2004) também nos mostra que os processos de
desenvolvimento econômico dos países ricos lograram êxito justamente porque
utilizaram políticas industriais em harmonia com os regimes macroeconômicos. Contudo,
ainda segundo o autor, a partir da década de 1980, as recomendações das principais
instituições econômicas aos países de renda baixa e média que buscavam concluir seus

8

A estrutura física diz respeito aos modais de transporte; à distribuição de agua e energia elétrica; entre
outros. Já a estrutura humana trata da capacitação dos trabalhadores (efetivos e potenciais) para absorver
as inovações e novas tecnologias (novas formas de produção, nova alocação de recursos e/ou novos bens e
serviços produzidos) emanadas do upgrade industrial. Por fim, a estrutura social é, nada mais, que o tecido
social formado pela interação produtiva entre as estruturas física e humana.
9
Por mudança estrutural, entende-se a transferência de mão-de-obra e de capital dos setores atrasados
(menos dinâmicos, de subsistência ou simplesmente que produzem bens e serviços de baixa elasticidaderenda da demanda) para os setores modernos (intensivos em mão-de-obra qualificada e em capital, que
operam com retornos crescentes de escala no sentido estático e dinâmico e que produzem bens e serviços
de alta elasticidade-renda da demanda).
17

processos de desenvolvimento foram estipuladas no sentido contrário; em outras palavras,
as políticas implementadas pelos países ricos ao longo de seus processos de
desenvolvimento passaram a serem vistas como “políticas ruins”, fazendo com que o
espaço de atuação macroeconômica dos governos dos países atrasados fosse reduzido e
que a política industrial em sentido amplo fosse substituída pelos “benefícios” das
liberalizações comercial e financeira, fazendo com que a “melhor” política industrial
fosse justamente não ter uma política industrial10.

1.1.1 Definição e relevância da política industrial
A política industrial é definida de diferentes maneiras pela literatura econômica que trata
desse tema. Nesta dissertação, vamos usar uma combinação das definições11 descritas por
Pinder (1982), Landesmann (1992) e Chang (1994; 2004): a política industrial em sentido
amplo é entendida como um conjunto de políticas públicas cujo objetivo é promover e
fomentar o desenvolvimento produtivo, estrutural, científico, humano e tecnológico de
segmentos da indústria manufatureira e do setor de serviços considerados estratégicos
para a mudança estrutural em prol do desenvolvimento nacional e da realização do
catching-up12. Além disso, a política industrial deve ser entendida de forma sistêmica,
integrada ao rol de políticas econômicas (científica e tecnológica, comercial, educacional,
de infraestrutura e macroeconômica), cujo objetivo principal é sustentar o avanço da
produtividade e do crescimento econômico no longo prazo. Essa definição, juntamente
com o seu objetivo, destaca a importância de se diferenciar qualitativamente as atividades
econômicas, isto é, diferenciar os setores e segmentos sujeitos a retornos crescentes de
escala dos que operam sob retornos constantes ou decrescentes, já que aqueles são os que
têm maior capacidade de gerar crescimento da produtividade e disseminar progresso
tecnológico para o sistema econômico como um todo (Kaldor, 1966; Chang, 2004).

10
Esse modelo neoliberal foi seguido por diversos países, incluindo o Brasil, e seus efeitos retrógados sobre
o setor industrial podem ser observados: Rodrik (2016) destaca que somente a região asiática não entrou
no processo de desindustrialização prematura entre 1980 e 2013, fato que pode ser observado pela
participação média da sua indústria de transformação que passou de 16% para 28% do PIB (a preços de
2005) nesse período; enquanto que no Brasil, por exemplo, a mesma participação se reduziu de 21% para
13% do PIB no mesmo período (a preços de 1995, tendo como fonte o IBGE).
11
Sobre outras definições de política industrial, ver Peres e Primi (2009).
12
Nesta dissertação, usamos o termo catching-up no sentido estritamente macroeconômico, ou seja, no
sentido de convergência relativa em termos de nível de renda per capita e produtividade dos países em
desenvolvimento rumo ao nível encontrado nos países ricos. A ideia aqui não é tratar do tema de catchingup em termos microeconômicos (em determinados setores industriais).
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A relevância da política industrial também é vista de maneiras distintas na
Economia. Neste capítulo, destacamos brevemente dois posicionamentos ortodoxos
(liberal ou laissez-faire, e a corrente neoclássica de falhas de mercado) e de forma mais
detalhada o posicionamento heterodoxo referente à vertente SES13 (ver Tabela 1). Além
dessas abordagens, há também a discussão pioneira de List (1841), na qual o autor
defendeu a teoria de proteção à indústria nascente de países em estágio pré-industrial,
através de esforços de política industrial, sob o argumento de que o nascimento, o
crescimento e o fortalecimento de um conjunto de indústrias manufatureiras poderiam
sustentar e dinamizar o desenvolvimento econômico desses países (Nassif, 2000).
A teoria liberal, sustentada pelo Consenso de Washington14, prega o ideal de
laissez-faire (livre mercado), argumentando que as livres forças do mercado, que
teoricamente opera sob concorrência perfeita (sem barreiras à entrada, indivíduos
tomadores de preço, informações completas, etc.), são plenamente capazes de selecionar
de maneira automática os setores e as firmas a fim de alocar eficientemente os fatores de
produção (trabalho e capital). Portanto, não só não haveria a necessidade da adoção de
política industrial, como a intervenção governamental nos meios produtivos acabaria
distorcendo os mecanismos de mercado e, consequentemente, forneceria uma alocação
“subótima” de capital e trabalho, comparada com a suposta alocação ótima alcançada pelo
livre mercado15 (Peres e Primi, 2009).
O arcabouço teórico neoclássico, pautado no princípio das vantagens
comparativas16 proposto por Ricardo (1817), também argumenta que a situação first best
seria a ausência de políticas industriais sob forma de intervenção do governo, ou seja, a
melhor forma de fazer política industrial é justamente não a fazer (laissez-faire no plano
doméstico e livre comércio no âmbito internacional). Todavia, os neoclássicos admitem
a possibilidade da adoção de política industrial no diz respeito à correção de distorções

13

Peres e Primi (2009) definem a chamada síntese SES (Neoschumpeterianos, Evolucionistas e
Estruturalistas) como o trabalho conjunto de estruturalistas latino-americanos (Prebisch, Furtado, Pinto e
Ocampo, entre outros), desenvolvimentistas schumpeterianos como Chang, Reinert e Stiglitz e
evolucionistas como Nelson, Winter, Freeman, Dosi, Soete, Pérez, Arthur e Cimoli.
14
Sobre uma definição mais completa do Consenso de Washington, ver Williamson (1990).
15
Para um debate mais contemporâneo do liberalismo e da visão da política industrial como sendo
desnecessária e contra produtiva, ver Krueger (1990).
16
De acordo com a teoria das vantagens comparativas sintetizada em Krugman e Obtsfeld (2005, cap. 4),
países abundantes em determinado recurso (trabalho, capital ou recursos naturais) teriam o melhor resultado
no comércio internacional ao se especializar na produção de bens que utilizam de maneira intensiva esse
(s) recurso (s) que lhe é (são) abundante (s).
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ou falhas de mercado (existência de bens públicos, ausência de condições totalmente
competitivas e presença de externalidades) que afastam a economia de seu funcionamento
ótimo. Vale destacar que, embora a política industrial seja admitida nessa situação, para
os neoclássicos, os benefícios obtidos por esse tipo de atuação estatal são considerados
resultados second best, pois o setor

privado, mesmo incorrendo em situações de

informação assimétrica17, ainda teria mais capacidade do que o governo de enxergar os
setores e segmentos que sofrem com as distorções, podendo, assim, promover uma
autorregulaçao e uma redistribuição dos recursos produtivos com o intuito de recolocar a
economia em seu nível ótimo, sem a necessidade de intervenção governamental18 (Nassif,
2003).
A síntese SES, por sua vez, questiona as conclusões normativas do modelo
neoclássico e as hipóteses adotadas por esta corrente teórica. Em relação às conclusões
normativas do modelo, a vertente SES entende que o princípio das vantagens
comparativas que norteia o modelo neoclássico explica a especialização produtiva de
determinado país somente no sentido estático (curto prazo), já que o modelo parte da
hipótese de que entre as fases de transição de uma economia autárquica rumo à adesão ao
livre-comércio, a renda do país se mantém inalterada (Krugman e Obstfeld, 2005), não
havendo, então, garantias de que a especialização produtiva com base nos recursos
abundantes traria benefícios também no médio e longo prazo (sentido dinâmico),
impactando positivamente no processo de desenvolvimento econômico.
Já em relação às hipóteses adotadas pela vertente neoclássica, a corrente teórica
SES entende que aquela supõe situações que somente conseguem se sustentar em
ambientes pouco realistas. De fato, a hipótese de maximização de lucro sob concorrência
perfeita19 em todos os mercados, a consequente hipótese de funções de produção lineares,

17

Segundo Rodrik (2004), dado que no momento do surgimento de atividades inovadoras não há
informação completa disponível para os agentes privados, pode haver uma elevação do nível de incerteza
acerca da possibilidade de sucesso de tais atividades, acarretando, então, aumento do custo de oportunidade
e perda de rentabilidade dessas atividades.
18
Rodrik (2008) argumenta que, para os neoclássicos, o governo não teria a capacidade de identificar de
maneira precisa os segmentos, setores ou atividades relevantes sujeitos a imperfeições de mercado, podendo
cometer erros que estimulem setores incapazes de criar spillovers, ou seja, incapazes de transbordar
progresso técnico para outras atividades da economia e promover o crescimento da produtividade média do
país. São as chamadas “falhas de governo” (Richardson, 1960; Williamson, 1975).
19
Quando não é assumida a estrutura de concorrência perfeita, a teoria neoclássica trabalha com modelos
de concorrência monopolística, pois estes apresentam resultados similares em termos de bem-estar em
relação aos modelos de concorrência perfeita, visto que em estruturas monopolísticas há a suposição de
ausência total de barreiras à entrada de empresas rivais.
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homogêneas e bem-comportadas, a necessidade de se assumir que o capital é inteiramente
“maleável”20, a suposição de que não há progresso técnico – exceto do tipo Harrod neutro
– e a hipótese de perfeita mobilidade nos fatores e ausência de custos nesse processo21
parecem fazer da teoria neoclássica uma teoria pouco aplicável para o “mundo real”
(Kaldor, 1966b).
A Tabela 1 resume os três tipos de abordagens teóricas apresentados e suas
respectivas motivações que justificam a intervenção ou não do Estado no processo de
desenvolvimento industrial de um país, conforme analisado anteriormente.

Tabela 1: A relevância da política industrial nas correntes teóricas
A política
industrial é
necessária?

Tipos de abordagem teórica

Razões para intervenções ou não do Estado

Não

Liberal ou laissez-faire

O mercado seleciona automaticamente os setores e
firmas para garantir a alocação eficiente de recursos.

Sim

Correção de falhas de mercado

Sim

Síntese SES

Políticas públicas são necessárias para corrigir
distorções do mercado e para garantir a provisão de
bens e serviços públicos. Deve haver um balanço
entre falhas do mercado e do governo. Admitem,
preferencialmente, políticas industriais restritas, de
corte horizontal*.

Políticas públicas introduzem assimetrias e permitem
explorar oportunidades tecnológicas. Leva em
consideração as diferenças setoriais e visa promover
o acúmulo de capacidades e conhecimentos.
Admitem políticas industriais amplas, de corte
horizontal e vertical*.
Nota: *: Ver Subseção 1.1.2, a seguir.
Fonte: Peres e Primi (2009, p. 20).

Nesta dissertação usaremos o entendimento neoschumpeteriano/estruturalista
sobre a relevância da política industrial no processo de desenvolvimento econômico, ou
seja, entendemos que as vantagens comparativas são dinâmicas e, por isso, podem ser

20
Hipótese de que capital e trabalho têm, cada um, a mesma intensidade em todas as indústrias e em todas
as circunstâncias, fazendo com que o capital real possa ser medido exclusivamente em termos de valor
monetário (Kaldor, 1966b).
21
Determinadas máquinas (capital fixo) somente funcionam em certos tipos de indústria, podendo ser
enquadradas como sunk costs (custos fixos irrecuperáveis e não móveis). E em relação ao trabalho, cada
segmento tem um perfil de mão-de-obra com habilidades que podem não ser universais, fazendo com que
o custo de transferência de parte desses trabalhadores a outras atividades seja não negligenciável.
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criadas e modificadas ao longo do tempo com políticas industriais apropriadas que
estimulem a adoção de inovações tecnológicas22 pelos agentes econômicos. Ressaltamos,
contudo, que não há garantias, ex ante, de que as políticas implementadas pelo governo
serão sempre ótimas, uma vez que são decisões tomadas em ambiente de incerteza e risco,
cujas possibilidades de retorno futuro não podem ser determinadas a priori; nesse sentido,
Dosi, Tyson e Zysman (1989, p. 24) advertem que “políticas setoriais ou outras formas
de intervenção governamental voltadas para perseguir maior eficiência schumpeteriana e
para fomentar o desenvolvimento econômico são tão passíveis de falhar quanto os sinais
de mercado”.
Embora essa ressalva seja importante, destacamos que também não há garantias
de que as decisões tomadas pelo mercado sejam ótimas ou melhores que as tomadas pelo
Estado; além disso, como sustentam Peres e Primi (2009), as livres forças do mercado
não garantem necessariamente a alocação de fatores de produção para as atividades
sujeitas a retornos crescentes, sendo essencial, então, a intervenção governamental a fim
de introduzir assimetrias e gerar incentivos que permitam fomentar o desenvolvimento
tecnológico e fortalecer os agentes do setor privado, apoiando o acúmulo de capacidades
e conhecimentos.
Nesses termos, além do argumento do próprio Schumpeter (1942) acerca da
importância da “destruição criadora”, ou seja, da inovação tecnológica que causa uma
quebra (ou um desequilíbrio) no meio produtivo vigente - seja com produtos com maior
sofisticação tecnológica, com novas alocações de recursos, com uma nova organização
industrial, ou com meios de produção mais produtivos (Nassif, 2000) -, Hirschman (1961)
destaca o “encadeamento para frente e para trás” na cadeia produtiva gerado pelo
fortalecimento de segmentos dinâmicos do setor manufatureiro: para o processo de
desenvolvimento econômico ser bem-sucedido, seria importante estimular o crescimento
de setores que elevam a demanda por novos insumos (encadeamento para trás) e que
estimulam o surgimento de novas atividades (encadeamento para frente), ditando, assim,

22

Inovações tecnológicas correspondem ao processo no qual as firmas desenvolvem produtos, práticas,
alocações ou processos que lhes são novos, independentemente de já existirem em outras firmas ou países.
Portanto, “processo inovativo” é entendido como a melhora do desempenho – em termos absolutos e
relativos – das empresas nacionais tanto frente a seus concorrentes (internos ou externos) como na formação
de um novo setor, e não simplesmente como a formação de indústrias “intensivas em tecnologia” (Nelson,
1994).
22

o ritmo do crescimento industrial da economia e proporcionando o aumento da demanda
agregada.
Em suma, compartilhando das hipóteses das visões neoschumpeteriana e
estruturalista, entendemos que o desenvolvimento econômico é um processo dinâmico de
mudança estrutural cujo objetivo é a evolução da pauta produtiva a fim de se produzir e
exportar novos bens com maior sofisticação tecnológica e maior elasticidade-renda da
demanda (Rodrik, 2008). Nesse sentido, as inovações desempenham um papel
fundamental na formação dos padrões de comércio e no crescimento de longo prazo. De
acordo com Nassif (2003a), o processo de mudança estrutural é crucial para o sucesso do
desenvolvimento econômico, uma vez que a produção e a exportação de bens e serviços
de alta elasticidade-renda da demanda, oriundos dos setores que operam com retornos
crescentes de escala no sentido estático e dinâmico, seriam capazes de relaxar as
restrições ao crescimento decorrentes de problemas no balanço de pagamentos.

1.1.2 Abrangência da política industrial (horizontal, vertical e de fronteira)
Peres e Primi (2009) destacam que o escopo ou a abrangência da política industrial,
mesmo quando esta não é explicitamente reconhecida23, depende de duas dimensões: (i)
do número de instrumentos de política utilizados que, por sua vez, vão depender da
estratégia de desenvolvimento adotada e de seus objetivos; e (ii) da capacidade
institucional de desenho, de implementação e de avaliação de políticas públicas que visam
à mudança estrutural. Assim, o espaço de atuação é definido, fazendo com que seja
possível identificar três tipos de políticas: horizontal, vertical e de fronteira. A teoria
neoclássica somente aceita a adoção de políticas horizontais na correção das falhas de
mercado. Já a vertente SES, base teórica desta dissertação, defende a utilização dos três
tipos, sendo a horizontalidade dos instrumentos requerida na fase do processo cujas
capacidades institucionais e econômicas sejam mais básicas, a verticalidade usada com a
maior capacidade institucional adquirida com o tempo, e as políticas de fronteira
utilizadas em fases posteriores e finais do processo de desenvolvimento econômico.

23

Como salientam Peres e Primi (2009, p. 14, tradução livre): “Muitos países que não têm política industrial
formal na forma de um plano de desenvolvimento industrial (com objetivos, instrumentos e
responsabilidades institucionais explícitas) possuem políticas industriais de facto que exigem ação
governamental (regulamentação, subsídios, incentivos) para desenvolver ou fortalecer atividades
específicas”.
23

A horizontalidade dos instrumentos de política industrial exige menos no que
tange à infraestrutura institucional. Além disso, por não haver seleção específica de
segmentos e atividades, a política industrial horizontal normalmente exige um número
menor de instrumentos, seguindo as óticas de regulação e de incentivos, e tendo como
objetivos somente manter a competitividade de firmas que possam estar incorrendo em
falhas de mercado. Como medidas horizontais podemos destacar o apoio à formação de
capital humano e ações genéricas de incentivo às atividades de produção, e os incentivos
ao desenvolvimento institucional de infraestrutura e ambiente de negócios.
As políticas verticais (setoriais), por outro lado, exigem uma maior capacidade
institucional24, uma vez que selecionam e privilegiam os setores e segmentos
considerados estratégicos para dinamizar a economia. Dessa forma, a verticalidade das
ações requer um amplo conjunto de instrumentos, podendo assumir a forma de:
incentivos, subsídios e linhas especiais de crédito para atividades produtivas específicas,
programas de apoio à competitividade de determinadas atividades industriais, atração
direcionada de IED com transbordamento de tecnologia para firmas nacionais, etc.
Políticas verticais mais agressivas também podem incluir a produção direta de empresas
estatais e a formação de grandes monopólios ou oligopólios cujos bens e serviços
produzidos sejam comercializáveis25 e de alta elasticidade-renda da demanda (Chang,
1994).
A Figura 1 a seguir ilustra de maneira simples, porém eficiente, a relação entre as
abrangências dos instrumentos de política industrial e também a magnitude da exigência
de capacidade institucional, assim como a dimensão do escopo de cada um dos três tipos
de instrumentos abordados nesta subseção.

24

Embora não haja um consenso bem definido sobre este termo na literatura, nesta dissertação o utilizamos
como uma combinação de fatores abstratos (qualidade da educação, eficácia do sistema jurídico, por
exemplo) com fatores mais concretos (leis, bancos centrais, agências reguladoras, bancos de
desenvolvimento, universidades, etc.).
25
Bens e serviços comercializáveis são aqueles que competem com importações.
24

Figura 1: Abrangência de política industrial

Fonte: Peres e Primi (2009, p. 17).

Por último, as políticas de fronteira são implementadas nas fases finais dos
processos de desenvolvimento econômico, sendo caracterizadas por uma visão nacional
mais ampla e complexa que engloba as áreas estratégicas de tecnologia e ciência,
exigindo, portanto, uma infraestrutura institucional mais forte. Compreendem
instrumentos mais sofisticados voltados para programas em biotecnologia, defesa e
nanotecnologia, por exemplo, através de parques tecnológicos e consórcios de pesquisa
(Peres e Primi, 2009). Políticas industriais dessa abrangência são mais comuns em países
desenvolvidos.

1.1.3 O “como” da política industrial
A política industrial, entendida aqui como condição necessária (mas não suficiente) para
o processo de desenvolvimento econômico, é contemplada por três fases: (i) a primeira
fase diz respeito ao desenho da política; (ii) a segunda se refere à implementação da
política industrial, processo no qual são estabelecidos os objetivos, as metas e os prazos
estipulados pelo governo; e (iii) last but not least, a terceira fase corresponde à avaliação
contínua e programada dos resultados obtidos, cabendo ao governo a responsabilidade de
propor uma avaliação crítica e minuciosa de cada instrumento utilizado. Talvez o grande
desafio ao propor a política industrial seja entender que as três fases são igualmente
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importantes e que a relação entre elas também é condição para o sucesso do processo de
desenvolvimento econômico.
Conforme já ressaltado, não há como afirmar a priori que a intervenção
governamental terá consequência positiva em termos de sustentação do crescimento de
longo prazo, ou seja, por mais que a política industrial seja formulada com precisão do
ponto de vista teórico, o efeito esperado na economia real pode não ser observado. Com
o intuito de se reduzir esse grau de incerteza, Peres e Primi (2009, p. 41, tradução livre)
destacam que “existem cinco pontos fundamentais na elaboração e implementação de
uma estratégia de desenvolvimento industrial: a escolha do critério para a seleção de
setores produtivos; o conjunto de instrumentos associados a cada objetivo; as restrições
impostas pelas capacidades endógenas; a necessidade de legitimação política e de
capacidade institucional para gerir essa estratégia; e a disponibilidade de um volume
contínuo de recursos financeiros suficiente para a sua implementação”.
Com base no quarto ponto apresentado no parágrafo anterior, um dos grandes
desafios do desenvolvimento industrial reside na questão política e institucional. Uma vez
que os instrumentos e a seletividade da política industrial devem ter como foco as
empresas ou os segmentos sujeitos a retornos crescentes de escala, isto é, capazes de gerar
externalidades positivas, emprego de maior “qualidade educacional”, progresso
tecnológico e ganhos de produtividade, a sua implementação não pode ficar à mercê de
vontades e relações políticas. Em outras palavras, os agentes econômicos beneficiados
com recursos públicos devem ser selecionados mediante aspectos meramente técnicos,
com base nos objetivos traçados. Nesse sentido, Rodrik (2008) e Lin (2009) argumentam
que uma burocracia “limpa” e eficiente na qual os empregados públicos respondam ao
Estado – e não ao governo – e um poder judiciário “politicamente independente” são
aspectos importantes para o bom funcionamento da política industrial, principalmente
para que não ocorram casos de corrupção e rent-seeking26.
Segundo Peres (2006), outro fator que contribui para o sucesso do
desenvolvimento industrial diz respeito a escolhas de metas coerentes, ou seja, metas que
sejam compatíveis com a estrutura econômica e institucional vigente do país. De fato,

26
Casos nos quais as empresas beneficiadas com a política industrial escolhem, em vez de investir no
circuito produtivo (produção e emprego), elevar a margem de lucro e alocar esse aumento de ganho
monetário no mercado financeiro. Sobre essa questão e a “financeirização” do crescimento econômico nos
países que recentemente liberalizaram a conta-capital (como o Brasil), ver Arestis e Sawyer (2005).
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para a política industrial em sentido amplo conseguir se conectar, microeconomicamente
falando, com os agentes, é preciso ter credibilidade. Nesse sentido, metas mensuráveis,
objetivos claros e concisos, mecanismos suficientes de financiamento, compromissos
quantificáveis e com prazos pré-definidos, e uma definição clara dos tomadores de
decisão política27 são, no que tange à credibilidade, aspectos fundamentais tanto no
desenho como na implementação da política industrial.
Rodrik (2008) aponta que a coordenação contínua entre o setor público e o setor
privado também representa um ponto importante no sentido de “como” a política
industrial vai chegar ao agente econômico, ou seja, em “como” o desenho e os
instrumentos vão se traduzir em desenvolvimento industrial. Como abordado na parte
teórica, o governo também conta com informação assimétrica, sendo, muitas vezes,
incapaz de identificar e selecionar os setores, segmentos e atividades que realmente
devem ser incentivados; nessas circunstâncias, o mercado, atuando de forma
complementar ao governo e em prol do seu próprio desenvolvimento, poderia sinalizar
onde que o governo deveria focalizar sua atuação, proporcionando um ambiente no qual
prevaleçam as inovações, os ganhos de produtividade e os transbordamentos de
tecnologia para o sistema econômico como um todo. É notório que o jogo político e o
poder de “convencimento” dos policy makers são uma condição sine qua non para que
essa coordenação entre as esferas pública e privada aconteça em prol do desenvolvimento
industrial; em suma, o governo deve ter o poder de propor um ambiente macro e
microeconômico no qual os agentes privados sejam incentivados a investir no circuito
industrial, e não somente no financeiro (Nassif, 2019).

1.1.4 Instrumentos de política industrial
Como argumentado anteriormente, países em desenvolvimento alcançam os níveis de
renda per capita e de produtividade compatíveis com os dos países ricos quando atingem
a maturidade em termos produtivos e de produtividade, isto é, quando a mudança
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De acordo com Rodrik (2004), é essencial para o sucesso da política industrial que ela tenha uma
liderança clara que exerça satisfatoriamente a coordenação entre as instituições envolvidas no processo,
podendo ser representada por um ministro de Estado ou por um presidente. Dado que a política industrial
é um esforço de longo prazo, essa questão se torna um desafio, uma vez que processos de mudança política
são constantes, podendo afetar a clareza dessa liderança e, consequentemente, a coordenação entre as
instituições.
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estrutural é exitosa. Assim, diferentemente do que pregam os ortodoxos28, o Estado tem
o papel fundamental de desenhar, implementar e avaliar a política industrial que opera de
acordo com as caraterísticas e necessidades do país: tanto argumentos teóricos quanto
fatos estilizados nos mostram que sem uma coordenação das atividades e dos
investimentos por parte do Estado e sem uma interação entre ele e o mercado, dificilmente
os países em desenvolvimento conseguirão concretizar o processo de catching-up (Nassif,
Bresser-Pereira e Feijó, 2017).
Nessas circunstâncias, seguindo as recomendações de Rodrik (2008) e Nassif
(2019), apresentamos uma curta e precisa relação de medidas governamentais que podem
nortear o processo de desenvolvimento industrial e, consequentemente, ajudar o país a
construir os pilares necessários para que ocorra o catching up de maneira exitosa29.
(a) Como início do projeto de sofisticação produtiva e tecnológica, ressalta-se a
necessidade de uma sociedade saudável e capaz de assimilar a necessidade de mudança
estrutural e de acumular conhecimento técnico para que o aumento da produtividade
média da economia seja sustentado ao longo do tempo. Mais especificamente, cabe ao
Estado priorizar de forma permanente seus investimentos em infraestrutura física
(mobilidade urbana, saneamento básico, rede de transporte diversificada e bem
estruturada, por exemplo) e humana (saúde e educação públicas de qualidade e que sejam
capazes de atender a todas as camadas sociais). De fato, os investimentos governamentais
têm dois benefícios claros: primeiro, ajudam a tornar a economia capaz de assimilar e
difundir as inovações e as modernizações necessárias; e também ajudam a reduzir os
custos unitários das empresas, uma vez que os trabalhadores terão capacidade técnica de
promover as atividades do dia-a-dia de maneira mais rápida, possibilitando ganhos de
produtividade. Vale destacar, todavia, que esse direcionamento de investimentos é
condição necessária, porém não suficiente30 para o êxito da mudança estrutural e
consequente convergência de renda per capita, já que é preciso que sejam estabelecidas

28

A teoria ortodoxa (liberais e neoclássicos), como já discutido nesta dissertação, argumenta que não há
necessidade de desenhos, incentivos e arranjos de política industrial por parte do Estado, uma vez que as
forças de mercado operando livremente – sem intervenções – internamente (laissez-faire) e externamente
(livre comércio) - propiciam as condições necessárias para o desenvolvimento econômico.
29
Cumpre destacar que não se trata de “regras”, mas sim de orientações que podem garantir o sucesso do
processo de crescimento com mudança estrutural.
30
Pois o investimento do Estado em infraestrutura física, social e humana representa apenas a abrangência
da política industrial horizontal, que é a única aceita pelos neoclássicos.
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regras para definir quais setores e segmentos produtivos receberão atenção especial por
parte do governo;
(b) Focar a coordenação do investimento e os incentivos nos setores, segmentos e
atividades com maior potencial de gerar e difundir inovações tecnológicas necessárias
para promover o desenvolvimento. Partindo da hipótese de que os países de renda baixa
e média costumam contar com vantagens comparativas bastante fortes em setores
tradicionais intensivos em trabalho e/ou recursos naturais (petróleo, gás, minério de ferro,
agropecuária e outras commodities), é preciso que ocorra um esforço por parte do governo
no sentido de promover um direcionamento de recursos e incentivos rumo aos setores
mais dinâmicos da economia, o que não ocorre com esses setores mencionados. E em
relação aos segmentos do setor industrial não considerados prioritários (bens de capital e
bens intermediários que não sejam o foco da política industrial), o governo deve adotar
políticas aduaneiras que reduzam ou eliminem as tarifas de importação, a fim de baratear
o custo da inovação nos setores prioritários. Uma questão-chave aqui é a cobrança
permanente, por parte do governo, de resultados sobre as firmas que receberam incentivos
públicos ou contaram com alguma forma de proteção tarifária, através de instituições e
recursos humanos capazes de acompanhar o andamento do processo e que tenham a
responsabilidade de reduzir ou eliminar os incentivos caso determinada empresa não
apresente os resultados esperados (sofisticação produtiva, ganhos de produtividade,
geração de emprego no setor) ou caso não haja mais necessidade de tais políticas. Em
relação especificamente à proteção aduaneira, destaca-se a necessidade de estipular e
informar às empresas, inicialmente, prazos para a disponibilidade dos incentivos,
reduzindo-os paulatinamente até que sejam eliminados (para que sejam evitados
quaisquer tipos de rentismo);
(c) Promover condições e mecanismos que tornem as firmas dos setores manufatureiros
e de serviços high tech sujeitos a economias de escala capazes de competir de maneira
exitosa no mercado internacional. O sucesso externo de empresas nacionais apresenta
duas consequências positivas, a saber: a geração de divisas necessárias para o relaxamento
da restrição ao crescimento de longo prazo oriunda do balanço de pagamentos; e o
aprimoramento do aprendizado tecnológico e da qualidade dos bens e serviços
produzidos, dado que essas empresas deverão elevar seus respectivos níveis produtivos
por conta da maior concorrência e dos diferentes feedbacks resultantes da maior
aproximação com os consumidores estrangeiros. Entre os incentivos internacionalmente
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aceitos, destacam-se o drawback31 e o crédito à exportação de bens e serviços de alta
elasticidade-renda da demanda;
(d) Além da necessária estratégia de atrair a entrada de investimento estrangeiro direto
(IED), é importante estabelecer mecanismos de negociação que priorizem a obtenção de
contrapartidas, por parte das filiais estrangeiras no país, no que tange à absorção e à
difusão de tecnologias (spillovers) para produtores locais, seja através de joint-ventures,
licenciamento ou outra forma de transferência de tecnologia para as empresas locais de
segmentos ou setores correlatos (Nassif, 2019). Essa estratégia foi adotada de maneira
exitosa pela China ao longo das últimas décadas.
Seguindo a mesma linha dos neoschumpeterianos e estruturalistas, Peres e Primi
(2009) apresentam as áreas passíveis de intervenção e suas respectivas ações, como
resumido na Tabela 2 a seguir.

Tabela 2: Taxonomia das políticas industriais de corte neoschumpeteriano e
estruturalista
Áreas para intervenção

Ações

Suporte para infraestrutura física e institucional de
Capacidades de produção e sistemas desenvolvimento industrial (modal de transporte,
tecnologia de informação e comunicação, criação de
tecnológicos
instituições ad hoc)
Capacitação de recursos humanos Formação de capital humano (escolaridade, programas
básicos
de intercâmbio, etc.)
Oportunidades
tecnológicas

científicas

e Política científica, treinamento de recursos humanos
voltados à ciência, projetos de P&D na fronteira
tecnológica

Organização e estrutura de mercado

Políticas
de
governança
coorporativa,
competitividade, firmas nacionais, política
“campões nacionais”

de
de

Mecanismos para gerenciar a competição e a
Cooperação e interação entre agentes cooperação no desenvolvimento industrial; consórcios
de pesquisa; parcerias público-privadas; parques
tecnológicos

31
De maneira geral, drawback é um incentivo fiscal à exportação que consiste na eliminação ou suspensão
de tributos incidentes sobre a aquisição de insumos e bens intermediários na produção de bens e serviços
exportáveis, tendo como objetivo a redução do custo de produção e, consequentemente, o aumento da
competitividade no comércio internacional.
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Capacitação tecnológica de agentes Política tecnológica para sustentar P&D; subsídios
produtores
diretos; criação de fundos; suporte para modernizações;
transbordamento de tecnologia

Infraestrutura institucional

Bancos de desenvolvimento; instituições de política
industrial e tecnológica

Fonte: Peres e Primi (2009, p. 24) baseado em Dosi (1988b) e Cimoli, Dosi, Nelson e Stiglitz (2006).

Como apontam as teorias estruturalista e novo desenvolvimentista (que
apresentaremos na segunda seção deste capítulo), para que sejam gerados resultados
positivos em termos de mudança estrutural e de sustentação das taxas de crescimento da
produtividade, é preciso que ocorra a articulação entre as políticas macroeconômicas de
curto prazo, que são geridas com o objetivo de lidar com as flutuações cíclicas e manter
a estabilidade, e as políticas industrias e tecnológicas de longo prazo, implementadas a
fim de promover o acúmulo de capital físico e humano (via ampliação de investimentos
públicos e privados em P&D, infraestrutura física e social, treinamento profissional,
incentivos às indústrias nacionais, entre outros mecanismos). De fato, por melhor que
sejam os mecanismos de incentivos industriais e tecnológicos, de proteção tarifária e por
melhor que sejam feitos os investimentos governamentais em infraestrutura física e
humana, os resultados positivos de todo esse esforço poderão não ser sustentados ao longo
do tempo caso o regime macroeconômico se concentre apenas em assegurar o
crescimento e a estabilidade monetária, mantendo os outros preços macroeconômicos em
níveis que prejudiquem a competitividade dos setores dinâmicos do país.
Por fim, veremos na seção dois deste capítulo que, no que tange ao regime
macroeconômico e à fina harmonização entre as duas esferas de política econômica, os
policy makers não devem se limitar apenas à estabilização monetária, mas também devem
perseguir preços macroeconômicos “corretos”, quais sejam, taxa de lucro satisfatória,
taxa de câmbio real competitiva, taxas de juros reais médias abaixo das taxas médias de
retorno sobre o capital, e salários reais crescentes de acordo com o crescimento da
produtividade do trabalho. Adotando este tipo de gestão macroeconômica ao longo do
tempo, a eficácia da política industrial e tecnológica é ampliada e, consequentemente, há
maiores chances de se lograr êxito no processo de mudança estrutural e qualitativa da
pauta produtiva nacional.

1.1.5 Desafios para a política industrial na chamada “Era Digital”
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A adoção de políticas industriais após o “chute na escada do desenvolvimento” feito pelos
países desenvolvidos a partir de meados da década de 1980 (Chang, 2004) e, além disso,
levando-se em consideração a chamada “era digital” (explicada a seguir) encontra dois
desafios importantes: primeiro, o governo precisa convencer o mercado e a população de
que o processo de desenvolvimento tende a ser mais bem-sucedido e o catching-up tende
a se concretizar mais facilmente através de uma política industrial bem formulada e
aplicada em harmonia com um regime macroeconômico que permita espaço de
formulação de políticas públicas em prol do crescimento com mudança estrutural. Em
outras palavras, os governantes terão que refutar o argumento falacioso32, porém
convencional, de que a melhor política industrial é a ausência de política industrial e que
o regime macroeconômico deve se preocupar apenas em manter a estabilidade, ou seja,
de que o livre jogo das forças de mercado é eficiente para alocar capital e trabalho de
forma a proporcionar o crescimento econômico no longo prazo. Evidentemente, não é
fácil convencer os agentes privados acerca da necessidade de uma maior participação do
Estado no processo de desenvolvimento econômico, pois equívocos e “populismo” por
parte de policy makers são comuns e, consequentemente, acabam abrindo espaço para
questionamentos sobre a eficiência estatal no ambiente econômico (Nassif, 2019).
O segundo desafio, mais comum em economias estagnadas, reside em saber quais
segmentos e setores a política industrial deve direcionar seus incentivos. Na chamada “era
digital”, a intervenção governamental deve ter como objetivo conectar a estrutura
produtiva (agricultura, serviços e indústria) com as tecnologias digitais oriundas da quarta
e última revolução industrial33. Em outras palavras, além de fortalecer o setor
manufatureiro, o país que busca entrar na fronteira tecnológica deve desenhar e
implementar uma política industrial que também seja capaz de desenvolver os segmentos
do setor de serviços que operam sob retornos crescentes de escala - de acordo com Furtado
et al. (2018), são os que utilizam tecnologias digitais disruptivas oriundas da Indústria
4.034 – e, então, conectá-los aos segmentos também dinâmicos do setor manufatureiro. A
32

Em itálico por ser uma expressão usada de forma propositalmente tendenciosa nesta dissertação.
A primeira revolução industrial diz respeito à introdução de máquinas a vapor no século XVIII, a segunda
à difusão da mecânica, da eletricidade e da automação no processo produtivo entre os séculos XIX e XX,
e a terceira revolução industrial diz respeito ao surgimento e à utilização da microeletrônica e da informática
nas duas últimas décadas do século XX. Já a quarta e – até agora – última revolução industrial diz respeito
à difusão de tecnologias digitais (sistemas cibernéticos, inteligência artificial, robótica e tecnologias
microeletrônicas) no século XXI.
34
No sistema de tecnologias disruptivas da Indústria 4.0, podemos destacar as tecnologias microeletrônicas
e digitais, a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas (IoT), e os sistemas cibernéticos.
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sinergia entre esses segmentos permite um encadeamento vertical que intensifica os
ganhos de produtividade média e a redução do custo unitário ao longo do tempo (Nassif,
2019).
Com efeito, é um fato que, durante as últimas décadas, a difusão de tecnologias
no mundo passou a ter uma dinâmica diferente e que o sistema produtivo vem sofrendo
severas mudanças, principalmente no que tange a maior utilização de máquinas
robotizadas nos processos de produção manufatureira. Além disso, diversos segmentos
do setor de serviços dos países desenvolvidos passaram a promover inovações cada vez
mais impactantes a ponto de ditar o ritmo de crescimento da geração de empregos
qualificados e puxar a expansão da produtividade média da economia. Nesse sentido, de
acordo com UNCTAD (2018, p. 69): “a economia digital oferece enormes oportunidades
para o surgimento de novos setores, a promoção de novos mercados e o aumento do
potencial de ganhos de produtividade necessários para melhorar o padrão de vida nos
países em desenvolvimento”. A política industrial na era digital, portanto, deve seguir a
recomendação de Rodrik (2004) e ir além do termo “industrial”, isto é, deve aplicar um
mix de instrumentos de corte horizontal, vertical e transversal que garanta, também, o
desenvolvimento dos segmentos do setor de serviços que produzem serviços de alto
conteúdo tecnológico35.
No contexto de desenvolvimento tardio, assimilar os efeitos da era digital passa a
ser uma condição sine qua non para lograr êxito no processo de crescimento com
mudança estrutural. Nessas circunstâncias, a partir da metodologia matricial de
capacitações tecnológicas básicas proposta por Andreoni (2018), Miguez et al. (2018
apud Nassif, 2019, p. 19-20) propõem uma conexão entre as indústrias-alvo da política
industrial e as respectivas bases de conhecimento relativas às tecnologias usadas de
maneira intensiva, tanto de forma direta quanto transversal. Podemos considerar essa
proposta relevante, uma vez que permite, não somente focar nos setores sujeitos a
restruturações via tecnologias já difundidas, como também promover saltos tecnológicos
a partir das novas tecnologias oriundas da Indústria 4.0. Nesse contexto, os autores

35

Como aponta Nassif (2019, p. 25): “Os países asiáticos têm sido os mais exitosos na inserção nessas
cadeias globais, porque têm justamente combinado liberalização comercial gradual com políticas industriais
que privilegiam a incorporação de serviços de informação e tecnologia digital nos processos de fabricação
industrial”. No capítulo dois, abordaremos o processo de desenvolvimento econômico recente da Coréia do
Sul e de Taiwan.
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criaram uma taxonomia para algumas bases de conhecimento, relacionando-as com as
respectivas atividades tecnológicas, como apresentadas na Tabela 336.

Tabela 3: Taxonomia das bases de conhecimento da matriz tecnológica
Conhecimento
tecnológico
básico

Processos tecnológicos específicos

Ciência
Avançada

Algoritmos e programação; inteligência artificial; big data; modelagem e simulação

Biotecnologia

Biomateriais; bioprocessos; células-tronco; genética e genômica

Eletrônica e
ótica
avançadas

Eletrônica avançada; ótica e optoeletrônica; sensores

Processo
manufatureiro
padrão e
avançado

Equipamentos e dispositivos convencionais; engenharia de processo; robótica;
sistemas de controle e monitoramento

Materiais
avançados

Materiais compósitos; novas ligas metálicas; novos materiais

Nanotecnologia

Nanotecnologia

Processos
físico-químicos

Processos mecânicos; processos químicos

Redes de
comunicação

Hardwares e softwares para redes de comunicação

Sistemas de
energia

Armazenamento, geração e recuperação de energia; redes inteligentes (smart grids)

Fonte: Nassif (2019, p. 20) com base em Miguez et al. (2018, p. 11).

Em suma, levando-se em consideração o marco teórico apresentado nas subseções
anteriores e o conhecimento sobre a era digital, a adoção de políticas industriais deve ser
norteada por três objetivos gerais, quais sejam (Nassif, 2019, p. 20-21): (i) proporcionar
o avanço em saltos tecnológicos em segmentos plenamente capazes de gerar spillovers;
(ii) perseguir o upgrading tecnológico a partir das vantagens comparativas efetivas ou
potenciais, seja através do incremento das tecnologias já existentes e/ou da introdução de
novas; e (iii) fomentar os setores capazes difundir tecnologia e de gerar demanda para
frente, fazendo com que os efeitos dinâmicos sejam disseminados para todo o sistema
econômico.

36

Ver Miguez et al. (2018) para maiores detalhes acerca da metodologia.
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1.2 O alinhamento com o regime macroeconômico de curto prazo
A articulação do planejamento e dos instrumentos da política industrial de longo prazo
com a esfera de política macroeconômica de curto prazo constitui, no nosso
entendimento, uma das principais condições para o êxito da mudança estrutural e
qualitativa da pauta produtiva e, consequentemente, para a manutenção de taxas robustas
de crescimento ao longo do tempo. Nesse sentido, o regime macroeconômico de curto
prazo considerado adequado é aquele cujos objetivos vão além da manutenção da
estabilidade, ou seja, um regime que propicie, através de preços macroeconômicos
“corretos” (taxa de lucro satisfatória, taxa real de câmbio no nível do “equilíbrio
industrial37”, salário real crescendo de acordo com o incremento da produtividade do
trabalho, taxa de inflação controlada, e taxas reais de juros médias abaixo das taxas
médias do retorno sobre o capital), um ambiente no qual o custo oportunidade do
investimento no circuito produtivo e em inovação seja o menor possível (Nassif, BresserPereira e Feijó, 2017).
O alinhamento das esferas de política econômica nos países em desenvolvimento
é mais complexo e, por isso, demanda maiores esforços por parte dos policy makers. Isso
ocorre por conta da maior dificuldade que esses países têm em manter os preços listados
acima nos níveis considerados adequados. Mais especificamente, eles possuem regimes
de crescimento via poupança externa, isto é, têm maior dificuldade de emitir passivos em
suas próprias moedas, fato que os tornam extremamente vulneráveis à volatilidade da
liquidez internacional e sistematicamente dependentes de influxos líquidos positivos de
capital. Nessas circunstâncias, a vulnerabilidade e a dependência em relação à entrada de
capital externo pavimentam um caminho tortuoso para os países em desenvolvimento:
constantes ciclos de supervalorização cambial quando há euforia e enorme liquidez
internacional e, consequentemente, elevadas entradas líquidas de capital; e, por outro
lado, repentinas e fortes desvalorizações do câmbio quando ocorrem fugas ou paradas
súbitas de capitais38. Essa questão torna a taxa de câmbio real o preço macroeconômico

37
Bresser-Pereira (2008), pioneiramente, introduziu no debate macroeconômico os termos “equilíbrio
industrial” e “equilíbrio de conta-corrente”. O primeiro diz respeito à taxa real de câmbio que seria capaz
de incentivar os capitalistas e empreendedores a adotarem a tecnologia no estado da arte em suas pautas
produtivas. Já o termo “equilíbrio de conta-corrente” define a taxa real de câmbio capaz de garantir o
equilíbrio intertemporal da conta-corrente no balanço de pagamentos. Para um debate mais elaborado, ver
Bresser-Pereira et al. (2014).
38
Ver Bresser-Pereira et al. (2014).
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mais importante e mais difícil de se administrar, fato que será abordado na próxima
subseção.
Na ausência de controles de capital e partindo do fato de que a condição da
paridade a descoberto da taxa de juros - segundo a qual o diferencial das taxas de juros
deveria refletir as expectativas de desvalorização da moeda doméstica, acrescidas do
risco-país - é violada para a maioria dos países atrasados39, a extrema dependência de
capital internacional faz com que as autoridades monetárias dos países em
desenvolvimento tenham como único instrumento de reação à depreciação cambial a
elevação da taxa básica de juros, a fim de atrair fluxos financeiros (Nassif, Bresser-Pereira
e Feijó, 2017). O regime de crescimento via poupança externa cria, então, um círculo
vicioso caracterizado por juros reais elevados e câmbio real sobrevalorizado, já que os
credores estrangeiros tendem a continuar a expansão dos empréstimos ou dos
investimentos diretos mesmo em condição de crescente dívida externa líquida, fazendo
com o que os países atrasados fiquem presos numa bolha de crédito que pode explodir a
qualquer momento.

1.2.1 A teoria novo-desenvolvimentista e a relação entre a taxa de câmbio real e a
política industrial
O pensamento novo-desenvolvimentista, sistematizado em Bresser-Pereira, Oreiro e
Marconi (2016), entende o desenvolvimento econômico a partir de quatro hipóteses mais
gerais: (i) o processo de crescimento econômico com mudança estrutural sustentado no
longo prazo depende da expansão do setor manufatureiro e dos segmentos do setor de
serviços que operam com retornos crescentes de escala através da transferência, a essas
atividades, de capital e trabalho dos setores menos dinâmicos da economia; (ii) a
manutenção da taxa cambial em níveis ligeiramente depreciados é condição sine qua non
para o aumento da participação da indústria de transformação no produto agregado do
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Esse argumento vai de encontro à abordagem mainstream, que argumenta que a taxa real de câmbio é o
preço garantidor dos ajustes do balanço de pagamentos; em outras palavras, o modelo convencional
Mundell-Fleming, que sustenta essa hipótese, impõe que um déficit no balanço de pagamentos sofreria um
ajuste automático, pois, como tende a desvalorizar a moeda em termos reais, o aumento das exportações
líquidas deslocaria a curva IS (investiment-savings) para a direita, o que asseguraria, então, tanto o ajuste
do balanço de pagamentos como o crescimento econômico. No arcabouço teórico neoclássico, a validade
da hipótese da paridade a descoberto da taxa de juros para todos os países é uma hipótese importante e
“inviolável”.
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país; (iii) para conseguir manter uma taxa de câmbio competitiva (no chamado “equilíbrio
industrial”), o país necessita previamente neutralizar os efeitos da doença holandesa e
controlar a entrada e saída de capitais especulativos; (iv) partindo de uma situação na qual
já se tenha um câmbio sobreapreciado, o país precisará reduzir de maneira temporária o
nível do salário real no curto prazo40 por conta da elevação da taxa cambial e consequente
eliminação da sobrevalorização.
Oreiro (2018, p. 28) aponta que, para os expoentes do novo-desenvolvimentismo,
uma desvalorização da taxa real de câmbio suficiente para tornar as empresas domésticas
produtoras de manufaturados mais competitivas frente aos concorrentes internacionais
induz um “processo de crescente sofisticação produtiva, viabilizado por um aumento
significativo da taxa de investimento”. Nessas circunstâncias, uma ruptura do processo
de desenvolvimento industrial pode estar diretamente ligada a sucessivos anos com taxas
cambiais sobrevalorizadas, que comumente são resultado de doença holandesa41 42 e/ou
de intensas movimentações de capitais especulativos43; nesse cenário, há a substituição
de poupança doméstica (poupança doméstica = poupança corporativa + poupança das
famílias + poupança do governo) por poupança externa, fazendo com que o nível da
primeira se reduza ao ponto de se tornar bastante incompatível com taxas robustas de
crescimento econômico.

40

Segundo Oreiro (2018, p. 6): “O desafio central para a adoção dessa estratégia consiste em convencer os
trabalhadores e os partidos políticos que os representam de que a redução do nível de salário real oriundo
da desvalorização cambial será amplamente compensada no futuro devido à aceleração do crescimento da
produtividade do trabalho e, por conseguinte, do salário real”. Ou seja, a queda dos salários reais seria
apenas temporária; no longo prazo, eles tenderiam a aumentar.
41
Corden e Neary (1982) formularam o modelo original sobre a doença holandesa. É um modelo
neoclássico em que tal fenômeno ocorre apenas nos booms dos preços das commodities. Bresser-Pereira
(2008) desenvolveu um novo modelo de desenvolvimento baseado em dois equilíbrios reais da taxa de
câmbio (o "equilíbrio de conta-corrente” e o "equilíbrio industrial"). Neste modelo, a commodity pode ser
exportada com lucro a uma taxa de câmbio real supervalorizada, devido a rendas ricardianas, o que pode
tornar a tendência de supervalorização num fenômeno persistente no longo prazo, sendo independente dos
booms de preços (Nassif, Bresser-Pereira e Feijó, 2017).
42
Segundo Oreiro (2018, p. 22), a doença holandesa pode ser descrita como a perda de competitividade do
setor manufatureiro oriunda da sobrevalorização crônica da taxa real de câmbio resultante de uma rápida
aceleração dos preços dos bens primários (commodities) nos mercados internacionais. A doença holandesa
não neutralizada tem como consequência o processo de desindustrialização e a re-primarização da pauta
exportadora do país.
43
Diferentemente da teoria novo-desenvolvimentista, a matriz teórica Pós-Keynesiana, especialmente
Carvalho (2018), argumenta que são os fluxos financeiros que determinam os movimentos de longo prazo
da taxa cambial, e não os fluxos comerciais. Assim, o novo-desenvolvimentismo é criticado dentro da
heterodoxia por considerar a doença holandesa como principal causadora da sobrevalorização cambial e
por dar uma menor importância para os fluxos de capital na determinação da taxa de câmbio.
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Segundo Bresser-Pereira, Oreiro e Marconi (2016), a manutenção da taxa cambial
no nível do equilíbrio industrial é imprescindível para que as empresas nacionais
(principalmente as que produzem bens e serviços comercializáveis) possam passar por
um processo de crescente sofisticação produtiva que tenha como resultado a expansão da
taxa de investimento e, consequentemente, coloque a economia em um círculo virtuoso
de crescimento do emprego e da renda. Com uma taxa real de câmbio competitiva, as
empresas domésticas têm seus custos médio equiparados com os custos médios praticados
pelas empresas concorrentes no comércio externo e, portanto, têm suas margens de lucro
elevadas, o que possibilita um aumento da capacidade de autofinanciamento.
O primeiro resultado da desvalorização cambial é a queda do salário real, uma vez
que uma significativa parcela dos bens e serviços consumidos pelos trabalhadores é
constituída por tradeables. Assim, partindo da máxima de Kalecki (1933), que nos diz
que os trabalhadores gastam tudo que recebem e os capitalistas ganham tudo que gastam,
e considerando que a propensão marginal a poupar das empresas (isto é, a partir dos
lucros) é tendencialmente superior à propensão marginal a poupar dos assalariados
(Kaldor, 1966b), então a poupança doméstica tende a entrar numa trajetória crescente a
partir da depreciação do câmbio real. Ainda nesse sentido, de acordo com Ros (2001), a
participação dos lucros44 na renda tem uma correlação positiva com a taxa de poupança
interna.
Dessa forma, tudo o mais constante, com a elevação dos investimentos oriunda de
maiores margens de lucro, a poupança interna tende a continuar na trajetória crescente e
os superávits comerciais (inicialmente causados pela melhora nos termos de troca)
também continuarão a contribuir para a elevação da poupança doméstica (Oreiro, 2018).
Com o câmbio real mantido por um período significativo de tempo no nível do equilíbrio
industrial, a mudança estrutural e qualitativa é colocada em prática e, então, ocorre a
transferência de capital e trabalho rumo aos setores mais complexos, dinâmicos e
sofisticados da economia, induzindo a uma aceleração da taxa de crescimento da
produtividade média do trabalho e, consequentemente, permitindo uma aceleração
também do ritmo de crescimento dos salários e do emprego. Caso esse processo ocorra
44

Assim como proposto por Bhaduri e Marglin (1990) e Ocampo, Rada e Taylor (2009), o modelo novodesenvolvimentista também entende que o sucesso do processo de desenvolvimento econômico de um país
depende da adoção do chamado regime profit-led, ou seja, depende de uma redistribuição de renda inicial
a favor dos lucros em detrimento dos salários, causando uma piora momentânea na distribuição funcional
de renda do país.
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em um país que já tenha ultrapassado o chamado turning point de Lewis (1954)45, os
salários reais poderão crescer a uma taxa mais elevada do que a que vigorava antes da
mudança na política cambial, tendo como consequência não só a recuperação da perda
inicial derivada da desvalorização cambial, como também a superação do nível de salário
real que seria visto caso a depreciação do câmbio real nunca tivesse acontecido (BresserPereira, Oreiro e Marconi, 2016).

1.2.2 As políticas macroeconômicas e o desenvolvimento industrial
1.2.2.1 A política fiscal anticíclica
É um fato aceito pelas diferentes correntes teóricas que o mercado, o investimento privado
e os fluxos de capital são, por natureza, pró-cíclicos. Partindo desse entendimento e de
que uma política monetária contracíclica enfrenta severas restrições nas economias que
abriram sua conta de capital tardiamente (como o Brasil), é fundamental para o processo
desenvolvimento que os gestores de política macroeconômica adotem regimes fiscais
anticíclicos, uma vez que a suavização dos ciclos de negócios é uma das condições para
o êxito do processo de desenvolvimento econômico. De fato, a história recente nos mostra
que o comportamento pró-cíclico dos governos desestabiliza a economia, deixando-a
muito mais propensa a constantes e preocupantes recessões (Ocampo, Rada e Taylor,
2009). De maneira geral, por política fiscal contracíclica se entende a contenção de gastos
públicos durante booms e euforia, e expansão dos gastos públicos durante crises,
recessões e quebra de confiança.
Um regime fiscal contracíclico em prol do desenvolvimento é bem estruturado
quando implementado a partir de: (i) um sistema fiscal pautado na progressividade dos
impostos e taxações, priorizando os ganhos de renda (financeira, inclusive) e herança, ao
invés de taxar demasiadamente o consumo e a produção; e (ii) uma rede de estabilizadores
automáticos que compensem quedas repentinas de demanda agregada e que protejam a
parte mais vulnerável da sociedade, podendo se materializar na forma de segurodesemprego e/ou de um fundo governamental que armazena receitas extraordinárias

45
O nível a partir do qual, já não havendo excesso de mão-de-obra a ser absorvido do setor tradicional (de
menor produtividade), os salários reais médios da economia passam a ser determinados através dos salários
reais (mais elevados) do setor moderno. Com isso, o aumento da produtividade e da competitividade da
economia ficam a depender quase integralmente das inovações tecnológicas introduzidas.
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oriundas do crescimento das exportações líquidas durante booms econômicos, e que,
durante quebras de confiança e recessões, trabalhe como um componente da demanda
agregada. Além disso, Ocampo, Rada e Taylor (2009) argumentam que, caso a política
fiscal contracíclica tenha o objetivo de ser mais agressiva, impostos sobre exportações e
entradas de capital podem ser bastante interessantes, principalmente no que tange ao
fundo compensador de demanda agregada que reduz a volatilidade dos ciclos
econômicos.
Em termos de credibilidade e rapidez, o estabelecimento de regras para o
equilíbrio do déficit é preferível a mudanças discricionárias nos gastos públicos (embora
seja importante ter um espaço de manobra dentro do regime macroeconômico). A
principal regra, de acordo com Ocampo, Rada e Taylor (2009, p. 103), é propor um
desenho de déficit que se ajuste às oscilações pró-cíclicas nas receitas fiscais e aos custos
da utilização do estabilizadores automáticos descritos anteriormente; dessa forma,
poderia se separar da conta do déficit os gastos com seguro-desemprego e outros
componentes da rede de segurança, fazendo com que os déficits (superávits) fiscais sigam
um ritmo constante ao longo do tempo, reduzindo (aumentando) durante as expansões e
aumentando (reduzindo) durantes crises econômicas.
Em suma, experiências recentes – tanto de sucesso quanto de insucesso – de
processos de desenvolvimento nos mostram a importância do papel proeminente da
política fiscal, materializado em uma gestão contracíclica. A geração de superávits
primários durante booms e uma redução desses resultados – podendo inclusive virar
déficits primários – durante recessões, ou seja, uma política fiscal contracíclica se alinha
perfeitamente à responsabilidade do orçamento público e do gerenciamento da trajetória
da relação dívida pública/PIB no longo prazo (Nassif, Bresser-Pereira e Feijó, 2017).

1.2.2.2 A política monetária e o regime de metas de inflação
Após o Consenso de Washington e da aceitação da regra de Taylor46, a política monetária
convencional, primeiramente em alguns países industrializados e posteriormente também
46

A regra de Taylor busca determinar exogenamente a taxa de juros: r – r* = α(π – π*) + λ(Y – Y*), onde
r é a taxa real de juros estimada; r* é a taxa real de juros de equilíbrio; π diz respeito à taxa de inflação
anual observada; π* é a meta da taxa de inflação anunciada pelo Banco Central; Y diz respeito ao nível do
PIB efetivo; Y* é o nível do produto potencial de pleno emprego ou, na versão monetarista, compatível
com a taxa natural de desemprego; (Y – Y*) trata do hiato do produto; α é o coeficiente de sensibilidade
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em alguns países em desenvolvimento (como o Brasil), passou a ser pautada nos
chamados regimes de meta de inflação47. O que era descrito como pleno emprego pela
Lei de Say passou a ser chamado de “taxa de desemprego não aceleradora da taxa de
inflação” (NAIRU - Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment). Trata-se de uma
estrutura que enxerga a demanda como a principal causa do crescimento inflacionário, ou
seja, caso a taxa de inflação se reduza a um nível inferior em relação à meta e o produto
efetivo esteja operando abaixo do potencial, o banco central deve reduzir a taxa de juros,
e caso a taxa de inflação se encontre em um nível acima do estipulado pela meta e o
produto efetivo rodando acima do potencial, o banco central deve elevar a taxa de juros
da economia. Dessa forma, o objetivo do regime de metas de inflação é estabilizar o nível
de desemprego de modo que a taxa de inflação seja não-aceleracionista (NAIRU), tendo
como principal (e, muitas vezes, único) instrumento a taxa de juros.
Como brevemente exposto, adotar uma política monetária contracíclica em países
em desenvolvimento que liberalizaram a conta-capital tardiamente pode ser considerado
um tanto complicado, uma vez que as taxas de juros paritárias seguem uma lógica natural
de oscilações pró-cíclicas. De acordo com Ocampo, Rada e Taylor (2009), o regime
monetário dos países em desenvolvimento tem uma relação mais intrínseca com a taxa de
câmbio e com os fluxos de capital do que propriamente com a NAIRU. Nessas
circunstâncias, os autores apresentam duas complicações principais que surgem da
tentativa de promover políticas monetárias contracíclicas em países atrasados:
(i) elevar o nível da taxa de juros durante um boom econômico, que é caracterizado por
reduções nas taxas de paridade, atrairia uma entrada massiva de capitais estrangeiros que,
por sua vez, causariam uma forte apreciação da taxa de câmbio e uma consequente
redução da competitividade dos produtos domésticos e exportáveis no comércio
internacional. Já no caso oposto, durante crises e recessões, uma política monetária
contracíclica reduziria a taxa de juros, causando um incentivo à fuga de capitais, dado
que as taxas de paridade se elevariam;

do diferencial da taxa real de juros em relação à variação da taxa de inflação; e λ diz respeito ao coeficiente
de sensibilidade da variação da taxa real de juros em relação ao hiato do produto.
47
De maneira geral, os regimes de meta de inflação determinam uma taxa de inflação a ser perseguida –
basicamente através de variações na taxa básica de juros da economia – e podendo ter duas bandas, uma
inferior e outra superior. Sobre o regime de metas de inflação brasileiro, ver Nassif (2015).
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(ii) crescer com taxa real de juros alta pode significar a manutenção da taxa de inflação
em níveis baixos (inclusive abaixo da meta estipulada pelo banco central), porém também
significa apresentar crescentes déficits externos que deixam a economia vulnerável a uma
quebra de confiança internacional e a uma consequente parada súbita do financiamento
externo, já que a valorização cambial juntamente com os ganhos de renda oriundos do
crescimento econômico proporcionam uma forte expansão das importações que, no
limite, induz a um vazamento líquido de renda ao exterior. E no caso de desaceleração ou
recessão econômica, a desvalorização da moeda nacional ocasionada pela redução da taxa
de juros teria como consequência a contaminação dos preços domésticos, isto é, a taxa
cambial faz parte da formação dos preços internos tanto por conta de bens de consumo
importados como através dos insumos importados utilizados na produção e que fazem
parte dos custos das empresas; nesse sentido, os efeitos da desvalorização cambial
funcionariam como um choque de oferta negativo, fazendo com que os policy makers,
que trabalham com metas de inflação, elevem, ao invés de reduzir, as taxas de juros,
reforçando a retração econômica. Ainda segundo Ocampo, Rada e Taylor, (2009, p. 106,
tradução livre):
“[...] oscilações pró-cíclicas nas taxas de juros paritárias reduzem o espaço de manobra
das autoridades monetárias para empreender uma política verdadeiramente
contracíclica. O outro lado da mesma moeda é que as autoridades podem simplesmente
mudar o problema para a taxa de câmbio. Na conta-corrente, a valorização durante os
booms tende a gerar grandes déficits que tornam a economia extremamente vulnerável a
fortes reviravoltas na disponibilidade e/ou custo do financiamento externo, o que resulta
em grandes oscilações na atividade econômica. A única maneira de romper o impasse
envolve uma mistura de duas políticas complementares: a primeira é suavizar as
oscilações da taxa de câmbio, através de intervenções nos mercados de câmbio; e a
segunda é desvincular, pelo menos parcialmente, a associação entre as taxas de juros
domésticas e as de paridade através de regulamentos da conta-capital.”
Nesse sentido, alguns economistas do mainstream48 se juntaram ao debate
heterodoxo sobre a política monetária nos países em desenvolvimento argumentando que
as autoridades monetárias devem ter também como objetivo, além da manutenção da taxa
de inflação em patamares baixos e estáveis, a busca, juntamente com outras políticas

48

Ver Blanchard et al. (2010) e Yellen (2014).
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macroprudenciais, por um ambiente macroeconômico no qual a média das taxas reais de
juros se mantenha em um nível inferior ao da taxa real de retorno sobre o capital,
incentivando os empresários a investirem no circuito produtivo/industrial. Nessas
circunstâncias, uma maneira de ampliar o espaço de política monetária a fim de reduzir a
taxa real de juros e contemplar esses objetivos seria aumentar o período para atingir a
meta de inflação, como já acontece na maioria dos países que adotam o regime de metas
de inflação49.

1.2.2.3 A gestão de reservas e o controle de capitais
Nas últimas décadas do século XX, a teoria convencional apresentou o chamado trilema
das economias abertas: é inalcançável ter como meta de maneira simultânea os juros e as
taxas de câmbio; em outras palavras, havendo livre mobilidade de capitais, o regime
independente de política monetária somente é viável com taxas flutuantes de câmbio.
Contudo, com a aceleração do surgimento de inovações financeiras e com o ciclo
financeiro cada vez mais globalizado, o trilema se transformou em dilema. Nesse sentido,
de acordo com Rey (2013), políticas monetárias independentes são viáveis se, e somente
se, a conta-capital for gerenciada, já que a intensidade e a velocidade dos fluxos e influxos
de capital nas economias emergentes têm apresentado custos demasiadamente elevados e
ganhos apenas ilusórios.
Duas das principais correntes teóricas heterodoxas (novo-desenvolvimentista e
pós-keynesiana) tratam o controle da conta-capital como parte fundamental do processo
de desenvolvimento econômico. Nesses termos, Rey (2013) apresenta uma combinação
convexa de 3 medidas de gerenciamento do fluxo financeiro que lida com o problema do
dilema: controles direcionados de capital; imposição de limites rígidos no que tange à
alavancagem dos intermediários financeiros; e ação cíclica, através de políticas
macroprudenciais, no canal de transmissão do crédito, impondo limites a seu crescimento
e a sua alavancagem durante fases de euforia. Além disso, Ocampo, Rada e Taylor (2009)
destacam que os países em desenvolvimento que buscam se resguardar contra oscilações

49

Ver mais em Heenan et al. (2006).
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e crises financeiras precisam manter reservas internacionais50 ao menos equivalentes a
passivos externos de curto prazo.
No mundo globalizado dos fluxos financeiros há a segmentação na qual os países
em desenvolvimento são geralmente vistos como aqueles que recebem enormes fluxos
durante fases de euforia e, portanto, de “apetite por risco”, ao mesmo tempo que estão
sujeitos a súbitas paradas no financiamento quando há quebra de confiança e uma
consequente aversão ao risco (Ocampo, Rada e Taylor, 2009; Arestis e Sawyer, 2005).
Portanto, a pró-ciclicidade do fluxo de capitais – principalmente se tratando de países de
renda média que liberalizaram a conta-capital tardiamente – é, de fato, uma consequência
dessa segmentação. Nesse sentido, regulamentar a conta-capital simplesmente significa
segmentar os mercados doméstico e internacional que já são segmentados,
proporcionando, então, a estabilidade da taxa real de câmbio.
Em suma, o controle de capitais, além de suavizar os efeitos da oscilação dos
fluxos financeiros na conta-capital e de permitir um espaço de manobra aos policy
makers, também trabalha como um dos pilares do processo de desenvolvimento
econômico, pois a taxa real de câmbio estabilizada e ligeiramente desvalorizada
proporciona incentivos estáveis aos produtores de bens e serviços comercializáveis.
Como destacado por Bresser-Pereira, Oreiro e Marconi (2016), Ocampo, Rada e Taylor
(2009) e Nassif, Bresser-Pereira e Feijó (2017), evitar uma forte e instável apreciação
cambial oriunda de booms de recursos naturais e de entradas de capital e que prejudica a
dinâmica de crescimento dos setores não intensivos em recursos naturais, isto é,
neutralizar a doença holandesa, é condição sine qua non para o sucesso do processo de
crescimento com mudança estrutural e qualitativa.

50

De acordo com Ocampo, Rada e Taylor (2009), é importante destacar que o acúmulo de reservas cambiais
encontra limitações e controvérsias. Primeiramente, a manutenção de reservas tem um custo de
carregamento elevado, pois os títulos em moeda forte nos quais os países de renda média investem suas
reservas pagam taxas reais de juros muito baixas (muitas vezes negativas); além disso, para evitar aumentos
indesejáveis na oferta de moeda doméstica, muitas vezes o montante adicional de reserva é esterilizado.
Nesse sentido, dado que as taxas de juros dos títulos públicos utilizados para esterilizar o excesso de
reservas internacionais são superiores às taxas de juros recebidas no investimento de parte das reservas em
títulos de moeda forte, esse processo pode acarretar perdas para o banco central (chamados de déficits
“quasi-fiscais”).
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Resumo do capítulo
Abordamos nesse primeiro capítulo o sentido macroeconômico de agendas industriais de
longo prazo, com ênfase na importância de harmonizar os objetivos almejados pela
política industrial com a política macroeconômica em curso. Nesse sentido, além de
apresentarmos as três principais vertentes teóricas que tratam do tema - a liberal, a
neoclássica e neoschumpeteriana/estruturalista - , definimos a política industrial como um
conjunto de políticas públicas cujo objetivo é promover e fomentar o desenvolvimento
produtivo, estrutural, científico, humano e tecnológico de segmentos da indústria
manufatureira e do setor de serviços considerados estratégicos para a mudança estrutural
em prol do desenvolvimento nacional e da realização do catching-up.
Vimos também que, como apontam Chang (1994; 2004), Amsden (1989) e Peres
e Primi (2009), a maioria dos países desenvolvidos adotaram, em alguma medida,
políticas industriais em sentido amplo, ainda que alguns deles não tenham utilizado o
termo de forma explícita. Assim, embora grande parte das medidas das agendas
industriais que esses países adotaram seja, hoje, considerada “más políticas”, muito
provavelmente os países desenvolvidos não estariam nas posições privilegiadas que
atualmente ocupam caso seus governos não tivessem sido ativos no sentido de promover
mudanças estruturais e qualitativas através de instrumentos de política industrial. Como
aponta Rodrik (2004; 2008), a grande questão que envolve a política industrial não diz
respeito a se ela deve ou não ser adotada, mas sim a forma como será implementada; em
outras palavras, há evidencias teóricas e empíricas suficientemente fortes que sustentam
o argumento favorável à implementação de uma agenda industrial, mas o ponto principal
é “como” os instrumentos utilizados podem efetivamente alcançar os objetivos
almejados.
Por fim, também abordamos que a adoção de políticas industriais é condição
necessária, porém não suficiente para o sucesso do catching up; é necessário também que
o governo promova uma fina harmonização entre as medidas de política industrial e o
regime macroeconômico. Articular as duas esferas de políticas públicas significa,
resumidamente, adotar uma agenda macroeconômica que tenha como objetivo, além da
estabilidade monetária, a busca por preços macroeconômicos corretos (taxa de lucro
satisfatória, taxa de câmbio real competitiva, taxas de juros reais médias abaixo das taxas
médias de retorno sobre o capital, e salários reais crescendo de acordo com o crescimento
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da produtividade do trabalho). Em outras palavras, a harmonização entre as duas esferas
de política econômica é condição sine qua non para o sucesso do processo de
desenvolvimento econômico, pois ajuda a criar um ambiente macroeconômico favorável
ao aumento do investimento produtivo e da introdução de inovações, induzindo a ganhos
de produtividade e elevação da competitividade das firmas nacionais nos mercados
doméstico e externo.
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Capítulo 2
A Experiência Recente da Coréia do Sul e de Taiwan
Introdução ao capítulo
Apresentamos neste capítulo dois casos de processos de desenvolvimento econômico
tardio via industrialização bem-sucedidos, quais sejam, os da Coréia do Sul e de Taiwan.
O objetivo das duas seções a seguir não é confirmar a nossa hipótese principal, uma vez
que pretendemos testá-la no terceiro e último capítulo, quando analisaremos, de fato, a
experiência brasileira entre 2003 e 2014. O intuito deste segundo capítulo é fortalecer os
argumentos favoráveis à implementação de políticas industriais de longo prazo, bem
como ressaltar a importância de que estas estejam bem alinhadas com o regime
macroeconômico, com base em duas experiências de desenvolvimento do Leste Asiático
avaliadas como bem-sucedidas.

2.1 Coréia do Sul
Fortalecido a partir da década de 1960, o processo de desenvolvimento coreano
desencadeou taxas robustas e duradouras de crescimento do PIB e da produtividade média
na indústria manufatureira e em alguns segmentos do setor de serviços, fazendo com que
o país realizasse o catching-up em cerca de vinte e cinco anos. Já no começo da década
de 2000, o país contava com padrões de renda per capita e indicadores socioeconômicos
similares aos dos países desenvolvidos. A transição de uma economia agrária (ou nãoindustrializada) de renda per capita baixa e com baixos níveis de produtividade média
para um país industrializado, exibindo elevado grau de sofisticação tecnológica de sua
estrutura produtiva e de alto nível de renda per capita, tornou a Coréia do Sul um objeto
de intenso estudo na literatura econômica.
Evidências teóricas e empíricas apontam para as políticas industriais de longo
prazo adotadas em sintonia com regimes macroeconômicos de curto prazo em prol do
desenvolvimento51 como a principal causa do impactante sucesso do processo de
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Como explicado no Capítulo 1, um regime macroeconômico de curto prazo que busca sustentar os
esforços de política industrial em prol do desenvolvimento significa, mais do que somente garantir a
estabilidade de preços, intervir no mercado a fim de acomodar o câmbio real, os lucros, os salários e os
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desenvolvimento econômico coreano. De fato, a estratégia adotada pelos policy makers
ao longo dessas décadas foi projetada para criar vantagens comparativas dinâmicas (ou
vantagens competitivas), e não somente para explorar as já existentes, como sugere a
teoria liberal, alinhada com o conceito de vantagens comparativas estáticas. Dessa forma,
as políticas implementadas pelo governo coreano empurraram o país para um círculo
virtuoso de industrialização dentro de um ambiente macroeconômico propenso ao
investimento produtivo, promovendo a criação e o acúmulo de habilidades técnicas e a
especialização em setores com retornos crescentes de escala no sentido estático e
dinâmico, e intensivos em tecnologia e conhecimento (Peres e Primi, 2009). Portanto, o
mix de políticas industriais horizontais (infraestrutura física e capital humano), verticais
(seletividade e criação de “campeões nacionais” – chaebols) e de fronteira (tecnologia
oriunda da terceira revolução industrial) em sinergia com as políticas macroeconômicas
em curso fez com que a Coréia do Sul se reestruturasse e reorientasse a sua estrutura
produtiva rumo aos setores intensivos em tecnologia e conhecimento, tornando a sua
economia capaz de alcançar expressivos aumentos de produtividade e de emprego ao
longo dos anos.

2.1.1 A política industrial coreana e a intervenção estatal
Na década de 1980, diante do sucesso do processo de industrialização coreano, a corrente
teórica liberal propôs uma interpretação justificando tal êxito a medidas de adesão ao
laissez-faire e a práticas que culminaram na liberalização comercial, adotada pelo país
asiático em meados da década de 1960, a qual permitiu cortes nas tarifas de importação e
abolição de parte das restrições quantitativas. Todavia, veremos ao longo desta subseção
que essa interpretação liberal esbarra em evidências empíricas que mostram basicamente
o oposto: não somente a liberalização comercial coreana não ocorreu como os ortodoxos
sugeriram, como também o Estado coreano teve um papel ativo e decisivo no processo
de desenvolvimento industrial do país.
Em linhas gerais, o desenho do desenvolvimento industrial coreano buscou a
combinação, inicialmente, de políticas horizontais com verticais e, uma vez alcançada a
maturidade industrial, também concentrou esforços nos instrumentos de política de
juros reais em níveis que permitam ganhos de competitividade das empresas nacionais no comércio
internacional.
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fronteira. As políticas horizontais seguiram o modelo japonês de forte incentivo à
educação rígida e disciplinada desde a primeira infância até as extensões curriculares
(pós-graduações, mestrados, doutorados, intercâmbios, etc.), além do fortalecimento do
sistema de saúde. Chang (1994) e Wade (1990) destacam, todavia, que uma das chaves
para o sucesso do processo de desenvolvimento coreano está no uso de políticas verticais
no sentido de priorizar determinadas indústrias e atividades entendidas como essenciais
para o upgrade industrial; nessa questão, a adoção de planos quinquenais foi determinante
para a mudança estrutural e qualitativa da pauta produtiva coreana.
De acordo com Chang (1994), desde o primeiro plano quinquenal (1962-1966) os
policy makers coreanos priorizaram indústrias e segmentos entendidos como importantes
em cada etapa. Por exemplo, as atividades de refino de cimento, a produção de
fertilizantes e de óleo foram consideradas como indústrias “básicas” e, por isso, foram
priorizadas no primeiro plano. Já no segundo plano (1967-1971), os produtos químicos,
aço e máquinas tiveram o foco do investimento coreano. No terceiro e quarto (19721981), puxados pela criação do programa HCI (Heavy and Chemical Industrialization,
1973), os setores designados como prioritários foram os que produziam metais não
ferrosos, o de construção naval e o de eletrônica. No quinto plano (1982-1986), o foco do
governo consistiu nos setores de automóveis, produtos químicos mais refinados e
novamente em construção naval. Com o desenvolvimento industrial logrando êxito, ou
seja, com a mudança estrutural e com a modernização da pauta produtiva em curso, os
policy makers coreanos colocaram em prática políticas de fronteira no sexto plano
quinquenal (1987-1991), designando os setores de semicondutores e de biotecnologia
como prioritários. Cabe destacar que esse processo de desenvolvimento foi capitaneado
pelas grandes empresas nacionais coreanas, uma vez que o governo local coibiu a entrada
de empresas estrangeiras sob a forma de investimento direto nos setores considerados
estrategicamente relevantes para o futuro do país.
A priorização de setores estratégicos que operavam sob economias de escala nos
sentidos estático e dinâmico impôs dois “desafios” para os policy makers coreanos:
primeiro, as firmas nacionais eram monitoradas e instruídas pelo governo a fim de
implementarem plantas produtivas grandes o suficiente para se obter escalas de produção
minimamente eficientes; no limite, quando o Estado entendia que as empresas eram
menores do que a escala mínima eficiente, eram feitas fusões iniciadas ou subsidiadas
pelo próprio Estado. Ainda nesse ponto, dado que o mercado interno coreano é
49

nitidamente pequeno (quando comparado aos mercados estadunidense e chinês, por
exemplo), a consequência benéfica desse desafio consistia no fato de que as firmas
coreanas acabaram sendo “obrigadas” a exportarem o mais rápido possível, sob pena de
sofrerem perdas por conta da utilização de baixa capacidade produtiva (Chang, 1994).
Nesse caso, a estratégia consistia em competir inicialmente por preços, mesmo em setores
de bens duráveis (como eletrônicos e automóveis) em que a concorrência global era
centrada na diferenciação de produtos. Para isso, as empresas coreanas reduziam os
preços em relação aos concorrentes externos, aproveitando, à época, não apenas sua
vantagem relativa em custos, decorrente dos menores salários relativos, como também o
período de expansão da demanda para percorrerem a curva de aprendizado tecnológico e,
uma vez realizado o catching up setorial, passarem a competir via diferenciação de
produto, como suas concorrentes globais.
O segundo “desafio” da presença de economias de grande escala, por sua vez, diz
respeito a uma forma de concorrência que era considerada excessiva pelo governo
coreano. Como as indústrias (conjunto de firmas) tinham sunk costs bem elevados por
conta de suas grandes plantas produtivas, havia uma forte propensão a “guerras de
preços”, que, no limite, poderiam impossibilitar a manutenção de lucros extraordinários
grandes o suficiente para o autofinanciamento do investimento. Assim, houve
intervenções estatais pontuais com o objetivo de restringir a entrada e de regular a
expansão da capacidade nessas indústrias (Chang, 1994). Torna-se importante ressaltar,
contudo, que os policy makers coreanos não eram contra a concorrência em termos gerais,
isto é, o ponto fundamental é que eles consideraram a concorrência um meio de se obter
eficiência, e não um fim em si; na prática, isso significou a concorrência entre grandes
conglomerados (como os chaebols, por exemplo), e não entre muitas pequenas e médias
empresas em setores sujeitos a economias de escala. Nesse sentido, o sexto plano
quinquenal (1986-1991) considerou positivo o incentivo à formação de conluios sob o
argumento de que “indústrias promissoras” deveriam ter condições de financiar o
“aumento no investimento em P&D e na qualidade a fim de atingir a escala de produção
eficiente” e que “indústrias em declínio” precisavam “reduzir suas capacidades
produtivas” (p. 79 apud Chang, 1994, cap. 4).
Além da atuação do governo coreano impedindo a “concorrência excessiva” e o
consequente “desperdício social”, materializada em leis que restringiam a entrada e a
expansão em certas indústrias, a política industrial coreana também teve como objetivo o
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monitoramento mensal do desempenho das exportações52 e também de outras áreas de
cada firma; o relato imparcial ou falso, ou o ato de não relatar poderiam resultar em multas
e até sentenças de prisão. Com um sistema eficiente de informações atualizadas e
detalhadas, o governo coreano ia reduzindo paulatinamente os incentivos às empresas que
não tivessem mais a necessidade de tais benefícios, e também retirava os incentivos e
subsídios das empresas ou indústrias ineficientes, ou das que relatavam falsamente seus
resultados. Dessa forma, o governo coreano conseguiu manejar o problema de informação
assimétrica a fim de garantir a eficácia da política industrial ao longo dos anos (Chang,
1994).
Outra característica importante acerca do desenvolvimento industrial coreano foi
a adoção de programas projetados para satisfazer necessidades peculiares de distintos
setores. Assim, para indústrias com necessidade de modernização tecnológica e que já
tinham sunk costs elevados (máquinas de construção pesada, automóveis, motores navais,
máquinas elétricas pesadas, por exemplo), a ação utilizada foi a implementação de
acordos de compartilhamento de mercado liderado pelo governo, materializados na
restrição de entradas e em subsídios ao investimento e a P&D, tendo como objetivo a
criação de ambientes mais estáveis para pesados investimentos produtivos. Já para as
indústrias cujas capacidades tecnológicas ainda eram satisfatórias, porém com estoques
de capital ultrapassado (tinturaria e têxtil), a política industrial utilizou instrumentos na
forma de subsídios aos produtores para que substituíssem a maquinaria antiga por uma
mais moderna. Por fim, para os setores que já tinham a capacidade tecnológica
plenamente desenvolvida, o governo coreano implementou políticas que visavam ampliar
a concorrência, concedendo licenças de vendas a um número maior de distribuidores e
reduzindo as tarifas de importação de produtos correlatos (Chang, 1994).
Em termos de organização industrial, o processo de desenvolvimento coreano se
notabilizou pelo fortalecimento de conglomerados empresariais com participações em
diversos mercados. Podemos identificar dois objetivos nessa política: primeiro, a ideia
era encontrar e destacar o que pode ser chamado de “campeões nacionais53” (chaebols),
fazendo com o que os instrumentos de política industrial (crédito subsidiado via banco
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Ver mais em Jones e Sakong (1980, p. 97).
Firmas domésticas que têm potencial para elevar a sofisticação produtiva, produzir bens de alta
elasticidade-renda da demanda, e para operar com plantas de produção suficientemente grandes e
minimamente eficientes.
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nacional de desenvolvimento, incentivos à exportação, restrição à importação de
correlatos, benefícios fiscais, incentivos a P&D) ajudassem a sustentar o crescimento da
produtividade dessas firmas, a fim de garantir a competitividade no mercado externo ao
longo do tempo. Chang (1994) destaca que, embora as empresas que fizessem parte desses
conglomerados fossem politicamente e financeiramente fortes, caso os policy makers
entendessem, através de contínuas avaliações, que determinada firma não estivesse sendo
bem administrada ou não estivesse sendo eficiente o bastante, a propriedade de tal firma
poderia ser transferida para outro controlador ou mesmo para o próprio Estado. O fato de
os chaebols, como conglomerados, terem a capacidade de atuar em praticamente qualquer
linha de negócio dificulta uma possível acomodação e facilita as medidas disciplinares
do governo.
O segundo objetivo dessa organização industrial coreana era limitar o rentismo a
um número reduzido de agentes. O perigo do rent-seeking é factualmente o mais óbvio e
passível de acontecer a partir da adoção de políticas industriais, já que o Estado cria
“rendas” que podem ser absorvidas por agentes ineficientes ou que busquem o
enriquecimento através de tráfico de influência e informação, desviando os esforços
empresariais do circuito produtivo/industrial (Chang, 1994). Por se tratarem de
conglomerados economicamente poderosos, os chaebols teriam um custo de
oportunidade elevado para entrar em disputas de rent-seeking, pois a capacidade de
influenciar o Estado estava basicamente restrita ao grupo como um todo, e não às
empresas de forma isolada. A criação de renda por parte do Estado a grupos limitados e
poderosos fez com que os custos do rent-seeking fossem reduzidos e gerados de uma e
única vez (Chang, 1994). Assim, com o perigo do rentismo controlado, a produção
ineficiente, que naturalmente existe em processos de desenvolvimento econômico, foi
pequena e não-duradoura (Amsden, 1989).
No que tange às políticas aduaneiras, retomando o que foi abordado no parágrafo
introdutório desta subseção, não houve uma total flexibilização ou liberalização da pauta
importadora, como apontavam os liberais na década de 1980; muito pelo contrário, os
produtores coreanos de bens comercializáveis não conseguiam adquirir insumos
importados (matérias-primas e máquinas) a preços do mercado internacional. Além disso,
o governo controlou com mãos de ferro a importação de maquinaria que fosse competir
com a produção doméstica, e também tinha o poder de impor, sem alterar leis relevantes,
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tarifas especiais para bens importados cujo crescimento fosse mais rápido que a média54.
Houve, também, intervenções importantes no fornecimento de crédito, que era
geralmente recusado

àqueles que desejavam importar máquinas

disponíveis

domesticamente, enquanto que houve um expressivo aumento de créditos subsidiados a
compradores de máquinas produzidas nacionalmente (podiam alcançar 90% do valor do
produto) (Chang, 1994).
Vale destacar, ainda, que a intervenção do governo coreano não ficou restrita à
conta-corrente, já que também houve um rígido controle estatal sobre os fluxos de
investimento estrangeiro direto (IED): mesmo buscando reduzir o gap de poupança
existente, evitaram-se entradas massivas de IED e foram contratados empréstimos
estrangeiros (garantidos pelo Estado) como substitutos, fazendo com que a participação
de IED no total de entrada de capital externo (exceto ajuda internacional) fosse de apenas
5% durante o boom do desenvolvimento coreano entre 1962 e 1983 (Amsden, 1989, p.
92 apud Chang, 1994, cap. 4).
Concluindo, como argumenta Chang (1994, cap. 4), um dos objetivos do
intervencionismo estatal no desenvolvimento industrial coreano foi a busca por uma
“economia independente” (Jarip Gyongje). Para que esse objetivo fosse atingido, foi
necessário acelerar o processo de substituição de importações para que as exportações
pudessem funcionar, mais do que como indutor de crescimento econômico, como um
meio de reduzir o déficit externo e de reduzir a dependência em relação à poupança
externa

para

o

processo

de

desenvolvimento

econômico

(Michell,

1982).

“Independência”, então, significava a construção de uma economia com elevado grau de
capacidade e autonomia tecnológicas e que permitisse um padrão de vida compatível com
o que era visto nas sociedades desenvolvidas, porém sem se envolver em situações
crônicas de déficits na conta-corrente do balanço de pagamentos. Numa palavra, a
estratégia era, diferentemente da América Latina, financiar o desenvolvimento com
poupanças domésticas, e não externas.
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De acordo com Luedde-Neurath (1986, p. 156, tabela 14.4 apud Chang, 1994, p.98), até 1982, 93% do
total das importações, em valor, ainda se sujeitavam a uma ou mais restrições impostas pelo governo
coreano.
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2.1.2 O regime macroeconômico em prol do desenvolvimento
Abordamos na subseção anterior que, diante do sucesso do processo de desenvolvimento
econômico da Coréia do Sul, a corrente liberal propôs uma interpretação, em meados da
década de 1980, segundo a qual a principal causa de tal êxito teria sido a adoção de
medidas de liberalização comercial na década de 1960, quando adotaram-se cortes em
tarifas de importação e abolição de restrições quantitativas. Vimos, contudo, que
evidências empíricas contrariam fortemente essa interpretação liberal, e que o processo
de upgrade industrial coreano contou, na verdade, com contínuas intervenções estatais
durante todo o processo (nas fases de desenho, implementação e monitoramento). Além
da interpretação acerca da “liberalização comercial” beneficiando o processo de
desenvolvimento industrial, a corrente teórica liberal, na década de 1980, também
justificou o êxito coreano argumentando que tal sucesso somente foi possível porque
houve, durante a década de 1960, uma elevação considerável da taxa real de juros, o que
permitiu, de acordo com os liberais, elevar a pressão competitiva e aumentar o nível de
poupança do país (consequentemente, melhorando a eficiência produtiva).
Em relação à política monetária coreana, evidências empíricas refutam essa
interpretação55, como pode ser observado na Tabela 4, a qual apresenta o comportamento
da taxa real de juros coreana em períodos selecionados de quatro anos, entre 1960 e 1984,
e segmentados em três tipos de operações.

Tabela 4: Taxas reais de juros na Coréia do Sul entre 1960 e 1984 (%)
Período

Depósitos2

1960 – 1964

Mercado financeiro nãoregulado1
31.1

Empréstimos à exportação

1965 – 1969

44.4

26.9

n.a

1970 – 1974

28.2

- 0.2

- 16.3

1975 – 1979

24.0

- 4.5

- 12.5

1980 – 1984

19.7

2.4

- 6.7

n.a

1.3

1. taxas nominais de juros menos índice de preços ao consumidor;
2. taxas nominais de juros menos inflação do deflator do PIB.
Fonte: Chang (1994, p. 98 apud Dornbusch e Park, 1987, p. 419, tabela 14).

Analisando a Tabela 4, embora as taxas reais de juros tenham se elevado no
período imediatamente posterior à reforma (1965), elas retornaram à trajetória de taxas

55

Para uma reinterpretação sobre o efeito da reforma financeira coreana, ver Dornbusch e Park (1987).
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negativas durante os anos 1970, devido às elevadas taxas de inflação observadas ao longo
da década. De acordo com Chang (1994), mesmo com as taxas reais de juros em
patamares baixíssimos, a poupança como proporção do PIB coreano apresentou uma
trajetória crescente, saindo de 10% na segunda metade da década de 1950 para mais de
30% no final da década de 1980.
A Tabela 5, por sua vez, apresenta a composição do financiamento do
investimento bruto coreano entre 1953 e 1986.

Tabela 5: Investimento e o seu financiamento na Coréia entre 1953 e 1986 (% do
PIB a preços correntes)
Ano
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
19701

Investimento
Bruto
15.4
11.9
12.3
8.9
15.3
12.9
11.1
10.9
13.2
12.8
18.1
14.0
15.0
21.6
21.9
25.9
28.8
25.8

Poupança
Doméstica
8.8
6.6
5.2
-1.9
5.5
4.9
4.2
0.8
2.9
3.2
8.7
8.7
7.4
11.8
11.4
15.1
18.8
17.3

Poupança
Privada
11.2
9.3
7.6
1.0
8.6
8.0
6.9
2.9
4.7
4.8
9.1
8.3
5.7
9.1
7.3
9.0
12.9
10.8

Poupança do
Governo
-2.4
-2.7
-2.4
-2.9
-3.1
-3.1
-2.7
-2.1
-1.8
-1.6
-0.4
0.4
1.7
2.7
4.1
6.1
5.9
6.5

Poupança
Externa
6.6
5.3
7.1
10.9
9.8
8.0
6.9
8.6
8.6
10.7
10.4
6.9
6.4
8.5
8.8
11.2
10.6
9.3

1970
24.6
16.2
11.0
5.2
9.1
1971
25.1
14.5
10.0
4.5
10.5
1972
20.9
15.7
13.8
1.9
5.0
1973
24.7
21.4
18.4
3.0
3.3
1974
31.8
19.3
17.3
2.0
11.9
1975
27.5
16.8
14.5
2.4
10.3
1976
25.7
22.2
17.9
4.3
2.6
1977
27.7
25.4
20.9
4.5
1.2
1978
31.9
27.3
21.9
5.3
4.3
1979
36.0
25.5
20.0
6.5
8.9
1980
32.1
20.8
15.4
5.4
11.5
1981
30.6
20.5
14.9
5.6
9.8
1982
28.6
20.9
14.8
6.1
7.0
1983
29.9
25.3
18.1
7.2
4.7
1984
31.9
27.9
20.9
7.1
4.0
1985
31.1
28.6
21.2
6.9
3.1
1986
30.2
32.8
26.2
6.6
-2.8
1 Por conta de alterações no método de contabilidade, as séries entre 1953 e 1970 e 1970 e 1986 não
estão compatíveis por completo.
Fonte: Chang (1994, p. 100).
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Portanto, após observar as Tabelas 4 e 5, é possível entender que, durante o boom
do processo de desenvolvimento coreano, a poupança coreana respondeu pouco às taxas
reais de juros praticadas nos país e, além disso, essa experiência parece sugerir que a
correlação entre altas taxas reais de juros e a mobilização de poupança via sistema
financeiro foi virtualmente inexistente no país (Dornbusch e Park, 1987, p. 418-419 apud
Chang, 1994, p. 99).
O governo coreano entendia que o subdesenvolvimento da indústria doméstica era
a principal causa da restrição ao crescimento econômico oriunda do balanço de
pagamentos. Assim, os policy makers procuraram harmonizar as esferas de política
industrial e macroeconômica a fim de se alcançar dois benefícios fundamentais ao
processo: primeiramente, um regime macroeconômico expansionista – se necessário por
meio de medidas inflacionárias –, que conseguisse criar um ambiente favorável ao
investimento produtivo, poderia dar suporte à modernização industrial; segundo, uma
política industrial com objetivos estratégicos de longo prazo, orientada para promover a
mudança estrutural e a melhora qualitativa da produção e da pauta exportadora, de tal
sorte a gerar superávits na conta-corrente (mesmo em fases de crescimento econômico)
e, consequentemente, reduzir a dependência em relação à poupança externa. Nessas
circunstâncias, Chang (1987; 1994) argumenta que, no limite, a tarefa de modernizar a
estrutura industrial do país era colocada à frente do objetivo de estabilidade
macroeconômica tradicional; de fato, por exemplo, os empréstimos subsidiados
destinados aos setores considerados prioritários aumentavam mais rapidamente do que os
“normais” mesmo em situações de recessão56 (quando a disponibilidade de financiamento
pode significar a quebra ou a sobrevivência da firma ou do segmento), o que é um
indicativo claro do domínio da política industrial ativa sobre o objetivo de estabilidade
macroeconômica convencional.
Concluindo, Chang (1994) destaca que o regime macroeconômico coreano em
prol do desenvolvimento industrial foi puxado muito mais pelo investimento do que pelo
consumo. Com efeito, apesar de se concordar com o entendimento keynesiano acerca da
formação de poupança (que em última instância depende do aumento do nível de renda),
o governo coreano buscou restringir o consumo das famílias de forma mais contundente

56
A inequidade em relação à disponibilidade e ao nível do financiamento era justificada pela maior
possibilidade de um crescimento mais robusto e rápido que geraria maiores benefícios no longo prazo. Ou
seja, haveria “injustiça” no curto prazo em prol do projeto de desenvolvimento de longo prazo.
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possível a fim de reduzir a lacuna de poupança existente: os bancos, majoritariamente
estatais, foram instruídos a reprimir os empréstimos ao consumidor, principalmente nas
situações que exigiam despesas de câmbio; e bens de luxo importados estavam sujeitos a
elevadas tarifas ou impostos domésticos. Acreditava-se que a repressão a esse tipo de
consumo traria duas consequências positivas: primeiro, uma parcela maior da renda
poderia ser poupada, o que reduziria a dependência em relação à poupança externa; e,
segundo, a maior parte da produção industrial seria destinada à exportação, gerando
divisas e elevando o nível técnico da produção interna graças ao feedback mais criterioso
encontrado no comércio com o resto do mundo.

2.1.3 A performance do desenvolvimento coreano
Abordamos na introdução a este capítulo que a Coréia do Sul experimentou um rápido
processo de desenvolvimento econômico, passando de uma economia não-industrial e
subdesenvolvida a uma nação industrial e desenvolvida em cerca de trinta anos, fazendo
com que tal processo se tornasse um alvo de estudos e interpretações na literatura
econômica mundial. Notadamente, ainda que o país tenha apresentado uma taxa média
satisfatória de expansão do PIB entre 1950 e 1964, o processo de desenvolvimento
econômico coreano se acelerou a partir da metade da década de 1960, fazendo com que
o país apresentasse taxas médias de crescimento consideravelmente superiores aos dos
outros países de renda média entre 1964 e 1986, especialmente no período entre os
choques no preço do petróleo no mercado mundial (1973 – 1979). Em termos gerais, o
crescimento anual do produto per capita coreano foi de 6,7% entre 1965 e 1986, enquanto
que o crescimento mundial foi de apenas 2,9% no mesmo período (Chang, 1994, cap. 4).
A Tabela 6 apresenta um comparativo entre as taxas médias de crescimento do
PIB de uma amostra de países em diferentes períodos segmentados de tempo.
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Tabela 6: Crescimento do PIB coreano comparado ao crescimento de outros países
selecionados (média anual em %)
Países / Períodos

1950-64

1964-73

1973-79

1979-87

1950-87

1964-87

Coréia do Sul

6.1

9.6

9.0

7.0

7.6

8.5

Taiwan

8.3

11.0

8.4

7.4

8.8

9.1

China

5.2

6.9

5.0

9.3

6.5

7.2

Índia

4.3

2.7

3.4

4.6

3.8

3.6

Argentina

3.0

4.9

2.3

-0.4

2.6

2.4

Brasil

5.9

8.1

6.5

3.5

6.0

6.1

Chile

4.2

2.8

2.3

1.6

3.0

2.2

México

6.2

6.6

6.1

1.7

5.3

4.7

Áustria

5.5

5.1

2.9

1.7

4.2

3.3

Itália

5.7

5.1

2.6

2.2

4.3

3.4

Japão

9.5

8.9

3.6

3.8

7.1

5.7

Fonte: Chang (1994, p. 92).

O processo de desenvolvimento econômico da Coréia do Sul foi caracterizado por
uma rápida industrialização, tendo seu setor manufatureiro crescido a uma taxa anual de
18,3% na primeira década do processo (1963-1972); e, por conta do exitoso programa de
desenvolvimento industrial (HCI), o crescimento foi ainda maior entre 1973 e 1979
(24%), período no qual o mundo experimentou taxas menores de crescimento
manufatureiro devido aos dois choques do petróleo (Chang, 1994). A Tabela 7 destaca o
crescimento manufatureiro coreano e o compara ao crescimento da manufatura de um
grupo de países selecionados para a amostra. Chang (1994) destaca ainda que a
desaceleração do crescimento manufatureiro na Coréia entre 1979 e 1988 se deve
basicamente a três fatores: à crescente maturidade industrial alcançada pelo país
(necessidade de catching-up reduzida); à desaceleração da expansão da demanda
internacional (final da “golden age”); e à notável reestruturação da economia no início
dos anos de 1980.
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Tabela 7: Crescimento manufatureiro em uma amostra de países em
desenvolvimento (média anual em %)
Países / Períodos
Coréia do Sul
Brasil

1963-72

1973-78

1979-88

18.3

24.7

11.7

n.a

1.5

-

12.63

6.7

1

China

-

Chile

4.1

-2.9

2.7

Grécia

9.7

4.3

0.4

Índia

4.5

4.3

8.3

Malásia

n.a

n.a

7.3

México

8.7

7.4

0.0

7.1

6.8

Singapura

17.0

9.5

2

4

África do Sul

6.8

1.3

1.6

Espanha

10.8

3.3

1.5

1. Período 1963-69
2. Período 1965-80
3. Período 1980-87
4. Período 1966-72
Fonte: Chang (1994, p. 93).

Outro fator marcante para o êxito do processo de desenvolvimento econômico
coreano – sendo consequência da rápida industrialização – foi a mudança estrutural e
qualitativa da pauta produtiva do país. É possível observar na Tabela 8 que a estrutura da
economia coreana foi transformada numa velocidade ímpar em um período de 20 anos
(Chang, 1994). O país saiu de uma estrutura basicamente agrária em 1965 (setor agrário
correspondendo a 38% do PIB contra 18% do setor manufatureiro) para se tornar um país
industrializado em 1986 (setor manufatureiro correspondendo a 30% do PIB contra 12%
do setor agrícola). Além da mudança estrutural da agricultura para a indústria de
transformação, Chang (1994, p. 95/96) destaca que houve também uma mudança
qualitativa dentro do próprio setor manufatureiro, fato que pode ser notado pela
aceleração do crescimento dos setores de indústria pesada e química57 (a preços correntes,
a participação da indústria pesada no total da manufatura saltou de 16,4% em 1963 para
42% em 198758, e a participação da indústria química passou de 17,1% para 20,1% no
mesmo período).

57

Principalmente a partir do lançamento do programa HCI em 1973. Para mais detalhes, ver Chang (1987).
Calculada no Anuário da ONU de Estatísticas Industriais (1969) e Anuário de Estatística Industrial
(1988).
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Tabela 8: Mudança estrutural em alguns países selecionados (% do PIB)
PIB per
capita
(dólar)
1986

População
(milhões)
1986

Índia

290

China

Estrutura produtiva
(% do PIB) 1965
A

I

M

S

781.4

47

22

15

300

1054.0

39

38

Quênia

300

21.1

35

Colômbia

1230

29.0

Chile

1320

Brasil

Estrutura produtiva (%
do PIB) 1986
A

I

M

S

31

32

29

19

39

30

23

31

46

34

23

18

11

47

30

20

12

50

30

25

18

46

20

25

18

56

12.2

9

40

24

52

n.a

n.a

n.a

n.a

1810

138.4

19

33

26

48

11

39

28

50

África do Sul

1830

32.3

10

42

23

48

6

46

22

49

México

1860

80.2

14

31

21

54

9

39

26

52

Argentina

2350

31.0

17

42

33

42

13

44

31

44

Coréia do Sul

2370

41.5

38

25

18

37

12

42

30

45

1

n.a

n.a

n.a

29

2

n.a

Taiwan

3580

19.4

n.a

n.a

22

Grécia

3680

10.0

24

26

16

49

17

29

18

54

Espanha

4860

38.7

15

36

n.a

56

6

37

27

56

Legenda: A: Agricultura; I: Indústria (mineração, transformação, construção, elétrica, água e gás);
M: Manufatura; S: Serviços.
1. Para 1960;
2. Para 1985.
Fonte: Chang (1994, p. 94).

Concluindo, após analisar os fatos estilizados deste capítulo, é possível sugerir
que o processo de desenvolvimento econômico tardio da Coréia do Sul foi extremamente
exitoso porque o governo promoveu instrumentos de política industrial horizontais,
verticais e de fronteira em conjunto com políticas cambiais e monetárias que ajudaram a
sustentar o desenvolvimento da indústria nacional. Atualmente, segundo os dados do
IndexMundi59, a Coréia do Sul tem um PIB per capita acima de US$ 38 mil60 e conta com
um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) acima de 0,9, sendo indicadores que
colocam o país em condição de nação desenvolvida. Nos últimos 11 anos, a taxa média
de crescimento real do PIB foi de aproximadamente 6% e o país tem atualmente uma taxa
de desemprego em torno de 4%. Além disso, a expectativa geral de vida ao nascer é de
82 anos e o país tem aproximadamente 12% de sua população vivendo abaixo da linha da
pobreza. Em termos de distribuição de renda e igualdade, de acordo com a OCDE, o
índice de Gini coreano é de 0,35, nível menor e, portanto, melhor que o brasileiro (0,53)
e que o estadunidense (0,39), por exemplo; e o 1% mais rico coreano detém apenas 12,2%
59

indexmundi.com/pt/coreia_do_sul
Na década de 1960, o PIB per capita coreano era a metade do brasileiro, enquanto que atualmente o PIB
per capita brasileiro é equivalente a aproximadamente 1/3 do coreano.
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da riqueza do país, enquanto que o 1% mais rico brasileiro controla 28,3% da riqueza do
país, e o 1% mais rico estadunidense controla 20,3% da riqueza nos Estados Unidos.

2.2 Taiwan
Assim como a Coréia do Sul, Taiwan experimentou um exitoso e rápido processo de
desenvolvimento econômico via industrialização, fazendo com que o país passasse de
uma posição de país de renda baixa (década de 1950) para se tornar um país de renda alta
(década de 1990). Todavia, vale destacar que o processo de desenvolvimento econômico
taiwanês não teve como base um regime efetivamente democrático, pelo contrário, o país
conviveu com um regime cujo poder político ficou concentrado, entre as décadas de 1950
e 1980, exclusivamente nas mãos de um único partido, o Partido Nacionalista61. Nada
obstante, desde o início da década de 1990, o país conta com um regime político
democrático (eleições livres e diretas).
Taiwan contou com um Estado intervencionista no sentido de planejar e executar
os instrumentos de política industrial de longo prazo e de adotar regimes
macroeconômicos de curto prazo que propiciaram ambientes favoráveis ao investimento
no circuito industrial do país. Contudo, diferentemente do forte controle do governo
coreano, por exemplo, Taiwan adotou um modelo no qual o mercado privado teve mais
espaço de atuação e as intervenções estatais foram um pouco mais isoladas. De fato, como
aponta Wade (1990), a política aduaneira de drawback de impostos e de redução de
barreiras não tarifárias a componentes importados essenciais deram aos produtores de
bens e serviços comercializáveis condições razoavelmente similares as de livre-comércio;
além disso, destaca-se no país uma liberdade até certo ponto incomum no mercado de
trabalho: sindicatos e associações de trabalhadores sem muito poder de barganha,
legislação de salário mínimo flexível e a separação entre remuneração do setor público e
do setor privado.
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Chiang Kai-Shek liderou o país de 1950 até sua morte, em 1975.
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2.2.2 A política industrial taiwanesa
Como abordado, o sucesso do processo de desenvolvimento econômico taiwanês fez com
que o país se tornasse, assim como aconteceu com a Coréia do Sul, um alvo de estudos
da literatura econômica. Nesse sentido, uma interpretação que ganhou destaque na década
de 1980 foi a liberal, que argumentou que o êxito do desenvolvimento industrial tardio
de alguns países do Leste Asiático (Taiwan e Coréia do Sul, principalmente) estava
diretamente ligado a políticas ortodoxas, como liberalização comercial e não-intervenção
estatal no processo de desenvolvimento industrial. Entretanto, veremos ao longo desta
subseção que há fortes evidências empíricas que sugerem uma interpretação oposta à
liberal, porque, na verdade, o Estado taiwanês teve uma importante participação no bemsucedido processo de desenvolvimento econômico do país.
Iniciado na década de 1950, o projeto de desenvolvimento industrial taiwanês foi
liderado em grande medida pelo Estado. Mais do que simplesmente coordenar os
investimentos, os gestores econômicos trabalharam ao longo dos anos em prol da criação
e do fortalecimento de segmentos da manufatura (e mais tarde do setor de serviços high
tech) que foram considerados fundamentais para o sucesso do processo de
desenvolvimento econômico do país. No âmbito da política industrial taiwanesa, o Estado
tinha o papel de intervir sempre que necessário na formação social dos preços a fim de
criar novas vantagens comparativas e de aprimorar as já existentes. Nesse sentido, Wade
(1990) aponta que o governo liderou os investimentos produtivos através do uso de
empresas públicas (muitas vezes vinculadas a multinacionais) em diversos setores
industriais, iniciando o projeto nas indústrias pesada e química durante as décadas de
1950 e 1960, e depois criando novas capacidades produtivas nos segmentos têxteis, de
fibras sintéticas, plásticos, metais básicos, produtos petroquímicos, construção naval,
automóveis e eletrônicos industriais nas décadas subsequentes.
Podemos observar na Tabela 9 a evolução da participação relativa do setor
manufatureiro (subdivido em indústria leve e em indústria pesada) taiwanês ao longo de
períodos selecionados de tempo, comparando com o que ocorreu na Coréia do Sul.
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Tabela 9: Indústrias leve e pesada (participação da manufatura em Taiwan e Coréia
do Sul, 1965-84)
Indústria
Leve
Indústria
Pesada

País

1965

1971

1975

1981

1984

Taiwan

51.2

50.7

46.7

43.4

41.5

Coréia do Sul

61.8

54.7

51.6

47.2

43.2

Taiwan

49.8

49.3

53.3

56.6

58.5

Coréia do Sul

38.2

45.3

48.4

52.8

56.8

Fonte: Wade (1990, p. 45).
Nota: Indústria leve inclui comida, bebida e tabaco; têxteis, roupas e calçados; madeira e produtos de
madeira; impressão, papel. Indústria pesada inclui química, petróleo; produtos minerais não-metálicos;
metais e produtos metálicos; maquinaria, equipamentos e produtos metálicos manufaturados.

Embora tenham sido utilizadas sem uma “mão-de-ferro” (como do governo
coreano, por exemplo), as intervenções estatais em Taiwan também se concentraram em
indústrias ou setores de uso intensivo de capital e/ou que utilizassem a tecnologia no
estado da arte (seja produzida nacionalmente ou importada de um pequeno número de
fornecedores em potencial). O objetivo era selecionar e destacar as firmas, ainda não
competitivas internacionalmente, que tivessem um poderoso potencial de competir via
renda e preço no comércio externo, mas que não conseguiriam somente através das forças
de mercado. Em relação às empresas e aos segmentos que não tinham esse potencial ou
que eram mais intensivas em trabalho de baixa produtividade (maioria dos produtores de
bens de consumo não duráveis), o governo se ausentava e praticava o laissez faire.
Durante o processo de desenvolvimento industrial, o governo taiwanês mesclou
três tipos de intervenção. A forma mais contundente, a qual Wade (1990) chama de
“liderança”, foi utilizada com o intuito de criar capacidades produtivas distintamente
novas, tanto na forma de novas indústrias como no sentido de elevar o teor tecnológico
das já existentes, principalmente em setores cujas barreiras à entrada constituíam um
verdadeiro problema. Há diversas evidências de que esse tipo de intervenção contou com
um forte aparato de instrumentos neoschumpeterianos de política industrial cujo objetivo
principal era justamente liderar a alocação dos recursos em favor do circuito industrial.
Entre os instrumentos utilizados, Wade (1990) destaca os incentivos aduaneiros à
exportação como forma de fortalecer o comércio e, consequentemente, a economia; o uso
de empresas públicas no que tange à liderança do restante do mercado em termos de
tecnologia, ganhos de produtividade e sinalização de preços (principalmente nos setores
industriais upstream, criando e garantindo incentivos e pressões para o crescimento dos
setores industriais downstream); e o controle do IED a fim de usá-lo, não somente através

63

das firmas públicas, mas também direcionando-o para as indústrias com elevado potencial
de vínculos e encadeamentos (Schive e Majumdar, 1981 apud Wade, 1990). De maneira
geral, a intervenção via “liderança” em Taiwan foi feita numa escala suficientemente
grande a ponto de alterar os padrões de investimento e de produção em diversos setores
industriais do país.
Outro tipo de intervenção utilizado na implementação da política industrial foi o
que Wade (1990) chamou de “seguir o mercado”, isto é, o governo taiwanês intervinha
mais indiretamente apenas coordenando os investimentos em determinados setores e
segmentos manufatureiros. Algumas indústrias, como a pesada e a química, que contaram
inicialmente com uma atuação estatal direta sob a forma de “liderança”, foram migrando
para a intervenção do tipo “seguir o mercado” à medida que a necessidade de assistência
governamental foi sendo reduzida e o nível de competitividade internacional foi sendo
elevado. Por outro lado, outros setores manufatureiros, como o de máquinas-ferramenta,
que contaram inicialmente com a intervenção indireta do tipo “seguir o mercado”, tiveram
que receber uma maior atenção a ponto do governo taiwanês “liderar” os investimentos
na produção desses setores, uma vez que, mediante análises de desempenho, os gestores
econômicos perceberam que não ocorreria o upgrade tecnológico somente através das
forças de mercado. E o terceiro tipo de intervenção no desenvolvimento industrial foi,
como apresentado, o laissez faire utilizado em segmentos que operavam com retornos
constantes ou decrescentes de escala e/ou eram intensivos em trabalho de baixa
produtividade (sem perspectiva de ganhos de competitividade internacional).
Como evidência empírica da atuação estatal em benefício do desenvolvimento
industrial, Wade (1990, p. 303, tradução livre) argumenta:
“O período 1968-70 marcou o fim do "trabalho excedente" e, portanto, pode ser tomado
como um indicador aproximado de uma mudança básica na vantagem comparativa de
Taiwan. Se os investimentos nas indústrias pesada e química fossem determinados como
uma resposta às mudanças na vantagem comparativa - uma resposta às mudanças nos
sinais do mercado - seria de esperar encontrar altos investimentos e taxas de crescimento
após o fim do excedente de mão-de-obra. Mas, se o governo foi a principal influência no
investimento nas indústrias pesadas e químicas e se agiu para antecipar mudanças na
vantagem comparativa, seria de esperar encontrar altos investimentos e taxas de
crescimento antes do fim do excedente de mão-de-obra. De fato, é isso que encontramos.”
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A Tabela 10, ao segmentar a produção de algumas atividades manufatureiras
taiwanesa em períodos selecionados de tempo, vai ao encontro do argumento citado no
parágrafo anterior.

Tabela 10: Produção em alguns setores manufatureiros antes e depois de 1976 (taxas
médias compostas de crescimento %)
Setor

1965-69

1969-73

1976-80

1980-84

Têxtil

31.1

26.4

8.3

4.4

Papel

17.8

20.2

13.6

4.0

Químico

25.1

26.8

18.4

12.2

Produtos de borracha

35.6

26.2

7.6

11.6

Minerais não-metálicos

15.1

13.4

7.8

4.3

Metais básicos

12.1

18.0

16.3

15.7

Metais

23.0

20.8

6.6

7.6

Maquinaria

17.6

16.2

9.0

6.3

Maquinaria elétrica

52.6

43.5

17.6

21.5

Fonte: Wade (1990, p. 89).
Nota: 1976 = 100. As taxas de crescimento foram calculadas utilizando a regressão dos mínimos quadrados
ordinários. Os anos de 1974 e 1975 não estão computados para não contaminar os dados por conta dos
efeitos do choque do petróleo de 1973.

Ainda sobre a Tabela 10, os dados nos mostram que as taxas de crescimento nos
dois períodos anteriores ao ano de 1976 foram consideravelmente superiores às taxas
observadas nos dois períodos posteriores ao ano de 1976, com exceção do setor de metais
básicos. Em termos gerais, Wade (1990) aponta que esse fato corrobora com o argumento
de que o grande impulso inicial (big push) de Taiwan rumo às indústrias e aos setores
mais intensivos em capital e em tecnologia, e que operam sob retornos crescentes de
escala, foi liderado pelo Estado, e não pelo mercado, ocorrendo antes da operação do
princípio de substituição de Marshall62.
Em suma, há fortes evidências que relacionam o sucesso do processo de
desenvolvimento industrial com as intervenções do governo ao longo dos anos. O
argumento favorável à teoria do livre-mercado como principal explicação do êxito do
processo de desenvolvimento econômico em Taiwan – já que os policy makers
concederam considerável liberdade aos inúmeros pequenos produtores e flexibilizaram
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De acordo com Luz e Fracalanza (2012, p. 23): “Tal princípio é o componente fundamental da decisão
racional, que dirige a ação humana entre diferentes alternativas para que o resultado seja maximizado, sendo
o cálculo diferencial a sua ferramenta analítica. Para Marshall (1890), esse princípio não era aplicável
somente aos negócios, mas sim à vida como um todo, sendo que a ideia de utilidade marginal é uma parte
integrante desse princípio.”
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as relações empregatícias – esbarra no fato de que o segmento de pequena escala
historicamente não constitui toda a economia. Em outras palavras, embora as pequenas
empresas taiwanesas tivessem contado com doses de liberdade econômica, as principais
firmas e os maiores conglomerados do país foram fortemente influenciados por
intervenções diretas e indiretas do Estado, e é um fato que o setor de pequena escala, tanto
do lado da demanda como da oferta, possui uma relação de dependência com o setor de
larga escala. Wade (1990, p. 306, tradução livre) resume essa questão de maneira
favorável à interpretação neoschumpeteriana:
“[...] Grandes quantidades de crédito, assistência técnica e mão-de-obra qualificada
chegam a pequenas empresas diretamente das grandes. Ao definir orientações para o
setor de grande escala, o governo influencia a configuração de riscos e oportunidades
de lucro para empresas de pequena escala. Indiretamente, por meio de seu efeito no
investimento no setor de larga escala, o governo também influencia grandes tendências
no setor de pequena escala.”

2.2.1 A política macroeconômica em prol do desenvolvimento industrial
Wade (1990) aponta que não há como negar o papel desempenhado pelo Estado no
processo de desenvolvimento de Taiwan. A discussão que pode ser aberta é se o papel foi
de coadjuvante ou de protagonista; ou, ainda, se o resultado foi melhor do que teria sido
com um maior grau de liberalização econômica. Contudo, argumentar que a performance
da economia taiwanesa entre as décadas de 1960 e 1990 teria sido ainda mais espetacular
se a liberalização financeira tivesse ocorrido de maneira completa, ou seja, se a teoria em
defesa do livre-mercado tivesse sido implementada por completo, pode ser interpretado
– no limite - como uma desonestidade intelectual, uma vez que as evidências apontam
que é muito mais plausível acreditar no desempenho econômico excepcional emanado da
intervenção governamental do que na possibilidade de resultados ainda melhores gerados
via total liberalização econômica.
O primeiro passo da atuação estatal em Taiwan foi a mudança na “estrutura social”
do investimento no país. Em outras palavras, em vez de deixar a cargo do mercado a
“alocação eficiente” dos recursos, o governo taiwanês agiu no sentido de guiar os
investimentos rumo ao circuito industrial, tendo como objetivo principal a formação de
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uma classe de capitalistas industriais forte a ponto de garantir o autofinanciamento futuro
e de tornar as firmas domésticas competitivas no cenário externo. Para que tal objetivo
fosse atingido, o governo impediu que classes não-produtivas acumulassem a maior parte
do capital e do poder político disponíveis; com efeito, Wade (1990) destaca duas políticas
importantes, a saber: o controle do sistema financeiro, que limitava a possibilidade de
forte acumulação de riqueza resultante de empréstimos monetários; e a reforma agrária,
que impossibilitou a criação e a reprodução de grandes latifúndios e consequente
acumulação de riqueza em atividades de baixa produtividade.
Dando continuidade à mudança na estrutura de preços na economia, o governo
taiwanês buscou, inicialmente, a distribuição funcional da renda em favor dos lucros, com
o intuito de incentivar a reprodução do investimento industrial. Assim, entre os anos de
1950 e 1960, os policy makers fixaram os preços dos produtos agrícolas em patamares
baixos (compensando os produtores rurais através de subsídios em insumos) a fim de
garantir salários industriais baixos e lucros e investimentos elevados no setor industrial63.
Nas décadas subsequentes, o governo mesclou política liberal, via flexibilização das
relações trabalhistas e redução do poder sindical, com intervenção desenvolvimentista,
através da proteção de indústrias nacionais, garantindo, ao mesmo tempo, a redução do
custo unitário do trabalho e a manutenção de preços mais elevados no setor
manufatureiro.
Além de medidas indiretas na formação dos preços relativos, o governo de Taiwan
também utilizou métodos mais diretos de intervenção, como a utilização em larga escala
de empresas públicas (o país tem um dos maiores conjuntos de firmas estatais fora do
mundo comunista). Outras atuações dos policy makers no sentido de moldar o padrão de
investimentos a favor do circuito produtivo foram o controle na entrada e na saída sobre
o IED, o controle e a estabilidade do câmbio real, e a influência direta sobre a distribuição
setorial dos fundos de investimento através do controle estatal do sistema bancário.
Em suma, ao longo do período do upgrade industrial taiwanês (1950 – 1990), a
política macroeconômica do país foi implementada com objetivos além do mero intuito
de manter a estabilidade, tendo também como propósito principal o de garantir os
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Partindo do conceito clássico de Lewis (1954) sobre mudança estrutural ou, mais especificamente, sobre
a transferência de trabalho do setor agrário rumo ao setor manufatureiro, dado que os salários no campo
estavam fixados em patamares baixos, os capitalistas precisariam apenas de um pequeno adicional de
remuneração para atrair a mão-de-obra da agricultura para a indústria.
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resultados positivos da política industrial adotada. Assim, embora tenha havido liberdade
econômica em determinados aspectos (na política salarial, principalmente), o governo
taiwanês interveio sempre que necessário no sentido de sustentar o crescimento da
indústria nacional e, consequentemente, ajudar a construir os pilares fundamentais para a
mudança estrutural e qualitativa da pauta produtiva do país.

2.2.3 A performance econômica de Taiwan
Graças a uma intensa acumulação de capital durante as décadas de 1950 e 1960, Taiwan
apresentou, entre 1953 e 1986, uma taxa média de crescimento do produto real de 8,8%
e um crescimento médio do PIB per capita de 6,2% (a população cresceu cerca de 2,6%
por ano nesse período). Wade (1990) destaca que, embora uma parte significativa desse
boom de investimento tenha sido direcionada à produção de bens intensivos em mão-deobra e à infraestrutura física e social, já na década de 1960 houve também um
direcionamento importante ao desenvolvimento de novas indústrias64.
A Tabela 11 mostra que, como resultado dos esforços de incentivo ao
desenvolvimento industrial taiwanês, a participação do setor manufatureiro no produto
interno bruto se elevou consideravelmente, principalmente quando comparamos com a
variação média da participação manufatureira dos países de renda média.

Tabela 11: Participação da Manufatura no PIB (%)
1960

1983

Taiwan

22

29a

Coréia do Sul

14

30

Japão

34

30a

México

19

26

Brasil

26

28

EUA

29

20

Média para países de renda média

25

25

Média para países industrializados

30

23a

Fonte: Wade (1990, p. 44). a 1985.

64
De acordo com Wade (1990), a indústria de transformação de Taiwan obteve ganhos reais de 15% a.a no
período entre 1960 e 1980; além disso, a taxa de desemprego flutuou em torno dos 2% entre 1968 e 1982.
Como resultado social, já em 1982 praticamente todas as casas tinham eletricidade, televisões, geladeiras,
e cerca de 67% das famílias também tinham água encanada e telefones.
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O processo de desenvolvimento de Taiwan apresentou uma situação raramente
vista em outros processos: foi possível obter taxas robustas de crescimento econômico ao
mesmo tempo que se conseguiu distribuir a renda de forma igualitária ou “justa”. De
acordo com Wade (1990), a partir de uma amostra de dezesseis países com base em dados
do final da década de 1960 e início da década de 1970 e levando-se em consideração a
renda familiar total disponível líquida, Taiwan apresentou com folga a distribuição de
renda mais igualitária durante esse período.
Em termos de mudança estrutural e inserção no comércio mundial, Taiwan passou
de um país que tinha 85% da pauta exportadora compostos por produtos agrícolas em
1955, para uma nação cuja pauta exportadora era representada por 90% de bens
industriais já em 1984 (além de têxteis, o país exportava aparelhos televisivos, rádio,
calculadoras eletrônicas, peças de carro, computadores pessoais, etc.). Taiwan já era, em
1979, o maior exportador de manufaturados para os países da OCDE, e mesmo sob o
efeito do segundo choque do petróleo (1979), o país aumentou sua participação nesse
quesito de 17% para 21% entre 1979 e 1984 (Wade, 1990). Considerando que o grau de
abertura comercial é medido pelas exportações mais importações sobre o PIB, Taiwan
passou a ser, graças a uma política explícita de inserção no comércio internacional, um
dos países mais abertos do mundo65, com uma proporção média de 90% durante as
décadas de 1980 e 1990 frente a 72% em 1972 e apenas 32% em 1962.
Diferentemente de boa parte do mundo em desenvolvimento que sofreu com
seguidas crises na década de 1980, após o segundo choque do petróleo, Taiwan, muito
por conta da atuação do governo a fim de garantir o seguimento do processo de
industrialização e em virtude de seus baixos níveis de endividamento externo, obteve
razoáveis taxas de crescimento econômico em 1981 (5,5%), 1982 (3,8%) e em 1983
(7,1%), considerando as dificuldades à época. Enquanto alguns países que tinham renda
similar nesse período (como o Brasil) enfrentavam graves problemas relacionados à
dívida externa e a cortes na pauta importadora, o governo de Taiwan buscou como solução
para o problema a utilização do excesso de reservas cambiais do país e a promoção de
incentivos à importação de bens de capital de alta tecnologia para que a indústria
continuasse a crescer. Segundo Wade (1990), dado o forte controle das contas externas,
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Excluindo alguns pequenos países produtores de petróleo e outros, como Hong Kong e Cingapura.
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mesmo no ano considerado ruim de 1982, a balança comercial taiwanesa se manteve com
saldo positivo.
De maneira geral, a Tabela 12 apresenta uma das causas principais para o forte
desempenho industrial e econômico de Taiwan entre o início da década de 1960 e o final
dos anos de 1980: a formação bruta de capital fixo tendo como proxy o investimento bruto
como participação (%) do PIB bruto. Nota-se uma média taiwanesa bastante acima do
que foi visto em grande parte dos países de renda média durante o mesmo período.

Tabela 12: Investimento bruto doméstico como proporção do PIB bruto (%)
1960

1965

1970

1975

1980

1985

Países de renda média
Taiwan

20

23

26

31

33

18

Coréia do
Sul

11

15

25

27

31

30

Hong
Kong

18

36

24

24

29

21

Singapura

11

22

29

40

43

43

Malásia

14

18

22

25

29

28

México

20

22

21

22

28

21

Brasil

22

25

21

27

23

(16)

Economias de mercado industrializadas
Japão

33

32

39

33

32

28

E.U.A

19

20

18

17

18

19

Alemanha

27

28

27

20

25

20

Áustria

28

28

30

26

29

24

GrãBretanha

19

20

21

18

16

17

Fonte: Wade (1990, p. 48). O dado entre parêntese é referente a outro ano.

Vale destacar que o notável desempenho econômico e industrial de Taiwan foi
acompanhado, durante os 40 anos de processo, por uma incomum estabilidade
macroeconômica, isto é, o país se transformou em uma importante nação comercial e
industrial sem sofrer grandes danos no que tange à taxa de inflação, à dívida externa, e a
crises fiscais. A taxa de inflação se manteve abaixo dos dois dígitos durante quase todo o
processo, tendo tido média de 7,6% entre 1953 e 1962, 1,8% entre 1963 e 1972 e 6,7%
no período 1973-1986. Além disso, Wade (1990) destaca que o país não sofreu nenhuma
recessão econômica entre as décadas de 1950 e 1990, somente quedas pontuais de
atividade econômica causadas pelas duas crises do petróleo; o país enfrentou sua primeira
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recessão (desde o início do processo de desenvolvimento) entre os anos de 2000 e 2001,
devido à crise dos Tigres Asiáticos do final da década de 1990.
Concluindo, de acordo com dados divulgados no IndexMundi66, Taiwan conta
hoje com um PIB per capita de aproximadamente US$ 51 mil dólares e um Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) acima de 0,9, fazendo com que as principais
organizações mundiais (FMI, ONU, etc.) classifiquem o país como uma nação
desenvolvida. Além disso, quase 99% da população taiwanesa é alfabetizada67 e apenas
1,5% se encontra abaixo da linha da pobreza. Taiwan teve uma média de crescimento real
do PIB nos últimos 11 anos de 5,5% e conta atualmente com uma taxa de desemprego de
aproximadamente 4%.

Resumo do capítulo
Foi possível observar, através da literatura apresentada neste capítulo, que Coréia do Sul
e Taiwan promoveram o catching up e se tornaram nações desenvolvidas muito em
função da adoção de políticas econômicas ativas e da fina harmonia entre elas, tendo
como objetivo principal sustentar o processo de desenvolvimento da indústria nacional e
a consequente mudança estrutural e qualitativa da pauta produtiva. Ressalta-se que os
dois processos de desenvolvimento econômico não foram idênticos (Coréia contou com
um Estado mais intervencionista e com políticas públicas mais “agressivas”, enquanto
que Taiwan mesclou medidas neoschumpeterianas com propostas mais liberais), mas é
possível encontrar pontos similares entre ambas as experiências, como procuramos
mostrar neste capítulo.
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indexmundi.com/pt/taiwan
Pessoas acima de 15 anos que sabem ler e escrever.
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Capítulo 3
As Política Industriais Brasileiras do Período 2003 - 2014 e seus
Resultados
Introdução ao capítulo
Neste capítulo, analisamos as três políticas industriais adotadas no Brasil entre 2003 e
2014 (PITCE, PDP e PBM). O objetivo é abordar as diretrizes e o embasamento teórico
de cada uma delas, destacando as propostas e as metas estipuladas pelos governantes à
época. Além disso, analisamos também os resultados quantitativos e qualitativos que o
país apresentou após a implementação dessas políticas e comparamos com o que foi
estipulado previamente pelos policy makers. Por fim, buscamos testar nossa hipótese
apresentada na introdução, confrontando o desempenho do país em termos de mudança
estrutural e competitividade internacional com a harmonização entre as esferas da política
industrial e da política macroeconômica durante os anos analisados.

3.1 As três políticas industriais do período (PITCE, PDP e PBM)
3.1.1 A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE: 2003-2007)
Após experimentar aproximadamente uma década pautada por reformas econômicas
liberalizantes e tendo como objetivo central a manutenção da estabilidade de preços, o
Brasil voltou sua atenção ao desenvolvimento econômico propriamente dito e formulou
políticas industriais a partir dos anos 2000. Assim, superado o conturbado ano eleitoral
de 200268 e com Luiz Inácio “Lula” da Silva (PT) assumindo a Presidência da República
em janeiro de 2003, a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)
foi lançada em novembro do mesmo ano, ainda que sob o modelo do chamado tripé
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Por conta do histórico de lutas e liderança de greves do ex-presidente Lula e do próprio objetivo histórico
do Partido dos Trabalhadores (PT) estipulado em sua criação na década de 1980 (redistribuição de renda
em favor dos trabalhadores e maior participação popular nas decisões políticas), o período eleitoral no ano
de 2002 foi marcado por incerteza mediante a enorme possibilidade de vitória de Lula. Como resultado, ao
final de 2002, houve um overshooting cambial oriundo de uma massiva fuga de capitais especulativos,
levando o preço nominal do dólar a quase R$ 4,00. Muito em função dessa incerteza acerca do que seriam
os próximos quatro anos de governo, Lula escreveu a chamada “Carta ao povo brasileiro” ainda em 2002,
que foi mais uma “carta ao mercado”, na qual o futuro governante tratou de acalmar os ânimos ao prometer
a manutenção do que havia sido feito nos anos anteriores (manutenção da estabilidade de preços e do
modelo do tripé, realismo fiscal, etc.).
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macroeconômico (regime de metas de inflação, regime de câmbio flutuante e meta para
superávits primários), de cunho ortodoxo, implementado pelo governo anterior em 1999.
Partindo de ideias neoschumpeterianas, a PITCE foi caracterizada pelo foco
explícito em inovação69 e na difusão de novas tecnologias, que seriam responsáveis por
garantir a eficiência econômica necessária para a sustentação do crescimento com
mudança estrutural ao longo do tempo. Foi estipulada, então, uma diferenciação de
tratamento para cada setor e segmento, de acordo com as especificidades de cada um,
começando pela distinção entre os setores mais intensivos em trabalho – compostos por
um número relativamente grande de pequenas e médias empresas – e os setores intensivos
em capital – os quais são formados por empresas de grande porte. Nesse sentido, como
apontam Salerno e Daher (2006), foi estipulado um mix de instrumentos horizontais e
verticais, com o governo exigindo contrapartidas das firmas beneficiadas com os
incentivos e subsídios, e havendo metas previamente fixadas, deixando claro para os
beneficiados que o tratamento diferenciado por parte do governo seria temporário.
A ótica neoschumpeteriana fica clara na estrutura da política, que contou com 3
eixos complementares (Cano e Silva, 2010; Salerno e Daher, 2006): (a) “linhas de ação
horizontal”, cujo intuito era focar em objetivos a fim de se garantir o desenvolvimento da
economia como um todo (inserção externa; modernização industrial; ambiente
institucional/aumento da capacidade produtiva); (b) “opções estratégicas”, de caráter
setorial, com o objetivo de criar novas vantagens comparativas de caráter dinâmico para
a economia (semicondutores, software, bens de capital e fármacos); e (c) “atividades
portadores de futuro”, que formariam o eixo complementar final tendo o intuito de alargar
a fronteira tecnológica do país rumo aos países desenvolvedores de tecnologias
(biotecnologia, nanotecnologia, biomassa/energia renováveis). Além disso, o conceito de
Sistema Nacional de Inovação (SNI), proposto na PITCE, também se aproxima do
arcabouço neoschumpeteriano: de acordo com MDIC (2003, p. 11), o país precisaria
estruturar um SNI a fim de permitir a articulação entre todos os agentes envolvidos no
processo de desenvolvimento do setor produtivo, a saber, os próprios centros de pesquisa

69
De acordo com Rodrik (2004), um país em desenvolvimento (como era o caso brasileiro à época) deveria
adotar uma política industrial focada principalmente em inovação, pois é nesse tipo de atividade que
ocorrem problemas de insuficiência de demanda por parte dos empresários.
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tanto públicos quanto privados, as firmas, as instituições de fomento à pesquisa e à
inovação, e instituições de apoio à difusão de tecnologias e conhecimento.
De acordo com Suzigan e Furtado (2006, p. 177), o desenho da PITCE no que
tange às “opções estratégicas” foi feito de maneira correta, uma vez que os setores
abrangidos (semicondutores, software, bens de capital e fármacos), além de serem
transversais, deveriam ter um papel importante no sentido de reduzir os déficits
comerciais. Indo mais a fundo, segundo o próprio governo (MDIC, 2003, p. 17), a escolha
do segmento de semicondutores era plausível já que se tratava do motor de crescimento
do complexo eletrônico, cujo desenvolvimento induziria a difusão de tecnologias e de
inovações também para outras atividades, como telecomunicações, área da saúde,
agropecuária, indústria aeroespacial e aplicações militares.
Salerno e Daher (2006, p. 41) apresentam a justificativa para a inclusão da
produção de softwares no programa: “É o segmento que mais cresce no setor de
tecnologia da informação, e o Brasil é um dos maiores mercados, com crescimento de
11% ao ano entre 1995 e 2000, muito acima do crescimento do PIB. O panorama no início
de 2003 era de participação pífia do software brasileiro nos mercados internacionais;
empresas brasileiras de pequeno porte, que pouco cooperam entre si; software brasileiro
sem imagem formada no exterior (o Brasil não é visto como país produtor); insuficiência
de capital empreendedor”70. Por último, de acordo com os formuladores da PITCE
(MDIC, 2003, p. 20-21), a escolha do setor de bens de capital se torna óbvia quando
entendemos que são o exemplo clássico de indústria capaz de difundir tecnologia e
progresso técnico, além de promover a acumulação de capital físico.
No âmbito horizontal, estava previsto um robusto estímulo à inovação e à P&D
através da criação de leis e decretos, quais sejam, a Lei do Bem71, que iria conceder
diversos incentivos fiscais às firmas que promovessem P&D especificamente de inovação
tecnológica; e a Lei da Inovação72, a qual teria cinco linhas complementares entre si, a
saber, o estímulo ao desenvolvimento de ambientes cooperativos e especializados de
inovação, a inovação nas firmas, o inventor independente, a participação de Instituições
Científicas e Tecnológicas (ICT), e a criação de fundos de investimentos para a inovação
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Para um maior aprofundamento acerca da história do complexo eletrônico brasileiro, ver Nassif (2002).
Lei 11.196, de 21/11/2005.
72
Lei 10.973, de 02/12/2004.
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(Cano e Silva, 2010, p. 10). Podemos destacar, também, a criação da Lei de
Biossegurança73 e a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (MPEs)74. Além disso, como
discutido no primeiro capítulo, a qualificação do trabalho e da mão-de-obra também faz
parte da estratégia de política industrial; nesse sentido, a ênfase da PITCE em termos de
capacitação foi dada através de fortes investimentos na formação de pessoal de nível
superior, expressa na parceria feita com o Sistema Nacional de Pós-Graduação,
direcionando milhares de bolsas de estudo em áreas consideradas estratégicas (Salerno e
Daher, 2006 apud Stein e Júnior, 2016) e também nos incentivos criados pelo governo
para que houvesse uma maior inserção de mestres e doutores nas empresas instaladas em
território nacional75.
No que tange ao comércio externo, o objetivo (neoschumpeteriano, mais uma vez)
da PITCE era utilizá-lo no sentido de alavancar as economias de escala e, via competição
internacional, impulsionar a inovação (Stein e Júnior, 2016). Esse objetivo se distingue
ligeiramente do que foi observado em algumas experiências recentes de países asiáticos:
nos processos de desenvolvimento econômico de Coreia do Sul e Taiwan, por exemplo,
o foco em exportações cumpriu também o papel desenvolvimentista no sentido de relaxar
as restrições emanadas do balanço de pagamento e também de fortalecer politicamente
tais países no sistema político interestatal.
Ainda comparando as diretrizes da PITCE com as experiências do Leste Asiático,
a política industrial brasileira, além de visar ao comércio externo no sentido discutido no
parágrafo anterior, também buscava desenvolver projetos voltados para o consumo de
massa interno, tendo como objetivo explícito de “reduzir a dicotomia mercado de
massas/mercado externo” (MDIC, 2003, p. 10). Esse planejamento também se afasta do
que foi visto principalmente na Coréia do Sul onde o consumo das famílias foi estimulado
nos setores sob incentivo da política industrial, mas fortemente represado pelo Estado no
caso do consumo de bens supérfluos, e as empresas nacionais se viram “obrigadas” a
obter economias de escala e sofisticação produtiva suficientemente elevadas para que
conseguissem se tornar internacionalmente competitivas.
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Lei 11.105, de 24/03/2005.
Lei Complementar 123, de 14/12/2006.
75
Através da Lei do Bem, a FINEP lançou editais na ordem de R$ 60 milhões destinados à contratação de
mestres e doutores pelo setor privado (Salerno e Daher, 2006).
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Uma linha de planejamento da PITCE que se aproxima do arcabouço
desenvolvimentista diz respeito às compras governamentais e aos mecanismos de
conteúdo local, que foram um dos principais instrumentos para fomentar os setores
domésticos e uma das maneiras mais diretas que o Estado brasileiro encontrou para atuar
liderando e coordenando o desenvolvimento industrial do país (Stein e Júnior, 2016).
Nessa questão, podemos destacar o Programa de Mobilização da Indústria Nacional de
Petróleo e Gás (Prominp), funcionando a partir de investimentos da Petrobrás que
estavam previstos em aproximadamente US$ 54 bilhões para o período 2006-2010.
Salerno e Daher (2006) destacam que, destes investimentos, quase dois terços seriam
demandados por empresas brasileiras a fim de reativar e modernizar a indústria de
construção naval. Outro ponto importante em termos desenvolvimentistas diz respeito à
reativação dos créditos de longo prazo do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) no financiamento dos investimentos produtivos no país76.
Em termos institucionais, foi criada a Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), em 2005, cuja responsabilidade seria a de articular os instrumentos e
as diretrizes da política industrial. Criou-se também o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Industrial (CNDI)77, responsável por supervisionar a ABDI, e tendo
como principal característica o fato de que, além do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC), seria “integrado por outros doze ministros, pelo
presidente do BNDES e representante da iniciativa privada e dos trabalhadores” (Suzigan
e Furtado, 2006, p. 178-79). Além disso, também se articulou significativo número de
programas de financiamento à inovação, através do Fundo de Financiamento de Estudos
e Projetos (FINEP), do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia
(FNDCT) e dos fundos setoriais voltados ao desenvolvimento tecnológico.
Stein e Júnior (2016, p. 18) atentam para a ótica neoschumpeteriana presente na
atuação prevista do CNDI e em como se afasta das experiências do Leste Asiático:
“Sem dúvida [a atuação do CNDI] distancia-se dos modelos do Leste Asiático e mesmo
de desenvolvimentismos latino-americanos do século XX, pois busca institucionalizar um
espaço formal de interlocução entre o Estado e o empresariado, mas no qual também se
76

Estava previsto que o Banco destinasse aproximadamente R$ 66 bilhões, entre 2003 e 2005, para o setor
de bens de capital (Stein e Júnior, 2016).
77
Destaca-se que o CNDI se reunia de maneira informal mesmo antes de ter sido criado por lei (Salerno e
Daher, 2006).
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incluem os trabalhadores, caracterizando um arranjo mais abrangente e participativo,
próximo de modelos neocorporativos de democracia. Pode-se afirmar que se aproxima
mais, novamente, da ótica neoschumpeteriana, que prevê a necessidade de fóruns e
arenas institucionalizados de relação entre o Estado e a sociedade, como forma de
elaboração, controle, monitoramento e avaliação das políticas.”
Em suma, apesar da perspectiva neoschumpeteriana ter norteado os instrumentos
previstos pela PITCE no geral, alguns elementos mais próximos do arcabouço teórico
desenvolvimentista também estiveram presentes na formulação dessa política industrial,
notadamente a utilização do BNDES como financiador de investimento produtivo e a
busca pela internacionalização por meio do comércio exterior e da atração de IED (Stein
e Júnior, 2016).

3.1.2 A Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP: 2008-2011)
Lançada em maio de 2008, ainda na chamada “Era Lula”, a Política de Desenvolvimento
Produtivo (PDP) foi formulada com o intuito de ser uma continuidade da PITCE no que
tange à retomada do processo de desenvolvimento industrial do país, repetindo o foco em
inovação e difusão de tecnologias e mantendo ou ampliando os instrumentos
institucionais e legais estabelecidos pela política industrial anterior.
De acordo com Guerriero (2012), a PDP é mais bem estruturada e mais ambiciosa
na articulação dos instrumentos do que a PITCE78, podendo ser entendida como um
avanço a partir dos aprendizados no período anterior, promovendo, além de
planejamentos setoriais, uma maior busca por instrumentos mais abrangentes e por
melhorias na gestão e governança em termos institucionais.
Grosso modo, o objetivo central da PDP era sustentar o crescimento econômico,
garantindo o aumento de eficiência produtiva a partir da difusão de tecnologias e dos
ganhos de inovação79, tendo sido subdividido em quatro objetivos mais específicos: (a) a
78
Ainda de acordo com Guerriero (2012, p. 228): “em resumo, a PDP é de forma geral muito ambiciosa na
articulação dos instrumentos disponíveis, porém pouco ambiciosa em suas metas. Isso reflete a provável
dificuldade de definição do que é desejável do ponto de vista da estrutura industrial para o Brasil”.
79
Em termos inovativos, mais do que uma simples continuidade, o financiamento à inovação foi ampliado,
sendo previstos investimentos na ordem de R$ 41 bilhões em infraestrutura de ciência de tecnologia (C&T)
(MDIC, 2008, p. 26). Por sua vez, os investimentos da FINEP ultrapassariam a marca de R$ 1 bilhão (Stein
e Júnior, 2016, p. 28).
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ampliação da capacidade de oferta de bens e serviços do país; (b) a expansão da
capacidade de inovação; (c) o desenvolvimento de micro e pequenas empresas (MPEs);
e (d) a manutenção do equilíbrio do balanço de pagamentos. Como veremos a seguir,
embora a PDP mantenha uma base teórica neoschumpeteriana, a nova política industrial
passa a incorporar, também, instrumentos e diretrizes de cunhos ora neoclássico80, ora
desenvolvimentista. (Stein e Júnior, 2016)
Para cada um dos quatro objetivos descritos acima, foi proposta uma macrometa
ou uma chamada “meta-país”: (a) ampliar a relação Formação Bruta de Capital Fixo
(FBKF)/PIB, ou seja, a taxa de investimento da economia, de 17,4% em 2007 para 21%
em 2010; (b) expandir o investimento privado em P&D de 0,51% do PIB efetivado em
2007 para 0,65% em 2010; (c) ter, em 2010, 10% a mais de MPEs exportadoras em
relação ao ano de 2007 (11.120); e (d) elevar a participação das exportações brasileiras
em relação ao total das exportações internacionais, saindo de 1,17% em 2007 para 1,25%
em 2010.
O caminho para que a PDP atingisse suas macrometas foi desenhado sob três eixos
ou níveis: (i) “ações sistêmicas”, envolvendo um “[...] conjunto de novas iniciativas
direcionadas ao enfrentamento de restrições de nível sistêmico – isto é, relativas a
condições de competitividade que ultrapassam o nível da empresa e do setor -,
privilegiando-se, neste âmbito, medidas com incidência direta sobre o desempenho da
estrutura produtiva, especialmente nos planos fiscal-tributário, do financiamento ao
investimento e à inovação, e da segurança jurídica” (MDIC, 2008, p. 14); (ii) “destaques
estratégicos”, cujo foco estaria em seis frentes, a saber (a) regionalização, (b) MPEs, (c)
exportação, (d) integração produtiva com o Mercado Comum do Sul (Mercosul), (e)
integração com África, e (f) produção ambientalmente sustentável (MDIC, 2008, p. 1415; Dieese, 2008, p. 7; Stein e Júnior, 2016, p. 23); e (iii) “programas estruturantes”,
englobando o universo de sistemas produtivos (setores, segmentos, cadeias e complexos
produtivos)81.

80
De acordo com Stein e Júnior (2016, p. 27), os instrumentos que “seriam muito bem vistos à luz da ótica
neoclássica” são “a redução do Imposto sobre Produção Industrial (IPI) para uma ampla gama de setores,
a prorrogação da depreciação acelerada para novos investimentos, a redução do prazo para ressarcimento
do Programa de Integração Social (PIS) - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) na compra de máquinas e
equipamentos.”
81
Segundo os formuladores da PDP (MDIC, 2008, p. 28), os programas estruturantes teriam um papel de
destaque na política, uma vez que seriam o principal meio de atingir as chamadas metas-país.
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A Figura 2 abaixo, através de um organograma básico, resume a PDP desde seu
objetivo central até as macrometas e seus eixos ou níveis.

Figura 2: Organograma básico da PDP

Fonte: MDIC (2008, p. 15).

O eixo dos “programas estruturantes” foi dividido em três categorias: (1)
“programas mobilizadores em áreas estratégicas”, tendo como foco a tecnologia da
informação e comunicação (TIC), o complexo industrial da saúde, a produção de energia
nuclear, nanotecnologia e biotecnologia; (2) “programas para o fortalecimento da
competitividade”, cujo direcionamento seria para os setores e atividades potencialmente
competitivas internacionalmente e/ou que gerassem efeitos de encadeamento sobre a
estrutura produtiva (complexo automotivo, bens de capital, madeira e móveis, plásticos,
biodiesel, agronegócio, construção civil, têxtil e calçados, e o complexo de serviços high
tech); e (3) “programas para a consolidação de liderança”, tendo como objetivo fortalecer
e expandir setores e firmas já competitivos no mercado externo, ou seja, a ideia era
consolidar os chamados “campeões nacionais”82 e ampliar a projeção internacional do

82
Guardadas as devidas proporções, torna-se nítida a influência dos chamados chaebols coreanos (vistos
no capítulo dois) na formulação dos programas de consolidação de liderança presentes na estrutura da PDP.
Nesse aspecto, a política industrial se aproxima mais do desenvolvimentismo observado no Leste Asiático.
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capital brasileiro (complexo de bioetanol, petróleo e gás, petroquímica, commodities –
mineração, celulose, siderurgia e carnes -, e complexo aeronáutico) (MDIC, 2008, p. 3031 apud Stein e Júnior, 2016, p. 23-24).
No que tange aos instrumentos de política industrial utilizados, os formuladores
da PDP planejaram quatro tipos (MDIC, 2008, p. 23), quais sejam, “instrumentos de
incentivo: crédito e financiamento, capital de risco e incentivos fiscais. Poder de compra
governamental: compras da administração direta e de empresas estatais. Instrumentos de
regulação: técnica, sanitária, econômica, concorrencial. Apoio técnico: certificação e
metrologia, promoção comercial, gestão da propriedade intelectual, capacitação
empresarial e de recursos humanos, coordenação intragovernamental e articulação com o
setor privado”.
Em relação à primeira categoria (instrumentos de incentivos), podemos destacar
alguns incentivos de corte neoclássico, como a redução do Imposto sobre Produção
Industrial (IPI) - abrangendo um amplo conjunto de setores -, além da prorrogação da
depreciação acelerada para novos investimentos, da redução do prazo para ressarcimento
do Programa de Integração Social (PIS) – Programa de Formação de Patrimônio do
Servidos Público (Pasep), e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) na compra de máquinas de equipamentos (Dieese, 2008, p. 7 apud Stein e Júnior,
2016, p. 27).
Outro ponto importante acerca da PDP foi o papel mais destacado do BNDES,
que tinha previsão de disponibilizar, entre 2008 e 2010, R$ 210 bilhões (MDIC, 2008, p.
24) para o processo de desenvolvimento industrial, enquanto que o banco disponibilizou
na PITCE, entre 2003 e 2005, aproximadamente R$ 122 bilhões (Salerno e Daher, 2006,
p. 28)83. Observamos, portanto, um notável crescimento da participação do BNDES como
instituição de política industrial, evidenciando um importante caráter desenvolvimentista
por trás da PDP. Especificamente, o banco foi responsável por liderar sete programas que
buscaram promover a expansão e a consolidação dos chamados “campeões nacionais”
frente ao comércio internacional, além da criação da linha de financiamento ao capital
inovador na ordem de R$ 6 bilhões (Stein e Júnior, 2016).

83

Cifras expressas em termos nominais.
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Uma característica da PDP que a aproxima da PITCE em termos de incentivos e
diretrizes é o elevado dispêndio público em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
notadamente os realizados no âmbito das instituições de ensino superior no país. A Tabela
13 ilustra este fato, atentando, também, para o crescimento do dispêndio público total
entre 2003 e 2012: de acordo com os dados do IBGE, o IPCA acumulado de todo o
período (2003 a 2012) foi de 76,61%, o que significa que o aumento real do total do
dispêndio público em P&D, entre 2003 e 2012, foi de 91,2%84.

Tabela 13: Gasto público em P&D, por objetivos socioeconômicos (em milhões de
R$ correntes)
Objetivo
Socioeconômico
Total

2003
Valor
8.826,00

2006
%

100,00

Valor

2009
%

Valor

2012
%

Valor

%

11.911,10 100,00

19.498,10 100,00

29.802,90 100,00

Agricultura

922,50

10,45

1.265,10

10,62

2.336,10

11,98

2.997,40

10,06

Controle e
proteção do meio
ambiente

110,10

1,25

109,90

0,92

137,00

0,70

224,90

0,75

Defesa

90,80

1,03

73,30

0,62

168,10

0,86

301,80

1,01

Desenvolvimento
social e serviços

29,60

0,34

60,00

0,50

66,80

0,34

18,10

0,06

Desenvolvimento
tecnológico
industrial

382,80

4,34

551,90

4,63

1.470,70

7,54

1.761,00

5,91

5.261,30

59,61

6.689,50

56,16

10.797,70 55,38

18.238,70

61,20

Energia

151,60

1,72

215,50

1,81

168,00

0,86

88,30

0,30

Espaço civil

122,60

1,39

158,90

1,33

183,40

0,94

160,10

0,54

Exploração da
terra e atmosfera

103,20

1,17

74,80

0,63

92,50

0,47

71,70

0,24

Infraestrutura

311,00

3,52

412,70

3,46

491,20

2,52

891,50

2,99

Pesquisas não
orientadas

857,10

9,71

1.301,60

10,93

2.103,80

10,79

3.256,80

10,93

Saúde

448,00

5,08

893,30

7,50

1.270,20

6,51

1.550,50

5,20

Não especificado

35,50

0,40

104,70

0,88

212,60

1,09

242,00

0,81

Instituições de
ensino superior

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), elaboração própria.

No âmbito político, a PDP foi estruturada para se relacionar basicamente com o
capital, deixando os trabalhadores de fora do processo de tomada de decisões. Nesse
aspecto, houve uma mudança em relação à PITCE (que foi elaborada tendo como
84
De acordo com a calculadora de IPCA disponibilizada pelo IBGE, o valor inicial de R$ 8826 milhões em
2003, quando atualizado pelo IPCA acumulado do período, chega ao valor de R$ 15587 milhões em 2012.
A calculadora é encontrada em https://www.ibge.gov.br/explica/inflacao.php
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característica um diálogo mais amplo). De acordo com o próprio governo à época (MDIC,
2008, p. 13; Dieese, 2008, p. 12), a ausência do trabalho nas etapas da política industrial
(PDP) era proposital, sendo deixadas de fora algumas metas sociais importantes, como:
renda, emprego, saúde e segurança, formas de contratação e ganhos de produtividade.
Já no campo institucional, “a coordenação da política [PDP], aconselhada pelo
CNDI, ficaria a cargo do MDIC e seria acompanhada por um conselho gestor, formado
por representantes dos seguintes ministérios: Casa Civil; Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG); MCTI e MDIC. A Secretaria Executiva reuniria a ABDI,
o BNDES e o MF” (Stein e Júnior, 2016, p. 26).
Por fim, vale destacar que, embora o governo entendesse que a ampliação do nível
de investimento no circuito industrial seria a principal forma de garantir o crescimento
econômico sustentável, a gestão macroeconômica ainda se manteria em primeiro plano,
isto é, os instrumentos de política industrial não deveriam interferir na estabilidade
econômica. Nesse sentido, como destacam Guerriero (2012, p. 160) e Stein e Júnior
(2016, p. 22), nenhuma medida da PDP questionou o modelo do tripé macroeconômico
ou colocou em xeque o padrão de liberalização comercial e financeira em curso no país.
A ideia da nova política, então, era de utilizar a competição a favor do fomento ao
crescimento produtivo (promoção de capacitações, redução de gargalos logísticos e
regulatórios que garantiriam um ambiente sistêmico capaz de sobreviver à concorrência
de bens e serviços importados).

3.1.3 O Programa Brasil Maior (PBM: 2011-2014)
O Programa Brasil Maior (PBM) – chamado de “Agenda Fiesp” pela economista Laura
Carvalho85 - foi lançado em agosto de 2011, durante o primeiro ano do mandato de Dilma
Rousseff (PT), com o intuito de ser uma evolução em termos de política industrial em

85

Carvalho (2018) utiliza essa expressão pois o Programa Brasil Maior (PBM) é oriundo de um forte apelo
do presidente da Fiesp à época, Paulo Skaf, ao governo brasileiro por uma agenda econômica que
priorizasse o setor industrial como um todo. Nesse sentido, podemos considerar como embrião do PBM o
artigo “Um Acordo pela Indústria Brasileira” (Folha de São Paulo, agosto de 2011), assinado por Skaf,
pelo presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Arthur Henrique, e pelo presidente da Força
Sindical, Paulo Pereira da Silva (Paulinho), no qual foi anunciado um pacto em prol de um projeto de
desenvolvimento industrial para o Brasil.
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relação às anteriores (PITCE e PDP)86. Novamente, a inovação estava fortemente
presente no escopo da política, só que muito mais conectada ao aumento de competição
do que foi visto anteriormente. O próprio slogan do plano evidencia essa questão: “Inovar
para competir. Competir para crescer” (MDIC, 2011).
Devido à crise mundial de 2008 e à crise da Zona do Euro em 2011, o governo
entendeu que a situação exigiria uma profunda mudança estrutural na economia, fazendo
com que o PBM fosse implementado a fim de enfrentar dois desafios mais gerais, a saber,
(i) sustentar o crescimento econômico inclusivo numa conjuntura macroeconômica
adversa (a questão da inclusão não foi exatamente uma pauta na PDP); e (ii) garantir que
o país saísse do cenário de crise internacional fortalecido e, se possível, numa posição
mais favorável do que anteriormente.
A estrutura do PBM estava desenhada sob dois âmbitos de atuação, sendo um
setorial e outro sistêmico. No corte setorial, o governo formulou cinco “Diretrizes
Estruturantes” (MDIC, 2011, p. 8): (a) “Fortalecimento das Cadeias Produtivas”, cujo
objetivo seria garantir a substituição de importações em setores afetados adversamente
com a pressão competitiva internacional (calçados; plásticos; têxtil; móveis; brinquedos;
perfumaria e cosméticos); (b) “Ampliação e Criação de Novas Competências
Tecnológicas e de Negócios”, que sustentaria, através do poder de compra do governo, a
formação ou o crescimento de atividades potencialmente formadoras de mercados
tecnologicamente dinâmicos e/ou intensivas em conhecimento e que operariam sob
retornos crescentes de escala (TICs; petroquímica; bens de capital; aeronáutica e espacial;
defesa; saúde); (c) “Desenvolvimento das Cadeias de Suprimento em Energias”, cujo foco
seria o fornecimento de energia, bens de capital, e serviços associados ao setor energético
(petróleo e gás; bioetanol e energias renováveis); (d) “Diversificação das Exportações e
Internacionalização Corporativa”, que teria como objetivo a mudança estrutural e
qualitativa da pauta produtiva rumo aos bens e serviços mais próximos da fronteira
tecnológica e de conhecimento, e também a internacionalização de firmas nacionais via
diferenciação de produtos e investimentos em P&D (TICs; saúde; defesa); e (e)
“Consolidação de Competências na Economia de Conhecimento Natural”; cujo intuito
era elevar o conteúdo tecnológico dos setores mais intensivos em recursos naturais e,

86
Apesar de ser considerada uma continuação dos esforços em termos de política industrial, Schapiro
(2013) destaca que o PBM pode ser considerado um plano de cunho mais neoclássico, diferentemente do
que foi observado na PITCE e na PDP.

83

consequentemente, alcançar a diferenciação dos produtos e a ampliação do valor
agregado por trabalhador (logística e serviços pessoais; atacadista e varejista).
Já a atuação sistêmica era caracterizada por instrumentos horizontais que atuariam
na redução de custos de produção, na promoção da isonomia dos empresários locais em
relação a seus concorrentes externos, na elevação do nível de produtividade na indústria,
e no fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação (SNI). Mais especificamente, o
âmbito sistêmico de atuação do PBM pode ser analisado a partir dos principais temas
abarcados pelo programa, quais sejam: Incentivo ao Investimento; Formação e
Qualificação Profissional; Comércio Exterior; Produção Sustentável; Competitividade de
Pequenos Negócios; Bem-Estar do Consumidor; e Ações Especiais em Desenvolvimento
Regional.
Ainda em termos estruturais, Stein e Júnior (2016, p. 29) destacam alguns aspectos
distintos do PBM em relação às políticas industriais anteriores (PITCE e PDP):
“A inclusão entre as dimensões estruturantes do setor de energia e de economia do
conhecimento natural (commodities como petróleo, minério de ferro e soja) é algo novo.
Em grande medida, isso se relaciona com a exploração do pré-sal, com a necessidade
estrutural de elevar a oferta energética e com o papel das exportações de commodities
no desempenho geral da economia brasileira. É interessante, também, a inclusão de
setores intensivos em trabalho (refletindo uma preocupação defensiva frente à
concorrência de importados), o setor de agronegócios (vinculado à economia do
conhecimento natural), a agregação de setores tão díspares, como mecânica, eletrônica
e saúde e também de comércio, logística e serviços pessoais em um único ‘sistema
industrial’.”
O PBM tinha o objetivo de manter o BNDES como uma das principais instituições
de política contracíclica, sendo previstos desembolsos de R$ 500 bilhões entre os anos de
2011 e 2014 (Dieese, 2011, p.7). Em termos de redução do custo produtivo, podemos
destacar a ampla desoneração da folha de pagamentos de setores mais intensivos em
trabalho87, deixando transparecer a forte pressão dos empresários para que o custo unitário
do trabalho fosse reduzido (Stein e Júnior, 2016, p. 32).

87
Carvalho (2018, p. 70): “A medida, introduzida em 2011, substituiu a base de cálculo da Contribuição
da Previdência Patronal de 20% sobre a folha de salários para entre 1% e 2% sobre o faturamento da pessoa
jurídica”.
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Repetindo o que foi estruturado pela PDP, o Plano Brasil Maior também estipulou
macrometas ou metas-país no seu planejamento, porém passando de quatro para dez
metas a serem atingidas ao final do ano de 2014. Algumas foram mantidas apenas
alterando o valor almejado; outras, eram novas. A Tabela 14 apresenta a listagem de todas
as dez metas-país propostas pelo Programa Brasil Maior (MDIC, 2011).

Tabela 14: Metas-país estabelecidas pelo Programa Brasil Maior (2011)

Posição Base

Valores Almejados
(2014)

Ampliar o investimento em razão do PIB

18,40% (2010)

22,40%

Aumentar o investimento das firmas em
P&D em razão do PIB

0,59% (2010)

0,90%

Elevar
o
nível
educacional
dos
trabalhadores da indústria (pelo menos
nível médio)

53,70% (2010)

65,00%

Elevar o valor agregado nacional (ampliar
a relação Valor da Transformação
Industrial/Valor Bruto da Produção –
VTI/VBP)

44,30% (2009)

45,30%

Aumentar o percentual da indústria
intensiva em conhecimento

30,1% (2009)

31,50%

Ampliar em 50% o número de MPEs
inovadoras

37,1 mil (2008)

58 mil

Reduzir o consumo de energia por unidade
de PIB industrial

150,7 Tep/R$ milhão (2010)

137 Tep/R$ milhão

Elevar a participação das exportações
brasileiras no total de exportações
internacionais

1,36% (2010)

1,60%

Ampliar a participação nos mercados de
tecnologias, bens e serviços para energias

64,00% (2009)

66,00%

Aumentar o acesso a bens e serviços nas
residências brasileiras

13,8 milhões de domicílios
(2010)

40 milhões de
domicílios

Macrometas

Fonte: Programa Brasil Maior (MDIC, 2011) – www.brasilmaior.mdic.gov.br

Em termos institucionais, a Figura 3, a seguir, apresenta a estrutura completa da
gestão da política industrial. Notadamente, o PBM desenhou sua estrutura institucional
de forma bem semelhante ao que foi observado na PITCE e na PDP, cabendo ao CNDI o
papel de coordenador da política industrial.
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Figura 3: Gestão institucional do Programa Brasil Maior (2011)

Fonte: Programa Brasil Maior (MDIC, 2011) – www.brasilmaior.mdic.gov.br.

Em suma, o Plano Brasil Maior apresentou similaridades e diferenças teóricas em
relação às duas políticas industriais implementadas anteriormente (PITCE e PDP):
primeiramente, o PBM se aproximou da PITCE e da PDP ao manter o explícito foco em
inovação e difusão de novas tecnologias, destinando robustos investimentos à
qualificação do trabalho e ao aumento de P&D. Todavia, a política industrial do Governo
Dilma (PBM), diferentemente do que foi observado nas políticas do Governo Lula
(PITCE e PDP), apresentou um embasamento teórico mais próximo à vertente neoclássica
do que às vertentes neoschumpeteriana e desenvolvimentista, uma vez que priorizou
instrumentos de incentivos focados no lado da oferta, em especial a desoneração da folha
de pagamentos, em detrimento de medidas de fomento à demanda (notadamente de
investimentos) e às inovações tecnológicas.

3.2 Os resultados das políticas industriais: por que elas fracassaram?
Observando o período 2003-2014 de maneira geral - i.e, antes de analisar os resultados
das políticas industriais de maneira particular - podemos identificar inicialmente a perda
de participação do setor industrial como um todo no PIB total88. O forte influxo de capital
88

Como apontam Nassif, Bresser-Pereira e Feijó (2017), o setor industrial como um todo (em especial o
setor de indústria de transformação) apresenta uma tendência de queda de sua participação relativa no valor
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líquido desencadeou uma notável tendência de apreciação da taxa real de câmbio do país,
fazendo com que o preço doméstico dos bens tradables89 fosse reduzido em relação ao
preço dos bens nontradables, cujos preços tendem a ser mais inflexíveis, dada a ausência
de concorrência internacional (Pastore et al., 2013)90. Como consequência, tal tendência
induziu uma lenta, porém contínua, elevação da participação do setor de serviços no PIB
nacional (ver Gráfico 1)91. O grande problema nessa expansão é que ela não foi
acompanhada por um processo de rápido aumento de renda per capita, que é uma
característica das economias em catching up, o que acabou por acelerar o fenômeno da
desindustrialização precoce no país92 93 94.
O Gráfico 1 apresenta as participações relativas dos setores (agropecuária,
indústria total e serviços totais) no PIB brasileiro (todos a preços de 1995), evidenciando
a continuidade do dramático processo de desindustrialização prematura no Brasil iniciado
na década de 1980: o setor industrial como um todo, mesmo após a implementação de
três políticas industriais, não absorveu os impactos positivos teoricamente propostos por
tais políticas públicas; pelo contrário, o setor industrial como um todo manteve a
tendência de queda da participação relativa no PIB. Como ainda veremos no Gráfico 5, a
situação mais dramática em termos de desindustrialização prematura diz respeito ao
comportamento da participação do setor de indústria de transformação em relação ao PIB.

adicionado total desde a década de 1980. Como mostraremos na sequência dessa seção, apesar da adoção
de três políticas industriais com elevado grau de complexidade, esse tortuoso processo de
desindustrialização prematura não foi revertido.
89
Bens e serviços tradables são aqueles que, por serem transacionados nos mercados externos, são sujeitos
à pressão da competição internacional. São predominantemente produzidos nos setores industrial e
agropecuário, embora diversos segmentos tradables do setor de serviços tenham aumentado sua
participação no comércio internacional nas últimas décadas (como software e serviços da chamada indústria
de tecnologia da informação e comunicação – TICs).
90
Destacamos, novamente, que, além dos fluxos comerciais, os fluxos financeiros também são um fator
importante da tendência de sobrevalorização da moeda brasileira (Carvalho, 2018).
91
De acordo com Rowthorn (1999), só há uma “naturalidade” na expansão da participação do setor de
serviços no PIB quando ocorre simultaneamente uma rápida ampliação da renda per capita (ou quando o
país já atingiu a chamada maturidade industrial – adição nossa).
92
Sobre a discussão se há ou não um processo de desindustrialização em curso no país, ver Nassif (2008).
93
Ver Nassif, Feijó e Carvalho (2015) para mais detalhes acerca do fenômeno da desindustrialização
precoce no país.
94
Para um conhecimento mais profundo sobre as quatro formas de desindustrialização, ver Palma (2005).
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Gráfico 1: Participação dos setores (agropecuária, indústria e serviços) no PIB (%
do total – a preços de 1995)

Fonte: IBGE (Sistemas de Contas Nacionais, SCN/trimestral, séries encadeadas a preços de 1995),
elaboração própria.

O Gráfico 2, por outro lado, destaca a evolução do PIB per capita brasileiro no
período.

Gráfico 2: PIB per capita brasileiro – valor absoluto x variação anual % (a preços
de 1995 R$)

Fonte: IBGE (Sistema de Contas Nacionais, SCN/Anual), elaboração própria.
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É possível observar no Gráfico 2 que, de fato, não houve um expressivo aumento
da renda per capita no Brasil no período analisado, muito pelo contrário, foi um
crescimento lento e com bastante oscilação.
Vale destacar, ainda, que a participação do emprego industrial não acompanhou a
tendência de queda do peso relativo da produção industrial no PIB total. Como aponta a
Tabela 15 a seguir, esses dois fatos combinados sugerem, possivelmente, que a causa da
redução da participação da indústria no valor agregado total é a queda acentuada da
produtividade relativa do trabalho no setor manufatureiro do país.

Tabela 15: Crescimento médio anual da produtividade do trabalho no setor
manufatureiro brasileiro em dois períodos selecionados (%)
Períodos

Valor Adicionado
Real

Emprego

Produtividade do Trabalho

2003 – 2010

3.7

4.9

- 1.2

2011 – 2013

3.1

1.7

1.3

Fonte: Nassif et al. (2018, p. 13) a partir de Britto (2015, p. 100) para o valor agregado real e IBGE
(Pesquisa Industrial Anual) para o emprego.

No que diz respeito à Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE – 2003/2007) e seus efeitos no desenvolvimento industrial, os resultados ficaram
bem aquém do esperado (queda da participação relativa tanto do setor industrial como um
todo, quanto do setor manufatureiro no total do PIB). Alguns fatores intrínsecos à
condução da própria política podem ser apontados como causas do relativo fracasso,
notadamente a precariedade da infraestrutura econômica, a fragilidade de comando e
coordenação das diretrizes, e a falta de articulação entre os instrumentos implementados
e destes com as demandas das firmas. Todavia, conforme apontam Cano e Silva (2010),
Suzigan e Furtado (2006) e Stein e Júnior (2016), podemos destacar a falta de
harmonização entre a política industrial e o regime macroeconômico do período como a
principal causa para o insucesso da retomada do processo de desenvolvimento industrial,
uma vez que o período foi caracterizado por taxas de juros sensivelmente elevadas que
funcionavam como o único instrumento de controle inflacionário do modelo de RMI,
fazendo com que houvesse atração de enorme fluxo de capitais ao país, sendo parte
significativa de natureza especulativa, o que levou a enorme sobrevalorização cambial
(ver Gráfico 4).
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A Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP – 2008/2011), por sua vez,
também teve que coexistir com um ambiente macroeconômico não tão propício ao
crescimento do investimento produtivo; isso porque a taxa real de câmbio real manteve o
ritmo de apreciação, desincentivando possíveis estratégias de busca por inovações
tecnológicas e sofisticação produtiva pelas firmas e indústrias nacionais. Além desse fator
interno, outros dois fatores externos prejudicaram o progresso tecnológico emanado da
PDP: (i) a crise financeira global de 2008, cujos impactos adversos afetaram mais o
Brasil no ano seguinte, levando a uma contração de 0,3% no PIB real do país , embora as
políticas contracíclicas95, mesmo tendo sido adotadas tardiamente, tenham propiciado
uma rápida recuperação em 2010, quando o país exibiu um crescimento do PIB real da
ordem de 7,5%96); e (ii) o chamado “efeito-China”, que acarretou enorme fluxo de
importações de produtos industrializados oriundos desse país, em virtude dos baixos
custos de produção do país asiático e da sobrevalorização cambial brasileira.
Das quatro metas estipuladas pela PDP (ampliação da taxa de investimento em
relação ao PIB; ampliação da participação privada no dispêndio em P&D; aumento do
número de MPEs exportadoras; e elevação da participação das exportações brasileiras no
total das exportações internacionais), três não foram cumpridas, tendo sido apenas a meta
de ampliar a participação das exportações nacionais no total mundial efetivamente
alcançada (atingindo 1,35% do total em 2010 e, portanto, ficando acima dos 1,25%
estipulados pelos policy makers). Embora as exportações brasileiras tenham atingido um
percentual em relação ao total de exportações internacionais maior do que o previsto, o
resultado em relação às MPEs exportadoras foi pífio, já que a meta era ampliar em 10%
o número de MPEs exportadoras e o número total ficou abaixo não só do estipulado, mas
também do que foi observado em 2008.

95

De acordo com Coutinho et al. (2010, p. 122), um dos pilares da política contracíclica adotada no segundo
governo Lula tinha uma estrita conexão com a própria PDP, notadamente o Programa de Sustentação do
Investimento (PSI), criado no segundo semestre de 2009 e ficando a cargo do BNDES, que contou com um
aporte financeiro do governo federal na ordem de US$ 55 bilhões. O intuito dessa medida era proporcionar
crédito barato e com ampla oferta, uma vez que o estímulo ao investimento poderia ser uma importante
maneira de sair da crise; para tal, foram concedidos empréstimos com taxas de juros bastante subsidiadas
para a compra de máquinas e equipamentos, através da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), que chegou
ao patamar de 6% ao ano em termos nominais (como a taxa de inflação brasileira era próxima ou maior que
este valor, a taxa real de juros desses empréstimos foi negativa).
96

Apesar desse robusto crescimento em 2010, a taxa de investimento (FBKF/PIB) foi de apenas 19,46%.
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A Tabela 16 resume os resultados observados da PDP frente ao que foi estipulado
pelos gestores à época.

Tabela 16: Resumo dos resultados em relação às metas da PDP
Metas-País

2007

2008

2009

2010

Meta para
2010

FBKF/PIB

17,44%

19,11%

18,07%

19,46%

21%

P&D privado
(% do PIB) 1

-

0,54%

-

0,60%

0,65%

Exportações
(% do total
mundial) 2

1,17%

1,25%

1,25%

1,35%

1,25%

Número de
MPEs
exportadoras

11.919

11.120

9.871

10.150

12.232

Fonte: 1 A PINTEC utilizada para o cálculo desse indicador é lançada a cada três anos. Por isso, o valor
utilizado para o ano de 2010 é uma estimativa encontrada em Coutinho et al. (2012, p. 122).
2
Os dados podem ser encontrados em www.mdic.gov.br//arquivos/dwnl_1394635352.pdf

A terceira política industrial do período analisado, o Plano Brasil Maior (PBM –
2011/2014), assim como a PDP (e, também, como a PITCE), ficou aquém do esperado,
não tendo alcançado grande parte das macrometas estipuladas. A ampliação da taxa de
investimento em relação ao PIB, por exemplo, fechou 2014 um pouco abaixo dos 20%,
longe da meta de 22,4% do PIB. A maior inserção do país no comércio externo também
não foi alcançada, uma vez que a participação das exportações brasileiras em relação ao
total do mundo foi de 1,2% em 2014, bem distante da meta de 1,6% do total de
exportações mundiais. Em termos macroeconômicos, o país teve um crescimento do PIB
bastante abaixo do esperado, apresentando em 2012 (início da recuperação mundial das
crises de 2008 e 2011) um crescimento real de apenas 1,03%, ficando sensivelmente
abaixo da média mundial (2,26%) e também de outros países em desenvolvimento, que
tiveram uma média de crescimento em torno de 5% no mesmo ano97.
No Gráfico 3, apresentamos a formação bruta de capital fixo em relação ao PIB
entre 2003 e 2014.

97
World Bank Data: Indicador “GDP Growth (annual %)” e International Monetary Fund. “World
Economic Outlook Update: An Uneven Global Recovery Continues”. Washington, D.C.: International
Monetary Fund, July, 2014.
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Gráfico 3: Formação Bruta de Capital Fixo em relação ao PIB – preços constantes
(a preços de 1995)

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA – Contas Nacionais Trimestrais), elaboração
própria.

Observando o Gráfico 3, é possível identificar um sério problema em relação às
políticas industriais implementadas no Brasil no período considerado, notadamente a
manutenção de baixas taxas de formação bruta de capital fixo em relação ao PIB, que é o
principal indicador do comportamento do investimento produtivo agregado e, dados seus
efeitos cumulativos, da própria acumulação de capital.
Com efeito, apesar de as crises internacionais (2008 e 2011) terem sido bem
impactantes no mundo inteiro, entendemos que não é plausível atribuir exclusivamente a
fatores externos o fracasso no atingimento das macrometas, sobretudo nos casos da
Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e do Programa Brasil Maior (PBM). Isso
porque não apenas outros fatores inerentes à própria condução das políticas industriais,
como também a manutenção de regimes macroeconômicos de curto prazo que focaram
quase exclusivamente a estabilidade de preços, tiveram um forte impacto nos pífios
resultados alcançados. Além disso, é bastante questionável, no caso do PBM, o uso
indiscriminado de instrumentos relacionados a desonerações fiscais nas folhas salariais,
um mecanismo de estímulo do lado da oferta (supply-side) que não promoveu o estímulo
necessário à expansão da taxa de investimento da economia.98.

98
Carvalho (2018, p. 70) aponta que a quantidade prevista de setores beneficiados pelo programa de
desonerações era de apenas quatro, porém acabou saltando para 56 até 2014, passando a ser impossível
“identificar seu caráter industrialista”. Para uma análise da composição setorial dessa política de
desoneração da folha salarial, ver Afonso e Pinto (2014).
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A experiência recente bem-sucedida do processo de desenvolvimento industrial
de alguns países asiáticos, em especial da Coréia do Sul, apresenta um caminho para se
alcançar o desenvolvimento econômico via industrialização no qual há duas lições
imprescindíveis: (1) esses países adotaram e continuam adotando políticas industriais de
longo prazo, implementando, de acordo com as especificidades locais, instrumentos que
visam proteger suas indústrias e firmas domésticas, além de outros incentivos e estímulos
que foram utilizados pela maior parte dos países que se desenvolveram depois da
Inglaterra99; e (2) esses países também adotaram e ainda adotam regimes
macroeconômicos de curto prazo que tem como objetivo, além da manutenção da
estabilidade, sustentar os preços macroeconômicos em níveis “corretos”, em especial
taxas de juros reais médias inferiores às taxas de retorno médias da economia e taxas de
câmbio reais competitivas (isto é, no nível do equilíbrio industrial). Notadamente, a
harmonização entre as políticas industriais e os regimes macroeconômicos desses países
tem sido responsável pelos resultados positivos exibidos nas últimas décadas, em especial
o aumento da produtividade média, absoluta e relativa, das economias, bem como a
mudança e diversificação da pauta produtiva e exportadora rumo aos bens e serviços de
maior conteúdo tecnológico e de alta elasticidade-renda da demanda no longo prazo
(Nassif, Bresser-Pereira e Feijó, 2017, p. 11).
Embora as políticas industriais adotadas nos Governos Lula e Dilma tenham se
inspirado no arcabouço neoschumpeteriano-desenvolvimentista, a opção por um regime
macroeconômico fortemente centrado na estratégia de crescer com poupança externa –
através do financiamento dos déficits em conta-corrente com capitais internacionais de
distintas rubricas – e a utilização da taxa real de câmbio como âncora principal da
estabilidade de preços se mantiveram presentes em todo o período de consecução
daquelas políticas industriais (Nassif, Bresser-Pereira e Feijó, 2017, p. 13)100. Ainda de

99
Todavia, após o Consenso de Washington (1992) e, principalmente, após a Rodada Uruguai, cujo
resultado foi a instituição da Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1995, diversos estímulos e
incentivos utilizados pelos países desenvolvidos passaram a serem vistos como “políticas ruins” e, portanto,
foram proibidos ou sujeitos a inúmeras restrições no âmbito das novas regras multilaterais. Sobre esse tema,
ver Chang (2004), que destaca o “chute na escada” do desenvolvimento dado pelos países ricos, fato que
impactou e ainda impacta o processo de desenvolvimento de países atrasados, como o Brasil, por exemplo.
100
Nassif, Bresser-Pereira e Feijó (2017, p. 13): “No campo do debate ortodoxo, a taxa de câmbio é
simplisticamente avaliada como o preço que assegura o ajustamento do balanço de pagamentos no curto e
no longo prazos. Deve-se lembrar, entretanto, que o modelo Mundell-Fleming, que avaliza tal resultado,
descarta uma variável fundamental: o tempo. Ou seja, seguindo Mundell-Fleming, um déficit do balanço
de pagamentos tenderia, simultaneamente, a depreciar a moeda, deslocar a curva IS (investment-savings)
para a direita (via aumento das exportações líquidas, uma vez satisfeita a condição de Marshall-Lerner),
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acordo com esses autores, também como característica dos regimes de crescimento via
poupança externa, as taxas de juros domésticas brasileiras se mantiveram em patamares
superiores ao padrão internacional durante praticamente todo o período analisado,
fazendo com que o país tivesse recebido, nas fases de relativa estabilidade
macroeconômica ou de boom, volumosos influxos líquidos de capitais a serem alocados,
em sua maioria, em aplicações de portfólio de curto prazo ou sendo pertencentes a
empréstimos intercompanhias (ambos de natureza altamente especulativa e, portanto,
volátil), ocasionando a sobrevalorização do real frente ao dólar em termos nominais e
reais.
O Gráfico 4 evidencia essa tendência de sobrevalorização real da moeda brasileira,
entre 2003 e 2014 (com pontuais exceções).

Gráfico 4: Índice da taxa de câmbio real efetiva (IPCA) – média jun/1994 = 100

Fonte: Banco Central do Brasil (BCB – depec), elaboração própria.

Como se pode observar no Gráfico 4, a taxa de câmbio real efetiva apresentou
uma forte tendência de sobrevalorização até 2008 e entre 2009 e 2011. Os dois momentos
nos quais houve desvalorizações do câmbio real foram justamente os períodos de
imediato pós-crise: primeiramente em 2008 (crise sistêmica e mundial); e depois em 2011
(crise da Zona do Euro); todavia, apesar da trajetória de depreciação real a partir de 2012,
o câmbio não voltou ao nível de equilíbrio em 2014, permanecendo ligeiramente

garantindo, em última instância, maior crescimento econômico e o ajuste do balanço de pagamentos. O
problema é que o mundo real é bem diferente e o caso brasileiro tem sido paradigmático a esse respeito”.
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sobreapreciado. Portanto, durante a implementação das duas primeiras políticas
industriais (PITCE em 2003 e PDP em 2008), e salvo os períodos pós-crises, a taxa real
de câmbio manteve uma tendência de valorização que, de acordo com a própria base
teórica de ambas as políticas, prejudica sobremaneira qualquer intenção de mudança
estrutural da economia.
Outro ponto marcante no período analisado foi a incapacidade, por parte dos
governantes brasileiros, de neutralizar os efeitos nefastos da doença holandesa sobre a
apreciação do câmbio. De fato, a partir de 2003 (em especial entre 2003 e 2006), os preços
das commodities exportadas pelo país no mercado internacional se elevaram
sobremaneira101, fazendo com que ocorresse um notável incremento de rendas ricardianas
que – juntamente a outros fatores – provocaram uma sensível ampliação da demanda
relativa de serviços nontradables, acabando por contribuir para a elevação de seus
respectivos preços relativos e, portanto, para a sobrevalorização real da moeda doméstica
(Nassif et al., 2017, p. 14). A doença holandesa não neutralizada, em conjunto com o
regime de crescimento puxado pela poupança internacional, contribuiu para que o Brasil
não lograsse êxito no sentido de promover a mudança estrutural da pauta produtiva em
direção aos bens e serviços comercializáveis de média e alta sofisticação tecnológica,
produzidos por indústrias que, em geral, operam com retornos crescentes de escala,
possuem alta elasticidade-renda da demanda, e têm como característica o fato de seus
preços serem determinados por estratégias price-makers, diferentemente das
commodities, que são price-takers.

101
Com base em dados do FMI, Carvalho (2018, p. 12, tabela I) aponta os seguintes percentuais médios de
crescimento anual dos preços das commodities : 1999/2002: 10,3%; 2003/2005: 19,1%; 2006/2010: 10, 5%;
2011/2014: -7,0%.
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Gráfico 5: Participação da indústria de transformação no PIB (% do total) – preços
constantes (a preços de 1995)

Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA – Contas Nacionais Trimestrais), elaboração
própria.

O Gráfico 5 apresenta outra evidência concernente à pauta produtiva do país: a
indústria de transformação – responsável por determinar o comportamento da indústria
como um todo, além de, em muitos países em desenvolvimento, influenciar de maneira
significativa o comportamento da economia em nível agregado – teve sua participação
relativa no total do PIB reduzida do pico de quase 14% em 2004 para cerca de 11% em
2014 (a preços constantes de 1995). Esses resultados mostram que o Brasil experimentou
um dos mais severos processos de desindustrialização prematura observados na economia
mundial no período recente. A melhora dos termos de troca entre 2004 e 2007, em favor
da exportação de produtos primários, acabou prevalecendo mesmo após a adoção de três
políticas industriais, fazendo com que todo o esforço de mudança estrutural fosse
prejudicado102.
Até então, as análises acerca dos resultados da PITCE, PDP e do PBM foram feitas
sob a ótica quantitativa. Todavia, é bem verdade que políticas industriais devem ser
avaliadas, também, do ponto de vista qualitativo, uma vez que a perda de participação do
setor industrial como um todo (ou mesmo do setor manufatureiro) não significa, per se,
uma estrutura de produção menos dinâmica e/ou de menor sofisticação tecnológica. Nesse
sentido, analisamos o comportamento do perfil das exportações brasileiras entre 2003 e

102
Apenas durante o imediato período pós-crise de 2008 (2009-2010, na vigência da PDP), em decorrência
dos efeitos positivos das políticas anticíclicas adotadas à época, houve uma ruptura da tendência da perda
de participação da indústria de transformação no PIB.
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2014: no Gráfico 6, observa-se uma trajetória de queda da participação dos produtos
manufaturados em detrimento do crescimento da participação dos produtos básicos no
total de exportações, culminando, a partir de 2010, na crítica situação em que o país
passou a exportar, proporcionalmente, mais produtos básicos do que manufaturados.

Gráfico 6: Exportações brasileiras por fator agregado (acumulado, % do total)

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil (MDIC), elaboração própria.

O Gráfico 7 a seguir, que distingue as exportações por intensidade tecnológica103,
mostra o avanço da participação dos bens não classificados em indústria de transformação
no total de exportações do país – saltando de 19,8% em 2003 para 39,3% do total em
2014 - e, consequentemente, parece atestar a tendência de re-primarização da pauta
exportadora brasileira. Outro ponto importante é que, separando os bens industriais
exportados em quatro níveis de intensidade tecnológica (baixa, média-baixa, média-alta
e alta tecnologia), o Gráfico 7 apresenta uma preocupante queda da participação de todos
os subgrupos, inclusive dos bens classificados como de baixa tecnologia (33,5% em 2003
para 26,7% em 2014).

103

Classificação da OECD, Directorate for Science, Technology and Industry, STAN Indicators, 2003:
Indústria de alta tecnologia: aeronáutica e aeroespacial; farmacêutica; informática; rádio, tv e comunicação;
instrumentos de ótica e precisão. Média-alta tecnologia: máquinas e equipamento elétricos não
especificados; veículos automotores, reboques e semirreboques; equipamentos para ferrovia e material de
transporte não especificados; máquinas e equipamentos mecânicos; produtos químicos (exceto
farmacêuticos). Média-baixa tecnologia: produtos metálicos; borracha e produtos plásticos; construção e
reparação naval; outros produtos minerais não-metálicos; produtos de petróleo refinado e outros
combustíveis. Indústria de baixa tecnologia: alimentos, bebidas e tabaco; têxteis, couro e calçados; produtos
manufaturados não especificados e bens reciclados; madeira e seus produtos, papel e celulose.
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Gráfico 7: Exportações por intensidade tecnológica (% do total exportado)

Fonte: Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil (MDIC/SECEX), elaboração
própria.

Em suma, no período analisado, além do cenário externo desfavorável a partir de
2008, a própria condução institucional das políticas industriais e também a gestão dos
preços macroeconômicos ao longo de praticamente todo o tempo não foram capazes de
gerar um ambiente nacional propício ao investimento no setor manufatureiro,
prejudicando, assim, a estratégia de promover a mudança estrutural necessária para
dinamizar o processo de desenvolvimento econômico do país. Com efeito, apesar do
Brasil ter tido políticas industriais após muitos anos – o que pareceu sinalizar a volta do
desenvolvimento produtivo/industrial -, o resultado final observado em 2014 foi de uma
economia trilhando o caminho de uma re-primarização da pauta exportadora e de uma
estrutura produtiva focada prematuramente em serviços de baixa produtividade.

Resumo do capítulo
Para muitos economistas brasileiros, o ano de 2003 marcou a volta do
desenvolvimentismo no país, uma vez que, após um longo período de tempo, políticas
industriais voltaram a ser adotadas pelos policy makers. As três políticas implementadas
entre 2003 e 2014 (PITCE, PDP e PBM) tiveram suas atenções voltadas, principalmente,

98

para as inovações e para a difusão de tecnologias como indutoras dos ganhos de eficiência
produtiva e, consequentemente, do desenvolvimento econômico. De acordo com a
literatura utilizada ao longo desta seção, podemos concluir que todas as três políticas
industriais foram bem estruturadas e planejadas, posto que estavam relativamente
alinhadas com a proposições teóricas.
Após acalmar os ânimos do mercado financeiro e da classe empresarial no início
de 2003, o governo Lula (PT) lançou a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio
Exterior (PITCE) em novembro do mesmo ano, tendo como arcabouço teórico as
proposições neoschumpeterianas, já que priorizou o papel das inovações, levando os
debates também às classes trabalhadoras. Nessas circunstâncias, a PITCE adotou um mix
de instrumentos de política industrial de caráter tanto horizontal como vertical,
priorizando os investimentos públicos e privados em P&D e também os estímulos
setoriais destinados às indústrias potencialmente competitivas internacionalmente.
A Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada em maio de 2008 no
segundo mandato de Lula (PT), e o Plano Brasil Maior (PBM), implementado em agosto
de 2011, no primeiro mandato de Dilma Rousseff (PT), mantiveram o foco em inovações
e em difusão de tecnologias, porém estipulando metas mais gerais em consonância com
o regime macroeconômico do país: as chamadas “macrometas” ou “metas-país”. Um
ponto que diferencia a PDP e o PBM da PITCE é o diálogo mais restrito, isto é, a partir
da PDP, o trabalho ficou mais distante das diretrizes propostas, fazendo com que o capital
tivesse mais voz na adoção dessas políticas industriais (no âmbito da PDP, metas sociais
ficaram de fora do planejamento, como emprego, renda, produtividade do trabalho; e o
PBM foi criado a partir de fortes exigências da classe capitalista industrial).
Em suma, tentamos mostrar nesse capítulo final que é possível atribuir, em grande
medida, o fracasso do desempenho de setores tecnológicos e dinâmicos do país à falta de
articulação entre as medidas de política industrial e o regime macroeconômico brasileiro
observado na maior parte do período estudado.
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Conclusão
Como abordado ao longo da dissertação, o potencial de crescimento a longo prazo de uma
economia em desenvolvimento depende sobremaneira de sua estrutura produtiva que, por
sua vez, deve desenvolver um crescente grau de diversificação para o setor manufatureiro
e também para os segmentos e atividades tecnologicamente mais sofisticados do setor de
serviços. Caso contrário - i.e, caso não sejam implementadas políticas econômicas ativas
no sentido de promover a mudança estrutural e qualitativa da pauta produtiva e
exportadora rumo aos bens e serviços com sofisticação produtiva e de alto conteúdo
tecnológico -, não apenas as taxas de crescimento real do produto ficarão abaixo da média
de crescimento mundial (e também dos países emergentes que tenham êxito no processo
de mudança estrutural), como também a renda per capita ficará estagnada ao longo do
tempo (Nassif et al., 2017).
Como apontam Chang (1994; 2004), Amsden (1989) e Peres e Primi (2009), a
maioria dos países desenvolvidos adotou, em alguma medida, políticas industriais104 em
sentido amplo, ainda que alguns deles não tenham utilizado o termo de forma explícita.
Assim, embora grande parte das medidas das agendas industriais que esses países
adotaram sejam, hoje, consideradas “más políticas”, possivelmente os países
desenvolvidos não estariam nas posições privilegiadas que atualmente ocupam caso seus
policy makers não tivessem adotado medidas ativas no sentido de promover mudanças
estruturais e qualitativas através de instrumentos de política industrial.
Nesse sentido, abordamos no primeiro capítulo que a adoção de políticas
industriais é condição necessária, porém não suficiente para o sucesso do catching up; é
fundamental também que os policy makers garantam uma fina articulação entre a política
industrial e o regime macroeconômico. Harmonizar essas duas esferas de políticas
econômicas significa, resumidamente, adotar uma agenda macroeconômica que tenha
como objetivo, além da estabilidade monetária, a busca por preços macroeconômicos
corretos (taxa de lucro satisfatória, taxa de câmbio real competitiva, taxas de juros reais

104

Vale enfatizar, uma vez mais, que as políticas industriais (explícitas ou não) abarcam o conjunto de
políticas públicas cujo objetivo é promover e fomentar a mudança estrutural e o desenvolvimento
econômico, por meio da combinação de instrumentos horizontais e verticais. Neste último caso, as
prioridades devem recair sobre as atividades, segmentos e setores com maior potencial de gerar e difundir
progresso técnico e, portanto, sustentar o aumento da produtividade média da economia no longo prazo.
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médias abaixo das taxas médias de retorno sobre o capital, e salários reais crescendo de
acordo com o crescimento da produtividade do trabalho).
Apresentamos, no Capítulo 2, dois casos de desenvolvimento tardio que,
replicando tecnologias já existentes nos países desenvolvidos, tiveram enorme êxito em
promover o catching up após cerca de duas décadas e meia, quais sejam, os casos da
Coréia do Sul e de Taiwan. De acordo com a literatura pertinente, observamos que ambos
os países se desenvolveram com base em forte apoio governamental à diversificação da
indústria nacional e a consequente mudança estrutural e qualitativa da pauta produtiva e
exportadora. Embora essas duas experiências não tenham sido idênticas (a Coréia do Sul
contou com um Estado mais intervencionista e com políticas públicas mais “agressivas”,
enquanto Taiwan mesclou medidas neoschumpeterianas com propostas mais liberais), é
possível identificar pontos similares entre os processos de desenvolvimento econômico
desses países.
Em relação à experiência brasileira entre 2003 e 2014, abordada no Capítulo 3,
observamos que o país apresentou – durante a maior parte do período – uma tendência
crônica de sobrevalorização da taxa real de câmbio, originada, por um lado, de uma
doença holandesa não neutralizada e, por outro, da adoção de um regime de crescimento
via poupança externa, cujas características principais são a manutenção de uma âncora
cambial (ainda que implícita) para o controle da taxa de inflação e uma meta de taxa
básica de juros, estipulada em patamares considerados elevados e que funciona como o
único instrumento do RMI105. Muito em função dessa característica macroeconômica, o
país não conseguiu alcançar, apesar da implementação de três políticas industriais com
graus crescentes de complexidade (PITCE, PDP e PBM), a mudança estrutural e
qualitativa da pauta produtiva necessária para o fortalecimento do processo de
desenvolvimento econômico do país. Muito pelo contrário, o que vimos foi que a
economia brasileira, ao invés de convergir relativamente aos países de renda per capita
elevada, instaurou o processo chamado de falling behind (Nassif, Feijó e Araújo, 2015).
Em suma, analisando os resultados quantitativos e qualitativos, concluímos que a
falta de harmonia, durante a maior parte do período 2003-2014, entre as políticas

105
A análise do regime de metas de inflação não se constituiu um objetivo dessa dissertação. Para uma
discussão mais detalhada sobre a adoção desse modelo monetário no Brasil, ou, de forma geral, sobre o
tripé macroeconômico como um todo, ver Nassif (2015). Para uma alternativa a essa gestão
macroeconômica, ver Nassif e Feijó (2014).
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industriais adotadas e o regime macroeconômico colocado em prática pelos policy makers
prejudicou sobremaneira a realização da retomada do desenvolvimento industrial da
economia brasileira. Diferentemente do que observamos ao estudar o catching up coreano
e taiwanês, no Brasil os governantes não foram capazes de relegar a gestão monetária a
segundo plano, quando necessário, a fim de priorizar os instrumentos estipulados pelas
três políticas industriais implementadas; em consequência, os resultados quantitativos e
qualitativos ficaram bastante aquém do esperado. Com efeito, em que pesem a razoável
média anual de crescimento do PIB no período analisado (principalmente entre 2003 e
2010) e a manutenção da taxa de desemprego em níveis historicamente baixos em relação
ao que foi visto nos anos anteriores (principalmente em relação à segunda metade da
década de 1990), o Brasil não conseguiu construir os pilares necessários para a
sustentação de taxas robustas de crescimento econômico a longo prazo e para a retomada
do catching up, interrompida desde o início da década de 1980.
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