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Resumo 
No amplo debate acerca do desenvolvimento econômico é imprescindível a 

consideração do papel da indústria e do comércio exterior neste processo que consiste, no 
caso brasileiro, à exemplo de seus vizinhos latino-americanos, na tentativa de superação de 
condição de subdesenvolvimento. A trajetória da economia brasileira desde seu processo 
tardio de industrialização sugere que esta vem a ser via fundamental para o desenvolvimento 
na medida em que seja centro dinâmico da atividade econômica do país e, portanto, capaz de 
expandir aos demais setores da economia os ganhos em tecnologia e renda. Porém, a despeito 
dos grandes planos industriais no Brasil durante o século XX, a reestruturação o capitalismo 
de cunho neoliberal que adentrou o país em fins da década de 1980, trouxe consequências 
como a queda da participação da indústria no produto e no emprego, chamada 
desindustrialização; e o crescimento da participação do setor primário-exportador no 
comércio exterior brasileiro, o qual convencionou-se chamar de reprimarização das 
exportações. Tais fenômenos parecem manifestar-se como sintomas da chamada doença 
holandesa, e serem determinados, entre outros fatores, pela taxa de câmbio e pelos ciclos de 
preços das commodities, sobretudo, a partir do início do século XXI. O objetivo do trabalho é, 
portanto, verificar em que medida se manifestaram estes fenômenos e qual a determinação 
dos fatores como a taxa de câmbio e o ciclo de preços de commodities sobre estes. 
Palavras-chave: Industrialização, desindustrialização, reprimarização, doença holandesa, taxa 
de câmbio, commodities.  
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Introdução 
Desde o processo tardio da industrialização da economia brasileira de início na década 

de 1930, muito tem se debatido no âmbito das teorias sobre os rumos a serem tomados para o 
chamado “desenvolvimento econômico” – termo controverso e centro de vastas formulações 
teóricas na literatura econômica – e não menos têm sido alterados os objetivos e os métodos 
das políticas econômicas nesse caminho. O destacado papel do processo de industrialização 
na busca dos rumos ao desenvolvimento dos países latino americanos é observado, 
fundamentalmente, nos estudos da Comissão Econômica Para a América Latina e Caribe 
(CEPAL), mais especificamente em sua Teoria do Desenvolvimento. Dentro desse escopo, o 
que os principais autores da CEPAL propunham era um modelo de desenvolvimento pela via 
industrial como meio fundamental à superação da posição primário-exportadora em que tais 
países se encontravam e que lhes conferia uma tendência permanente à deterioração dos 
termos de troca, condição de desvantagem destes países na medida que transferem renda aos 
países centrais pelo comércio internacional1.  

Tal concepção surgia como questionamento à divisão ricardiana do comércio 
internacional que, segundo a Lei das Vantagens Comparativas, acabava por atribuir aos países 
desenvolvidos a produção de manufaturas (e a geração do progresso tecnológico); e aos países 
subdesenvolvidos a produção de bens primários intensivos em recursos naturais e mão-de-
obra (veremos no decorrer do trabalho que tal divisão volta a se fortalecer com a liberalização 
econômica de fins dos anos 1980 para os países latino americanos). A Teoria do 
Desenvolvimento da CEPAL viria, portanto, a ser base das ideias que comporiam as políticas 
públicas nacionais dos países da região, indicando claramente que o caminho de tais políticas 
seria a industrialização com intervenção do Estado, a partir da implementação do processo de 
substituição das importações (Prebisch, 2000). 

O comércio exterior, mais do que nunca, ganhara papel fundamental na extração de 
elementos propulsores do modelo de desenvolvimento econômico adotado nestes países, pois 
seria o mecanismo pelo qual estes países haveriam de importar os bens de capital necessários 
ao processo, e exportar os bens primários suficientemente à geração de saldos comerciais 
                                                           1 Condição atribuída a fatores como a tendência a ocorrer elasticidade-renda menor para produtos primários em 
relação aos manufaturados e a diferença entre a absorção do aumento de produtividade entre os países 
desenvolvidos e subdesenvolvidos. Nos primeiros, esta maior produtividade é absorvida pelos fatores de 
produção através de uma maior remuneração tanto para o trabalho, quanto para o capital; enquanto para os 
segundos, este aumento é absorvido pelos preços dos bens primários, elevando-os no comércio internacional 
(Prebisch, 2000).  
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sustentáveis. É, portanto, sob a perspectiva desse desafio que destacaremos de forma sintética, 
num breve histórico da indústria brasileira no primeiro capítulo, o papel do setor externo na 
geração dos recursos fundamentais ao crescimento econômico, com destaque ao modelo 
exportador que tem reforçado o seu caráter primário desde a abertura econômica de cunho 
neoliberal iniciada no Brasil em fins da década de 1980 e início da década seguinte, mas 
também atentando-nos ao âmbito das importações que historicamente tem se caracterizado 
por sua composição em bens de elevado conteúdo tecnológico, ocasionando em restrições à 
importações e pressão sobre o setor exportador pela geração de saldos comerciais 
superavitários em diversos momentos da trajetória econômica brasileira. 

A análise segue, ainda no primeiro capítulo, até os efeitos da abertura comercial e 
financeira no Brasil, que culminaram – segundo os autores referidos no trabalho – num 
processo de “desindustrialização” da economia brasileira com a queda da participação da 
indústria no produto e no emprego ao passo que o setor primário-exportador retorna como 
principal propulsor na geração de divisas, caracterizando o que vem a ser tratado como a 
“reprimarização” da pauta de exportações brasileira. Assumindo a ocorrência desses dois 
fenômenos, no capítulo seguinte traz-se a exposição dos dados referentes à pauta exportadora 
brasileira no período 1995-2015, além das metodologias acerca dos critérios de classificação 
dos bens que a compõe, segundo o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio 
Exterior (MDIC) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). As ilustrações gráficas trazem os dados que vem a dar sequência ao debate acerca 
dos referidos processos de “desindustrialização” e “reprimarização” das exportações 
brasileiras. 

No terceiro e último capítulo, são buscadas justificativas para estes processos através 
dos impactos da taxa real de câmbio e dos ciclos de preços de commodities. A exportação 
dessa categoria de bens encontra no cenário macroeconômico global um ambiente bastante 
propício pela elevada demanda (fundamentalmente chinesa) que eleva os preços das 
commodities em suas diferentes naturezas; ao passo que no âmbito interno da economia 
brasileira, a trajetória do câmbio no período analisado dá sustentação à exportação dessa 
categoria de bens, principalmente após a alteração do regime cambial de 1999, como será 
exposto. Em suma, o objetivo do presente trabalho é analisar teoricamente e graficamente as 
mudanças ocorridas no comércio exterior brasileiro, marcadamente após a abertura comercial 
e financeira de fins da década de 1980, assumindo-se a hipótese de que tais mudanças 
caracterizaram um processo de desindustrialização da atividade econômica brasileira e, 
sobretudo, a reprimarização de suas exportações, além de que seus determinantes envolvem a 
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taxa de câmbio real efetiva e o ciclo recente de alta nos preços das commodities. Por fim são 
realizadas breves considerações acerca das conclusões advindas do trabalho. 
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1. A recente especialização primária do setor exportador brasileiro 
como limite ao desenvolvimento do país 

1.1. Desenvolvimento e subdesenvolvimento 
Pela necessidade de um arcabouço teórico que contemple a discussão acerca dos 

determinantes econômicos envolvidos no objetivo do presente trabalho de destacar os 
processos de desindustrialização e reprimarização das exportações brasileiras, inicia-se o 
capítulo com o debate preliminar sobre os conceitos de desenvolvimento e de 
subdesenvolvimento econômico, além do sentido da industrialização nesses casos. Segundo o 
autor, o desenvolvimento é: 

[...] o resultado de um longo processo de crescimento econômico, com elevado 
aumento da produtividade média, sem o qual o excedente não cresce o bastante para 
acelerar a taxa de investimento e diversificar a estrutura produtiva e do emprego. 
Esse processo intensifica a industrialização e urbanização para transformar de 
maneira progressista as estruturas sociais e políticas do país1. Ademais, também se 
alterarão e modernizarão hábitos e costumes da sociedade (Cano, 2012, p. 832).   

Logo, quando um país se desenvolve, passa a mostrar resultados econômicos tais quais 
elevados níveis de renda per capita e forte diminuição da participação dos setores agrícolas no 
PIB e no emprego, reflexo proporcional ao aumento da participação dos setores industriais e 
de serviços. A diminuição, porém, é relativa uma vez que o crescimento dos setores mais 
dinâmicos “obriga” os setores agrícolas a diversificarem e modernizarem-se, para reduzir o 
desequilíbrio estrutural nos âmbitos econômico e social. Em suma, no processo de 
desenvolvimento a indústria deve ser a propulsora do crescimento econômico, conduzindo 
paralelamente os outros setores à diversificação e modernização (Ibid, 2012). 

Realidade muito diferente é a do subdesenvolvimento, o qual segundo Furtado (2002), 
não consiste numa etapa necessária do processo de formação das economias capitalistas. É, na 
verdade, um resultado particular da expansão destas em busca da utilização de recursos 
naturais e mão-de-obra de economias pré-capitalistas. Dessa forma, o subdesenvolvimento se 
apresenta sob várias formas e diversos estágios, sendo seu caso mais complexo aquele em que 
a economia apresenta três setores: um setor de subsistência, outro voltado para exportações e 
o terceiro como um núcleo industrial voltado para o mercado interno. Nesses países, a ligação 
entre este núcleo industrial e o mercado interno se dá pelo processo de substituição de 
manufaturas que anteriormente eram importadas, logo em posição constante de concorrência 
com produtores estrangeiros, que decorre na busca dos industriais locais de produzir um bem 
similar ao importado e adotar métodos de produção que o permitam competir com este. Nesse 
sentido, afirma o autor: 



11  

  

[...] assim sendo, os processos produtivos que se afiguram mais vantajosos são 
aqueles que permitem reproduzir com exatidão os artigos importados, e não os que 
facilitam a transformação da estrutura econômica pela absorção do setor de 
subsistência (Ibid, p. 31).  

Nessas circunstâncias, segundo o autor, o crescimento do setor industrial voltado ao 
mercado nacional, até mesmo o seu crescimento relativo no PIB e a elevação de níveis de 
renda per capita não são fatores suficientes para modificar a estrutura ocupacional do país, 
uma vez que o contingente da população afetada pelo crescimento econômico se mantém 
reduzido. Sendo assim, as economias subdesenvolvidas podem auferir fases prolongadas de 
crescimento de seu produto global (e per capita) sem que sejam reduzidas suas características 
essenciais – o grau de dependência externa e a heterogeneidade estrutural de sua economia 
(Ibid). 

 
1.2. Desenvolvimento via industrialização e o papel do setor externo no Brasil 

Sob a referência dos conceitos de desenvolvimento e subdesenvolvimento pelos quais 
decorre o escopo do presente trabalho, cabe à atual seção destacar o papel do setor externo e 
do modelo de industrialização adotado no desafio de superação da condição de 
subdesenvolvimento da economia brasileira. Numa breve revisão histórica para o período em 
que se inicia o processo de industrialização da economia brasileira em meados da década de 
1930 até seus desdobramentos atuais, podemos observar que as diversas mudanças no cenário 
econômico global têm refletido em mudanças nos modelos de desenvolvimento adotados para 
o Brasil, mas o enfrentamento à restrição externa não cessou, ao contrário, vem ganhado 
novas formas e gerado novos desafios. A relação econômica do país com o exterior sempre 
teve papel propulsor na geração de valor em sua economia desde o longo período de sua 
história em que se caracterizou estritamente pela atividade primário-exportadora, como 
também a partir da mudança estrutural advinda do processo (tardio) de industrialização. 

O setor externo adquire novo papel nessa dinâmica, como pode ser facilmente notado ao 
atentar-se para o modelo de desenvolvimento que sustentou este processo, baseado na 
Substituição das Importações (SI). À luz da teoria cepalina, este modelo se aplicou a outros 
países latino-americanos que em algum momento de sua história iniciaram o processo de 
industrialização na tentativa de superar suas condições de subdesenvolvimento. Segundo 
Tavares (2000), para avaliarmos corretamente o significado do setor externo para estes países, 
devemos compará-lo com o que foi desempenhado historicamente nas economias 
desenvolvidas - pioneiras nos processos de industrialização – para que estejam manifestas 
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suas principais características. No exemplo de qualquer economia aberta, as exportações 
atuam como uma variável exógena responsável pela formação de destacada parcela da renda 
nacional e pelo seu crescimento, ao passo que as importações atuam como fonte flexível de 
suprimento de inúmeros tipos de bens e serviços necessários ao abastecimento de grande parte 
da demanda interna. 

Dessa forma, pela análise da autora, atentemo-nos às diferenças para as economias 
desenvolvidas e subdesenvolvidas. No primeiro caso, embora as exportações fossem 
componente importante da formação da renda nacional, o crescimento da economia não lhes 
era totalmente atribuído; isso porque unia-se à essa variável exógena uma outra variável 
endógena, a saber, o investimento autônomo acompanhado de inovações tecnológicas. Essa 
combinação entre as variáveis permitiu, então, uma integração e diversificação de estrutura 
produtiva interna simultâneas ao crescimento da dinâmica do mercado exterior. Por outro 
lado, no caso dos países latino-americanos, o setor externo atuava como centro dinâmico de 
toda a economia nacional, sendo as exportações responsáveis únicas pelo crescimento da 
economia, além de que a capacidade de diversificação advinda desse setor aos demais da 
economia era intensamente limitada pela base frágil de poucos produtos primários em que se 
assentava. As possibilidades de difusão do setor eterno sobre todo o espaço econômico desses 
países dependia, em suma, “[...] da natureza do processo produtivo desses bens primários e do 
seu maior ou menor efeito multiplicador e distribuidor de renda” (Tavares, 2000, p.220). 

Vale ressaltar que neste cenário, já havia as chamadas indústrias de bens de consumo 
interno, tais como as de tecido, calçado, móveis, etc., porém, estas não possuíam um grau 
considerável de produtividade e juntamente ao setor agrícola de subsistência eram 
insuficientes para dar à atividade interna um dinamismo próprio. A possibilidade de romper 
com o padrão primário-exportador que ditava a atividade econômica destes países viria a 
ocorrer somente com os projetos de desenvolvimento via SI, pelos quais iremos nos debruçar 
brevemente entre suas diversas fases no caso brasileiro. 

Tal possibilidade vem a se tornar uma necessidade real após os efeitos nocivos da 
Grande Crise de 1929 sobre a economia brasileira, que forçaram a uma reestruturação 
econômica guiada pela SI a partir da década de 1930. A economia nacional, portanto, voltava-
se para dentro num esforço político-econômico de estruturação da atividade produtiva interna, 
que embora desse origem a uma séria de distorções, fosse o único caminho possível para o 
desenvolvimento da nação. Nesse sentido, nas décadas seguintes, a política industrial 
mostrava-se talvez o mais importante instrumento para internalizar o centro dinâmico da 
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economia brasileira – termo amplamente difundido nas obras de Furtado - sendo assim com o 
Plano de Metas, e as duas fases do Plano Nacional de Desenvolvimento (I e II PND). 

Ainda na primeira metade da década de 1940, na chamada “Era Vargas”, o projeto 
nacional desenvolvimentista dava início à criação das indústrias de base com a Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN), importante centro de produção de aço, e anos depois, com a 
Companhia Vale do Rio Doce, atual Vale - empresa responsável pela exploração dos diversos 
minerais utilizados pelas indústrias - e a Petrobras, principal empresa nacional na exploração 
do petróleo e gás desde então; além de nos anos seguintes ter sido expandida a cadeia 
produtiva com a criação das indústrias de bens de consumo duráveis que absorveram grande 
parte dos insumos metálicos e energéticos da indústria de base. Posteriormente, com os Planos 
de Desenvolvimento, por sua vez, os desafios se referiam a tornar os setores de bens de 
capital (ou bens de produção) líderes do processo de crescimento econômico, assumindo o 
papel que os setores de bens de consumo duráveis ocupavam desde os anos 50, mas não no 
sentido de rompimento, e sim de complementação à medida que essa mudança não 
significasse um decrescimento do setor de bens duráveis, mas a conclusão do projeto de SI 
através da internalização da produção dos bens da capital (Goldestein, 1994). Nesse sentido, 
diz a autora: 

[...] A proposta era terminar o processo de substituição de importações com a 
internalização de alguns setores de insumos básicos e de bens de capital que 
eliminariam, dessa vez ‘definitivamente’, a necessidade de novas importações que 
sempre surgiam nas fases anteriores de substituição de importações. Portanto, quando 
se diz que o II PND propunha-se a implementar importantes transformações na 
estrutura produtiva do país, não se deve perder a perspectiva de que essas mudanças 
não ameaçavam a matriz de relações interindustriais e, consequentemente, o 
alinhamento com determinado paradigma tecnológico dado e datado 
internacionalmente (Ibid, 1994, p. 83 e 84) 
 

Porém, cabe-nos avaliar agora que todas essas fases do processo de SI se deram sob 
forte restrição externa2, na medida que enrijeciam a pauta de importações com o elevado valor 
agregado dos bens de capital necessários ao processo, ao passo que pressionava-se o setor 
exportador à geração de saldos comerciais positivos compatíveis à um crescimento de longo 
prazo (Tavares, 2000). Essa concepção está presente nos estudos de Thirlwall (1979 e 1982) 
apud Santos, Lima e Carvalho (2005) (nos quais atribui-se a capacidade de crescimento a 
longo prazo dos países à necessidade de equilíbrio no balanço de pagamentos, mais 
especificamente à necessidade de equilibrar as elasticidades-renda da demanda por suas 
importações e exportações. Esta análise é reproduzida ao caso brasileiro no estudo de Santos, 
                                                           2 Expressão mais especificamente referida como “estrangulamento externo” em Tavares (2000). 
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Lima e Carvalho (2005), uma vez que os autores, com base na formulação de Thirwall (1979), 
concluem que numa perspectiva de longo prazo, o crescimento econômico brasileiro tem sido 
determinado essencialmente por condições associadas ao equilíbrio das contas externas (o 
principal fator limitante deste crescimento seria, então, a restrição externa).  

Nota-se, portanto, a compatibilidade da concepção do autor à formulação cepalina, uma 
vez que o processo de SI visava buscar, por fim, o ajustamento entre a elasticidade-renda das 
importações e exportações através de uma melhor posição no mercado externo. Segundo 
Carvalho (2010), durante as décadas em que perduraram as políticas econômicas pautadas na 
SI (entre 1930 e 1970, mais precisamente), a intenção de diversificar a estrutura produtiva 
tinha como objetivo modificar a posição do país na divisão internacional do trabalho e, para 
tanto, diminuir a transferência de renda ao exterior, o que confirma a opção estruturalista 
destas políticas. Seguindo a análise, a autora afirma:  

[...] Dessa forma, ao longo dos processos político-econômicos que ocorreram no 
Brasil nesse período, é bastante provável que os parâmetros estruturais do modelo de 
restrição externa, as elasticidades-renda das importações e exportações, tenham se 
alterado em razão da própria política adotada (Ibid, 2010, p.42). 
 

Em relação às décadas seguintes, o autor afirma que as políticas econômicas também 
podem ter afetado tais parâmetros embora não tivessem o objetivo de afetá-los diretamente, 
uma vez que o projeto de SI foi interrompido na década de 1980 em função das reformas 
liberalizantes que viriam a ser realizadas a partir do fim da década e pelas quais iremos nos 
debruçar adiante. Por agora, seguindo a orientação da divisão do autor entre tais períodos, 
atenhamo-nos de maneira breve ao período que corresponde à década de 1970 em diante para 
a observação da mudança das orientações nas políticas econômicas brasileiras pelo declínio 
do modelo de SI e a reestruturação econômica de natureza neoliberal (Ibid, 2010). 

 
1.3. Do declínio do projeto de Substituição das Importações às reformas 

neoliberais no Brasil 
Durante a década de 1970 a dinâmica da SI ainda vigorava com os Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (I e II PND) pelos quais se buscava complementar a matriz interindustrial 
dos planos anteriores, ou seja, num sentido de continuidade, essas eram as fases seguintes do 
projeto de industrialização por SI que visavam dar ao setor de produção de bens de capital o 
protagonismo do crescimento econômico brasileiro. Crescimento, este, pujante no início da 
década, vide o período a que convencionou-se chamar de “milagre econômico” em que 
registrou-se taxas de crescimento superiores a 10% por seis anos seguidos entre 1968 e 1973 
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devido, em grande parte, à extraordinária liquidez internacional – apesar de no mesmo 
período ter-se verificado um aumento na concentração de renda no país e a centralização 
política ao poder militar da ditadura. 

No ano seguinte, 1974, a economia brasileira começou a dar os primeiros sinais da 
reversão do ciclo expansivo, principalmente pelo retorno do crescimento da inflação como um 
dos efeitos do primeiro choque do petróleo e do transtorno nas contas externas com o déficit 
comercial de R$ 9,9 bilhões em decorrência do crescimento explosivo das importações - 
resultado, também, da crise do petróleo (Castro e Souza, 2004). E foi nesse novo cenário que 
veio a ser lançado o II PND tido como “o mais importante e concentrado esforço do Estado 
desde o Plano de Metas, no sentido de promover profundas mudanças estruturais na 
economia” (Lessa apud Goldestein, 1994).  

O diagnóstico do plano era de que os principais problemas seriam atraso nos setores de 
bens de produção e alimentos, forte dependência do petróleo importado e uma tendência a um 
elevado desequilíbrio externo, e os desafios se referiam a tornar os setores de bens de capital 
(ou bens de produção) líderes do processo de crescimento econômico, assumindo o papel que 
os setores de bens de consumo duráveis ocupavam desde os anos 50. Porém, a crítica que 
autores como Castro e Souza (2004) fazem, não é quanto ao diagnóstico, mas à factibilidade 
do plano que se propunha a resolver todos os percalços simultaneamente, exigindo um grande 
volume de financiamento sem uma fonte suficiente de recursos públicos, limitada capacidade 
do capital nacional3 e ciclo recessivo da economia internacional.  

Quanto às metas, estas foram de certa forma alcançadas com o aumento significativo da 
produção de insumos básicos e a internalização da produção de bens de capital, responsáveis 
por elevar a taxa de exportação. Segundo o exame da pauta exportadora em Carneiro (1993) 
para o período de 1973 à 1980 é observada expressiva diversificação em manufaturados que 
passaram de 23% para 45%, respectivamente, ocorrida principalmente a partir de 1977 e 
associada à ampliação do quantum exportado para o período. Por outro lado, a despeito do 
bom desempenho exportador, os saldos comerciais para o período foram compostos por 
déficits. Isso se atribui à grande dependência pela importação de energia (leia-se petróleo) 
somada aos dois choques desta matriz energética na década de 1970 que minaram as contas 
externas do país com a grande elevação no custo das importações, uma vez que o petróleo 
passa de 12% do valor importado em 1973 para 44% em 1980. O país via-se, mais uma vez, 

                                                           3 Segundo Castro e Pires (2004), a limitada capacidade nacional para financiar a totalidade dos investimentos 
seria justificada pela reduzida taxa de poupança, característica dos países subdesenvolvidos. 
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no enfrentamento à restrição externa e, para além deste, enfrentaria também os elevados 
custos do plano na década seguinte. (Carneiro, 1993) 

A década de 1980, a que convencionou-se chamar de “década perdida”, foi 
inegavelmente um período de estagnação econômica marcado por diversos fatores dentre os 
quais o crescimento negativo do investimento e a piora nos termos de troca com o exterior4 - 
apesar dos superávits comerciais que mostraram-se insuficientes para cobrir os custos do 
serviço da dívida e da conta de capitais do balanço de pagamentos de forma geral. A crise da 
dívida pela qual se adentrava o país - a exemplo dos demais países latino-americanos – viria a 
expor o Estado brasileiro aos interesses do capital externo e fragilizá-lo frente ao mercado 
financeiro global que se expandia a um ritmo intenso no chamado processo de 
financeirização5 do capitalismo. 

Neste novo cenário internacional de estancamento dos investimentos estrangeiros 
diretos no Brasil e do protagonismo da atividade financeira na nova dinâmica capitalista, a 
atividade produtiva obteve um desempenho medíocre durante a década como observa-se em 
Carneiro (1993). Segundo o autor, houve uma estagnação da produção na indústria (1,1% a.a.) 
contrastada com a preservação do crescimento na agropecuária de 3,1% a.a., iniciando-se uma 
tendência que viria a se fortalecer nas próximas décadas, como será observado no presente 
trabalho. Nota-se, portanto, que os desempenhos comerciais positivos (porém insuficientes) 
da década se deram através do elevado preço dos bens de capital exportados pelo país e não 
pelo quantum – notadamente baixo – deste setor, além da participação ainda decisiva dos 
produtos básicos. 

O modelo de desenvolvimento por SI já se encontrava findado, na medida que, ainda na 
primeira metade da década, os recursos destinados aos países latino-americanos se 
encontravam fortemente limitados pelo receio dos credores à situação econômica destes 
países (vide a crise mexicana e argentina) e o Estado fragilizava-se em seus diversos planos 
de atuação. Dessa forma, o enfrentamento ao estrangulamento externo, que se materializava, 
sobretudo, nas perdas de recursos ao exterior pela conta de capitais e de serviços da dívida, 
guiou as políticas econômicas restritivas do período e, principalmente, deixou uma herança 
caótica para a década seguinte na qual solidificaram-se as profundas transformações 
conduzidas pelo projeto político neoliberal que enfim adentrava os países subdesenvolvidos 
                                                           
4 A transferência de recursos dos países periféricos, como o Brasil, ao exterior se dava no âmbito do pagamento 
da dívida externa, herança do financiamento público dos programas desenvolvimentistas (I e II PNDs) que 
inflaram a dívida pública do Estado brasileiro no setor externo. 5 Processo que, de forma geral, compreende uma mudança estrutural na acumulação do capital que passa a se 
dar, massivamente, sob os imperativos e a lógica da valorização financeira. 
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como recurso último à superação das crises econômicas que os assolavam por mais de uma 
década. 

Em meio a este cenário, o processo de abertura econômica com início no governo 
Collor baseou-se num conjunto amplo de reformas estruturais dentre as quais destacam-se: a 
reforma tributária com o objetivo de reduzir o déficit público; abertura comercial/adesão às 
regras da OMC; liberalização financeira, ou seja, abertura da conta financeira do balanço de 
pagamentos; privatizações; reforma previdenciária; reforma do mercado de trabalho; e a 
formulação de novas políticas anti-inflacionárias e de ajuste fiscal. (Ramos apud Britto, 
2002). 

Tais práticas seguiam as orientações do chamado “Consenso de Washington” que, em 
suma, atribuía os grandes desequilíbrios sofridos pelos países periféricos nesse período – 
principalmente os latino-americanos – à grande participação do Estado na economia com o 
modelo de desenvolvimento adotado até então caracterizado pela SI, numa proposta evidente 
de abertura comercial e desregulamentações econômicas. O fim do modelo de industrialização 
por SI se tornava necessário, dando abertura à eliminação dos obstáculos ao pleno 
funcionamento do mercado ao seguir-se as orientações de estabilização do Fundo Monetário 
Internacional e o modelo de desenvolvimento de orientação neoclássica adotado pelo Banco 
Mundial que compunham o modelo do Consenso de Washington. Segundo Britto (2002), a 
retomada do crescimento seria provida da combinação dessas orientações seguindo duas 
fases: A primeira fase seria composta pela estabilização monetária por meio da austeridade 
dos gastos públicos no intuito de controlar a demanda agregada, e por fim, gerar um superávit 
primário considerável. Dada a obtenção do superávit primário, na segunda fase seriam 
adotadas as medidas tais como liberalização financeira, abertura comercial e reforma do 
Estado com o objetivo, já mencionado, de eliminar os obstáculos do livre funcionamento do 
mercado. 

Os custos da estabilização econômica via implantação do projeto neoliberal se deram 
em diversas vias da economia e da sociedade, vide as profundas mudanças político-
ideológicas que esta corrente causara. Nesse sentido, Filgueiras (2006) pontua alguns âmbitos 
em que se verificaram importantes mudanças na reestruturação do capitalismo no Brasil, à 
exemplo do que ocorrera em escala global à medida que a ideologia neoliberal se expandia 
desde as décadas anteriores. No âmbito das relações capital-trabalho, as mudanças decorreram 
fundamentalmente da reestruturação produtiva, a qual redefiniu a correlação de forças 
existentes entre os sindicatos e o capital com o claro enfraquecimento da capacidade de 
negociação da classe trabalhadora. A redefinição dos processos produtivos das empresas 
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privadas e públicas com a inovação dos métodos de gestão do trabalho e de novas tecnologias 
teve implicações perversas sobre o mercado de trabalho, com grande aumento do nível de 
desemprego em boa parte da primeira metade da década, precarização das condições de 
trabalho resultante da perda de barganha da classe trabalhadora e aumento na concentração de 
renda – causa fundamental das tensões sociais (Ibid, 2006; Boito Jr, 2006). 

Quanto às relações intercapitalistas, a financeirização da economia – efeito da abertura e 
desregulamentação do mercado financeiro e apoiada na dívida pública – teve papel 
fundamental. O aumento da participação da lógica financeira nas decisões do capital foi 
responsável por aumentar substancialmente o predomínio deste sobre o capital produtivo e os 
rendimentos (lucros) obtidos pelas instituições financeiras no período6. De forma geral, as 
medidas de abertura comercial, financeira e privatizações ocorreram numa desnacionalização 
e internacionalização da economia brasileira à medida que os grandes grupos econômico-
financeiros internacionais conseguiam se estabelecer através de aquisições, fusões ou 
incorporações, e desta forma centralizavam o capital no país. As mudanças político-
ideológicas alteraram também a estrutura e funcionamento do Estado, uma vez que reduziu-se 
drasticamente a participação deste no processo produtivo com a privatização e concessão de 
diversas empresas públicas com a quebra do monopólio estatal, dando a este o papel regulador 
da economia. Os setores estratégicos de economia ficavam à cargo exclusivo do capital, 
reduzindo a autonomia da política econômica por parte do Estado, além de sua capacidade de 
investimento (Filgueiras, 2006; Boito Jr, 2006). 

Por fim da análise pelo autor, as mudanças na inserção internacional do Brasil – cujo 
papel é mais destacado para o objetivo do presente trabalho – se deram a partir da abertura 
comercial com a queda da alíquota de importação e da abertura financeira que proporcionou a 
integração do mercado financeiro nacional às movimentações dos mercados financeiros 
internacionais. Seguindo a lógica da primeira mudança, o país passa a ser importador líquido 
de bens e serviços, e logo passa a obter elevados saldos negativos na conta de transações 
correntes do balanço de pagamentos “[...] financiados pela privatização de empresas públicas, 
aquisições de empresas nacionais por capitais estrangeiros e pelos fluxos internacionais de 
capitais (superávits na conta de capital), equilibrando-se, deste modo, o seu balanço de 
pagamentos” (Filgueiras, 2006, p. 192). 

                                                           6 Segundo Boito Jr (2006), um grupo de apenas 25 bancos controlava, naquele ano, 81% do ativo total do setor 
bancário brasileiro, confirmando a tendência ao oligopólio no mercado financeiro brasileiro desde os governos 
FHC e prevalecente nos governos Lula, onde a lucratividade do setor bancário sempre foi mais elevada que a do 
setor industrial. 
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Contudo, após sucessivas crises internacionais e findado o processo de privatizações das 
empresas públicas, a lógica referente ao saldo corrente do balanço de pagamentos muda 
compulsoriamente com a crise cambial ocorrida no início do segundo governo FHC. Essa 
redefinição se deu com a necessidade de superação dos déficits e a geração de elevados 
superávits na balança comercial como condição essencial à remuneração do capital financeiro 
internacional. Não se mostrava suficiente a realização por parte do setor público de elevados 
superávits fiscais primários, era fundamental uma fonte de recursos em moeda estrangeira 
(Filgueiras, 2006). 

Como consequência das medidas de abertura comercial e privatizações, principalmente, 
já notava-se no decorrer da década o enfraquecimento da indústria nacional, vide os processos 
de vendas e fusões de empresas nacionais (públicas e privadas) para e com o capital 
estrangeiro, caracterizando um movimento de desnacionalização do produto industrial 
brasileiro. Paralelo a este movimento, autores como Filgueiras e Boito Jr (2006) defendem 
também a existência do movimento de desindustrialização do produto nacional marcado pela 
redução da participação da indústria em sua economia, e especialização regressiva à medida 
que ocorria uma desarticulação e menor diversidade nas cadeias produtivas dos setores mais 
dinâmicos da indústria, aliados ao aumento do peso relativo dos ramos pouco dinâmicos, estes 
intensivos no uso de recursos naturais e mão-de-obra Verificava-se, portanto, que a 
necessidade de geração de divisas marcada pela crise cambial de fins dos anos 90, fez dos 
setores menos dinâmicos da indústria nacional os principais propulsores das exportações, 
reinserindo o país na dinâmica do comércio exterior através de um papel primário exportador 
(Carneiro, 2002). 

Desta forma, serão destacados no trabalho os dois principais movimentos característicos 
à reestruturação da pauta exportadora de fins dos anos 1990 para o início do atual século, 
sendo eles a desindustrialização e a reprimarização da pauta exportadora. Nota-se que ambos 
estão essencialmente associados no caso dos países subdesenvolvidos, porém serão tratados 
de forma separada para melhor organização do trabalho. 

 
1.4. O processo de desindustrialização no Brasil e a “Doença holandesa” 

Entre as inúmeras implicações da abertura comercial e financeira da economia brasileira 
discutida na última seção, a queda da participação da indústria nacional no emprego e na 
renda é a de maior importância para o escopo do presente trabalho. Esse movimento de 
contração da atividade industrial é, portanto, convencionalmente tratado na literatura 



20  

  

econômica como desindustrialização. Porém, é de suma importância iniciar a discussão acerca 
deste termo ressaltando que diferentes razões podem desencadear tal processo. No que se 
refere aos países desenvolvidos, a ocorrência desse fenômeno, segundo Rowthorn e 
Ramaswamy (1999), é atribuída primeiramente aos fatores internos dessas economias, como 
os efeitos combinados das mudanças nos padrões de demanda entre manufaturas e serviços (a 
elasticidade-renda do setor de serviços tende a crescer e se tornar maior relativamente ao setor 
manufatureiro), e o crescimento mais acentuado – em termos relativos - da produtividade na 
indústria que acarreta na queda na queda dos preços relativos das manufaturas. Nesse 
contexto, o desenvolvimento econômico levaria “naturalmente” a uma desindustrialização 
dessas economias, o que de fato foi verificado a partir da década de 1970, enquanto a América 
Latina teria passado pelo mesmo processo na década de 1990 sob a notável influência das 
reformas liberalizantes associadas ao “Consenso de Washington” (Oreiro e Feijó, 2010). 

Porém, deve-se salientar que os determinantes para o chamado processo de 
desindustrialização das economias subdesenvolvidas são outros, uma vez que boa parte da 
literatura econômica associa este fenômeno à ocorrência da doença holandesa nesses casos. 
Palma (2008) vai além ao classificar este processo nas economias latino-americanas como 
desindustrialização “prematura”, pois ainda que estes países tenham, em algum momento 
passado por algum grau de industrialização das suas economias, poucos conseguiram algum 
resultado minimamente expressivo na produção de bens duráveis de consumo ou avançar 
expressivamente para além do simples beneficiamento industrial de produtos primários. 
Dentre eles, somente Brasil, Argentina e México conseguiram atingir um grau expressivo de 
dinamismo do parque industrial, e apenas o Brasil conseguiu avançar na montagem parcial do 
setor de bens de capital. A indústria de transformação chegou a representar 23% do PIB 
mexicano, 25% do PIB argentino e 33% do PIB brasileiro ao final da década de 1970; porém 
após os efeitos caóticos da crise que perpetuou pela década de 1980 e, principalmente, das 
reformas econômicas de cunho neoliberal na década seguinte, a participação da indústria de 
transformação no produto agregado desses países foi gravemente afetada. Entre 2008 e 2010 a 
indústria da transformação equivaleu à, aproximadamente, 19% do PIB mexicano e argentino, 
e registrou uma participação de apenas 14,6% do PIB brasileiro ao fim de 20117 (Cano, 
2012). 

Direcionando-se ao caso brasileiro, o autor enumera quatro principais determinantes 
para o regresso da participação da indústria no produto nacional. O primeiro fator diz respeito 
                                                           7 Os dados são encontrados no Anuário Estadístico de la Cepal, vários anos e, para o Brasil, em Ipeadata 
(disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/>) (Apud Cano, 2012). 
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à política cambial instaurada a partir do Plano Real, que tem mantido o câmbio 
excessivamente valorizado e cumprido um papel de âncora dos preços, na medida que recebe 
o apoio “logístico” da manutenção de taxas de juros excessivamente altas e da âncora fiscal. 
O resultado desta trilogia seria a queda de competitividade internacional da indústria 
brasileira (Cano, 2012). 

O segundo determinante se refere à abertura do comércio brasileiro iniciada em 1989 
com Sarney e de fases seguintes com Collor e FHC em 1990 e 1994 respectivamente. O 
resultado dessas políticas seguidas de abertura comercial foi notoriamente danoso à indústria 
nacional devido à queda do grau de proteção destas frente à concorrência internacional com a 
abolição de tarifas à importação e demais mecanismos protecionistas. O terceiro ponto é a 
manutenção da taxa de juros em patamares elevados, inibindo o investimento no âmbito 
produtivo à medida que na comparação com a taxa de lucro dos capitalistas, estes 
investimentos se mostrem arriscados – a não ser em setores de taxas de lucros exorbitantes, à 
exemplo do financeiro. Ao inibir os investimentos, a alta taxa de juros pode frear o 
crescimento da indústria, tornando-a vulnerável. Por fim, o quarto e último determinante diz 
respeito ao investimento direto estrangeiro (IDE). Apesar do crescimento em números 
absolutos dos fluxos de IDE nesses anos, em uma análise mais cuidadosa verifica-se que a 
participação da indústria de transformação no total desses investimentos caiu de uma média 
de cerca de 75% na década de 1980 para 60% na de 1990 e uma flutuação entre 30% e 40% a 
partir de 2001. Paralelamente, observa-se que a participação do setor de serviços registrou um 
crescimento sobre este total - com destaque às atividades financeiras -, porém o mais 
preocupante foi a evolução da média anual de IDE na indústria brasileira de US$ 17 bilhões 
na década de 1980 para US$ 25 bilhões entre 1990 e 1995, mas uma redução significativa 
para US$ 8,5 bilhões entre 1996 e 2010  (Cano, 2012). 

Este cenário de enfraquecimento da indústria brasileira acende o debate acerca de uma 
possível doença holandesa que afetaria a economia brasileira. Nesse sentido, Palma (2005) 
apud Nassif (2008) afirma que a manifestação desta “doença” na economia brasileira é 
diferente ao caso original que afetou a Holanda nos anos 19708, pois em vez do processo ter 
sido desencadeado pela descoberta de recursos naturais, ou até mesmo pelo boom exportador 
do setor de serviços, esta tem se manifestado no Brasil - e demais países da América Latina – 
                                                           
8 A doença holandesa original está relacionada à um fenômeno real ocorrido na Holanda nos anos 1970 em que a 
descoberta de novas jazidas de gás natural realocou intensamente os recursos da economia do país em favor da 
exploração e exportação desta commodity. O boom das exportações de tal commodity acarretou, no entanto, 
numa enorme apreciação real do florim holandês e, por consequência, à depressão das exportações industriais do 
país (Nassif, 2008). 
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como resultado da conturbada mudança do antigo regime de substituição de importações para 
reformas estruturais que culminaram na liberalização comercial e financeira manifestadas em 
profundas mudanças institucionais.  

Sob essas novas políticas econômicas, os efeitos não foram “apenas” a perda relativa e 
precoce da participação da indústria de transformação no PIB desses países, como também – e 
principalmente – o retorno de um padrão de especialização internacional com base na 
produção de bens primários, intensivos em recursos naturais e mão-de-obra – destacadamente 
bens agrícolas (Nassif, 2008). 

Ainda sobre o processo de desindustrialização e sua possível manifestação através do 
fenômeno da doença holandesa ou “nova doença holandesa”, Oreiro e Feijó (2010) afirmam 
que em termos absolutos, mesmo que a quantidade produzida pela indústria de um país esteja 
estagnada ou tenha decrescido, este elemento não é suficiente para caracterizar um processo 
de desindustrialização de um país, já que, para os autores, somente a perda de importância do 
setor industrial como fonte geradora de empregos e/ou de valor adicionado para a economia 
pode caracterizar tal processo. Nessa lógica, a simples expansão da produção industrial em 
termos de quantum também não é determinante suficiente para descaracterizar um processo 
de desindustrialização. 

A observação seguinte consiste no fato de que a desindustrialização não está 
necessariamente associada a um processo de reprimarização da pauta exportadora de um país. 
Apesar de tal associação ter sido verificada claramente nos casos do Brasil e demais países 
latino-americanos após a liberalização e desregulamentação de suas economias, os países 
pioneiros nas reformas neoliberais na década de 1970 experimentaram uma 
desindustrialização marcada por diferentes características. A participação de suas indústrias 
no emprego e no valor adicionado se reduziu como efeito da transferência para o exterior das 
atividades manufatureiras mais intensivas em recursos naturais e mão-de-obra; desta forma a 
desindustrialização pôde vir acompanhada por um aumento da participação de produtos de 
elevado conteúdo tecnológico e valor adicionado na pauta de exportações desses países 
(Oreiro e Feijó, 2010). 

Porém, assim como Nassif (2008), Oreiro e Feijó (2010) fazem diagnóstico similar para 
os países subdesenvolvidos e seus processos de desindustrialização. Na medida que esses 
processos se associam ao movimento de reprimarização da pauta de exportações destes países 
- reversão desta na direção de commodities, produtos primários e/ou produtos de baixo 
conteúdo tecnológico - esta pode ser uma manifestação da chamada doença holandesa, ou 
seja, pode estar sendo causada pela apreciação da taxa de câmbio resultante da descoberta, ou 
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realocação dos esforços exportadores para tais bens primários. Em outros termos, a 
abundância de recursos naturais pode induzir a uma redução da participação da indústria no 
emprego e no valor adicionado através da apreciação cambial, o que acarreta na perda de 
competitividade da indústria. O setor primário assume o papel de principal fonte geradora de 
superávits comerciais, como verificado no caso brasileiro a seguir (Oreiro e Feijó, 2010). 
 
1.5. O movimento de reprimarização da pauta exportadora brasileira 

Pudemos observar sob a análise histórica dos projetos políticos para o desenvolvimento 
brasileiro que por todo o período em que vigorou o modelo de substituição de importações, e 
mesmo quando findado, o comércio exterior sempre esteve como fonte fundamental para a 
geração de divisas em moeda estrangeira, através da busca incessante por superávits na conta 
corrente do balanço de pagamentos. Verificou-se também que a pressão para a obtenção de 
grandes saldos positivos no comércio exterior sempre esteve associada à dívida externa 
historicamente elevada pelos custos dos financiamentos dos projetos governamentais, reflexo 
da dependência estrutural pelo capital estrangeiro. 

Durante todo o período em que o modelo de desenvolvimento baseou-se na busca pela 
substituição das importações, esteve a cargo do setor industrial – mais especificamente da 
indústria de transformação – a função de propulsor do desenvolvimento econômico com a 
maior participação no emprego e no valor adicionado da produção brasileira. Porém, iniciada 
a reestruturação neoliberal da economia brasileira em fins dos anos 1980 e início dos 90, o 
enfraquecimento da indústria nacional frente a exposição súbita à concorrência internacional – 
entre outros fatores - reduziu a participação relativa desta no PIB nacional ao passo que 
atribuiu-se ao setor primário o protagonismo na geração de saldos comerciais positivos no 
comércio exterior, assumindo-se um papel primário exportador na política comercial 
internacional. 

Desta forma, destacaremos como se deu a nova inserção do Brasil na divisão 
internacional do trabalho como reflexo das políticas comerciais voltadas à exportação de 
commodities primárias e produtos de baixo teor tecnológico. Delgado (2010) inicia sua análise 
nesse sentido destacando o papel da crise cambial de 1999 na mudança do papel exportador 
brasileiro em prol de commodities (destacadamente agrárias), uma vez que esta afetou a 
economia brasileira ao provocar uma grande fuga de capital e ocorrer na mudança da política 
de ajuste externo pela alteração do regime cambial no mesmo ano. A política de comércio 
exterior do segundo governo FHC passa a buscar a qualquer custo a geração de saldos 
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positivos para a superação dos déficits da conta corrente, então vigentes. A fuga de capital, no 
entanto, foi verificada não somente no período anterior à crise cambial como também nos 
anos imediatamente posteriores, de modo a promover acentuada perda de reservas em dólar. 

Em meio a esse cenário, assim como ocorrera na primeira crise da dívida em 1982, o 
setores primário exportadores retomam a importante função de gerar saldos comerciais 
positivos. Já a partir do segundo governo FHC (1998-2002) observou-se o relançamento do 
agronegócio no Brasil com algumas medidas que, segundo o autor, ao final convergiram em:  

(i) um programa prioritário de investimento em infraestrutura territorial, com “eixos de 
desenvolvimento”, visando à criação de economias externas que incorporassem novos 
territórios, meios de transporte e corredores comerciais ao agronegócio: (ii) um explícito 
direcionamento do sistema público de pesquisa agropecuária (Embrapa), a operar em perfeita 
sincronia com empresas multinacionais do agronegócio; (iii) uma regulação frouxa do mercado 
de terras, de sorte a deixar fora do controle público as “terras devolutas”, mais aquelas que 
declaradamente não cumprem a função social, além de boa parte das auto declaradas 
produtivas [...]; (iv) mudança na política cambial, que ao eliminar naquela conjuntura a 
sobrevalorização do real, tornaria a economia do agronegócio competitiva junto ao comércio 
internacional e funcional para a estratégia do ajustamento macroeconômico perseguida; (v) 
reativa-se a provisão do crédito rural nos Planos de Safra, iniciada com o programa 
MODERFROTA, e retomado a com vigor no período 2003/2010 (Delgado, 2010, p. 113 e 
114). 
 Tal esforço político de relançamento do agronegócio brasileiro encontrará, 

principalmente após a alteração do regime cambial de 1999, um mercado internacional 
bastante receptivo para um grupo abrangente de commodities dentre as quais açúcar/álcool, 
grãos (soja e milho), carnes (bovina e de aves), e celulose de madeira que juntamente com os 
produtos minerais passarão a compor a maior parte da pauta de exportações do país na 
primeira década do século XXI - nota-se que o protagonismo do setor primário se mantém no 
governo Lula, como principal fonte geradora de superávits comerciais (Delgado, 2010).  
Segundo Coutinho (2003), uma posição superavitária persistente, permitiria neutralizar o 
déficit estrutural da conta de serviços e, logo, diminuir a dependência por recursos externos de 
alta instabilidade potencial e elevados prêmios de risco. 

A despeito do fim ao veto à política industrial no governo Lula com o lançamento da 
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e a Política de 
Desenvolvimento Produtivo (PDP) – em 2004 e 2008, respectivamente – é mantida a 
execução do tripé macroeconômico que vigorava desde 1999 apoiado na combinação do 
regime de metas de inflação com o câmbio flutuante e a política de geração de superávit 
primário, o que, para Cano (2010, p. 6 e 7) “[...] criou um grave paradoxo, na medida em que, 
estando fortemente limitado em mover os instrumentos clássicos do câmbio, dos juros e do 
gasto público, não teria como soltar as amarras para a política industrial”. Logo, apesar da 
PITCE ter representado um esforço em conceber uma política industrial e tecnológica 
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contemporânea, com ênfase na dimensão da inovação e da agregação tecnológica aos 
produtos brasileiros numa perspectiva de longo prazo, esta não produziu os resultados que 
poderia do ponto de vista do desempenho da indústria e do dinamismo da economia brasileira 
no cenário mundial por meio desta (Cano, 2010). 

Já no seu segundo mandato, apesar de contar com o contexto interno da economia 
brasileira mais favorável, o lançamento de uma nova política industrial mais abrangente com 
a PDP também se deu sob alguns problemas. Ainda segundo o autor, as quatro macrometas 
definidas pela PDP revelaram-se excessivamente ambiciosas frente às dificuldades que já se 
delineavam no cenário internacional e que viriam a eclodir com a crise econômica do mesmo 
ano. Somado a isso, verificava-se uma contradição entre o objetivo de ampliar as exportações 
e, simultaneamente, manter as políticas monetária e cambial que apontavam no sentido de 
valorização da taxa de câmbio, de modo a inibi-las. 

Desta forma, ainda que as políticas não tenham alcançado o objetivo de proporcionar 
aos setores mais dinâmicos da indústria o papel de propulsor da economia nacional, na 
avaliação do autor o mérito da PITCE foi reintroduzir o tema da política de desenvolvimento 
industrial na agenda de políticas públicas, como um instrumento imprescindível de 
desenvolvimento econômico; além da PDP ter aprofundado a capacidade de planejamento, 
coordenação e gestão da política ao englobar um maior conjuntos de instrumentos e setores 
(Cano, 2010). 

Os setores menos intensivos em tecnologia permanecem compondo a maior parte da 
pauta de exportações brasileiras – como poderemos ver pelos dados apresentados no capítulo 
seguinte - com resultados macroeconômicos excepcionais, é verdade, no primeiro governo 
Lula – beneficiados pelo mercado internacional aquecido pela alta demanda destes bens, com 
destaque para a demanda chinesa – porém, já no seu segundo governo é observado um 
recrudescimento do desequilíbrio externo - desequilíbrio este que “[...] fora o motivo original 
da forçada opção por exportações primárias como espécie de solução conjuntural/estrutural 
para o comércio exterior, que aparentemente livraria o país do déficit em conta corrente” 
(Delgado, 2010, p. 114). 

Em termos de superávits comerciais, o sucesso da opção primário-exportadora coube ao 
primeiro governo Lula, quando fora superado o déficit de serviços da conta corrente do 
balanço de pagamentos, seguindo a análise de Coutinho (2003) mencionada anteriormente. 
Contudo, já a partir de 2008 voltou-se a obter déficit na conta corrente, com a redução do 
saldo gerado pelas exportações e a permanência de elevados déficits na conta de serviços. O 
curto período em que se sustentaram os superávits na conta corrente - restrito ao primeiro 
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mandato do governo Lula – torna, então, frágil o argumento da via primária como solução 
estrutural para o desequilíbrio externo, pois limitaria processos de aumento de 
competitividade, diversificação e crescimento das exportações brasileiras, cujos resultados 
vem a depender cada vez mais dos instáveis ciclos de preços das commodities primárias, 
como veremos no terceiro e último capítulo deste trabalho (Delgado, 2010; Coutinho, 2003). 

Já em termos de competitividade nos setores mais dinâmicos do comércio mundial (que 
contemplam os produtos de elevado conteúdo tecnológico), quase não há destaque entre os 
resultados do período analisado. Desde a década de 1990 a participação de produtos de maior 
carga tecnológica vem decrescendo em contrapartida ao aumento do volume de produtos 
primários no setor exportador brasileiro, o que torna árduo o desafio de inserir o país nos 
setores mais dinâmicos demandantes, sobretudo, de produtos de média e alta tecnologia 
(Coutinho, 2003). Embora a análise do autor contemple o período de fins da década de 1990 e 
início dos anos 2000, veremos à luz dos dados que a realidade recente das exportações 
brasileiras pouco mudou no que se refere à sua composição. Nesse sentido, no capítulo 
seguinte serão explorados os dados que ilustram os movimentos de reprimarização e 
desindustrialização assumidos no presente trabalho. 
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2. A transformação recente da composição da pauta exportadora 
brasileira 

 
O presente capítulo traz a exposição dos dados referentes à pauta exportadora brasileira 

no período 1995-20159, além das metodologias acerca dos critérios de classificação dos bens 
que a compõe, segundo o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tais 
dados serão utilizados para suscitar a discussão sobre o que alguns autores chamam de 
“reprimarização” da pauta exportadora, e outros de “desindustrialização” do comércio exterior 
brasileiro.  
2.1. Metodologia 

A metodologia utilizada no trabalho é baseada na do Ministério da Indústria e do 
Comércio Exterior (MDIC) onde se encontra a base estatística dos produtos que compõe a 
pauta exportadora brasileira separados por fator agregado. Nesse conceito, as mercadorias são 
classificadas como produtos básicos ou industrializados, sendo este último grupo subdividido 
em semimanufaturados e manufaturados. Segundo a classificação do MDIC, os produtos 
básicos são aqueles que guardam suas características próximas ao estado em que são 
encontrados na natureza, ou seja, com um baixo grau de elaboração. São exemplos desse 
grupo minérios; produtos agrícolas como o café em grão, soja em grão, carne in natura, milho 
em grão, trigo em grão, etc. (MDIC, 2015). 

Já os produtos industrializados são aqueles que sofreram alguma transformação 
substantiva. Dentro dessa classificação, os produtos semimanufaturados são aqueles que ainda 
não estão em sua forma definitiva de uso, quer final quer intermediário, pois deverão passar 
por outro processo produtivo para se transformarem em produto manufaturado (ex.: açúcar em 
estado bruto  açúcar refinado; óleo de soja em estado bruto  óleo de soja em refinado; 
produtos semimanufaturados de ferro/aço  laminados planos; celulose  papel, etc.). Essa 
classificação vem sendo utilizada no comércio exterior brasileiro desde meados dos anos 
1960, e tem sido adotada para mensurar o grau de elaboração da pauta do país. A metodologia 
por fator agregado foi elaborada pelo Setor de Nomenclatura da área de estatística da antiga 
CACEX (Carteira de Comércio Exterior), do Banco do Brasil, órgão responsável à época pela 
administração do comércio exterior brasileiro. Teve por referência a classificação baseada na 
                                                           9 Os dados sob a metodologia da OCDE cuja categorização é por intensidade tecnológica, só se encontram 
disponíveis no site do Ministério da Indústria e do Comércio Exterior (MDIC) para os anos a partir de 1997, 
resultando na adaptação dos respectivos gráficos ao período 1997-2015, não comprometendo a análise. 
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fusão dos critérios do INTAL - Instituto para a Integração da América Latina e do Caribe e da 
UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento), com 
adaptações (MDIC, 2015). 

A metodologia do MDIC para classificação dos produtos exportados pelo Brasil vem 
sendo usada desde então em muitos estudos e análises que envolvem as vias do comércio do 
Brasil com o exterior, ainda que seu amplo nível de agregação possa comprometer uma 
análise final dos dados mais aprofundada à medida que produtos de conteúdos tecnológicos 
destoantes sejam classificados num mesmo grupo. Nesse sentido, há também uma 
metodologia complementar à análise dos produtos por seu fator agregado. Criada pela OCDE, 
a classificação segundo a intensidade tecnológica tem no nível dispendido em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) seu mais importante indicador para classificar os setores industriais 
de acordo com a sua intensidade tecnológica. O outro indicador usado pela entidade é o gasto 
em P&D mais o gasto em tecnologia incorporada em bens intermediários e de investimento. 
As indústrias são classificadas em grupos de alta, média-alta, média-baixa e baixa intensidade 
tecnológica, como mostra a figura 1 que traz os setores e seus grupos correspondentes de 
acordo o critério da OCDE (Furtado & Carvalho, 2005).  

 

Fonte: OCDE (1997) Tradução Própria 

É interessante o uso da classificação das indústrias por intensidade tecnológica para a 
comparação de esforços inovativos no padrão tecnológico dos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, além de verificar em quais dessas classificações estão os setores de 
destaque exportador dos países – como será feito ao caso brasileiro. No cenário competitivo 

Intensidade 
Tecnológica Indústrias

Alta Setores aeroespacial; farmacêutico; de informática; 
eletrônica e telecomunicações; instrumentos;

Média-alta
Setores de material elétrico; veículos automotores; química, 
excluído o setor farmacêutico; ferroviário e de 
equipamentos de transporte; máquinas e equipamentos;

Média-baixa
Setores de construção naval; borracha e produtos plásticos; 
coque, produtos refinados de petróleo e de combustíveis 
nucleares; outros produtos não metálicos; metalurgia básica 
e produtos metálicos;

Baixa
Outros setores e de reciclagem, madeira, papel e celulose; 
editorial e gráfica; alimentos, bebidas e fumo; têxtil e de 
confecção, couro e calçados.

Figura 1 – Classificação por Intensidade Tecnológica 
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da economia mundial - onde as firmas lutam por um domínio cada vez maior do seu mercado 
- o nível tecnológico e a sua evolução desempenham um papel chave, na medida em que 
empresas com mais alto nível tecnológico se encontram à frente de empresas de menor 
domínio tecnológico (Felsenstein; Bar-el., 1988 apud Zawilslak; Fracasso; e Gamarra, 2013). 

Essa posição de vantagem das firmas de maior intensidade tecnológica corresponde em 
grande parte às suas também maiores capacidades de inovação, se for considerado que estas 
são mais eficientes, mais bem sucedidas (Hatzichronoglou, 1997). Porém isso não 
corresponde dizer que em setores de alta intensidade tecnológica, todas as empresas seriam 
inovadoras, tampouco a conclusão inversa aos setores menos intensivos em tecnologia. 
Segundo Zawilslak (2013), a capacidade de inovação da empresa não depende somente da 
capacidade tecnológica da empresa, mas também de sua capacidade gerencial, ou seja, 
capacidade de transformar o desenvolvimento tecnológico externo em operações e acordos 
transacionais coerentes; capacidade transacional, em suma, a capacidade de reduzir os custos 
transacionais; e a capacidade operacional, isto é, capacidade de utilizar tecnologia, selecionar 
processos e produzir com eficiência e qualidade. 

 Elevando esse debate à escala nacional da pauta exportadora e utilizando-se da 
complementariedade das duas metodologias, é possível observar o nível de agregação 
tecnológica dos principais setores da indústria exportadora do Brasil e o seu distanciamento 
dos países desenvolvidos. As duas metodologias em questão abordam os setores da indústria 
sob perspectivas diferentes, porém complementares, uma vez que a ótica do fator agregado se 
refere à forma do produto, no sentido de o quanto foi transformado desde suas características 
naturais e o quão próximo está de sua forma para consumo final. Por outro lado, a 
metodologia da intensidade tecnológica tem como indicador mais frequente a média do 
dispêndio em P&D sobre o faturamento, e tem sido usada como um indicador da capacidade 
de inovação das firmas do setor. Apesar de setores de maior fator agregado tenderem a ser 
mais inovadores, existem outros determinantes que impossibilitam que isso seja uma regra, 
como já foi abordado. 

Embora seja utilizada em diversos países, a classificação da OCDE por intensidade 
tecnológica também possui críticas por suas limitações. Segundo Hatzichronoglou (1997), o 
critério de classificação que enfatiza o P&D pode não ser justo, porque embora o investimento 
em P&D seja importante para setores de alta tecnologia, pode não possuir a mesma 
importância em setores de menor tecnologia, já que fatores como tecnologia adquirida por 
meio de patentes, licenças e know-how, cooperação entre empresas e outros também podem 
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ter papel importante na avaliação de intensidade tecnológica (Hatzichronoglou, 1997). 
Autores como Furtado & Carvalho (2005) também fazem críticas quanto à aplicabilidade 
dessa classificação aos países emergentes como o Brasil, pois a classificação da OCDE reflete 
o comportamento da indústria dos países desenvolvidos em escala mundial, desconsiderando 
muitas vezes a grande variabilidade de comportamentos referentes aos gastos em P&D 
principalmente entre os países emergentes e os desenvolvidos.  

A classificação da OCDE é baseada nos gastos agregados em P&D de todos os países 
pertencentes à organização, e, portanto, o comportamento dos países quanto a esses gastos 
foge a essa média (Furtado & Carvalho, 2005).  Porém, apesar das críticas quanto à 
metodologia das classificações por fator agregado e por intensidade tecnológica, estas são 
recorrentemente usadas em estudos que abordam a questão do comércio exterior.   
 
2.2. Análise dos dados 

A análise da pauta exportadora brasileira da segunda metade da década de 1990 aos 
últimos anos traz consigo o debate a respeito dos determinantes de sua estrutura, mas este será 
o foco do terceiro capítulo, uma vez que o atual capítulo será descritivo. O que será discutido 
a princípio é a participação dos produtos de baixo conteúdo tecnológico na pauta exportadora 
brasileira, considerando que à medida que estes bens representem maior parte do produto 
exportado pelo país, maior a exposição aos ciclos de preços e a tendência à deterioração dos 
termos de troca, como pôde ser observado no capítulo anterior. A realidade brasileira, 
portanto, segue a tendência histórica de exportação baseada em bens pouco intensivos em 
tecnologia - commodities em sua maioria – que retoma ao debate acerca de um possível 
movimento de reprimarização da pauta exportadora, ou de uma dependência estrutural de 
commodities.  

De acordo com Carneiro (2012), a especialização na produção de commodities 
decorreria de dois fatores distintos: do declínio a longo prazo dos termos de troca associados à 
perda de valor real dos preços das commodities ante as manufaturas (hipótese de Prebisch já 
mencionada anteriormente), e da excessiva volatilidade desses preços no curto e médio 
prazos. O primeiro fator estaria associado à baixa elasticidade-renda da demanda por 
commodities, combinada com algumas características da oferta, “[...] tais como as 
praticamente inexistentes barreiras à entrada cuja implicação principal seria a propensão à 
superprodução” (Ibid, 2012, p.7). Já a volatilidade seria consequência das baixas 
elasticidades-preço da demanda e da oferta. Dessa forma, países especializados na produção 
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destes bens básicos, ou aqueles reinseridos no modelo de produção primário-exportador 
(como o caso do Brasil, à luz dos argumentos dos autores da última seção do primeiro 
capítulo), estariam fadados a um menor dinamismo do crescimento de suas economias 
advindo dos reduzidos encadeamentos produtivos, ou seja, os efeitos multiplicadores e 
aceleradores estariam comprometidos nessas economias (Hausmann apud Carneiro, 2012). 

A análise gráfica com as classificações do MDIC e da OCDE (fator agregado e 
intensidade tecnológica, respectivamente) ilustra as movimentações da pauta exportadora 
brasileira, no intuito de basear as discussões anteriores. Observa-se pela figura 2 uma inversão 
na composição da pauta de exportações no sentido de aumento da participação dos produtos 
básicos induzindo a diminuição da participação dos manufaturados no valor total exportado 
dos anos entre 1995 e 2015. Até o ano 2005, nota-se somente certa flutuação entre as 
proporções dos grupos de bens exportados, com os produtos básicos variando de 24% à 29%, 
os semimanufaturados reduzindo sua participação de 20% para 13% e os manufaturados 
alternando entre 55% e 59%. Porém, a partir de 2006, há um aumento contínuo da 
participação dos bens básicos elevando este grupo a outro patamar na composição da pauta, 
uma vez que sua participação de 29% em 2006 passou à 46% para o ano de 2015, enquanto os 
semimanufaturados se mantiveram – praticamente - com participação em 14% e os 
manufaturados registraram uma queda de 52% em 2006 para 38% em 2015.  

 
Composição pauta exportadora brasileira por fator agregado (1997 – 2015) 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC (SECEX). 

Figura 2- Composição da pauta exportadora brasileira por Fator Agregado (1997-2015) 
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Essa mudança também pode ser verificada pela metodologia da OCDE que leva em 
conta o conteúdo tecnológico dos bens. Na figura 3 observa-se que no período de 199710 à 
2015 a principal mudança verificada na composição da pauta de exportações se refere ao 
aumento na participação dos bens Não Classificados na Indústria da Transformação (NCIT), 
que associaremos às commodities primárias, pois são aqueles que não carregam conteúdo 
tecnológico por não sofrerem transformações durante o processo de produção, sendo 
basicamente agrícolas e minerais.  

Assim como apontou o gráfico anterior, é a partir do ano de 2006 que há um aumento 
no ritmo de crescimento desse grupo de bens que leva à queda, principalmente, da 
participação dos produtos de baixa intensidade tecnológica e de média-alta intensidade 
tecnológica no total exportado pelo país nos anos indicados. No período de 1997 à 2005 os 
produtos NCIT tiveram um aumento de 19% à 21% apenas, enquanto no período de 2006 à 
2015 registraram um aumento de 22% à 36% do total exportado, chegando à representar 41% 
no ano de 2011. É importante destacar também que em todos os anos analisados, os produtos 
NCIT somados aos produtos de baixa intensidade tecnológica representaram mais da metade 
do total exportado, à exceção do ano 2000 em que representaram 48% do total, como aponta a 
figura 3.  

 
Composição da pauta exportadora brasileira por intensidade tecnológica (1997 – 2015) 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC (SECEX) 

                                                           10  Só se encontram disponíveis no site do MDIC os dados anuais da composição da pauta exportadora brasileira 
segundo a metodologia da OCDE a partir do ano de 1997. 

Figura 3 - Composição da pauta exportadora brasileira por Intensidade Tecnológica 
(1997-2015) 
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À luz das observações gráficas, convém retomar o questionamento: em que medida o 
Brasil é dependente estrutural de commodities? Segundo Nascimento (2009), para responder 
essa questão deve-se considerar não somente a pauta exportadora, mas o saldo comercial (que 
inclui também a pauta de importações) e a conta de serviços e rendas da balança de transações 
correntes. Para o autor, a discussão sobre “reprimarização” não deve se restringir apenas à 
pauta exportadora, uma vez que, mesmo havendo uma pequena tendência à melhora 
qualitativa da pauta exportadora do ponto de vista tecnológico, a dinâmica da economia 
nacional sempre foi dependente – ainda mais nos últimos anos - dos saldos comerciais 
gerados pelas commodities primárias, no que diz respeito à sua restrição externa. Ao longo de 
todo o período analisado, as commodities primárias foram as maiores responsáveis pela 
manutenção dos superávits comerciais, revelando uma dependência a ser considerada 
estrutural da exportação desse grupo de bens para fazer frente à restrição externa, além do fato 
de que na mão contrária, observou-se no mesmo período uma tendência de aumento da 
dependência por importações de produtos com elevado conteúdo tecnológico (Nascimento, 
2009).  

Nesse sentido, levando-se em consideração os saldos comerciais e não apenas as 
exportações, deve-se atentar também para o perfil das importações brasileiras, uma vez que 
estas têm muito a dizer sobre a restrição externa enfrentada pelo país. Para além do 
movimento de reprimarização das exportações, na medida que as importações sejam 
compostas por produtos de elevado teor tecnológico (como tende a ser nos casos dos países 
subdesenvolvidos), o desafio de gerar superávits comerciais tende a ser árduo. Retoma-se 
mais uma vez à concepção da deterioração dos termos de troca pela qual passamos no capítulo 
anterior, uma vez que, sob a ilustração das figuras 4 e 5, verifica-se a diferença do perfil dos 
produtos importados e exportados recentemente pelo Brasil, como retrata o autor. 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC (SECEX). 
 

Observa-se que dos dez principais produtos importados pelo país no último ano, quase a 
totalidade deles é composta por manufaturados, dentre os quais boa parte é de alta e média-
alta intensidade tecnológica.  Vale destacar, também, que o bem com maior valor importado - 
apesar de classificado como commodity - reflete a dependência da matriz energética brasileira 
pela importação de combustíveis, vide a presença dos óleos combustíveis e do gás natural 
nesta lista. 

No sentido oposto do comércio exterior brasileiro, uma breve observação dos produtos 
de maior participação na pauta de exportações brasileira no ano de 2015, na figura 5, ilustra a 
análise do autor, uma vez que evidencia a tendência primário-exportadora do país, fortalecida 
nos últimos anos. O aumento em escala elevada na exportação de bens primários como soja, 
óleo bruto de petróleo e minérios de ferro, alterou de forma significativa a ordem dos 
principais produtos exportados pelo país no período. Não significa dizer que não houve 
aumento também dos produtos de maior carga tecnológica, porém relativamente pouco 
significativos.  

Segundo dados disponíveis no site do MDIC, dos produtos de maior valor exportado 
pelo país no ano de 2015, as taxas de crescimento médio anual do início do século XXI ao ano 
passado foram significativamente maiores para as commodities: A exportação de soja cresceu 
à 12,3% ao ano, minério de ferro à 12,8% a.a., carne de frango congelada à 13,6% a.a., e café 
em grãos à 8,26% a.a.; enquanto a de aviões cresceu à 1,75% a.a., e automóveis de 
passageiros à 4,1% a.a. no mesmo período. Essa grande diferença no crescimento anual médio 
dos produtos alterou substancialmente o perfil da pauta exportadora, de modo que dentre os 
dez principais produtos exportados pelo país no ano de 2015 nenhum encontra-se classificado 

Produtos Valor Acumulado 
2015 (R$)

Participação s/ 
Total em 2015 

(%)
Classificação 

por Fator 
Agregado 

Classificação por 
Intensidade 
Tecnológica 

Óleos brutos de petróleo 7.380.844.260 4,3 Básico NCIT
Medicamentos para medicina humana e veterinária 5.834.835.573 3,4 Manufaturado Alta
Partes e peças para veículos automóveis e tratores 5.361.314.845 3,13 Manufaturado Média-alta

Automóveis de passageiros 5.019.478.018 2,93 Manufaturado Média-alta
Óleos combustíveis (óleo diesel, fuel oil", etc.) 3.556.938.418 2,07 Manufaturado Média-baixa
Inseticidas, formicidas, herbicidas e produtos 

semelhantes 3.080.864.683 1,8 Manufaturado Média-alta
Circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos 3.025.428.012 1,76 Manufaturado Alta

Compostos heterocíclicos, seus sais e sulfonamidas 2.997.138.499 1,75 Manufaturado Média-alta
Naftas 2.783.809.104 1,62 Manufaturado Média-baixa

Gás natural liquefeito 2.754.400.514 1,61 Manufaturado Média-baixa
Total agregado 41.795.051.926 24,37

Figura 4 - Principais produtos importados pelo Brasil no ano de 2015 
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como de alta intensidade tecnológica, uma vez que esta classificação só é constatada no  
décimo primeiro principal produto da pauta - os aviões com 2,11% do valor total exportado 
no ano (figura 5). Vale ressaltar que no ano de 2000 o principal produto exportado pelo país 
foram exatamente os aviões, enquanto os automóveis de passageiros figuravam como o quarto 
bem de maior valor exportado pelo país naquele ano (MDIC, 2016). 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC (SECEX). 
 

A mudança na composição da pauta exportadora brasileira no período analisado fica 
ainda mais evidente pela observação do valor exportado por categoria de produtos. Pela 
classificação por intensidade tecnológica, as categorias de menor conteúdo tecnológico 
apresentaram um crescimento quase contínuo até o ano de 2011, chegando a superar os 
patamares de R$ 100 bilhões exportados para os produtos básicos e R$ 60 bilhões para os 
produtos de baixa intensidade tecnológica, enquanto a categoria de alta intensidade 
tecnológica sequer atingiu o patamar de R$ 10 bilhões em valor exportado em nenhum dos 
anos no período (figura 6). Esses resultados podem ser atribuídos à falta de dinamismo para 
os setores de alta intensidade tecnológica da indústria brasileira, como reflexo da 
especialização primária do setor exportador. Dessa forma, os esforços produtivos se 
concentram em setores pouco intensivos em investimentos de P&D no âmbito das 
exportações, ficando a cargo das importações o suprimento da demanda interna por essa 
categoria de bens. 

 

Produtos Valor Acumulado 
2015 (R$)

Participação s/ 
Total em 2015 

(%)
Classificação por 
Fator Agregado

Classificação por 
Intensidade 
Tecnológica

Soja mesmo triturada 20.983.574.666 10,98 Básico NCIT
Minérios de ferro e seus concentrados 14.076.103.623 7,36 Básico NCIT

Óleos brutos de petróleo 11.781.308.300 6,16 Básico NCIT
Carne de frango fresca, congelada ou resfriada incluindo 

miúdos 6.230.702.604 3,26 Básico NCIT
Açúcar de cana em estado bruto 5.901.103.830 3,09 Semimanufaturado NCIT

Farelo e resíduos da extração de óleo de soja 5.821.073.682 3,05 Básico NCIT
Celulose 5.586.364.061 2,92 Semimanufaturado Baixa

Café crú em grãos 5.555.373.845 2,91 Básico NCIT
Milho em grãos 4.937.592.604 2,58 Básico NCIT

Carne de bovino congelada, fresca ou refrigerada 4.664.109.224 2,44 Básico NCIT
Aviões 4.034.020.855 2,11 Manufaturado Alta

Total agregado 89.571.327.294 46,86

Figura 5 - Principais produtos exportados pelo Brasil no ano de 2015 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC (SECEX). 
 

A disparidade na evolução do valor exportado entre os diferentes grupos de intensidade 
tecnológica ilustrada acima, traz consigo o debate sobre os determinantes da reestruturação da 
pauta exportadora que esta representa. Dentre vários fatores que podem influenciar esses 
movimentos, destacam-se nas análises dos autores que se debruçam sobre esta questão, os 
impactos do câmbio e dos ciclos de preços de commodities, uma vez que a dependência 
estrutural da exportação dessa categoria de produtos tende a tornar as contas externas mais 
vulneráveis às variações nos preços, dada a restrição externa da economia brasileira. No 
capítulo seguinte serão exploradas as possíveis justificativas para a mudança no perfil da 
pauta de exportações do país no período analisado com base no ciclo recente de alta nos 
preços das commodities e na taxa de câmbio real. 
  

Figura 6 - Distribuição da pauta exportadora brasileira por Intensidade Tecnológica em 
US$ bilhões (1997-2015) 



37  

  

3. O papel da taxa de câmbio e dos preços das commodities sobre as 
exportações brasileiras 

 
O levantamento da discussão histórica à luz da concepção cepalina do modelo de 

desenvolvimento adotado pelo país e seus reflexos na estrutura de comércio, observados nos 
dados da pauta exportadora brasileira, nos permite, agora, buscar justificativas no contexto 
econômico atual para a intensificação do modelo primário exportador brasileiro nos anos mais 
recentes. Em termos microeconômicos, a dependência estrutural pela exportação de produtos 
básicos, traz consigo a vulnerabilidade aos ciclos de preços, uma vez que nesses mercados 
predominam estruturas competitivas e produtos homogêneos, portanto, os produtores atuam 
basicamente como tomadores de preços, logo não é de surpreender que dentre os fatores 
selecionados por grande parte dos autores para justificar a reestruturação da pauta exportadora 
à favor das commodities, sejam destacados os movimentos da taxa de câmbio e dos ciclos de 
preços de commodities. 

Para autores como Meyer (2007), grande parte dos determinantes para o modelo de 
exportações - a partir da segunda metade da década de 1990 - envolve a taxa de câmbio num 
contexto de valorização após a paridade entre o real e o dólar (R$1 = US$1) no Plano Real e a 
desvalorização resultante da mudança do regime cambial em 1999; o crescimento da 
economia mundial, e consequentemente, o ciclo de expansão da demanda e dos preços das 
commodities (este verificado a partir de 2002, mais precisamente).  

Quanto ao último fator é importante definir que serão tratados os movimentos mais 
intensos e duradouros, visto que são esses que provocam maiores impactos no setor externo, 
além de que estes serão separados em dois ciclos distintos: expansão e/ou reversão, onde o 
ciclo de expansão é, portanto, o período em que os preços de commodities aceleram e o de 
reversão é aquele em que os preços desaceleram. Espera-se uma relação direta com o valor 
das exportações brasileiras na medida em que a composição destas seja, em sua maioria, de 
commodities. Quanto ao fator câmbio, consideraremos a taxa de câmbio real efetiva11, pois 
esta se apresenta como uma medida de competitividade do país vis a vis o resto do mundo e 
espera-se desta variável grande influência sobre os fluxos comerciais do país – tanto 
                                                           
11 Utiliza-se a taxa de câmbio real efetiva como instrumento de análise devido ao seu caráter específico de 
indicador do poder de compra da moeda nacional, uma vez que esta conjuga os efeitos da apreciação/depreciação 
das moedas considerando-se os diferenciais de inflação dos países, portanto “real”; e a possibilidade de comparar 
a evolução da moeda nacional com as diversas moedas estrangeiras simultaneamente através de índices de 
câmbio (efetivos) que ponderam a importância relativa de cada parceiro comercial do país, sendo assim também 
um indicativo do grau de competitividade internacional da produção nacional (Torracca e Kupfer, 2013). 



38  

  

exportações, como as importações (Marçal, Monteiro e Nishijima; 2009). Porém, por fins de 
organização, tais fatores serão tratados em seções distintas - ainda que estejam relacionados – 
iniciando-se pelo ciclo expansivo dos preços das commodities na última década e o papel da 
economia chinesa nesse desempenho. 
3.1. O ciclo de preços de commodities e o “fator China” 

A partir da atual seção serão destacadas as influências dos fatores China e o ciclo 
recente de alta nos preços das commodities, uma vez que ambos estão intrinsecamente 
associados quando se observa a simultaneidade do início da expansão destes preços e o 
crescimento chinês na dinâmica do comércio mundial a partir do início do atual século. Em 
fins da década de 1990, porém, os preços das commodities chegaram a apresentar deflação 
decorrente do excesso de oferta em inúmeros mercados, atribuído em parte aos avanços 
tecnológicos na extração de metais e na agricultura, e à queda da demanda dos países do leste 
e sudeste asiático após a crise de 1997/98, entre outros fatores (IMF, 2006 apud Prates, 2007). 
O início do ciclo da alta se deu em meados de 2002, sendo interrompido apenas pelo choque 
da crise econômica que eclodiu no ano de 2008, período em que foi registrada uma tendência 
contínua de aumento nos preços das commodities em suas diferentes categorias12 - alimentos, 
bebidas, combustíveis, insumos minerais, e insumos agrícolas. Ainda assim, a recuperação 
dos preços se deu de forma rápida nos anos seguintes até novas reversões consideráveis nos 
anos de 2011 e 2014, como revelam dados do FMI na figura 713. 
 

                                                           12 Classificação segundo metodologia do FMI para preços das commodities. 13 Os dados disponíveis no site do MDIC referentes aos valores das exportações em escala mensal pela 
classificação por fator agregado só se encontram disponíveis para os anos a partir de 1998. 

Figura 7 - Preço das commodities de 01/1995 a 12/2015 (2005 = 100) e exportações 
brasileiras de básicos de 01/1998 a 12/2015 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do FMI 
A similaridade entre as curvas da figura 7 sugere que há grande determinação dos 

preços das commodities sobre o desempenho exportador brasileiro na categoria dos bens 
básicos, o que corrobora com a análise dos autores referenciados a seguir sobre tal relação. 
Dada a evolução destes preços, cabe-nos passar por algumas questões principais: (i) Quais os 
determinantes dessa fase de preços mais elevados das commodities; e (ii) como esta afetou as 
exportações brasileiras? Alguns fatores importantes como a expansão da demanda chinesa já 
foram mencionados anteriormente, mas uma análise mais minuciosa traz consigo outros 
determinantes para tal crescimento. Segundo Prates (2007), dos determinantes para a fase de 
alta dos preços em questão, dois se destacam: (i) as condições macroeconômicas globais, que 
incluem os choques de oferta que afetaram, essencialmente, as commodities agrícolas; e (ii) o 
chamado “efeito-China”. 

Uma característica fundamental da alta dos preços a partir de 2002 foi sua abrangência 
sobre os diversos tipos de commodities ( ver figura 9) – energéticas (petróleo, 
principalmente); metais preciosos; metais não-preciosos; alimentos; e grãos e óleos vegetais – 
assim como no último grande ciclo de expansão com essas características registrado nos anos 
1970 - ainda que os preços por categoria sofram influência de diferentes fatores específicos de 
cada mercado, como choques climáticos (no caso da agricultura) e o maior grau de 
sensibilidade à atividade industrial característico nos mercados dos metais e petróleo. Logo, 
não é de surpreender que o mais recente ciclo de expansão dos preços, entre outros fatores, 
também tenha culminado numa mudança estrutural da pauta exportadora brasileira, pois trata-
se de um histórico papel primário exportador no comércio internacional. 

Antes, porém, no que se refere aos determinantes da alta a partir do ano de 2002, o 
cenário macroeconômico favorável corresponde a inúmeros fatores dentre os quais figuram 
elevadas taxas de crescimento, disponibilidade de financiamento externo, baixas taxas de 
inflação e expansão dos fluxos comerciais. Períodos de crescimento econômico como este têm 
grande influência sobre os preços das commodities, uma vez que são acompanhados, 
geralmente, por altas nos preços relativos desses bens14. Isso se deve ao fato de que estas 
representam insumos para a produção industrial, logo adquirem um comportamento “pró-

                                                           
14 Preços das commodities deflacionados por um índice de preço de bens manufaturados dos países industriais 
(WTO 2003a apud Prates, 2007). 
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cíclico” e atuam como indicadores da recuperação industrial15, principalmente as commodities 
metálicas, cuja oferta reage mais lentamente ao aumento da demanda em relação às agrícolas. 
No aspecto de capacidade de ajuste da oferta em relação às especificidades das condições de 
produção, o mercado dos metais se assemelha mais ao mercado de petróleo (Prates, 2007). 

Para ilustrar estas questões é válido retomar ao extraordinário crescimento econômico 
da China a partir do início do século, pois vem sendo liderado pelos setores intensivos em 
commodities metálicas e industriais16 tais como o automotivo, construção civil e metalúrgico; 
enquanto seu grande mercado consumidor vem fomentando a compra externa de alimentos e 
demais commodities agrícolas, entre outros bens. Desde a virada do século, a China passou a 
dominar o mercado mundial de commodities, consumindo em torno de 60% do suprimento 
mundial de minério de ferro, e quase a metade da oferta mundial de cobre até 2014, ao passo 
que no mesmo período, a participação chinesa no PIB mundial saltou de 3,7% para 12,3%, e a 
parcela do valor agregado de sua produção industrial no valor total mundial subiu de 5,7% 
para 21,4% (Arnold e Iosebashvili, 2014; e Banco Mundial, 2016 apud Andrade, Naretto e 
Leite, 2016). 

Naturalmente, essa expansão econômica chinesa repercutiu no aumento da relação 
bilateral Brasil-China tanto no comércio de bens, quanto nos fluxos de investimentos externos 
diretos (com destaque para os investimentos chineses no Brasil), e em grande medida justifica 
a mudança no perfil dos produtos exportados pelo Brasil. Essa relação comercial vem se 
caracterizando pela concentração das exportações brasileiras em produtos básicos que 
fomentem a expansão da produção industrial chinesa, ao passo que as importações antes 
concentradas em combustíveis e bens industriais (como brinquedos e aparelhos elétricos), 
agora sejam compostas por uma gama diversificada de bens industriais que incluem vestuário, 
bens de capital para transporte, produtos metalúrgicos, eletrônicos, adubos, fertilizantes e 
inseticidas, automóveis e autopeças, energia e petróleo (Andrade, Naretto e Leite, 2016). 

Os principais produtos brasileiros exportados à China são, em grande parte, aqueles com 
maior participação no valor total exportado pelo país nos últimos anos, o que fortalece o papel 
da demanda chinesa como propulsora da mudança no perfil das exportações nacionais no 
decorrer do séc. XXI, como mostra a figura 8. 
                                                           
15 Estudos econométricos, como o realizado pela OMC em seu relatório anual de 2003, apontam alta correlação 
entre os preços das commodities e o PIB global. Ver WTO (2003a apud Prates, 2007). 16 Insumos não só de origem mineral, mas de qualquer outra natureza e que também atendam ao fornecimento da 
atividade industrial. 
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Figura 8 – Dez principais produtos brasileiros exportados para a China em 2015 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC (SECEX). 

Pela classificação por fator agregado dos produtos brasileiros vendidos à China no ano 
de 2015, nota-se total predomínio dos básicos que representaram 80,3% do total com o valor 
de US$ 28,5 bilhões, enquanto em seguida estão os semimanufaturados com US$ 4,6 bilhões 
(13,2%), os manufaturados com 2,2 bilhões (6,4%), além das operações especiais em 27,8 
milhões representando 0,1% do total. Portanto, é o grande volume de commodities que 
sustenta o saldo comercial positivo brasileiro na relação bilateral com a China ainda que este 
tenha decrescido de US$ 8 bilhões em 2013, para US$ 3,2 e US$ 4,8 bilhões em 2014 e 2015, 
respectivamente (Andrade, Naretto e Leite, 2015). 

Na realidade, isso se aplica ao total agregado das exportações brasileiras e não só em 
relação à China, pois dos US$ 191,1 bilhões exportados em 2015, 45,62% foram dos 
chamados produtos básicos, segundo dados do MDIC. A influência dos preços internacionais 
nesses números é bastante relevante, porém questionada devido a metodologia do Índice de 
Preços de Commodities Primárias (Index of Primary Commodity Prices ou IPCP), indicador 
do FMI utilizado como referência no estudo. Segundo Nakahodo e Jank (2006), há alguns 
motivos pelos quais se pode chegar a algumas conclusões incorretas sobre o papel dos preços 
internacionais na dinâmica da pauta exportadora brasileira, entre eles o peso desproporcional 
dos produtos energéticos na composição do índice, com grande destaque ao petróleo17 e que 

                                                           
17 Segundo os autores, o ICPC reflete mais precisamente a realidade dos países cujo petróleo representa a maior 
parte de suas exportações, tais como Venezuela, Rússia, Arábia Saudita, e Nigéria. O maior peso atribuído às 
commodities energéticas no cálculo dos preços agregados pode ser compreendido pela importância destas na 
produção e transporte das demais. 

Ordem Descrição Valor Classificação por
US$ FOB Part % fator agregado

TOTAL GERAL 35.607.523.612     100,00
Total dos dez principais produtos exportados 30.815.323.087     86,55

1 Soja, mesmo triturada, exceto para semeadura 15.787.785.730     44,34 Básico
2 Minérios de ferro não aglomerados e seus concentrados 5.749.581.730       16,15 Básico
3 Óleos brutos de petróleo 4.138.635.289       11,62 Básico
4 Pasta química de madeira de n/confi.a Soda/Sulfato, Semi/Branq. 1.645.642.350       4,62 Semimanufaturado
5 Outros açúcares de cana 754.512.638           2,12 Básico
6 Minérios de ferro aglomerado p/ processo de peletização 702.692.840           1,97 Básico
7 Pedaços e miudezas de galos/galinhas, congelados 607.659.787           1,71 Básico
8 Catodos de cobre refinado/seus elementos, em forma bruta 558.241.178           1,57 Semimanufaturado
9 Carnes desossadas de bovinos, congeladas 476.390.658           1,34 Básico

10 Plataformas de perfuração/exploração, flutuantes, etc. 394.180.887           1,11 Manufaturado

2015 (JAN/DEZ)

Figura 8 - Dez principais produtos brasileiros exportados para a China em 2015 
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não se reflete adequadamente na composição da pauta brasileira, uma vez que commodities de 
origem agrícola e pecuária representam maior volume. 

Nesse sentido, cabe analisar as variações nos preços por categorias de commodities 
segundo a própria classificação do FMI na qual estas se encontram nos seguintes grupos18: 
Alimentos, Bebidas, Insumos Metálicos, Insumos Agrícolas, Petróleo Bruto, e Combustíveis. 
A figura 9, por sua vez, ilustra que das evoluções destes preços no período, destacam-se os 
combustíveis (com grande participação dos preços do petróleo, justificando a similaridade 
entre as curvas) e os insumos metálicos que juntos chegaram a representar os maiores preços 
ao fim do ciclo de expansão mais significativo do período, entre 2003 e 2008. Ainda que 
durante a segunda metade da década de 1990 essas duas categorias representassem as menores 
cotações de preços entre as commodities observadas, o forte crescimento da atividade 
industrial no início do atual século elevou-os de forma mais acelerada que as demais. 

Já os insumos de origem agrícola demonstraram maior rigidez no período, pois embora 
a atividade industrial tenha saltado consideravelmente com o crescimento econômico em 
escala global, são os choques climáticos os principais determinantes da oferta desses bens e 
que atuam sobre seus preços. Os alimentos e bebidas, apesar de terem seus preços 
determinados por fatores similares aos dos insumos agrícolas, mostraram maior flutuação no 
período, chegando a representarem juntos os maiores preços dentre as categorias em 2015. 
 

                                                           
18 Nos Combustíveis são incluídos os índices de preços do petróleo, carvão mineral e gás natural; os Alimentos 
incluem os índices de preços dos Cereais, Óleos Vegetais, Carnes, Frutos do Mar, Açúcar, Bananas e Laranjas; 
as Bebidas incluem os índices do café, chá e bebidas derivadas do cacau; os Insumos Agrícolas incluem a 
madeira, algodão, lã, borracha e couros; os Insumos Metálicos são compostos pelos índices do cobre, alumínio, 
minério de ferro, estanho, níquel, zinco, chumbo e urânio; e o preço do Petróleo é definido pela média simples de 
três preços à vista: Dated Brent, West Texas Intermediate, e Dubai Fateh. 
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Figura 9 - Preços médios anuais das commodities por categorias de 1995 a 2015 
(2005 = 100) 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do FMI 

Os reais efeitos desses preços sobre as exportações brasileiras são objeto de debate de 
crescente importância nesses últimos anos. Autores como Prates e Marçal (2008) sugerem 
através de um estudo econométrico referente ao período entre 2000 e 2005 – ainda que o ciclo 
de alta dos preços das commodities só tenha sido interrompido no ano de 2008 - que grande 
parte do excelente desempenho exportador das commodities brasileiras neste século pode ser 
atribuída a esses preços, por meio de dois efeitos: um efeito direto no aumento do valor 
exportado e outro indireto via aumento do quantum19 ao tornar a remuneração dos 
exportadores mais atrativa. Através das técnicas de cointegração, pelas quais não iremos nos 
prolongar, os autores estimaram um modelo de vetores autoregressivos (VAR) com o objetivo 
de auferir alguma relação que aproxime a evolução recente das variáveis quantum e preço das 
exportações. Além destas, foram utilizadas também as variáveis produto interno bruto (PIB) 
americano e o câmbio efetivo – obtido deflacionando-se a séria de câmbio nominal pelo 
índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) – pelo fato de a primeira estar 
relacionada a fatores de demanda das vendas externas e a segunda tanto a fatores de oferta 
quanto de demanda; mais variáveis dummies “para controlar a não normalidade no resíduo de 
algumas equações” (Prates & Marçal, 2008, p. 179). No passo seguinte, ao testar-se algumas 
hipóteses conjuntas, verificou-se que há uma relação direta e proporcional entre quantum e 
preço exportado, e com isto foram obtidas algumas considerações sobre o desempenho                                                            
19 O índice de quantum das exportações é um indicador da evolução do volume exportado e calcula-se como o 
quociente entre o índice de valor e o índice de valor unitário das exportações (ALADI) (Prates e Marçal, 2008). 
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exportador brasileiro nos primeiros cinco anos do atual século, período de expansão 
ininterrupta dos preços das commodities. 

De acordo com os resultados obtidos, supondo que a economia estivesse em seu 
equilíbrio de longo prazo no ano de 2000 e que a evolução posterior pudesse ser explicada 
unicamente pelo vetor de longo prazo, dos 16,5% de crescimento médio anual das 
exportações brasileiras no período 2000-2005, 12,4% atribui-se ao efeito quantum e outros 
3,6% ao efeito preço, enquanto os 0,5% restantes estão relacionados a fatores aleatórios ou 
não-estocásticos. Porém, segundo o modelo do exercício econométrico empregado, o preço 
tem um efeito diretamente proporcional no quantum exportado, e desta forma, dos 12,4% de 
crescimento do quantum, cerca de 3,6% atribui-se à influência dos preços e outros 8,4% à 
fatores extra-preço20 - destaque ao aumento da demanda externa no período, liderado pela 
recuperação econômica dos EUA e China, principais parceiros econômicos do país (Prates & 
Marçal, 2008). 

O período investigado, porém, contempla apenas os seis primeiros anos do séc. XXI, 
restringindo a análise aos anos iniciais do ciclo de expansão dos preços das commodities e 
excluindo os choques negativos verificados nos anos de 2008, 2011 e 2014, respectivamente. 
Para a análise de um período mais amplo, traz-se como referência o trabalho realizado por 
Santos (2016) no qual são medidas as respostas das exportações brasileiras aos ciclos dos 
preços de commodities através de método econométrico para o período 1997-2015.  

A partir de um modelo linear simples que expressa o volume exportado como função de 
variáveis domésticas (nível e volatilidade cambial), e externas tais quais os preços de 
commodities e o nível de comércio mundial, além de um termo autoregressivo; obtém-se uma 
estimativa do impacto de tais variáveis sobre o volume exportado para tais categorias21: 
“Carnes”, “Minérios, escórias e cinzas”, “Alumínio e suas obras”, “Sementes, fruto e grãos” 
“Cereais” e “Combustíveis, óleos e ceras minerais”. Os dados referentes às exportações são 
do MDIC (Sistema AliceWeb) e os preços das commodities são obtidos pelo FMI assim como 
no presente trabalho, porém em frequência mensal (Ibid).  

O modelo econométrico utilizado corresponde à expressão: 
,  =  + 1 , −1 + −1 + −1 + 2  ( ) −1 + 3 , −1 +   

                                                           
20 Os 0,4% restantes estão relacionados a fatores aleatórios ou não-estocásticos. 21 Segundo dados do MDIC, essas categorias representaram 85,4% da pauta exportadora brasileira no ano de 
2014 se considerarmos apenas os produtos básicos, e 38,7% considerando todos os produtos (Santos, 2016). 
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Onde t indica o mês e k indica a categoria; a variável ,   corresponde ao volume 
financeiro exportado de forma dessazonalizada, em termos reais; a variável   diz respeito ao 
preço de commodities deflacionado pelo índice de preços ao consumidor norte-americano 
(CPI, Consumer Price Index); a variável −1 se refere à taxa de câmbio real, ajustada pelo 
IPCA conforme fornecido pelo Banco Central do Brasil (BCB) em bases mensais;  e ( )  
é a volatilidade da taxa de câmbio real, medida pelo quadrado da variação cambial entre um 
mês e o anterior. Por fim, ,  é o volume de importações mundiais também 
dessazonalizadas o qual serve de referência para o nível de comércio mundial. Todas as 
variáveis envolvidas estão em forma de logaritmo (Ibid). 

O período correspondente à amostra é, mais especificamente, de janeiro de 1997 a 
fevereiro de 2015, uma vez que o período posterior – entre março e dezembro de 2015 – é 
utilizado para avaliação fora da amostra. O parâmetro β indica a resposta ao preço de 
commodities sobre as exportações por categoria de produto, e sempre quando significativo é 
positivo, de modo que o aumento (redução) nos preços das commodities aumenta o volume 
financeiro das exportações. Entre todas as categorias envolvidas, apenas para “Minérios, 
escórias e cinzas” e “Carnes” foram encontrados coeficientes não significativos, enquanto 
para os demais grupos os coeficientes correspondem à 0,62 para os “Combustíveis, óleos e 
ceras minerais”; 0,36 referentes aos “Sementes frutos e grãos”, 0,63 ao “Alumínio e suas 
obras”; e 1,89 aos “Cereais”. Nota-se que pelas variáveis envolvidas estarem em forma 
logarítmica, a interpretação do coeficiente β é de uma variação percentual, ou a título de 
exemplo, que ao ocorrer uma variação de 1% no preço das commodities se espera que o 
aumento no valor mensal exportado dos combustíveis (em dólares) seja de 0,62% (Ibid). 

De acordo com os resultados do estudo, é simples notar que a correlação entre os preços 
de commodities e o volume exportado destas (de acordo com suas categorias) é positiva, ou 
seja, num período em que o preço caiu em todos os segmentos, os volumes também caíram 
(com exceção do setor de “Cereais”), ou de forma análoga, nos períodos de alta destes preços, 
os volumes exportados também cresceram. Porém, o autor ressalta a importância de outros 
fatores, como a taxa real de câmbio, por exemplo, que se desvalorizou em 28,2% no período 
(Santos, 2016). Assim como os resultados da regressão apontam que desvalorizações da taxa 
de câmbio aumentam exportações, veremos mais detalhadamente na próxima sessão a 
influência deste fator sobre o volume das exportações de commodities brasileiras no período. 
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3.2. O fator câmbio 
A vasta literatura econômica que contempla a discussão dos determinantes da 

reestruturação do comércio exterior brasileiro nas últimas décadas inclui também o fator 
câmbio, visto que tal variável está diretamente associada aos fluxos comerciais do país com o 
exterior, como em qualquer outro caso. Nesse sentido, Bresser Pereira (2012) destaca a 
importância de uma taxa de câmbio competitiva para o desenvolvimento econômico, na 
medida em que esta estimula os investimentos orientados para a exportação além de 
aumentar, correspondentemente, a poupança interna. Para tanto, segundo o autor, é necessário 
que a taxa de câmbio seja aquela que se situe no “equilíbrio industrial”, ou seja, “[...] que 
corresponde à taxa de câmbio necessária para que empresas que utilizem tecnologia no estado 
da arte mundial sejam internacionalmente competitivas” (Bresser Pereira, 2012, p. 10), o que 
não é verificado no caso da economia brasileira, já que o próprio autor, assim como Oreiro e 
Feijó (2010) e Nassif (2008), considera que há evidências da doença holandesa. 

Mais do que isso, o autor defende que há uma tendência à sobreapreciação cíclica da 
taxa de câmbio nos países em desenvolvimento, cuja não varia em torno de uma taxa de 
equilíbrio, como supõe a teoria econômica. A restrição externa comum a esses países se 
reflete nas crises de balanço de pagamentos, que, por sua vez, determinam os ciclos de 
sobreapreciação do câmbio – tendência que permanecerá na medida em que não haja 
nenhuma política de administração do câmbio que neutralize-a. A respeito de tal tendência, 
argumenta: 

[...] o ciclo começará por uma crise que depreciará de forma abrupta e violenta a taxa de 
câmbio. Essa, que, quando se iniciou o ciclo, estava abaixo do “equilíbrio corrente” (que 
equilibra intertemporalmente a conta corrente do país), deprecia-se violentamente, para, em 
seguida, passar a se apreciar puxada por dois fatores estruturais: primeiro, a doença holandesa a 
leva até o nível de equilíbrio corrente, e, em seguida, os fluxos de capitais atraídos pelas taxas 
de lucro e de juros, que tendem a ser mais elevadas, continuam a apreciá-la levando ao déficit 
em conta corrente (Ibid, p. 11).  

Atribuindo a análise ao caso brasileiro, observa-se que ao longo dos anos 1990, 
sobretudo após o Plano Real, o país apresentara déficits significativos nas contas externas 
(como o de US$ 6,7 bilhões em 1997, o maior no período), porém, após a crise econômica de 
1998 que culminou na alteração do regime cambial no ano seguinte, onde a sustentação de 
bandas cambiais deu lugar à adoção de um regime de taxas de câmbio flexíveis, ocorreu uma 
desvalorização das taxas de câmbio nominal e real nos anos iniciais do regime (de 1999 a 
2002), e um longo período de valorização a partir de 2003, somente interrompido em meados 
de 2011, como pode ser observado na figura 10. Dessa forma, o desempenho da balança 
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comercial apresentou melhores resultados (não imediatos), chegando a superávits 
significativos a partir do ano de 2002 (Meyer, 2007). 

 
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPEA. 
 
Tal reversão no saldo comercial brasileiro no período se deu de forma gradual, pois 

ainda que a taxa de câmbio nominal em relação ao dólar tenha se desvalorizado, em média, 
56,4% de 1998 para 1999 – o que provocou uma desvalorização correspondente da taxa de 
cambial real efetiva das exportações em torno de 32,8% - o valor exportado do período caiu 
6,1%. Esse resultado deve ser atribuído em grande medida à queda de 12,8% no preço das 
exportações no período, mostrando a vulnerabilidade das exportações ao ciclo de preços 
(Kannebley Jr., 2002). 

Já era esperado que as respostas da balança comercial à mudança do regime cambial não 
fossem imediatas22, pois não seria uma tarefa fácil para os exportadores brasileiros 
conseguirem espaço em novos mercados ou recuperar os antigos diante de um câmbio 
favorável num curto prazo, porém, apesar da defasagem de alguns anos para a melhora do 
desempenho comercial, a figura 10 mostra que a partir do ano de 2002 o início da tendência à 
apreciação do câmbio coincide com a melhora do desempenho exportador de básicos, 
sugerindo uma relação que se mantém até os anos mais recentes. Quanto às importações, 
                                                           
22 Esta condição pode estar associada ao conceito da “curva J”, no qual há certa defasagem temporal para que a 
desvalorização da taxa de câmbio resulte numa melhora da balança comercial. Isso se dá porque a desvalorização 
cambial torna mais caras as importações e dá margem para que exportadores tenham melhores lucros e/ou 
ofereçam menores preços. Quando as respostas em termos de competitividade - ou seja, aumento nas 
quantidades exportadas e diminuição nas quantidades importadas - são significativas, o saldo comercial do país 
melhora, mas isso pode levar algum tempo. Ver detalhes em Teles (2005). 

Figura 10 - Evolução taxa de câmbio real efetiva 01/1997 à 12/2015 (média 01/2010=100) 
e exportações brasileiras de básicos de 01/1998 à 12/2015 
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também haveria de ter um período em que se ajustassem as cadeias de suprimento para a 
substituição de importações que antes eram mais baratas pela produção nacional. Desta forma, 
o déficit só foi revertido a partir do ano de 2001 e apresentou valores significativos a partir do 
ano de 2002 beneficiando-se pelo reaquecimento do comércio mundial com destaque para o 
incrível crescimento da demanda chinesa por commodities primárias. Partindo-se da 
desvalorização cambial de 1999, as exportações brasileiras cresceram 235%, e as importações 
145% até 2007, ano que antecedeu o choque da crise econômica; a evolução das exportações 
foi surpreendente para as projeções do período, além de decisiva para reverter o quadro ruim 
das contas externas brasileiras da primeira fase do Plano Real (Fligenspan, 2008). 

O novo modelo de política econômica adotado a partir de 1999 se caracterizava ainda 
por outras mudanças além do caráter cambial, como o sistema de metas de inflação e geração 
de constantes superávits primários. Formava-se o que convencionalmente seria chamado de 
“tripé macroeconômico” e que viria a vigorar também nos governos seguintes. Os efeitos 
dessas medidas sobre o desempenho comercial viriam a aparecer somente em 2002 com a 
geração de superávits, favorecidos primeiramente pela desvalorização da moeda e 
posteriormente pelo crescimento da demanda e do nível de preços de commodities, abordados 
na sessão anterior (Meyer e Paula, 2009).  

É válido relembrar que nos primeiros anos a resposta da balança comercial à taxa de 
câmbio desvalorizada foi pequena, como pudemos observar anteriormente à luz de Fligenspan 
(2008). Logo, o crescimento substancial das exportações verificado apenas três anos após as 
mudanças na política econômica, foi o principal determinante para a geração dos superávits 
comerciais, uma vez que estas superaram o ritmo de crescimento das importações a partir de 
então (figura 11). À medida que os efeitos da desvalorização cambial começavam a aparecer 
com os vigorosos saldos comerciais, estes, por sua vez, passaram a ser acompanhados por 
uma tendência de apreciação da taxa de câmbio real (Meyer e Paula, 2009). 

 Figura 11 - Saldos comerciais brasileiros de 1997 a 2015 (US$ bilhões) 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MDIC (SECEX). 
  

Ainda segundo os autores, como também para Nakahodo e Jank (2006), o início da 
geração de saldos comerciais positivos estava, como previsto, associado diretamente à 
tendência de apreciação do câmbio real, uma vez que estes saldos conjugados com uma 
elevada taxa de juros aumentariam a formação de divisas e, por conseguinte, valorizariam o 
real frente às moedas estrangeiras (principalmente ao dólar). O cenário macroeconômico 
favorável ao comércio exterior brasileiro durante todo o período de geração de superávits 
comerciais foi, então, capaz de suprimir os efeitos negativos da perda de competitividade das 
exportações brasileiras de manufaturados intensivos em tecnologia, advindos da apreciação 
cambial (Bresser Pereira e Marconi, 2008). 

Esta relação entre a conjuntura econômica internacional de expansão da demanda por 
commodities e consequente elevação nos seus preços, e seus possíveis efeitos sobre a 
configuração de uma taxa de câmbio apreciada no Brasil é investigada no estudo de 
Veríssimo, Xavier e Vieira (2012) para o período 1995-2009 e para o subperíodo 2003-2009 
onde se verificaram resultados mais contundentes para esta relação. Através de análise de 
cointegração e construção de modelos VEC, os resultados apontam que as evidências de 
commodity currency23 para o Brasil no período 1995-2009 não são plenamente seguras, uma 
vez que os coeficientes de preços das commodities analisadas foram positivos, ou quando 
negativos, não se mostraram significantes estatisticamente. Porém, para o subperíodo 2003-
2009, tais evidências se mostram mais robustas, já que o contexto econômico do período de 
câmbio flexível apreciado, preços internacionais das commodities elevados e destacada 
participação desses bens nas exportações brasileiras, favoreceu a manifestação da doença 
holandesa 24. 

A influência de fatores externos à economia brasileira, a exemplo dos ciclos de preços 
de commodities, sobre a taxa de câmbio do país parece justificar, também, a maior 
sensibilidade das exportações brasileiras às variações nesses preços do que no câmbio, como 
argumentam Lélis, Silveira e Cunha (2015). Segundo os autores25, no período que 
                                                           
23 Países cujos suas taxas de câmbio apresentam-se fortemente influenciadas pelo comportamento dos preços das 
principais commodities que exportam (Veríssimo, Xavier e Vieira; 2012) 24 Os autores destacam, também, a importância da análise dos efeitos dos preços das commodities de maneira 
desagregada, uma vez que o indicador geral destes preços (agregado) é pouco eficaz em demonstrar evidências 
da doença holandesa para o Brasil. Dessa forma, os preços de alimentos, matérias-primas e, em menor grau, de 
minerais, são variáveis que parecem contribuir para uma apreciação da taxa de câmbio no período em questão 
(Ibid, 2012).   25 A metodologia utilizada corresponde a dois modelos econométricos: vetorial de correção de erros (VAR/VEC) 
e modelo estrutural em formato de estado de espaço para o período 1995-2013 (Ibid, 2015). 
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corresponde aos anos entre 1995 e 2013, os resultados sugerem que as exportações brasileiras 
têm ficado menos sensíveis à variações na renda mundial e mais sensíveis à alterações nos 
preços (relativamente ao subperíodo 2001-2013), além de que as variações nos preços das 
commodities podem ser mais relevantes do que as alterações na taxa de câmbio real para 
explicar as modificações nas exportações brasileiras, na medida que esta categoria de bens 
represente maior parte daqueles comercializados com o exterior. 

Como pôde ser observado em Bresser Pereira (2012), Bresser Pereira e Marconi (2008), 
como para Marconi, Araújo e Oreiro (2015), se compete à taxa de câmbio papel fundamental 
na determinação da estrutura exportadora (e produtiva), na medida em que esta deva estar 
num patamar equivalente ao de “equilíbrio industrial” para que os setores da indústria de bens 
intensivos em tecnologia sejam internacionalmente competitivos. Porém, sob a hipótese da 
ocorrência da doença holandesa, numa economia historicamente caracterizada pela restrição 
externa como a brasileira, o que se verifica no período analisado é uma tendência à 
sobreapreciação do câmbio cuja tem provocado uma especialização regressiva na direção dos 
bens primários, além de uma elevação nas importações de bens de maior conteúdo 
tecnológico, o que tende a pressionar os saldos do balanço de pagamentos. 

Nota-se também, a crescente vulnerabilidade dos fluxos comerciais brasileiros aos 
fatores externos de sua economia, como os preços das commodities que, segundo Lélis, 
Silveira e Cunha (2015) podem ser mais determinantes sobre as exportações brasileiras do que 
o câmbio. Não significa dizer que a taxa de câmbio tem deixado de ser instrumento 
fundamental na composição da pauta de comércio exterior e estruturação da economia, mas 
pelo contrário, “[...] manter a taxa de câmbio no patamar de equilíbrio industrial parece ser 
uma condição relevante para a sofisticação produtiva de um país – na direção de bens com 
maior conteúdo tecnológico – e o processo de desenvolvimento tecnológico” (Marconi, 
Araújo e Oreiro, 2015). 

Sumariamente, a taxa de câmbio mostra-se uma ferramenta fundamental para amenizar 
os sintomas da doença holandesa, na medida em que se verifiquem políticas cambiais 
suficientemente eficazes para o controle da tendência à sobreapreciação, de modo que esta 
esteja em patamares de “equilíbrio industrial” e, portanto, o setor de bens primários não 
assuma o protagonismo das atividades exportadoras em detrimento da indústria 
manufatureira. Os bons desempenhos comerciais dos anos recentes, principalmente da última 
década, devem ser atribuídos, sobretudo, ao ciclo de expansão da demanda e preços das 
commodities, o que expõe a dependência da atividade comercial brasileira pela exportação 
dessa categoria de bens - dependência fortalecida pela manutenção do patamar sobreapreciado 
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da taxa de câmbio. Desta forma, uma atuação mais concisa sobre o câmbio, além de políticas 
industriais que proporcionem a estruturação e integração necessárias à indústria brasileira, 
mostram-se condições fundamentais à superação dos efeitos da doença holandesa manifestos 
pela reprimarização das exportações e a desindustrialização da atividade econômica brasileira. 
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Considerações finais 
Ao retomar o antigo debate acerca das vias ao desenvolvimento da economia brasileira 

sob os argumentos da CEPAL, principalmente no que diz respeito ao papel da indústria como 
centro dinâmico nesse processo e o comércio exterior como instrumento fundamental à 
geração de divisas e ao enfrentamento à restrição externa, pôde-se observar que a despeito das 
reestruturações capitalistas no decorrer das décadas e de seus reflexos sobre a trajetória 
econômica brasileira, os desafios à superação da condição de subdesenvolvimento mostram-se 
ainda importantes, sobretudo após a inserção do projeto neoliberal no Brasil em fins da 
década e 1980 e início dos anos 1990 pelo qual transformações nos diversos setores da 
economia, política e sociedade se deram. 

No âmbito da indústria e do comércio exterior, onde reside o foco do trabalho, as 
verificadas transformações foram no sentido de desindustrialização com a queda na 
participação da indústria de transformação no produto e no emprego geral da economia desde 
fins dos anos 1980 e a reprimarização da pauta exportadora, principalmente a partir do início 
do atual século, com crescente importância dos produtos primários no desempenho 
exportador, relativamente ao baixo crescimento das manufaturas, sobretudo as de mais alta 
tecnologia. A respeito da desindustrialização, esta estaria associada a fatores como a abertura 
comercial desprovida de medidas de proteção, a manutenção dos juros em patamares elevados 
de modo a inibir os investimentos no âmbito produtivo, além da manutenção da taxa de 
câmbio em patamar sobreapreciado (após a alteração do regime cambial em 1999), ou seja, 
abaixo no nível de “equilíbrio industrial” no qual se tornariam mais competitivos 
internacionalmente os setores da indústria de transformação mais intensos em tecnologia. 

A chamada tendência à sobreapreciação do câmbio na economia brasileira é, portanto, 
uma das manifestações da chamada doença holandesa, uma vez que é atribuída à realocação 
dos esforços produtivos em bens intensivos em recursos naturais como recurso último à 
geração de rendas ricardianas suficientes à geração de saldos comerciais positivos, incluindo 
importantes superávits de 2002 à 2011. Apesar do bom desempenho comercial nos 
respectivos anos, estes resultados em muito se devem ao cenário macroeconômico favorável 
no que diz respeito à crescente demanda por commodities, estas, que passaram a liderar a 
atividade exportadora brasileira. O “fator China” foi fundamental para esta conjuntura na 
medida em que a expansão da demanda chinesa esteve fortemente relacionada ao ciclo de 
expansão nos preços das commodities que beneficiou o desempenho exportador brasileiro via 
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quantum e preços. Dos fatores selecionados para justificar o processo de reprimarização das 
exportações brasileiras – a taxa de câmbio real efetiva e o índice de preços de commodities -, 
ambos, segundo os estudos referenciados, têm maior determinação para o período que 
coincide com aquele em que se obtiveram superávits comerciais e os desempenhos das 
exportações das commodities dispararam, ou seja, a partir de 2002. Por fim, ainda que a taxa 
de câmbio seja instrumento fundamental ao controle tanto das exportações quanto das 
importações do país, o crescente protagonismo da atividade primário-exportadora tem 
aumentado a dependência por fatores externos tais como os preços das commodities, o que 
pode justificar a maior determinação desta variável sobre o desempenho exportador.  

A partir do conteúdo apresentado no presente trabalho, sugere-se para um estudo mais 
robusto dos elementos aqui trazidos uma análise econométrica do impacto do câmbio sobre as 
exportações de produtos básicos brasileiros a partir da alteração do regime cambial em 1999, 
de forma a complementar os elementos, sobretudo, do último capítulo e transcender o objetivo 
do trabalho. 
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