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RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem como objetivo utilizar o referencial teórico dos modelos de 

crescimento com restrição do balanço de pagamentos, especificamente os modelos de 

Kaldor (1970) e Thirlwall (1979), para analisar o comportamento e o padrão de 

especialização das exportações brasileiras nos últimos anos. Observa-se que, em alguns 

períodos, o padrão de especialização tem contribuído na restrição do crescimento de 

longo prazo da economia brasileira. Tem-se como hipótese geral que isto se deve à 

insuficiência de políticas de transformação estrutural. Para atingir tal objetivo, analisou-

se o desempenho das exportações e importações brasileiras desagregando-as de acordo 

com o seu conteúdo tecnológico. A base de comparação foi um grupo de países o qual o 

Brasil está inserido, o BRIC. Neste aspecto, o trabalho consiste numa análise 

comparativa mediante o uso de estatística descritiva. Conclui-se que as modestas taxas 

de crescimento do PIB vivenciadas pelo Brasil desde a década de 1980 podem ser 

explicadas em parte pelo descolamento entre o Sistema Nacional de Inovação (SNI) 

brasileiro e a estrutura produtiva. Isto estaria reduzindo as elasticidades-renda das 

exportações e elevando a das importações, ocasionando um padrão de especialização 

intensivo em commodities primárias e em trabalho de baixa qualificação.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crescimento Econômico; Economia Brasileira; Restrição 

Externa; Sistema Nacional de Inovação; BRIC.  
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ABSTRACT 

 

This Master’s Thesis aims to use the theoretical models of growth with restricted 

balance of payments, specifically Kaldor (1970) and Thirlwall (1979) models, to 

analyze the behavior and the pattern of specialization of Brazilian exports and imports 

in the last years. It is observed that, in some periods, the pattern of specialization has 

contributed in restricting long-term growth of the Brazilian economy. It has been 

hypothesized that overall this is due to lack of structural transformation policies. To 

achieve this goal, it analyzed the performance of Brazilian exports and imports 

disaggregating them according to their technological content. The basis for comparison 

was a group of countries to which Brazil is inserted in, the BRIC. In this regard, the 

work is a comparative analysis by using descriptive statistics. It is concluded that the 

low rate of GDP growth experienced by Brazil since the 1980s can be explained in part 

by the decoupling of the Brazilian National Innovation System (NIS) and the Brazilian 

productive structure. This would be reducing the income elasticity of exports and 

raising imports, causing a pattern of specialization intensive primary commodities and 

labor and low-skill labor.  

 

KEY-WORDS: Economic Growth; Brazilian Economy; External restriction; National 

Innovation System; BRIC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em todo o mundo, a importância das Tecnologias de Informação e 

Telecomunicações (TICs) está crescendo rapidamente. Nos países desenvolvidos e até 

mesmo nos países em desenvolvimento (como no caso da China), o complexo das TICs 

já representa cerca de 30% do valor agregado da indústria de transformação atualmente 

(COUTINHO, 2011). Até meados da década de 1980, a economia brasileira investiu 

bastante em setores estratégicos e chegou próximo à fronteira tecnológica dos países 

desenvolvidos.  

Entretanto, desde então se manifestaram vários fatores que propiciaram a 

redução da taxa de investimento e, por consequência, da taxa de crescimento do 

produto, conforme explicitados por Delfim Netto (2005): a crise internacional, a 

elevação das taxas de juros dos EUA, os dois choques de petróleo na década de 1970, a 

inflação crescente, a instabilidade macroeconômica, o desequilíbrio das contas públicas, 

o endividamento externo, entre outros.  

Neste viés, as premissas citadas pelo autor como condições necessárias ao 

crescimento de longo prazo parecem ter sido amplamente reduzidas do panorama 

brasileiro desde então, quais sejam: estabilidade macroeconômica, níveis de inflação 

relativamente baixos e previsíveis, taxa de juros real adequada, taxa de câmbio real de 

equilíbrio, sistema financeiro bem regulado. Tudo isto é considerado essencial à 

elevação dos investimentos privados (Ibidem, p. 229).  

Durante a década de 1990, a perseguição da estabilidade macroeconômica 

parece ter deixado em plano secundário as políticas industriais tão presentes até a 

década de 1970, e deixaram de se verificar elevadas taxas de crescimento do PIB 

mesmo em contextos de maior crescimento das exportações.  

Muitas reformas ocorreram neste período, dentre as quais podem ser citadas as 

rápidas e desvirtuadas liberalizações comercial e financeira, fazendo com que várias 

empresas brasileiras não resistissem à concorrência internacional.  

Depois de alcançada a tão sonhada situação de inflação (relativamente) baixa, as 

exportações apresentaram relativa recuperação. Além disto, a partir de 2006, as reservas 

internacionais brasileiras cresceram rapidamente, alcançando o patamar de US$378.613 

milhões em 2012.  
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Durante a década de 2000, o Brasil cresceu em média 3,65%, com destaque para 

o período entre 2004 e 2008, e especialmente em 2010 que registrou taxa de 

crescimento do PIB real de 7,53% (IPEADATA, 2013).  

Mesmo estando inserido em um grupo de países em desenvolvimento conhecido 

como BRIC - termo formulado por Jim O´Neill em 2001 que expressa o grupo de países 

composto por Brasil, Rússia, Índia e China -, nos últimos anos, as taxas de crescimento 

econômico do Brasil não foram animadoras, situando-se em torno de 2,73% em 2011, e 

0,87% em 2012. Estes resultados chamam a atenção para as dificuldades estruturais que 

a economia brasileira enfrenta à retomada do crescimento econômico mais acelerado. 

No caso específico da indústria, seu desempenho foi ainda mais modesto no último ano, 

apresentando variação negativa de 2,59%, segundo dados do IPEADATA (2013).  

Tal performance tem respaldo na crise econômica global de 2008-2009, e de 

seus efeitos disseminadores, entretanto o Brasil tem apresentado um movimento 

contínuo de perda de participação do setor industrial no PIB, conforme verificado no 

Gráfico 1.   

 

 

Gráfico 1: Evolução do PIB real, valor adicionado real da indústria de 

transformação e dos serviços, Brasil; 1980 – 2006 (ano base 1980). 

Fonte: CARBINATO (2008).  

 

Observa-se que o setor de serviços vem ganhando importância e seu índice está 

bem acima do da indústria de transformação e do próprio PIB. No entanto, merece 

destaque a indústria de transformação, cujo índice parece estar se distanciando cada vez 

mais do índice referente ao PIB.  
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Uma parte da ascensão do setor de serviços pode ser justificada pela política de 

elevação do investimento social, responsável pela formalização do emprego, aumento 

do crédito e consequente elevação do consumo (FONSECA, 2012). Verifica-se no 

Brasil desde a década passada o surgimento de uma nova classe média e o aumento do 

consumo por serviços que antes se encontrava acessível apenas a uma pequena parcela 

da população.  

A relevância do setor industrial, principalmente da indústria de transformação, 

como motor do crescimento econômico é enfatizada por Kaldor (1970). Neste setor as 

inovações ocorrem de forma mais rápida e intensa, possibilitando o aumento da 

produtividade e da competitividade no caso de uma economia capitalista. Além disto, 

segundo Kaldor, o crescimento da produtividade neste setor capta mão de obra de 

setores menos produtivos.  

Os resultados da perda de dinamismo do setor industrial podem ser sentidos no 

desempenho da balança comercial.  Conforme será visto no Capítulo 3, as importações 

de bens de média e alta tecnologia representaram 74% das importações totais entre 1989 

e 2005, e têm contribuído para os desequilíbrios nesta conta, já que, no geral, estes bens 

conseguem adicionar mais valor no recorrer do processo e tem maior elasticidade renda 

da demanda. No caso do saldo em transações correntes, a partir de 2008 os déficits são 

recorrentes e expressam as restrições externas que a economia brasileira enfrenta. 

A falta de dinamismo é característica das economias menos desenvolvidas, e é 

explicada por Jayme Jr. e Resende (2009) como resultante da geração e da difusão do 

progresso técnico que ocorrem de forma lenta e desigual nestes países, acarretando 

redução de sua competitividade em relação aos países desenvolvidos e comprometendo 

sua inserção comercial no mercado internacional.  

No Brasil observa-se, pois, um movimento contrário ao das demais economias 

em desenvolvimento, tal como a China, que tem se industrializado desde o início dos 

anos 70, principalmente a partir das reformas econômicas de 1978. Além disto, a 

economia chinesa tem incentivado o desenvolvimento das patentes e a utilização de 

engenheiros dentro das indústrias com a finalidade de elevar os montantes investidos 

em P&D em relação ao PIB (COUTINHO, 2011).   

Em síntese, o baixo investimento relativo em P&D, e a conseqüente perda de 

importância do setor industrial, têm propiciado a redução das elasticidades renda da 

demanda pelas exportações brasileiras, bem como a elevação das suas elasticidades 

renda da demanda por importações. Isto tem reduzido a competitividade externa da 
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economia, bem como elevado sua vulnerabilidade, tendo efeitos negativos cumulativos 

na sua forma de inserção externa.  

Neste contexto, a presente dissertação, que consiste na sistematização de uma 

coletânea de artigos, tem como propósito a utilização do referencial teórico dos modelos 

de crescimento com restrição do balanço de pagamentos, mais especificamente os 

modelos de Kaldor (1970) e de Thirlwall (1979), para analisar o comportamento e o 

padrão de especialização das exportações brasileiras nos últimos 30 anos, a fim de 

averiguar como o desempenho de tais variáveis pode estar contribuindo para a restrição 

do crescimento de longo prazo da economia brasileira. 

Neste aspecto, os artigos foram organizados em uma sequência que, se não 

pretende constituir um todo harmonioso, ao menos engendra a possibilidade de um 

“aprofundamento sequencial” na busca das eventuais razões subjacentes à problemática 

em voga. Para se atingir tal objetivo, o primeiro artigo busca realizar uma revisão da 

literatura teórica dos modelos de crescimento com restrição do balanço de pagamentos, 

especificamente os modelos de Kaldor (1970) e Thirlwall (1979), presente no Capítulo 

1. Os modelos de crescimento com restrição externa ajudam a entender as razões 

imediatas de tal performance de baixo crescimento e elevada vulnerabilidade externa. 

Nestes trabalhos são apreciadas situações em que o crescimento econômico dos países e 

regiões pode encontrar entraves em decorrência das baixas elasticidades renda da 

demanda por suas exportações e da elevada taxa de crescimento da demanda por 

importações.  

Deste modo, utilizando o mesmo referencial teórico, o segundo artigo busca 

comparar o desempenho das exportações brasileiras em relação aos BRIC, observando o 

conteúdo tecnológico e sua relação com a restrição externa ao crescimento da economia 

brasileira, descrita no Capítulo 2. 

No terceiro artigo, as elasticidades são explicadas por fatores estruturais, e 

segundo Jayme Jr. e Resende (2009), determinam a inserção comercial destas 

economias e seu grau de vulnerabilidade externa. Neste cenário, os Sistemas de 

Inovação são fundamentais para superar tais restrições externas, mediante o aumento do 

grau de competitividade das exportações.  Destarte são ainda apresentadas as principais 

políticas de inovação do governo destinadas ao setor privado, como forma de tentar 

promover mudanças no padrão de especialização das exportações e importações 

brasileiras.  



14 

 

Observando-se o quadro geral fornecido pela sequência de artigos, tem-se como 

sugestão de fundo do trabalho que a economia brasileira tem apresentado restrições 

externas ao crescimento econômico devido, em certa medida, às baixas elasticidades 

renda da demanda de suas exportações e às altas elasticidades renda da demanda de suas 

importações. Estas, por sua vez, entre outros aspectos, parecem decorrentes da 

insuficiência de políticas de inovação que consigam de fato promover o aumento da 

produtividade, o que tem provocado ainda o aumento da vulnerabilidade externa.  

O presente trabalho se justifica na medida em que são ainda escassas as 

iniciativas dispostas a investigar as razões pelas quais o Brasil não está crescendo tanto 

pelo prisma simultâneo dos modelos de crescimento com restrição externa e da visão do 

progresso técnico como decorrente da dinâmica dos Sistemas Nacionais de Inovação.  

Usa-se como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental. Além disto, os 

dados são de fontes secundárias, principalmente dos sítios da UNCTAD (2013), Banco 

Central do Brasil (2013) e IPEADATA (2013), somados aos dados da PINTEC (2008). 

Utilizou-se de estatística descritiva para a realização das comparações entre o 

desempenho dos países que compõem o BRIC e os indicadores da própria economia 

brasileira.  

  



15 

 

CAPÍTULO 1 

2. CONTRIBUIÇÕES HETERODOXAS À TEORIA DO CRESCIMENTO: os 

modelos de crescimento com restrição externa com foco nas exportações. 

2.1 INTRODUÇÃO 

As causas do crescimento econômico são objeto de discussão entre os 

economistas. A origem das principais contribuições contemporâneas é decorrente do 

modelo de Harrod (1939), que tinha intenção de estender a análise da Teoria Geral de 

Keynes (1936) para o longo prazo microeconômico (Serrano e Freitas, 2007).  

O também conhecido como modelo de Harrod-Domar
1
 apresentava tanto 

elementos clássicos quanto keynesianos. Partia-se do princípio clássico de que o 

estoque de capital era o limitante básico do crescimento econômico, e a poupança se 

mostrava como variável-chave ao maior desempenho econômico do país. Entretanto, 

Harrod faz uma ruptura radical com o pensamento clássico ao admitir que a taxa de 

crescimento populacional seja independente dos fatores econômicos, e que a taxa de 

crescimento da produtividade do trabalho também é exógena, isto é, que a velocidade 

das inovações tecnológicas não responde a mudanças no salário real ou em qualquer 

outra variável (Jones, 1979).  

Conforme exposto na equação (1) abaixo, a taxa garantida de crescimento da 

renda (  ) é determinada pela razão entre propensão média a poupar ( ) e a relação 

capital-produto ( ), ou seja, a esta taxa a procura e a oferta agregadas crescem em 

equilíbrio.  

 

   
 

 
                                                        (1.1) 

 

Neste caso, os elementos keynesianos presentes no modelo consistiam na 

observação de que a relação entre propensão a poupar e crescimento só seria verdadeira 

se o Estado administrasse a taxa de crescimento da demanda agregada de forma a 

manter a economia operando a plena capacidade, sendo este o primeiro problema de 

Harrod (Bresser-Pereira, 1975).  Para Harrod, ou o Estado garante que a taxa de 

crescimento da demanda seja a necessária para fazer a economia crescer à taxa 

                                                           
1
 Assim denominado em referência a Evsey Domar, que verificou independentemente o resultado 

fundamental de Harrod em 1947. 
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garantida, mediante políticas econômicas, ou a economia entrará em espirais 

cumulativas de recessão ou inflação - “problema da instabilidade fundamental” de 

Harrod (Serrano e Freitas, 2007).  

A equação (2) abaixo é fundamental para a compreensão deste modelo, uma vez 

que se trata da taxa natural de crescimento (  ). Esta representa a taxa de crescimento 

da produtividade do trabalho ( ) acrescida da taxa de crescimento da população ( ). É 

preciso frisar que para que haja equilíbrio a taxa garantida de crescimento deve ser igual 

à taxa de crescimento natural. Caso estas taxas sejam diferentes haveria desemprego (se 

       ) ou inflação crescentes (se      ).   

 

                                                         (1.2) 

 

Neste sentido, o segundo problema presente no modelo consiste no fato de que 

todas as variáveis fundamentais de determinação do equilíbrio entre    e    

(propensão a poupar e relação capital-produto) propostas por Harrod eram exógenas. 

Por este motivo ele é denominado modelo do “fio da navalha”, onde o equilíbrio entre a 

taxa natural de crescimento da renda e a taxa garantida de crescimento da renda só 

ocorre por acaso, não havendo nenhum mecanismo automático de mercado que 

conduzisse ao equilíbrio (Jones, 1979).  

Os modelos que vieram pós-Harrod concentram-se neste problema, 

flexibilizando uma das variáveis, pois se observa que a economia não é tão 

fundamentalmente estável, havendo algum mecanismo que reconduza a economia ao 

equilíbrio, caso ocorra algum desequilíbrio entre a taxa garantida e a taxa natural de 

crescimento (Serrano e Freitas, 2007).  

Os neoclássicos tornaram a relação capital-produto uma variável dependente, 

considerando a possibilidade de substituição de técnicas mais ou mesmos intensivas em 

capital também no curto prazo microeconômico
2
, de acordo com o preço relativo dos 

fatores de produção – capital e trabalho. Além disto, admitem a hipótese de plena 

flexibilidade de preços e salários.  

Já em Kaldor (1956, apud BRESSER-PEREIRA 1975) a propensão a poupar 

torna-se uma variável endógena, mediante variações nas margens de lucro em resposta a 

                                                           
2
 O longo prazo microeconômico pode ser definido como período de tempo que em a oferta pode 

aumentar mediante ampliação da força de trabalho, do estoque de capital e mudanças tecnológicas, 

conforme proposto por Marshall (1996). No curto prazo todos esses fatores são tomados como dados. 
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diferenças entre    e    e, por conseqüência, na distribuição de renda. Até os dias 

atuais as possíveis soluções motivam divergências entre o pensamento ortodoxo e o 

heterodoxo. 

Vale salientar que o pensamento de Kaldor mudou consideravelmente, e os 

modelos de crescimento propostos pelo autor a partir da década de 1970 passaram a ter 

como foco central as exportações, conforme será visto adiante (FREITAS, 2002).  

Dada a relevância deste tema, o presente trabalho se insere nesta discussão 

explicitando a abordagem keynesiana presente nos modelos de crescimento de Kaldor 

(1970) e de Thirlwall (1979; 1982). Neste sentido, o objetivo é comparar as principais 

hipóteses e resultados dos modelos de crescimento destes autores, bem como realizar 

uma discussão de como a restrição externa é abordada em cada um dos modelos.  

 

2.2 MODELOS DE CRESCIMENTO COM RESTRIÇÃO EXTERNA E O PAPEL 

DAS EXPORTAÇÕES NO CRESCIMENTO ECONÔNICO 

Os modelos elaborados por Thirlwall e Kaldor são tentativas de formalização da 

teoria do crescimento econômico com foco nas exportações, no entanto a composição 

destas importa transferindo a observação para a estrutura produtiva da economia.  

Como veremos adiante, em ambos os modelos a mudança na estrutura produtiva 

tem papel central, pois é vista como fundamental ao crescimento econômico de longo 

prazo: na visão de Thirlwall, para elevar a elasticidade-renda das exportações, e na 

visão de Kaldor em decorrência dos rendimentos crescentes de escala, que elevam a 

produtividade e têm efeitos cumulativos sobre o crescimento do país. No entanto, as 

análises que se seguem não são realizadas exposições detalhadas dos modelos, e sim 

uma apresentação de suas principais hipóteses e conclusões. 

 

2.2.1 Causação cumulativa e produtividade: o modelo de crescimento de Kaldor 

(1970) 

 

Em toda a sua vida acadêmica Kaldor apresentou importantes contribuições à 

teoria econômica, desde a década de 1930, mas principalmente a partir da década de 

1950, quando a análise do processo de crescimento econômico passou a ser o tema 

central de sua reflexão.  
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Os modelos de crescimento formulados por Kaldor entre 1950 e 1962 supunham 

a existência de mecanismos automáticos capazes de conduzir a economia ao equilíbrio e 

uma tendência das economias capitalistas industrializadas a crescerem ao longo de uma 

trajetória com pleno emprego da força de trabalho. Desta maneira, as diferenças 

apresentadas entre as taxas de crescimento dos países seriam explicadas basicamente 

pelas diferentes taxas de crescimento da produtividade do trabalho, sendo estas 

explicadas por fatores de cunho sociológico, a la Weber, decorrentes do grau de 

dinamismo tecnológico determinado pela postura dos empresários frente ao risco 

inerente à geração e à introdução de mudanças no processo produtivo. Na década de 

1970, Kaldor reavalia esta concepção e abandona a hipótese de pleno emprego da força 

de trabalho e sua explicação weberiana para as diferenças nas taxas de crescimento dos 

países, apresentando um arcabouço constituído pelo modelo de crescimento liderado 

pelas exportações (FREITAS, 2003).  

Considerando o comércio internacional no mundo contemporâneo, Kaldor supõe 

que as estruturas produtivas sejam tais que o efeito-substituição não seja capaz de 

equilibrar sozinho o Balanço de Pagamentos. Assim, e considerando que variações na 

demanda agregada de um país têm forte impacto sobre os níveis de produção
3
, o ajuste 

do balanço de pagamentos é realizado majoritariamente via efeito-renda.   

Com base no pensamento keynesiano, Kaldor elabora uma teoria do crescimento 

econômico menos formal – tendo em vista o caráter mais qualitativo do crescimento. 

Deste modo, trata-se de um modelo em que o crescimento econômico é liderado pela 

demanda, aceitando-se a validade do princípio da demanda efetiva (PDE) também no 

longo prazo. Isto significa que a hipótese de flexibilidade de preços e salários, tão 

enunciada pelos economistas neoclássicos, é rejeitada, não havendo nenhum mecanismo 

automático que conduza a economia ao nível de produto potencial 

(COMMENDATORE, et al, 2001).  

Segundo Kaldor, para ser sustentado o crescimento econômico e o aumento da 

produtividade devem estar apoiados na expansão da demanda agregada. Além disto, o 

autor afirma que o setor industrial desempenha um papel fundamental para o 

crescimento, por ser mais dinâmico e irradiador de inovações, possibilitando o aumento 

da produtividade (FEIJÓ e CARVALHO, 2002, p. 60).  

                                                           
3
 Visto que a hipótese de rigidez de preços e salários é adotada.  
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É neste sentido que vários autores assinalam que o modelo de crescimento 

formulado por Kaldor vincula fatores relacionados tanto à demanda quanto à oferta. 

Nesta sua nova abordagem, o crescimento traz progresso técnico e mudanças na 

estrutura produtiva dos países (COMMENDATORE, et al 2001).  

Além de identificar alguns fatos estilizados
4
 presentes na economia, Kaldor 

apresenta três “leis” fundamentais para o entendimento das divergências nas taxas de 

crescimento dos países: 1) a indústria de transformação se apresenta como motor do 

crescimento; 2) o próprio crescimento econômico induz ao aumento da produtividade 

industrial através dos retornos dinâmicos de escala; e 3) o crescimento da produção 

induz o crescimento da produtividade fora do setor industrial, absorvendo recursos de 

baixa produtividade de outros setores (THIRLWALL, 1996).  

Somado a isto, Kaldor supõe que os países que se encontram nos estágios 

iniciais de desenvolvimento possuem estruturas produtivas menos desenvolvidas, e a 

agricultura geralmente tem maior contribuição ao balanço de pagamentos do que o setor 

industrial.  Deste modo, as importações de produtos com elasticidade-renda mais 

elevada crescem mais rapidamente do que as exportações de produtos agrícolas, 

reduzindo a capacidade de crescimento compatível com o equilíbrio no balanço de 

pagamentos. Logo, na perspectiva de Kaldor, o desenvolvimento da indústria de 

transformação pode, elevando a elasticidade-renda das exportações e reduzindo a das 

importações, contribuir para aliviar os desequilíbrios da balança comercial e elevar a 

capacidade de crescimento do país (DASGUPTA E SINGH, 2006).  

O modelo consiste em encontrar uma taxa de crescimento econômico compatível 

com o equilíbrio do Saldo do Balanço de Pagamentos (SBP), logo, a taxa de 

crescimento das importações não deve ser superior à das exportações para que não haja 

crescimento insustentável do Passivo Externo Líquido
5
 (PEL). 

Conforme observado na equação (3) abaixo, a restrição de Balanço de 

Pagamentos
6
 não aparece explicitamente no modelo, estando embutida na variável que 

mede a sensibilidade da resposta da taxa de crescimento do PIB à variação na taxa de 

                                                           
4
Os fatos estilizados podem ser encontrados em Thirlwall (1996) e Dasgupta e Singh (2006).  

5
 Estoque líquido de passivos de um país. Inclui o conceito de dívida externa mais os capitais de risco 

líquidos aplicados por não-residentes no país, sendo assim mais amplo (Simonsen e Cysne, 1999).  
6
 Alguns autores, como Blecker (2009) e Thirlwall e Dixon (1979), defendem que o modelo de Kaldor 

não apresenta restrição de balanço de pagamentos.  
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crescimento das exportações, assim como a taxa de crescimento compatível se relaciona 

inversamente com a elasticidade-renda das importações (FREITAS, 2003) 
7
. 

 

                                                            (1.3) 

 

A equação geral presente no modelo kaldoriano estabelece uma relação direta 

entre a taxa de crescimento das exportações ( ) e o crescimento da produção real ( ), 

sendo a relação de causalidade da primeira para a segunda, dado o parâmetro ( ) que 

mede a elasticidade desta relação. 

 

    (         )                                            (1.4) 

 

A taxa de crescimento das exportações é determinada pela elasticidade-preço das 

mesmas ( ), pela taxa de crescimento dos preços domésticos (  ) e internacionais (  ), 

bem como pela taxa de variação do câmbio nominal ( ), pela elasticidade-renda da 

demanda por exportações ( ) e pela taxa de crescimento da renda mundial (z).  

Em síntese, a taxa de crescimento das exportações, exposta na equação (4) 

acima, é determinada tanto por fatores exógenos quanto endógenos. No que concerne ao 

componente exógeno, a taxa de crescimento das exportações reflete o grau de 

dinamismo dos mercados de bens e serviços que compõem sua pauta de exportação. Tal 

dinamismo estaria relacionado ao estágio de desenvolvimento tecnológico e à evolução 

do padrão de consumo dos bens e serviços transacionados (FREITAS, 2003; CIMOLI e 

CORREA, 2005).  

Em relação ao componente endógeno, o movimento do salário-eficiência em 

relação a outros países/regiões determina sua competitividade (via custos). Segundo 

Keynes (1936, cap. 4), o salário de eficiência é o índice de salário nominal dividido pelo 

nível da produtividade. Resulta a determinação da taxa de crescimento dos preços 

domésticos, conforme observada na equação (5) abaixo, onde     é a taxa de 

crescimento dos salários nominais,     é a taxa de crescimento da produtividade do 

trabalho e ( ) é a variação do mark-up. 

                                                           
7
Três hipóteses são fundamentais para garantir que taxa de crescimento da economia não ultrapasse a taxa 

de crescimento compatível com o equilíbrio do Balanço de Pagamentos: a necessidade de que o 

orçamento governamental esteja equilibrado; não há consumo autônomo; e o investimento segue a teoria 

do supermultiplicador/acelerador de Hicks (1950), logo o crescimento das economias seria explicado pelo 

crescimento dos gastos autônomos (crescimento liderado pela demanda). 
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                                                              (1.5) 

 

Parte-se da hipótese que a condição de Paridade do Poder de Compra (PPC) não 

é valida. Isto significa que os salários reais podem ser comprimidos por desvalorizações 

cambiais reais, ou seja, trata-se de uma economia que não é plenamente indexada, logo 

os salários nominais não são elevados na mesma proporção na ocorrência de aumento 

nos preços (os trabalhadores não apresentam resistência à queda dos salários reais, tanto 

domésticos quanto externos), havendo redução nos salários reais – não há arbitragem 

perfeita.  

Isto permite afirmar que desvalorizações contínuas do câmbio nominal, capazes 

de gerar desvalorizações também contínuas no câmbio real, afetam positivamente a taxa 

de crescimento das exportações e, por conseqüência, a taxa de crescimento do produto 

real de longo prazo (LOURENÇO et al, 2009).  

Sendo assim, uma mudança na taxa de câmbio de um país melhoraria sua 

balança comercial, pois as elasticidades-preço da demanda por importações e 

exportações são consideradas altas o suficiente para gerar obediência a condição de 

Marshall-Lerner
8
.  

A equação (6) abaixo descreve a relação entre a taxa de crescimento da 

produtividade e a taxa de crescimento da economia, onde (  ) representa o progresso 

técnico autônomo e ( ) o coeficiente de Verdoorn (COMMENDATORE et al, 2001). 

 

                                                             (1.6) 

 

O autor assume a hipótese de existência de retornos crescentes, que aumenta a 

produtividade, sobretudo no setor industrial exportador, e reduz os custos. A elevação 

da taxa de crescimento das exportações, por sua vez, proporciona uma maior taxa de 

crescimento da economia (FREITAS, 2003). 

Este mecanismo é explicado por Kaldor com base na Lei de Verdoorn, onde o 

aumento na taxa de crescimento das exportações eleva a taxa de crescimento da 

                                                           
8
 Zini Jr (1995) assinala que a condição de Marshall-Lerner é um caso específico em que uma 

desvalorização cambial proporciona melhoria no saldo comercial – caso das elasticidades de oferta de 

exportações e de importações infinitamente elásticas, supondo que inicialmente o saldo da balança 

comercial é zero. Neste caso, a soma das elasticidades-preço da demanda por importações e por 

exportações deve ser maior do que 1. No caso mais geral, a condição para obediência a Marshall-Lerner é 

mais restritiva.  
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produtividade, e por conseqüência, da economia. Isto possibilita uma queda na inflação 

interna, a qual, não sendo válida a PPC, provoca desvalorização da taxa real de câmbio. 

Como a condição de Marshall-Lerner é obedecida, a taxa de crescimento das 

exportações responde positivamente, dando origem a um novo movimento cumulativo 

da taxa de crescimento do PIB e da produtividade, visto que o modelo se baseia no 

princípio de “causação circular e cumulativa” proposto por Myrdal (1957). Kaldor 

assinala que o rápido crescimento de determinado país/região o torna cada vez mais 

competitivo quando comparado aos países/regiões que apresentam um ritmo de 

crescimento mais lento. Desta forma, o sucesso gera sucesso e o fracasso gera fracasso, 

sendo esta a explicação da tendência à polarização presente no modelo.   

O princípio da “causação circular e cumulativa” opera em ambas as direções, e 

quando um país não desfruta de tal crescimento poderá vivenciar espirais cumulativos 

de baixo crescimento e, caso não controlado, ocorrerá desigualdades econômicas 

crescentes (MYRDAL, 1957 p.33).  

Observe ainda que a taxa de crescimento da produtividade é endógena e depende 

do progresso técnico autônomo e da Lei de Verdoorn. A economia que apresenta maior 

produtividade se apropria dos ganhos dinâmicos de escala, sendo esta a variável-chave 

do modelo na explicação das diferentes taxas de crescimento entre os países (tendência 

à polarização) e para execução de políticas econômicas na tentativa de reverter tal 

situação. E diferentemente do que propõe a corrente convencional, os mecanismos 

automáticos de mercado não conduzem a economia ao equilíbrio do Saldo em 

Transações Correntes (STC) e não há qualquer tendência à convergência. 

Kaldor sugere políticas que podem afetar o crescimento econômico, tais como: 

os incentivos a exportação de produtos de alta tecnologia (elasticidade-renda mais 

elevada); as desvalorizações cambiais ocasionais; ampliação da mobilidade da mão 

de obra; protecionismo; e subsídios ao investimento produtivo e à mão de obra.  

 

2.2.2 Estrutura produtiva e crescimento econômico: o modelo de crescimento 

com restrição externa de Thirlwall (1979) 

 

Preocupado em explicar as divergências entre as taxas de crescimento dos 

países, a restrição externa ao crescimento e a importância das exportações na eliminação 

de tais restrições, Thirlwall (1979) apresenta um modelo teórico também de inspiração 

keynesiana.  A adoção da hipótese de validade do princípio da demanda efetiva, mesmo 
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no longo prazo macroeconômico, implica dizer que o crescimento é liderado pela 

demanda. Além desta hipótese, o modelo ainda rejeita os mecanismos de ajuste 

automático do balanço de pagamentos, proposto pela corrente convencional, pois, tal 

qual em Kaldor, o efeito renda prevalece.  

Thirlwall afirma que, em geral, restrições da demanda agregada por bens e 

serviços apresentam-se como fator de limitação mais significativo. Logo, para 

compreender porque as taxas de crescimento de longo prazo são diferenciadas entre os 

países, não seria possível ignorar a análise das restrições da demanda, e ao se tratar de 

uma economia aberta, a restrição do Balanço de Pagamentos (BP).  

A preocupação também reside na possibilidade de crescimento insustentável do 

PEL, com o qual os mercados financeiros internacionais se inquietariam e o país ficaria 

impossibilitado de contrair mais passivos externos. O que se percebe é que existiriam 

países que precisariam conter seu crescimento em decorrência desta restrição, mesmo 

apresentando capacidade ociosa e mão de obra excedentes. 

Cumpre frisar que para Thirlwall as exportações constituem-se no único 

componente autônomo da demanda cuja expansão é compatível com o equilíbrio do 

balanço de pagamentos no longo prazo, isto porque o desempenho do balanço de 

pagamentos no longo prazo é determinado pela conta corrente, e esta pelas exportações 

líquidas (exportações menos importações de bens e serviços não-fatores). Explicitando 

melhor, pode-se observar que a insistência em crescer acima da capacidade 

proporcionada pelo equilíbrio do balanço de pagamentos, em algum momento, geraria 

uma tendência a déficits crescentes no Saldo em Transações Correntes. Como se supõe 

que os países não podem financiar por um período indefinido de tempo seus déficits 

correntes com fluxos de capitais, o Saldo do Balanço de Pagamentos também 

apresentaria déficits crescentes. Para financiar estes déficits haveria perdas contínuas de 

reservas internacionais, podendo gerar crises cambiais recorrentes. Assim, faz-se 

necessário que a taxa de crescimento das exportações seja maior ou igual à taxa de 

crescimento das importações, para que não ocorram desequilíbrios sistemáticos do 

balanço de pagamentos, ocasionando uma restrição ao crescimento. Deste modo, o 

crescimento econômico sustentado é liderado pela expansão das exportações em relação 

às importações. Isto ocorreria independente do tamanho da economia e da participação 

relativa das exportações dentre os componentes da demanda agregada (MCCOMBIE E 

THIRLWALL, 1994). 
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Conforme mencionado não é objetivo deste trabalho expor o modelo de 

crescimento de Thirlwall original e seus aprimoramentos posteriores
9
, visto que este 

exercício já foi realizado por vários autores, entre os quais se pode citar Carvalho 

(2007). A presente subseção se dedica a apresentação das hipóteses e conclusões do 

modelo.  

Neste sentido, no que concerne às hipóteses, Thirlwall apresenta as funções 

exportações e importações na forma exponencial, além de considerar que as 

elasticidades-renda da demanda seguem a hipótese da curva de Engel, na medida em 

que a taxa de crescimento da demanda por produtos sofisticados é superior à da renda, e 

a por produtos básicos é inferior à da renda.  

Em termos de investimento, na determinação da taxa de crescimento da 

demanda, Thirlwall aborda que este é determinado pelo supermultiplicador de Hicks 

(teoria do investimento completamente induzido pela renda). Isto nos permite afirmar 

que quando a produção/renda cresce o grau de utilização da capacidade também 

aumenta, e espera-se que a demanda continue a subir. Deste modo, os agentes 

econômicos tendem a realizar investimentos adicionais, ampliando o nível da 

capacidade produtiva e, conseqüentemente, expandindo a produção/nível de renda. Na 

medida em que qualquer componente autônomo da renda aumenta (como exportações, 

consumo autônomo, gastos governamentais), o investimento se eleva, e multiplica o 

acréscimo da renda decorrente da elevação dos componentes autônomos da demanda.  

Pelo exposto acima, o estoque de capital se adapta à demanda agregada – onde o 

investimento funciona como mecanismo de ajuste. E diferentemente do que propõe 

Harrod-Domar e outros modelos
10

, a disponibilidade de capital não restringe o 

crescimento, sendo em grande medida endógeno ao sistema econômico 

(COMMENDATORE et al, 2001).  

Partindo de tal assertiva, apresenta-se uma forma geral em que     (equação 7) 

representa a taxa máxima de crescimento do produto compatível com o equilíbrio do 

balanço de pagamentos: 

 

     
         (       )     

 
    (1.7) 

                                                           
9
Thirlwall e Hussein (1982) e McCombie e Thirlwall (1994) inserem na formalização do modelo os 

influxos de capitais, além disto, Moreno-Brid (2003) incorpora o pagamento dos juros referente ao 

estoque da dívida. Entretanto, estes aprimoramentos não alteram as conclusões fundamentais do modelo 

original de Thirlwall (1979). 
10

Kalecki (1968), modelo de dois hiatos, modelo AK, entre outros. 
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onde   representa a elasticidade-preço da demanda por importações e   representa a 

elasticidade-renda das importações.  

Considera-se ainda que os preços relativos, medidos em moeda comum, 

permanecem inalterados, devido ao fato de que mudanças na taxa de câmbio nominal 

não afetam a taxa de crescimento das exportações e das importações senão 

temporariamente. Desta maneira, se na tentativa de aumentar as taxas de crescimento 

das exportações e reduzir a taxa de crescimento das importações o governo promove 

uma desvalorização cambial, em um primeiro momento as taxas seguem o caminho 

desejado. Mas este efeito é apenas temporário, pois como a desvalorização afeta o nível 

– mas não a taxa de crescimento – das exportações líquidas de forma permanente, 

seriam necessárias desvalorizações crescentes e contínuas para que suas taxas de 

crescimento continuassem no valor atingido após a desvalorização. E mesmo isto só 

seria verdadeiro se a condição de Marshall-Lerner fosse obedecida. Deste modo, a taxa 

de crescimento das exportações só aumentaria se a taxa de desvalorização cambial 

nominal fosse mantida permanentemente acima do diferencial entre inflação externa e 

doméstica. Contudo, como tal política provoca o aumento na mesma medida da taxa de 

inflação doméstica, neutralizando os ganhos de competitividade obtidos com a 

desvalorização, seriam necessárias taxas de desvalorizações cambiais ainda maiores, as 

quais, por sua vez, gerariam inflação doméstica crescente, e assim sucessivamente. 

Portanto, não sendo aplicada nenhuma outra política que estimule a mudança da pauta 

das exportações ou das importações, a tentativa de superar este diferencial mediante 

insistência nesta política poderia conduzir a uma hiperinflação (THIRLWALL, 2005). 

A adoção implícita da PPC também implica aceitar um contexto de contratos 

salariais com cláusulas de indexação, ou seja, assume-se a plena indexação dos salários 

às mudanças nos preços causados por variações no câmbio. A validade da PPC é 

justificada por Davidson (1982), visto que desvalorizações nominais na taxa de câmbio 

acarretam efeitos diretos ou indiretos sobre os preços, seja mediante aumento nos preços 

dos insumos importados, seja através da elevação dos salários nominais (caso os 

contratos salariais tenham cláusulas de indexação). A contestação desta hipótese tem 

gerado uma crítica a “Lei de Thirlwall”. “A defesa de Thirlwall (1979) é que, 

empiricamente, não há evidências de que grande parte do ajuste se fez via preços, e sim 

via renda” (CARVALHO, 2007, p. 87). 
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Ainda no que tange às hipóteses, a condição de Marshall-Lerner pode não ser 

obedecida, visto que não há nenhum mecanismo que force o valor absoluto da soma das 

elasticidades-preço das importações e exportações a ser menor do que um. Este 

argumento faz referência ao pensamento da CEPAL e dos mercantilistas, que 

identificaram que as pautas de exportações e importações dos países subdesenvolvidos 

são compostas basicamente por produtos de baixa elasticidade-preço, mesmo por longos 

períodos, tornando possível a violação desta condição (LOURENÇO et al, 2009, p. 9). 

Deste modo, as variações cambiais não possuem efeitos permanentes sobre a taxa de 

crescimento compatível com o equilíbrio do balanço de pagamentos.  

A consideração da PPC e a possibilidade de violação da condição de Marshall-

Lerner tem como resultado que, dada a taxa de crescimento do PIB do resto do mundo, 

a taxa de crescimento compatível com o equilíbrio do Balanço de Pagamentos será 

maior quanto maior a elasticidade-renda das exportações e menor a das importações. 

Como um país não pode determinar a taxa de crescimento do PIB do resto do mundo, as 

divergências nas taxas de crescimento econômico dos países/regiões são determinadas 

pelas elasticidades-renda das exportações e importações, conforme demonstrado na 

equação (8)
11

 abaixo:  

 

      
 

 
  ,                            (1.8) 

 

também conhecida na literatura da teoria do crescimento econômico como “Lei de 

Thirlwall”.  

Note-se que as variáveis-chaves para a execução da política econômica são as 

elasticidades-renda da demanda por exportações e importações. Ademais, os países que 

exportam produtos de baixa elasticidade-renda (produtos agrícolas e bens 

manufaturados de baixo valor agregado, geralmente comum no caso dos países pobres) 

e importam produtos de alta elasticidade-renda (bens industriais de alto valor agregado 

geralmente oriundos dos países desenvolvidos), necessariamente crescerão menos do 

que a média da economia mundial, gerando uma tendência para que esta distância cada 

vez aumente mais. Caso não ocorram mudanças na estrutura produtiva destes países, de 

modo a elevar a elasticidade-renda das exportações e reduzir a das importações, as 

disparidades de renda entre países ricos e pobres tendem a se tornar cada vez maiores, e 

                                                           
11

 Representa a versão dinâmica do multiplicador de comércio externo de Harrod.  
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com fortes efeitos cumulativos. Esta é a explicação de Thirlwall para a chamada 

tendência à polarização que ocorreria entre países/regiões ricos e pobres. 

Na visão de Davidson (1994), as desigualdades de renda per capita podem ser 

ampliadas ainda mais caso as taxas de crescimento populacionais dos países mais 

pobres sejam superiores aos dos países mais ricos.  

Todavia, pode ocorrer que nem todos os países tenham seu crescimento 

restringido pelo balanço de pagamentos, isto pode ser verificado nos casos em que: a) a 

taxa de crescimento compatível com o equilíbrio externo seja tão elevada que o país não 

tenha capacidade física de atingir tal taxa, desta forma não haveria restrição externa; b) 

o país continuasse temporariamente crescendo acima da taxa compatível com o 

equilíbrio externo e c) no caso do país que emite a moeda mundial.  

Parece claro afirmar que neste modelo: a) as variações cambiais são incapazes 

de impedir as divergências entre as taxas de crescimento dos países, pois não afetam, 

senão temporariamente, a taxa de crescimento das exportações e importações; b) as 

tentativas de um país crescer sistematicamente acima do equilíbrio do balanço de 

pagamentos tende a gerar acúmulo da PEL, perdas de reservas internacionais e crises 

cambiais recorrentes seguidas de pressões inflacionárias e, no limite, até mesmo 

hiperinflação.  

Face ao exposto, McCombie e Thirlwall (1994) defendem a formulação de 

políticas de promoção de exportações de produtos com elasticidade-renda mais 

elevadas, além de políticas fiscais que estimulem o investimento, na tentativa de 

reduzir, e até mesmo eliminar, a tendência à polarização.  

2.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS: HIPÓTESES, RESULTADOS E 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Utilizando-se da discussão da seção anterior, a presente seção se dedica à 

comparação das hipóteses e resultados dos modelos de crescimento econômico de 

Kaldor (1970) e Thirlwall (1979). É pertinente afirmar que estes apresentam várias 

hipóteses comuns. Ademais, a consideração da validade do princípio da demanda 

efetiva mesmo no longo prazo é fundamental, pois revela a natureza heterodoxa dos 

autores, sendo esta a principal fundamentação teórica dos modelos.  

Além disto, os modelos apresentam outras características semelhantes, pois as 

funções exportações e importações encontram-se no formato exponencial, e rejeitam os 
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mecanismos automáticos de ajuste do balanço de pagamentos encontrados na teoria 

convencional.  

No que tange ao estoque de capital, considera-se que o investimento segue a 

teoria do supermultiplicador/acelerador de Hicks (1950), onde a taxa de crescimento do 

estoque de capital é determinada pela taxa de crescimento da demanda autônoma no 

longo prazo. Logo, em ambos os modelos não existe a possibilidade do crescimento ser 

restringido pela escassez de capital no longo prazo. A adoção desta hipótese também 

nos permite afirmar que a taxa de expansão da demanda agregada depende da taxa de 

crescimento dos componentes autônomos da demanda (consumo autônomo, gastos 

governamentais e exportações).  

Observa-se também que ambos defendem a elevação das exportações de 

produtos com elasticidade-renda elevadas, e a substituição de importação de produtos 

com tal elasticidade pela produção local, mediante industrialização e modificação da 

estrutura produtiva. Neste aspecto estas teorias se apresentam como bastante diferentes 

do que propõe a teoria convencional, a qual aconselha a especialização produtiva nos 

bens em que o país possui vantagens comparativas, e a operação das livres forças do 

mercado é capaz de levar eficiência e bem-estar para a economia como um todo 

(BLANCHARD, 2011). 

Freitas (2003) e Lourenço et al (2009) fazem uma crítica à soma das hipóteses 

de orçamento governamental equilibrado e de poupança e investimento privados serem 

iguais adotadas no modelo de Kaldor, pois: a) não há nenhum mecanismo endógeno no 

modelo que garanta o equilíbrio dos gastos do governo; e b) o ajustamento entre 

poupança e investimento se dá via margem de lucro e distribuição de renda, sendo 

inconsistente com um modelo liderado pela demanda, e sem respaldo empírico. Se a 

equação de Kaldor for considerada como uma equação de determinação da demanda, 

esta deveria considerar os desequilíbrios nos gastos de governo e a desigualdade entre 

poupança e investimento.  

Desta forma, de acordo com Lourenço et al (2009), a equação de Kaldor deveria 

ser considerada apenas com uma condição de equilíbrio externo, sendo a equação 

presente no modelo de Thirlwall mais adequada por considerar a taxa mais baixa entre a 

taxa de crescimento da demanda e a taxa de crescimento compatível com o equilíbrio do 

balanço de pagamentos como a taxa efetiva de crescimento.  

Quanto aos pontos de divergências, os modelos assumem posições opostas 

quanto à validade da PPC. Observa-se que Kaldor assume a hipótese de não validade da 
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PPC, isto significa que os trabalhadores não apresentam resistência à queda dos salários 

reais, tanto domésticos quanto externos. No outro extremo, Thirlwall assume a hipótese 

de plena validade da PPC, o que implica que os trabalhadores tenham o poder de 

impedir qualquer queda nos salários reais (doméstico e no resto do mundo), havendo 

plena indexação dos salários nominais à taxa de câmbio nominal vigente.  

Como decorrência da não validade da PPC, um componente adicional surge na 

análise de Kaldor que não está presente no modelo de Thirlwall (1979): a Lei de 

Verdoorn. Os efeitos cumulativos desta lei são fundamentais na explicação das 

divergências nas taxas de crescimento das economias, na medida em que uma elevação 

na taxa de crescimento das exportações aumenta a taxa de crescimento da economia, 

elevando a produtividade, reduzindo a inflação, e ocasionando desvalorização cambial, 

acarretando um novo aumento na taxa de crescimento das exportações, dando início a 

um novo círculo cumulativo e a consequente possibilidade de influência da taxa de 

câmbio real no crescimento econômico. É preciso ressaltar que os efeitos da 

produtividade sobre o crescimento (Lei de Verdoorn), que aparecem no modelo de 

Kaldor, só são relevantes devido a não aceitação da validade da PPC e a validade da 

condição de Marshall-Lerner.  

Deste modo, a tendência à polarização – resultado fundamental de ambos os 

modelos – é explicada por fatores diferentes em decorrência da não consideração da 

validade da PPC e da obediência à condição de Marshall-Lerner na teoria de Kaldor. Ao 

considerar a Lei de Verdoorn, o autor estabelece um círculo vicioso/virtuoso, que 

amplia as divergências nas taxas de crescimento, gerando polarização, colocando o 

aumento da produtividade no centro deste processo. Thirlwall, entretanto identifica que 

as divergências entre os países advêm da estrutura produtiva, já que esta determina as 

elasticidades-renda das exportações e importações, principal fator de explicação das 

divergências entre os países para ele. 

Os modelos também divergem quanto à obediência à condição de Marshall-

Lerner. Esta hipótese é obedecida em Kaldor, assim variações na taxa de câmbio real 

afetam a taxa de crescimento das exportações. Entretanto não é obedecida em Thirlwall, 

sendo necessárias desvalorizações crescentes e contínuas na taxa de câmbio para que 

esta possa ter efeitos sobre as exportações. Ademais, estas devem sempre superar o 

diferencial de inflação doméstica e externa. A persistência na execução de tal política 

ocasionaria uma tendência à hiperinflação.  
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Ambos apóiam políticas de promoção às exportações/substituição das 

importações e políticas fiscais mediante incentivos ficais com o objetivo de reduzir as 

diferenças entre países e regiões.  

 

2.4 CONTRIBUIÇÕES RECENTES À RELEVÂNCIA DAS EXPORTAÇÕES PARA 

O CRESCIMENTO ECONÔMICO. 

 

Contribuições relevantes acerca desta temática são esboçadas por Ocampo, Jomo 

e Vos (2007), segundo os quais as economias e as exportações dos países pobres são 

pouco diversificadas. Além disto, os países pobres caracterizam-se pela elevada 

volatilidade do PIB, o que aumenta a incerteza
12

 e tem efeitos prejudiciais sobre o 

investimento e o crescimento de longo prazo.  

Neste sentido, uma estratégia para tais países alcançarem o desenvolvimento é 

aumentar a parcela de mercado e diversificar na direção de produtos intensivos em 

tecnologias mais avançadas, na medida em que possibilitam maiores adaptações aos 

mercados internacionais, além de reduzir os riscos de queda nos preços dos produtos 

que geralmente exportam (commodities), decorrentes do grande número de países que 

ofertam os mesmos produtos (OCAMPO e PARRA, 2006; 2007). 

No caso dos países grandes, Medeiros e Serrano (2001) ainda acentuam a 

importância da implantação do setor de bens de capital, em decorrência de redução nos 

vazamentos dos efeitos multiplicadores e aceleradores de uma expansão dos 

componentes finais da demanda agregada, além de possibilitar uma melhora no balanço 

de pagamentos. Retomam, assim, a perspectiva desenvolvimentista de Nurkse (1953) e 

Rosenstein-Rodan (1949) do tema.  

Em relação ao papel do setor industrial como motor do crescimento – uma das 

teses centrais do argumento de Kaldor em favor da industrialização – Dasgutpa e Singh 

(2006) observam que atualmente os países em desenvolvimento começam a se 

desindustrializar antes da indústria adquirir certo grau de produtividade, e a participação 

da indústria no PIB começa a cair a um nível de renda per capita muito mais baixo do 

que os níveis verificados anteriormente.  

                                                           
12

 Note que os autores acima relacionados consideram que o investimento é determinado pelo grau de 

incerteza, variável esta que não aparece na determinação do investimento dos modelos de Kaldor e 

Thirlwall, sendo o investimento determinado pela teoria do supermultiplicador de Hicks (1950). 
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No entanto, ainda argumentam que desindustrialização – entendida como a 

contrapartida do aumento da participação dos serviços no PIB – não será ruim se 

representar uma adaptação a mudanças em gostos e tecnologias (caso da Índia) ao invés 

de uma condição patológica (como no caso da América Latina e África).  

Os sinais de desindustrialização nestes países são preocupantes (tanto em termos 

de emprego quanto de produto), pois implicam que parte importante do trabalho 

excedente permanecerá na agricultura ou migrará para o setor de serviços, que nestes 

países ainda possuem características precárias.  

 

2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O presente trabalho teve como preocupação central a discussão e a comparação 

das hipóteses que norteiam os modelos de crescimento com restrição externa, 

explicitamente o de Kaldor (1970) e o de Thirlwall (1979). Posteriormente realizou-se 

uma comparação entre os resultados gerais de cada um dos modelos. Além disto, 

apresentamos algumas contribuições recentes em relação ao tema.  

É pertinente afirmar que mesmo os modelos apresentando hipóteses comuns – 

como o fato de ambos se tratarem de modelos heterodoxos, que rejeitam os mecanismos 

automáticos de ajuste do balanço de pagamentos encontrados na teoria convencional; a 

elasticidade-renda da demanda segue a hipótese da curva de Engel; o investimento 

segue a teoria do supermultiplicador de Hicks; e as funções exportação e importação 

seguem o formato exponencial – algumas hipóteses dos modelos são diferentes, como a 

não validade da PPC e a obediência à condição de Marshall-Lerner em Kaldor, que faz 

com que surja outro mecanismo que opera sobre o crescimento, que não está presente 

em Thirlwall: a Lei de Verdoorn. Desta forma, a consideração ou não de tais hipóteses 

causa as divergências nos resultados entre os modelos.  

Como foi visto, das variáveis taxa de câmbio, elasticidade-preço das 

exportações, elasticidade-renda das exportações e taxa de crescimento da renda do resto 

do mundo, que afetam a taxa de crescimento das exportações em Kaldor, só as duas 

últimas afetam esta taxa em Thirlwall. 

Neste sentido, as contribuições de Kaldor à teoria do crescimento econômico 

incidem na relação que o autor faz entre o aumento da produtividade no setor industrial 

e taxas mais elevadas de crescimento de uma economia. Isto determina a especialização 
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produtiva da economia, e tem efeitos cumulativos sobre o crescimento. Já Thirlwall tem 

seu foco na estrutura produtiva, que determina a elasticidade-renda das exportações e 

das importações de um país, tendo como conseqüência a divergência entre as taxas de 

crescimento dos países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

 Pode-se concluir que os modelos de crescimento com restrição externa podem 

ser utilizados na análise dos fatores que contribuem para as baixas taxas de crescimento 

das economias subdesenvolvidas, bem como as elevadas taxas de inflação evidenciadas 

em várias décadas nestes países. Assim, em ambos os modelos, as políticas de 

promoção das exportações são incentivadas na tentativa de reduzir, e até mesmo 

eliminar, as divergências entre tais países.  
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CAPÍTULO 2 

 

3. COMÉRCIO INTERNACIONAL, PADRÕES DE ESPECIALIZAÇÃO E 

INDUSTRIALIZAÇÃO: um estudo de caso das exportações do BRIC (1980 - 

2012). 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos o BRIC
13

– sigla do grupo de países ao qual pertencem o 

Brasil, Rússia, Índia e China – vem ganhando destaque no cenário internacional, tanto 

no âmbito econômico quanto na influência da política externa. Este agrupamento, antes 

apenas citado nos meios acadêmicos, tem motivado a discussão sobre a relevância de 

acordos bilaterais e multilaterais no âmbito da política internacional.  

Não se trata de um bloco econômico, entretanto os países que compõem este 

grupo, além de serem considerados em desenvolvimento, apresentam algumas 

semelhanças quando observadas as dimensões territoriais, as elevadas taxas de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e o crescente peso que suas economias 

assumiram na economia mundial durante a década passada (BAUMANN, ARAÚJO E 

FERREIRA, 2010). 

Nos anos 2000, tais países emergentes tiveram ampla contribuição na elevação 

da produção mundial, ajudando a reduzir os efeitos da crise financeira, iniciada em 

2008, que atingiu o mundo, principalmente os países desenvolvidos. Entretanto, no 

início desta década, o desempenho do PIB destes países apresentou brusca 

desaceleração. Contudo não se sabe se este movimento é apenas temporário, ou algo 

duradouro (THE ECONOMIST, 2013). 

A trajetória de crescimento vivenciada pela China (com maior destaque) e pela 

Índia nos últimos 30 anos desperta interesse de muitos estudiosos, visto que, na década 

de 1970, a China cresceu em média 5% ao ano (a.a), ao passo que no período entre 2001 

e 2010 apresentou taxas médias de crescimento em torno de 11%. Já a Índia, que 

cresceu aproximadamente 3% a.a na década de 1970, apresentou crescimento médio de 

7,8% a.a no período entre 2001 e 2010.  

                                                           
13

 Termo formulado por Jim O´Neill (2001), diretor da Goldman Sachs. 
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No tocante a Rússia, sua trajetória de crescimento foi ainda mais distinta das 

demais, na medida em que saltou de uma taxa de crescimento média negativa (de -3,6% 

a.a) no período após a dissolução da União Soviética, na década de 1990, para uma taxa 

de crescimento média de 5% a.a no período 2001-2010.   

No caso brasileiro, no período entre 1890 e 1980, o crescimento do PIB 

mostrou-se bastante significativo, sendo observada por Maddison (2001) como a 

economia que apresentou a maior taxa de crescimento quando comparada às demais 

nações. Ao considerar-se apenas a década de 1970, a taxa de crescimento média do PIB 

foi 8,5% anual.  

Porém, o declínio da taxa de crescimento no período de 1980 a 2000 para um 

valor próximo a um terço da média anterior marca uma perda de posição relativa 

perante outros países. Na década de 1980, o Brasil registrou um crescimento do PIB real 

médio de 1,7% anual. 

 

 
Gráfico 2: Taxa de crescimento do PIB real (em %); BRIC, 1990-2012 

Fonte: World Development Indicators Database (2013). 

 

Observa-se a partir de 2009, conforme exposto no Gráfico 2, uma desaceleração 

das taxas de crescimento de todos os BRIC, com exceção do ano de 2010. O curso de 

crescimento da década passada apontava para os possíveis sinais de recuperação da 

economia brasileira às taxas seculares, entretanto, tal desaceleração faz-nos lembrar dos 

problemas enfrentados pelo Brasil para manter um crescimento econômico acelerado no 

longo prazo.  

Ainda analisando o Gráfico 2, parece correto afirmar que as divergências nas taxas de 

crescimento não constituem-se exclusividade da relação entre os países desenvolvidos e 
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os países em desenvolvimento. Tal divergência ocorre também entre os próprios países 

em desenvolvimento, como no caso dos BRIC. Neste contexto, o objetivo central deste 

ensaio é observar o padrão de especialização destas economias, com foco no papel das 

exportações para o desenvolvimento econômico, entre 1980 e 2012.  

Tem-se por hipótese a idéia de que os países que melhor utilizaram as 

exportações como componente estratégico da política de desenvolvimento 

obtiveram melhora na restrição externa e no próprio desempenho em termos de 

crescimento. 

A justificativa deste estudo consiste na importância de compreender as 

semelhanças e diferenças entre os BRIC, dada a relevância que tais economias vêm 

adquirindo no âmbito internacional e suas elevadas taxas de crescimento nas últimas 

duas décadas.  

A metodologia utilizada consiste na pesquisa explicativa de delineamento 

bibliográfico e documental. As fontes dos dados são secundárias, retiradas 

principalmente da UNCTAD (2013) e do World Development Indicators Online (2013).  

O presente trabalho possui quatro seções, incluindo esta introdução. Na próxima 

seção discute-se o pensamento de Prebisch (1949) e Singer (1950), onde a 

industrialização é vista como “elemento propulsor do desenvolvimento econômico”, as 

contribuições heterodoxas à teoria do desenvolvimento, bem como as contribuições 

atuais em defesa da industrialização para reduzir a vulnerabilidade externa. Na terceira 

seção faz-se uma análise da importância do setor industrial para os países que 

pertencem ao BRIC e a relevância da composição das exportações como forma de 

auferirem maiores taxas de crescimento. Breves considerações finais compõem a quarta 

e última seção.  

  

3.2 COMÉRCIO INTERNACIONAL E PADRÕES DE ESPECIALIZAÇÃO 

3.2.1 Precursores da idéia da industrialização como “elemento propulsor do 

desenvolvimento econômico” 
 

A importância do comércio internacional para o crescimento econômico é objeto 

de discussão desde os primórdios mercantilistas, passando pelos economistas clássicos 

como Smith (1776) e Ricardo (1817) e prosseguindo até os dias de hoje. O padrão de 

especialização constitui-se um dos determinantes básicos da inserção externa de uma 

economia no comércio internacional. A construção de uma inserção adequada, por sua 
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vez, como se arguirá, é um componente fundamental de uma estratégia vitoriosa de 

desenvolvimento.  

Diferente do que propõe a corrente convencional, as idéias exploradas nas linhas 

seguintes questionam a capacidade dos mecanismos equilibradores proporcionados pelo 

livre comércio internacional de conduzir as economias ao equilíbrio dos respectivos 

Saldos em Transações Correntes (STC). Assim, de acordo com o referencial teórico 

aqui adotado, existe a possibilidade de que tais mecanismos promovam o crescimento 

do Passivo Externo Líquido (PEL) por trajetórias insustentáveis, ocasionando 

eventualmente uma crise de endividamento externo de graves consequências. 

Para o pensamento neoclássico, os preços relativos refletem inteiramente o grau 

de escassez dos fatores de produção, bem como opera o princípio da plena substituição 

destes fatores. No caso dos países menos desenvolvidos, Jones (2000) observa que 

tendem a crescer mais rapidamente que os países desenvolvidos, reduzindo a distância 

existente entre eles.  

Desta maneira, haveria uma tendência à convergência entre os países, caso não 

ocorresse intervenções do Estado nos mecanismos de mercado. Na abordagem exposta 

nesta seção apresentam-se os argumentos a favor da tendência à polarização entre as 

taxas de crescimento de países e regiões, e não o contrário.  

As contribuições de Singer (1950) já observavam a relevância das variações no 

comércio internacional para os países denominados subdesenvolvidos, na medida em 

que estas afetavam intensamente suas rendas. Entretanto, seria necessário observar a 

participação deste comércio sobre a renda nacional.  

Nestas economias a produtividade do trabalho tende a ser bastante distinta entre 

as atividades exportadoras e os setores relacionados ao consumo interno. Geralmente 

dedicam-se a exportações agrícolas, havendo a necessidade de importar produtos de alta 

tecnologia para complementar a produção doméstica.  

Singer (1950) ainda esboça sérias críticas ao padrão de especialização destas 

economias, pois, na medida em que importam produtos de maior intensidade 

tecnológica, perdem a oportunidade de se apropriar dos ganhos do progresso 

tecnológico. Resulta que os efeitos dos investimentos são transferidos para os países dos 

quais importam e, historicamente, tem-se uma tendência de piora dos termos de troca.   

No que concerne ao progresso técnico, o autor argumenta que este favorece as 

manufaturas, por possuírem elasticidade renda da demanda mais elevadas, em 

detrimento dos produtos agrícolas, que possuem baixa elasticidade renda. Neste viés, 
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geralmente, países mais pobres dispõem de uma estrutura produtiva relativamente mais 

atrasada, apresentando, assim, uma tendência à especialização na produção e exportação 

de bens de baixo conteúdo inovativo e tecnológico
14

. 

Deve-se também lembrar que tais países geralmente apresentam uma maior 

propensão a importar produtos industrializados, intensivos em tecnologia, que 

apresentam alta elasticidade renda, ou seja, quando a economia doméstica cresce, as 

importações por estes produtos aumentam mais rapidamente que sua produção.  

Tal discussão também é realizada por Prebisch (1949), assim como por Furtado 

(1961; 1969), autores nos quais o desenvolvimento industrial foi visto como caminho 

para o desenvolvimento econômico e social, considerando a indústria como “elemento 

propulsor do desenvolvimento”.  

Observando o caso específico da América Latina, Prebisch (1949) argumenta 

que o progresso técnico é em grande parte incorporado nas máquinas e equipamentos. 

Neste sentido, o crescimento pela via da industrialização é uma forma de incorporar o 

progresso técnico mais rapidamente, sendo os países que têm por base a produção 

primária incapazes de reter os frutos deste progresso. Sendo assim, a principal fonte do 

crescimento econômico não é o comércio exterior, e sim a industrialização. 

3.2.2 Contribuições heterodoxas à teoria do crescimento liderado pelas 

exportações 

A teoria heterodoxa do crescimento econômico recebeu expressiva contribuição 

no trabalho de Thirlwall (1979). A restrição externa ao crescimento das economias em 

desenvolvimento foi o foco de sua análise, assim como a explicação das divergências 

entre as taxas de crescimento dos países. Segundo o autor, as elasticidades-renda das 

exportações e das importações têm um papel fundamental na eliminação de tais 

restrições, bem como na explicação da tendência a polarização verificada nestas 

economias.  

Neste contexto, nos países periféricos, a restrição do balanço de pagamentos 

seria o maior obstáculo encontrado ao crescimento da demanda agregada.  

Grosso modo, Thirlwall apresenta um modelo teórico onde a taxa de 

crescimento de longo prazo (gBP) é dada pela taxa de crescimento do produto mundial 

(z), multiplicada pela elasticidade renda da demanda por exportações () e dividida pela 

elasticidade renda da demanda por importações ().  

                                                           
14

 Estes produtos apresentam baixa elasticidade renda, normalmente menor que 1. 
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      (2.1) 

 

Considerando exógena a taxa de crescimento do produto mundial, as variáveis 

chaves na execução da política econômica são as elasticidades renda da demanda por 

exportações e por importações. Cumpre frisar que os países que exportam produtos de 

baixa elasticidade renda (países em desenvolvimento), e importam produtos de alta 

elasticidade renda (geralmente dos países desenvolvidos), necessariamente crescerão 

menos do que a média da economia mundial. Dessa maneira, caso a estrutura produtiva 

do país não seja modificada, haveria uma tendência para que a distância entre as 

economias desenvolvidas e em desenvolvimento aumente cada vez mais.  

Os efeitos de longo prazo da continuidade de tal performance é a explicação de 

Thirlwall para a chamada tendência à polarização, visto que no longo prazo taxas de 

crescimento diferenciadas fazem com que a distância da renda real entre países ricos e 

pobres tenda a continuar aumentando.  

Outra valiosa contribuição de Thirlwall é a explicação da restrição ao 

crescimento econômico. Caso uma economia insista em crescer acima do limite 

possibilitado pelo equilíbrio de suas contas externas, no longo prazo haveria uma 

escassez de divisas, sendo necessário recorrer a empréstimos externos consecutivos e 

crescentes. Assim, existiriam países que precisariam conter seu crescimento em 

decorrência desta restrição, mesmo apresentando capacidade ociosa e mão de obra 

excedente. Há, pois, um limite ao déficit em transações correntes como proporção do 

PIB além do qual os mercados financeiros se inquietam e o país ficaria impossibilitado 

de atrair mais financiamento externo (Thirlwall, 2005). Em síntese, Flingespan (2009, 

p.60) afirma que:  

 

 

“... Também conhecida como “Lei de Thirlwall”, ela tem como referência um 

contexto de restrições ao financiamento do Balanço de Pagamentos, em que 

as exportações têm que crescer para gerar as divisas necessárias ao 

pagamento das importações. Estas, por sua vez, não podem se expandir muito 

em relação à renda, sob pena de gerar déficits crescentes e não financiáveis. 

Trata-se, portanto, da busca de uma combinação adequada entre crescimento, 

exportações e importações de modo que as contas externas não representem 

uma restrição ao crescimento do PIB”.  

 

 



39 

 

Nesta análise, o conteúdo das exportações é relevante e sua elasticidade renda 

(determinada pela estrutura produtiva de cada país) pode restringir a obtenção de 

maiores taxas de crescimento econômico.  

Ainda neste contexto, a abordagem de Kaldor (1970) sobre a teoria do 

crescimento econômico considera que este também é liderado pela demanda, entretanto 

o foco de sua análise tem um caráter especificamente setorial.  

Partindo deste princípio, Kaldor observa o setor industrial como o mais 

dinâmico e o responsável pelo progresso técnico. Para ele parece acertado que neste 

setor as inovações ocorrem mais rapidamente e os ganhos de produtividade contribuem 

para o crescimento econômico (FEIJÓ e CARVALHO, 2002).  

É preciso ressaltar que Kaldor identifica alguns fatos estilizados na economia, 

conforme exposto por Thirlwall (1996) e Dasgupta e Singh (2006), quais sejam: 1) o 

produto per capita cresce ao longo do tempo, e sua taxa de crescimento não tende a 

diminuir; 2) o capital físico por trabalhador cresce ao longo do tempo; 3) a taxa de 

retorno do capital é praticamente constante; 4) a razão capital físico/produto é 

praticamente constante; 5) a taxa de crescimento do produto per capita difere entre os 

países. 

No que tange às contribuições para a análise das divergências entre as taxas de 

crescimento das economias, Kaldor apresenta três leis fundamentais, também 

conhecidas na literatura sobre o crescimento econômico como leis de Kaldor: 1) a 

indústria de transformação se apresenta como motor do crescimento de longo prazo das 

economias, sendo que 2) o próprio crescimento econômico induz ao aumento da 

produtividade industrial através dos retornos dinâmicos de escala, e 3) o crescimento da 

produção induz o crescimento da produtividade fora do setor industrial, absorvendo 

recursos de baixa produtividade de outros setores (THIRLWALL, 1996).  

Note que, por trás destas leis, podemos verificar o “princípio da causação 

circular e cumulativa” proposto por Myrdal (1957). Dessa maneira, um país que cresce 

mais rapidamente acaba colhendo os frutos na forma de crescimento acelerado da 

produtividade industrial, sendo esta repassada e absorvida por outros setores da 

economia. Caso um país não desfrute inicialmente de tal crescimento, poderá apresentar 

taxas de crescimento cada vez mais baixas (de forma cumulativa), sendo que, no longo 

prazo, as divergências de sua taxa de crescimento em relação às demais economias 

podem aumentar de forma contínua.  
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A idéia geral do pensamento de Kaldor estabelece uma relação direta entre a 

taxa de crescimento das exportações e o crescimento da produção real, sendo a relação 

de causalidade da primeira para a segunda, dado o parâmetro
15

 que mede a elasticidade 

desta relação. 

O cerne do modelo consiste em encontrar uma taxa de crescimento econômico 

compatível com o equilíbrio do Balanço de Pagamentos.  

Cumpre frisar que, diferentemente do modelo proposto por Thirlwall, em Kaldor 

as desvalorizações contínuas do câmbio nominal, capazes de gerar desvalorizações 

também contínuas no câmbio real, afetam positivamente a taxa de crescimento das 

exportações e, por conseqüência, a taxa de crescimento do produto real de longo prazo. 

Isto é decorrente da não aceitação da condição de Paridade do Poder de Compra no 

longo prazo, conforme Lourenço et al, (2009).  

Neste contexto, as variações na taxa de câmbio de um país melhorariam sua 

balança comercial, na medida em que se supõe que a condição de Marshall-Lerner é 

obedecida. Além disto, ao assumir a existência de retornos crescentes, o setor industrial 

– especialmente ligado às exportações – passa a ser o mais produtivo em decorrência da 

consequente redução dos custos. Assim, neste modelo a elevação da taxa de crescimento 

das exportações proporciona uma maior taxa de crescimento da economia, afetando-a 

mediante mecanismo similar ao multiplicador de comércio externo (HARROD, 1939). 

Cabe ainda ressaltar que as exportações podem exercer a liderança do crescimento 

também como componente de expansão da demanda autônoma, desencadeando, além 

dos tradicionais efeitos multiplicadores, também efeitos sobre o investimento similares 

aos do modelo do acelerador proposto por Hicks (1950).  

Em linhas gerais, a principal causa para a elevação na taxa de crescimento da 

economia é o aumento da taxa de crescimento das exportações. Tal argumento se baseia 

no aumento da produtividade industrial. Segundo Kaldor, baseado na Lei de Verdoorn, 

o aumento na taxa de crescimento da economia eleva a taxa de crescimento da 

produtividade. Isto possibilita uma queda na inflação interna, e como não se considera a 

PPC válida, a taxa real de câmbio é afetada pelas variações nos preços, gerando 

desvalorização cambial. Como a condição de Marshall-Lerner é obedecida, a taxa de 

crescimento das exportações responde positivamente, dando origem a um novo 

                                                           
15

Tal parâmetro está relacionado ao comportamento das importações.  
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movimento cumulativo da taxa de crescimento do PIB e da produtividade (causação 

cumulativa).  

Observe que a produtividade é endógena e depende parcialmente do progresso 

técnico autônomo e, em boa medida, do induzido. A economia que apresenta maior 

produtividade se apropria dos ganhos dinâmicos de escala, sendo esta a variável-chave 

do modelo na explicação das diferentes taxas de crescimento entre os países (tendência 

à polarização).  

No que concerne à restrição do Balanço de Pagamentos, esta não aparece 

explicitamente no modelo, estando implícita na variável que mede a sensibilidade da 

resposta da taxa de crescimento do PIB à variação na taxa de crescimento das 

exportações, assim como a taxa de crescimento compatível se relaciona inversamente 

com a elasticidade renda das importações (FREITAS, 2002; 2003). Quanto maior o 

setor de produção de bens de capital do país, menor é a elasticidade renda de suas 

importações, o que por sua vez permite uma taxa de crescimento compatível com o 

equilíbrio do balanço de pagamentos mais elevada. 

Note também que, diferentemente do que propõe a corrente convencional, nos 

manuais de macroeconomia de Burda e Wyplosz (2009) e Blanchard (2011), por 

exemplo, os mecanismos automáticos da economia não conduzem ao equilíbrio do 

Saldo em Transações Correntes (STC) e não há qualquer tendência à convergência.  

Em síntese, as exportações desempenham um papel essencial em cada um dos 

modelos acima expostos, por ser a única variável da demanda agregada capaz de crescer 

sem impor limites à restrição externa, pelo contrário, ela permite a ampliação da taxa de 

crescimento compatível com a restrição do balanço de pagamentos, dependendo de seu 

conteúdo tecnológico
16

.  

Neste sentido, o conteúdo tecnológico das exportações e das importações nas 

economias em desenvolvimento torna-se relevante, na medida em que permite tal folga 

externa, reduzindo ademais a dependência que estas economias possuem de um cenário 

externo particularmente favorável. 

                                                           
16

Repare contudo um detalhe específico do modelo de Kaldor: a expansão que caracteriza o círculo 

virtuoso cumulativo pode ter como “gatilho” a expansão de uma variável autônoma de demanda 

doméstica, desde que as condições iniciais do balanço de pagamentos o permitam. Os ganhos dinâmicos 

de escala daí resultantes poderiam perfeitamente espraiar-se aos setores industriais exportadores, 

colocando então em marcha um processo de crescimento mais sustentável. 



42 

 

Logo, este referencial teórico parece útil ao entendimento da situação atual do 

Brasil em relação às demais economias em desenvolvimento, principalmente os demais 

BRIC.  

 

3.3 ESTRUTURA PRODUTIVA E DESEMPENHO DAS EXPORTAÇÕES DOS 

BRIC (1980-2012) 

 

No decorrer dos últimos 30 anos, o valor adicionado dos setores produtivos da 

economia no PIB dos BRIC passou por modificações relevantes.  

Gráfico 3: Valor adicionado por setor (% do PIB); BRIC; 1980-2012. 

Fonte: World Development Indicators Database (2013). 

 

 

Conforme demonstra o Gráfico 3, ao analisarmos a composição do PIB por 

setor, a economia brasileira atravessou substanciais modificações em sua estrutura 

produtiva. Entre as décadas de 1980 e 2010, a agricultura reduziu sua participação pela 

metade (de 11% para 5,7%, em média), acompanhada pela indústria (de 43% para 

27%). No entanto, o setor de serviços elevou-se 20 pontos percentuais (p.p.) no mesmo 

período (passando de 45% para 66% do valor adicionado ao PIB).  

A China apresenta uma trajetória bastante distinta das demais economias que 

compõem o grupo. Desde as reformas de Deng Xiaoping em 1978
17

, a economia 

                                                           
17

 Não é objetivo deste trabalho examinar as reformas vivenciadas pela China a partir de 1978 e sua 

performance de crescimento. Valiosas contribuições acerca desse aspecto são encontradas em Medeiros 

(1999; 2008; 2010).  
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chinesa vivenciou um significativo processo de industrialização, com pesados 

investimentos estatais em setores específicos, especialmente aqueles relacionados com 

as exportações, como a criação das Zonas Econômicas Especiais (ZEE). Deste modo, na 

década atual, a participação do setor agrícola foi reduzida para aproximadamente um 

terço da verificada na década 1980, reduzindo sua participação de 29% para 

aproximadamente 10% no início de 2010, dando lugar à indústria, que saiu de 42% para 

52% do PIB. O setor de serviços também elevou sua participação, passando de 26% 

para 43%, considerando o mesmo período.  

Na Índia, a agricultura e os serviços participavam em aproximadamente 31% e 

42% do PIB, na década de 1980, respectivamente. No entanto, no decorrer de 30 anos, 

passaram a apresentar trajetórias significativamente distintas. No caso da agricultura, 

sua participação foi reduzida para 17%. Já os serviços saltaram para aproximadamente 

55% no início da década. A indústria, por sua vez, seguiu uma trajetória constante, 

próxima dos 26% em todo o período.  

Finalmente, a Rússia quase dobrou a participação do setor de serviços no PIB, 

saído de 32% nos anos de 1980, para aproximadamente 60% na presente década. Tanto 

a indústria como a agricultura reduziram suas participações (que eram 50% e 16%, nos 

anos 80, para 36% e 4,1%, na década de 2010, respectivamente). Atualmente, a Rússia 

apresenta pesados investimentos em tecnologias relacionadas a produtos militares e 

energia (MEDEIROS, 2008).  

O Gráfico 3 nos permite obter algumas conclusões: a) apenas no caso da 

economia chinesa, a participação do setor de serviços é menor do que a dos demais 

setores; b) em todos os países que compõem o BRIC, a agricultura apresenta a menor 

participação atualmente; c) O Brasil e a Rússia têm apresentado uma trajetória de perda 

na participação relativa da indústria no PIB, no entanto no Brasil tal participação é ainda 

menor.  
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Gráfico 4: Valor adicionado da Indústria de transformação (% do PIB); BRIC, 1980-2012. 

Fonte: World Development Indicators Database (2013). 

 

Face ao exposto, o valor adicionado da indústria no PIB teve um comportamento 

assimétrico entre os BRIC. Observando especificamente o desempenho da indústria de 

transformação no Gráfico 4,  desde a década de 1980, o Brasil apresenta queda 

persistente neste segmento. Atualmente esta indústria representa a metade da 

participação no início dos anos 80. Neste contexto, o Brasil sai de um patamar elevado, 

próximo ao chinês, igualando-se aos demais BRIC, com participação em torno de 15%.  

Não obstante, em se tratando da China, mesmo caindo 10 pontos percentuais, a 

indústria de transformação continua tendo elevada participação no PIB 

(aproximadamente 30%). Já os dados disponíveis a partir de 2003 para a Rússia 

mostram uma trajetória constante desta variável, tal fato também pode ser observado no 

caso da economia indiana. Entretanto, vale lembrar que na Rússia a indústria extrativa é 

muito forte, e deve ser desmembrada da indústria de transformação para que se tenha 

uma análise mais real do atual estágio desta última.  

 Na perspectiva de Kaldor (1970), a indústria de transformação tem um papel 

importante no crescimento de longo prazo de uma economia, na medida em que é o 

setor mais dinâmico, onde o progresso técnico ocorre rapidamente. Isto permite o 

aumento da produtividade da economia, com efeitos cumulativos sobre os demais 

setores.  

Neste viés, a análise acima mostra que atualmente a economia que tem ampliado 

mais rapidamente a indústria de transformação é a chinesa, e a performance do seu PIB 

é consistente com o argumento de Kaldor.   
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A análise de suas respectivas taxas de formação bruta de capital fixo
18

 (FBCF) 

em percentual do PIB nos ajuda a entender o comportamento da indústria de 

transformação. Atualmente, a FBCF representa 45% do PIB chinês, a participação mais 

elevada entre os BRIC (Gráfico 5).  

No que concerne à Índia, a FBCF ocupa atualmente a segunda maior 

participação entre os países emergentes selecionados. Este indicador quase dobrou, 

saindo de 17% em 1980 para algo em torno de 32% em 2012.  

A partir de 2000 a FBCF do Brasil é a menor entre o BRIC, em torno de 20% em 

média. O desempenho desta variável na Rússia apresentou trajetória decrescente ao 

longo do tempo, com sinais de recuperação a partir de 2001, chegando atualmente aos 

22% do PIB.  

 

Gráfico 5: Formação Bruta de Capital Fixo (% do PIB); BRIC, 1980-2012. 

Fonte: World Development Indicators Database (2013). 

 

No que tange à importância adquirida pelo BRIC no cenário internacional, 

Baumann, Araújo e Ferreira (2010) revelam que a participação das exportações chinesas 

no comércio mundial merece destaque, na medida em que aumentou aproximadamente 

cinco vezes na última década (passaram de 1,6% em 1990 para 7,7% em 2008).  

Não obstante, nos demais países pertencentes ao grupo esta participação pouco 

se alterou. No caso brasileiro, a participação aumentou em 0,1 p.p. (passando de 0,9% 

em 1990 para 1% em 2008). A Rússia apresentou tendência semelhante à brasileira, 

elevando sua participação em 0,2 p.p. no mesmo período (de 2,1% para 2,3%). Já a 

Índia aumentou em três vezes sua participação (de 0,5% em 1990 para 1,4% em 2008), 

entretanto continua com uma participação pouco significativa.  
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 Considerada como proxy da taxa de investimento.  
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A participação das importações chinesas e indianas no comércio mundial seguiu 

trajetória semelhante às exportações: a China aumentou sua participação em 

aproximadamente 5 vezes (passou de 1,3% em 1990 para 6,0% em 2008) e a Índia 

elevou sua participação 3 vezes (de 0,6% em 1990 para 1,7% em 2008). O Brasil 

ampliou sua participação em 1,2 vezes, no entanto representa menos de 1% do comércio 

mundial (passando de 0,7% em 1990 para 0,9% em 2008). Das economias analisadas a 

Rússia foi a única cuja participação foi reduzida (de 2,1% em 1990 para 1,6% em 2008).  

 

Tabela 1: Participação das exportações de bens e serviços  

(% do PIB) BRIC, 1970-2012. 

 Década 

1970 

Década 

1980 

Década 

1990 

Década 

2000 

Década 

2010 

Brasil 7,5 10,1 8,5 13,4 11,9 

China 4,7 13,0 21,6 34,3 31 

Índia 5,3 6,0 10,0 17,6 23,2 

Rússia n.d. n.d. 31,4 34,3 29,6 
Fonte: World Development Indicators Database (2013).  

n.d.: não disponível.  

 

Os dados da Tabela 1 mostram a participação das exportações de bens e serviços 

no PIB de cada país, no período 1970-2012. No caso do Brasil, a participação das 

exportações quase dobrou nos anos 2000, entretanto sua taxa é a mais baixa dentre os 

países considerados, e representa aproximadamente um terço das participações da 

Rússia e da China, e a metade da indiana no período recente.  

A Rússia e a China são os países que apresentam participações mais elevadas em 

relação ao grupo, no entanto no caso da Rússia, os dados para as décadas de 1970 e 

1980 não se encontram disponíveis para comparações. Observando o caso chinês, 

verifica-se que a participação das exportações no PIB elevou-se 6,6 vezes. No que se 

refere à Índia, a participação aumentou em 4,4 vezes, entretanto é a segunda economia 

com participação mais baixa (à frente apenas do Brasil) dentre os BRIC.  
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Gráfico 6: Exportações de alta tecnologia (em % das exportações de manufaturas); 

BRIC, 1988-2009. 

Fonte: World Development Indicators Database (2013). 

 

Com base no Gráfico 6, no período entre 1988 e 2009, percebe-se que as 

exportações de alta tecnologia como percentual das exportações de manufaturas 

cresceram de forma acelerada na China (passando de 6% em 1992, para 31% em 2009). 

A Índia foi a economia que apresentou participação mais baixa (9%), assim como a 

Rússia (9%), entretanto a primeira seguiu uma trajetória constante, enquanto a segunda 

vivenciou muitas oscilações durante o período em análise. No caso do Brasil, as 

exportações de produtos de alta tecnologia representaram 14% das exportações de 

manufaturados atualmente, no entanto, chegou a atingir um pico de 19% do total das 

exportações em 2000. A Rússia apresentou dois picos, o primeiro em 2000 (17%) e 

outro em 2002 (20%).  

Como o foco desta análise é a economia brasileira, pode-se afirmar que fica 

patente que o padrão de especialização brasileiro não é constituído por produtos de alta 

tecnologia, onde o minério de ferro, soja e petróleo correspondem a 70% da pauta 

exportadora do Brasil (IBGE, 2011). Desta forma, as exportações são intensivas em 

recursos naturais e commodities, diferentemente da pauta exportadora da China, 

intensiva em manufaturas e tecnologia da informação.  
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Gráfico 7: Exportações e Importações de manufaturas (% das exportações e importações totais); 

BRIC, 1980-2012.  

Fonte: World Development Indicators Database (2013). 

 

A China se destaca na medida em que, desde 2000, os termos de troca foram 

desfavoráveis às suas exportações, o que, entretanto, não a impediu de atingir o status 

de maior exportadora mundial. Tal performance se deve às elevadas elasticidades renda 

de suas exportações, conforme ela foi promovendo políticas econômicas voltadas à 

gradual elevação da sofisticação de sua estrutura produtiva, cujos impactos são visíveis 

no Gráfico 7. Em contrapartida, o coeficiente de importação chinês é elevado, pois a 

mesma importa do Japão e de outros países asiáticos produtos fragmentados da cadeia 

produtiva na área de tecnologia de informação, ficando responsável pela montagem e 

reprocessamento das exportações (MEDEIROS, 2010).  

Atualmente, a China é a maior exportadora do mundo e ocupa a posição de 

segunda maior importadora mundial, entretanto ela não é a maior produtora. Isto 

desperta atenção, pois a parcela das exportações chinesas no produto mundial é 

superior a parcela da produção industrial chinesa no produto mundial (MEDEIROS, 

2010).  

No tocante à Rússia, o padrão de especialização é voltado para as exportações de 

commodities (principalmente energéticas), e a elevação nos preços destas na década de 

2000 tem contribuído para a significativa expansão econômica vivenciada no período 

recente. Assim, mesmo após enfrentar uma grave depressão na década de 1990, 

decorrente do esfacelamento da URSS, a partir de 1999, o aumento dos preços do 

petróleo e uma conjuntura internacional favorável contribuíram para recuperação nas 

taxas de crescimento do PIB e para o aumento das exportações (CARVALHO, 2009).  

A Índia apresentou significativas mudanças na composição de suas exportações 

desde o início das reformas em 1991. De acordo com Leão e Oliveira (2010), as 
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transformações nesta composição podem ser divididas em duas fases: na primeira, a 

composição das exportações de todos os tipos de produtos ficou constante (1995 a 

2002); entretanto, na segunda fase, os setores básicos e outros manufaturados 

continuaram liderando as exportações, porém os setores de combustível e máquinas e 

equipamentos foram os que mais cresceram.  

Para se ter uma idéia do estado do Brasil em relação aos demais países que 

compõem o BRIC, no que tange aos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D), pode-se observar os dados acerca dos respectivos sistemas nacionais de 

inovação, conforme exposto por Lastres et al (2007, p.16).  

A Rússia apresenta forte posição relativa no que concerne ao investimento em 

educação superior, com poderoso sistema científico, particularmente dedicado às 

atividades espaciais e relacionadas à defesa, além de apresentar expansão nos gastos em 

P&D. 

Já a Índia tem se destacado pela alta qualidade do sistema científico (e em 

expansão), entretanto com P&D industrial relativamente modesta. Os recursos humanos 

presentes são de alta qualidade e capacitações produtivas particularmente em 

tecnologias da informação.  

Observando a China verifica-se um acúmulo de capacitações produtivas e 

inovativas com esforço em atividades de P&D crescendo a taxas elevadas, com ênfase 

nos setores hi-tech. 

No Brasil, o sistema científico tem se qualificado. No entanto, as atividades de 

P&D são bastante desiguais, com sucessos em áreas específicas (aeroespacial, energia, 

mineração, metalurgia e agronegócios). A partir da década de 1990 houve uma 

fragilização e desarticulação de alguns sistemas de inovação. 

Ainda segundo Lastres (2007, p.17), os principais problemas encontrados no 

sistema de inovação brasileiro são:  

  

 

“a‘fraca’ performance competitiva com significativas fragilidades na 

produção e na exportação em setores de alto valor agregado e alto conteúdo 

tecnológico; mudanças patrimoniais significativas em diversos setores, com 

perda de participação de capital nacional; vulnerabilidade financeira dos 

grupos de capital nacional, resultado do alto custo do capital e inexistência ou 

ineficácia de mecanismos de financiamento de longo prazo”. 
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Fica sugerido pela experiência chinesa o aproveitamento das oportunidades
19

 e a 

utilização da folga externa para a promoção de modificações relevantes na estrutura 

produtiva de sua economia. Isto permitiu a intensificação das exportações de bens com 

maior conteúdo tecnológico
20

.  

Deste modo, a economia chinesa, além de aproveitar as oportunidades surgidas 

pela conjuntura internacional, contou (e ainda conta) com instituições internas, e 

principalmente, com muitas das políticas (senão todas) fundamentais ao 

desenvolvimento esboçadas por OCAMPO, JOMO e VOS (2007): política 

macroeconômica de suporte (sobretudo cambial), proteção seletiva a indústria nascente, 

subsídios às exportações, direcionamento do crédito, alianças estratégicas com 

multinacionais e investimento em recursos humanos.  

No caso da China, por exemplo, os vários planos qüinqüenais foram estratégicos 

e modificaram a estrutura produtiva chinesa, podendo-se citar como principais políticas: 

a criação das ZEEs; a taxa de câmbio significativamente desvalorizada; pesados 

investimentos em recursos humanos; acordos bilaterais (principalmente com o Japão) e 

com multinacionais, entre outros. Assim, os planos qüinqüenais responderam, e ainda 

respondem, às necessidades nascentes da indústria nacional em cada período 

(MEDEIROS, 2008).  

No caso do Brasil, não existe um projeto de desenvolvimento econômico, como 

verificado na China, nem tampouco uma maior integração entre as cadeias produtivas 

industriais. Mesmo com os sinais de recuperação do desempenho exportador desde 

2002, esta melhora refletiu principalmente o ambiente externo benigno (PRATES, 

2005), decorrente do crescimento da China
21

e dos Estados Unidos e da melhora nos 

termos de troca para os principais produtos de exportação da pauta brasileira.  

Seria precoce, e até mesmo exagerado, afirmar que a Índia alcançará os 

patamares da China em termos de conteúdo tecnológico das exportações no curto prazo. 

Entretanto, a FBCF (em % do PIB) da Índia é a segunda mais alta (em torno de 30%) 

entre os países que compõem os BRIC.   

 

                                                           
19

 Podendo-se citar o desenvolvimento a convite feito pelos Estados Unidos à China e a Índia.  
20

Outro caso de relativo sucesso que pode ser citado é a Coréia do Sul, entretanto não é objeto deste 

estudo. Uma análise sobre as transformações na estrutura produtiva na Coréia do Sul, bem como as 

principais políticas que propiciaram tais transformações pode ser encontrada em Coutinho (1999) e 

Canuto (1994).  
21

 Elevação na demanda por commodities necessárias à produção chinesa que se elevou 

significativamente, conforme explicitado neste artigo.  
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3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo apresentando elevadas taxas de crescimento do produto na última 

década, o comportamento das exportações, bem como seu conteúdo, tem se manifestado 

de forma distinta em cada um dos BRIC.  

A Rússia tem se recuperado após a crise da década de 1990. Contudo, pode-se 

concluir que a Rússia enfrenta hoje sérios problemas estruturais em decorrência de sua 

incapacidade de empregar civilmente a tecnologia militar que detém, e da elevada 

volatilidade decorrente das oscilações nos preços das commodities. A escassez de dados 

impediu uma análise mais profunda desta economia.  

Já a Índia tem crescido de forma bastante regular ao longo do período analisado 

e é vista como uma economia bastante promissora para os próximos anos. Sua frágil 

agricultura, porém, continua sendo seu calcanhar de Aquiles (NAGARAJ, 2008).  

Pode-se concluir que, em termos de indústria, a economia indiana não se 

encontra muito diferente da brasileira, na medida em que os dados revelam 

performances semelhantes. Na Índia a participação do valor adicionado da indústria no 

PIB é 26%, enquanto no Brasil esta participação é 27%. No que concerne às 

exportações de produtos de alta tecnologia em percentual das exportações de 

manufaturas, o Brasil apresenta resultado superior ao indiano, 14% e 9%, 

respectivamente. Entretanto, enquanto as exportações de manufaturas em percentual das 

exportações totais apresentam trajetória crescente na Índia (média de 70% entre 2000 e 

2012), no Brasil esta trajetória é decrescente (média de 47% entre 2000 e 2012), 

principalmente a partir de 2009, quando passou a representar 37% das exportações 

totais.   

A China tem continuado seu processo de industrialização, entretanto é o foco das 

políticas que mudam conforme as necessidades do setor industrial. Neste sentido, como 

já afirmava Myrdal (1957, p. 21) que, “em geral, são os países industrializados os que se 

estão industrializando mais”, a busca pela inovação neste setor é crescente.  

E finalmente, no caso do Brasil, o setor ocupa parcela cada vez menor no PIB. 

Logo, pode-se dizer que as políticas de desenvolvimento futuras devem estar acima da 

perseguição da estabilidade macroeconômica, além de políticas que visem transformar a 

estrutura produtiva em favor das exportações de maior elasticidade renda da demanda. 

Deve-se rever a forma como os saldos comerciais estão sendo auferidos, tentando 

reverter este quadro de total dependência às oscilações nos preços das commodities.  
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CAPÍTULO 3 

4. RESTRIÇÃO EXTERNA E SISTEMAS DE INOVAÇÃO: uma análise do caso 

brasileiro com base na PINTEC (2008) 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

Nos mercados globais cada vez mais se verifica a iminência de um novo tipo de 

competição, onde a criação de competências e a inovação são fundamentais para 

codificar as informações e proporcionar a difusão e o uso de conhecimentos. Um dos 

resultados desses processos é o aumento da competitividade (CASSIOLATO e 

LASTRES, 2005).  

Os esforços de alguns países em investir nestes componentes estratégicos 

proporcionaram destaque no cenário mundial, tanto na forma de gerar conhecimento, 

quanto no aproveitamento das oportunidades (COUTINHO, 2009). Neste contexto, a 

difusão de tais inovações acaba surtindo efeitos de longo prazo sobre o 

desenvolvimento econômico destas nações (BAPTISTA, 2000). 

Verifica-se nestas economias que as políticas de inovação, e notadamente o 

estágio atual de seus respectivos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI), têm sido 

fundamentais à compreensão das transformações ocorridas no cenário mundial, além de 

determinar a forma de inserção de tais economias no comércio internacional. É neste 

sentido que o processo de aprendizagem e as interações entre as empresas e as 

instituições se mostram fundamentais, contribuindo para codificar, difundir e criar 

novos conhecimentos.   

Entretanto, nas economias periféricas, o processo de difusão de tais inovações 

parece ter se dado de forma desigual ao longo do tempo, conforme observado por Jayme 

Jr. e Resende (2009). Esses autores fazem uma síntese da relação existente entre as 

causas da restrição externa ao crescimento econômico nas economias em 

desenvolvimento e sua dependência em relação ao crescimento da demanda 

internacional por seus produtos.  

Ainda segundo os mesmos autores, as economias em desenvolvimento sofrem 

desequilíbrios comerciais crescentes em decorrência da lenta e desigual geração e 

difusão do progresso técnico entre os blocos econômicos (constituídos, por um lado, 
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pelas economias desenvolvidas e, por outro, pelas economias em desenvolvimento). 

Logo, a ausência de tecnologias avançadas nas economias em desenvolvimento provoca 

graves problemas de produtividade e redução da competitividade, limitando a 

capacidade de inserção dessas economias no comércio internacional.  

Partiremos deste referencial teórico para tentar entender o estágio atual do 

desenvolvimento econômico brasileiro. Para tanto, primeiro observaremos que na 

última década a economia brasileira tem apresentado relativa recuperação nas taxas de 

crescimento econômico e de outros indicadores externos, entretanto bem aquém das 

verificadas no período 1930-80. Como as políticas e os investimentos destinados à 

inovação ainda são modestos, há a necessidade de se analisar as políticas existentes e as 

possíveis estratégias que possibilitem a ampliação destas políticas e o aumento destes 

investimentos específicos.  

Atualmente, as principais políticas de apoio à inovação no Brasil são os 

incentivos financeiros e fiscais que ocorrem de várias formas: mediante as subvenções 

econômicas, as subvenções para contratação de pesquisadores, os fundos de capital de 

risco, o Juro Zero, o Inova Brasil, o Programa Primeira Empresa Inovadora, o Fundo 

Tecnológico, além de outros programas. As principais instituições responsáveis pela 

concessão de linhas de crédito e financiamento são o BNDES – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – e a FINEP – Financiadora de Estudos e 

Projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia (AVELLAR, 2010).  

Ao analisar o desempenho inovativo os dados da PINTEC 2008
22

 revelam que 

houve um aumento na taxa de inovação, que passou de 34,4% (2003-2005), para 38,6%.  

Entretanto havia uma expectativa de que este indicador fosse maior (CAVALCANTE, 

2011), visto que a taxa de crescimento da economia subiu 11,5% de 2006 a 2008. 

Avellar (2010) apresenta que nos anos de 2006 a 2008 houve um aumento de 6,8% nos 

gastos brutos domésticos em P&D em relação ao PIB (passou de 1,02% para 1,09% do 

PIB).  

Isto posto, o objetivo deste trabalho é apontar de forma geral as políticas 

atualmente utilizadas no Brasil como instrumento de apoio/incentivo às inovações. A 

tentativa é de identificar como estas tem afetado a atual forma de inserção da economia 

brasileira no cenário internacional, bem como para o aumento da restrição e da 

vulnerabilidade externa.  

                                                           
22

Pesquisa de Inovação Tecnológica. Foram utilizados dados da Pintec 2008, pois a Pintec 2013 só será 

publicada no final deste ano.  
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Para tanto dividimos este ensaio em 5 seções, incluindo esta introdução. A 

segunda seção faz uma discussão dos principais modelos de crescimento econômico 

com restrição externa, recapitulando o pensamento de Prebisch (2000), Fajnzylber 

(1983) Kaldor (1994) e Thirlwall (1979) acerca do tema, além de realizar uma relação 

entre restrição externa, vulnerabilidade e Sistemas Nacionais de Inovação, conforme 

verificado em Jayme Jr. e Resende (2009).  

A terceira seção se preocupa em conceituar os sistemas de inovação, destacando 

sua importância para o desenvolvimento econômico de um país. 

A quarta seção faz uma análise do padrão de especialização das exportações e 

das importações brasileiras, bem como aponta as principais políticas destinadas à 

inovação.   

A última seção é composta pelas considerações finais, as quais se preocupam em 

indicar as possibilidades e potencialidades do Brasil em relação ao conteúdo 

tecnológico das exportações.  

 

4.2 OS MODELOS DE CRESCIMENTO COM RESTRIÇÃO EXTERNA: 

BREVES CONSIDERAÇÕES. 

 

Muito antes de se tornar o tema central dos modelos não convencionais de 

crescimento econômico, a preocupação com o desenvolvimento desigual entre as 

economias do centro e da periferia capitalista já era fonte de interesse do pensamento da 

CEPAL. Um dos principais fundadores do pensamento cepalino, com destaque na 

explicação das origens do subdesenvolvimento das economias latino-americanas, é Raul 

Prebisch.  

Prebisch (1949) faz uma análise de longo prazo dessas economias e conclui que 

certas especificidades estruturais determinariam o padrão de inserção internacional das 

economias do centro e da periferia, e isto explicaria o desenvolvimento desigual: as 

primeiras, dedicadas à exportação de bens com elevada elasticidade renda da demanda, 

e à importação de bens com a mesma elasticidade relativamente baixa, enquanto as 

segundas eram dotadas das características opostas.  

Isto ocasionaria outros problemas: a vulnerabilidade externa estrutural 

enfrentada pelos países da América Latina, bem como o sério desequilíbrio estrutural na 

balança de pagamentos. Somando estes problemas, se teria como conseqüência a 

deterioração dos seus termos de troca (JAYME JR. E RESENDE, 2009).  
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Tais contribuições ajudariam a entender o fenômeno do 

subdesenvolvimento e a proposta acerca de como tais países poderiam alterar 

este panorama mediante a industrialização.  

Estas economias se comportariam como a periferia do mundo e as forças 

de mercado, através da lei das vantagens comparativas, não seriam capazes de 

viabilizar o crescimento econômico. Este teria como condição sine qua non uma 

estratégia de crescimento coordenada pelo Estado, com foco na industrialização 

e no progresso técnico (BIELSCHOWSKY, 2005).  

Os trabalhos de Furtado (1983; 2003) também representam seminal 

contribuição ao pensamento estruturalista cepalino, ao analisar os impactos 

negativos que a restrição externa impunha ao crescimento da economia 

brasileira. Nesta perspectiva, salienta que o próprio processo de 

desenvolvimento nos países periféricos desencadeia uma disposição ao aumento 

do coeficiente de importação, pois, na medida em que a industrialização avança, 

eleva também a necessidade por bens de capital e de tecnologia para a produção 

(WEISS E CUNHA, 2011). Sendo esta a relação entre industrialização, 

necessidade de bens de capital e avanço tecnológico.  

Ainda de acordo com essa abordagem, algumas características estáticas e 

dinâmicas, que explicam a distinção do processo de desenvolvimento entre os 

países centrais e periféricos, são apresentadas por Rodriguez (1981, apud 

WEISS E CUNHA, 2011).   

As características estáticas referem-se: 1) às técnicas capitalistas de 

produção, na medida em que enquanto as técnicas mais avançadas penetram 

rapidamente nos países do centro, isto não ocorre nos países periféricos, 

tornando seu setor produtivo atrasado em relação ao centro; 2) às diferenças 

entre as exportações dos países centrais e periféricos, onde as exportações dos 

primeiros são constituídas por bens industrializados enquanto os últimos 

exportam produtos de origem primária
23

; 3) à difusão do progresso técnico, que 

                                                           
23

 Evidentemente, após a última onda de industrialização asiática, uma revisão desta interpretação é 

necessária, no sentido de observar que a periferia absorveu a produção de muitas das atividades 

industriais do centro. Isto, contudo, apenas recolocou a diferença estrutural entre centro e periferia, pois 

enquanto nas últimas décadas o centro se especializou em produtos industriais e serviços sofisticados, à 

periferia coube mais uma vez o papel de assumir a produção de bens industriais menos sofisticados e, 

portanto, de mais baixa elasticidade renda (MEDEIROS, 2008). Ademais, como já previa Lewis (1958), a 

entrada de países com excedente de mão de obra barata (como China e Índia) nos setores industriais 

menos sofisticados tem provocado forte efeito adverso sobre os preços relativos de tais produtos. Ao 

mesmo tempo, o “efeito China” parece agora modificar os termos de troca em sentido favorável aos 
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se dá apenas no setor exportador dos países periféricos, causando heterogeneidade em 

suas estruturas produtivas, diferentemente do que ocorre nos países do centro onde tal 

difusão de dá de forma mais homogênea entre os diferentes setores.  

No que tange às características dinâmicas, o autor revela que, no decorrer do 

processo de funcionamento do próprio sistema mundial, o progresso técnico mais 

acelerado nos países centrais, além da elevada produtividade do trabalho e do rápido 

crescimento da renda, contribui para as disparidades entre os países periféricos e do 

centro. Isto se dá através das pressões ocasionadas reiteradamente nas contas externas 

dos primeiros.  

Ainda observando o subdesenvolvimento da América Latina, agora sob o prisma 

dos “cepalinos da nova geração”, Fajnzylber (1983) explica que a vulnerabilidade 

externa destes países é decorrente da ausência de um “núcleo endógeno de dinamização 

tecnológica”. Este seria constituído por uma infraestrutura científico-tecnológica 

estritamente vinculada ao setor produtivo. A existência deste núcleo elevaria a 

competitividade destas economias e modificaria sua inserção no comércio internacional.  

Tal argumento parte da idéia de que o progresso técnico ocorre com mais 

intensidade no setor de bens de capital, sendo este responsável por sua rápida difusão, 

aumentando a produtividade e, como conseqüência, a competitividade da economia. 

Entretanto, a industrialização sozinha não seria capaz de romper o círculo vicioso do 

subdesenvolvimento, sendo necessária a criação deste núcleo endógeno. 

A relevância do setor industrial para o rompimento do círculo vicioso que atinge 

as economias subdesenvolvidas é o foco da análise de Kaldor (1970). Este setor seria o 

grande responsável pela rápida geração e difusão do progresso técnico e das inovações, 

fazendo transbordar tais efeitos para os demais setores da economia. O aumento da 

produtividade e, portanto, da competitividade internacional da economia, permitiria 

aumentar a taxa de crescimento das exportações. Esse aumento seria, por um lado, fonte 

autônoma de crescimento da demanda, responsável pela dinamização da produção, 

renda e emprego domésticos. Por outro lado, melhoraria a situação de balanço de 

pagamentos, permitindo que a economia cresça mais depressa sem comprometer sua 

sustentabilidade pelo ângulo externo. Contudo, o próprio crescimento mais acelerado da 

produção, ao gerar ganhos dinâmicos de escala na indústria (lei de Verdoorn), tenderia a 

reforçar o crescimento inicial da produtividade, retroalimentando o crescimento das 

                                                                                                                                                                          
produtos primários. A persistência desse último movimento, contudo, é objeto de importante controvérsia 

(LEÃO, PINTO e SILVA, 2011).   
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exportações, da produção e, novamente, da produtividade industrial. Tal círculo 

funciona naturalmente em ambas as direções: uma queda das exportações, do 

produto e da produtividade também se reforça mutuamente e podem gerar um 

travamento (lock in) das economias inicialmente pobres em uma trajetória de 

baixo crescimento. O desempenho da produtividade encontra-se, portanto no 

centro destes processos cumulativos de crescimento e estagnação que afetam as 

economias.  

Kaldor elabora assim um modelo de crescimento que explica a 

polarização entre as taxas de crescimento econômico das economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento, bem como entre as regiões, baseando-se 

no princípio da demanda efetiva de Keynes (1936) e no princípio da “causação 

circular e cumulativa” de Myrdal (1957).  

Partindo da hipótese de retornos crescentes de escala no setor industrial, 

o argumento kaldoriano vincula o aumento da produtividade neste setor ao 

próprio crescimento da produtividade da economia como um todo. Como as 

economias em desenvolvimento não desfrutam inicialmente de tal crescimento, a 

restrição externa de longo prazo é para elas um problema crônico, que se 

manifesta de forma reiterativa ao longo das suas histórias. Logo, “uma estratégia 

de longo prazo para relaxar esta restrição seria a produção de inovações 

tecnológicas por parte destes países, argumento explicito em Kaldor” (JAYME 

JR. E RESENDE, 2009, p. 15).  

Thirlwall, tanto em seu trabalho chave de 1979 quanto em trabalhos 

posteriores, argumenta que nestes países a mudança estrutural se faz necessária 

para que seja possível obter um crescimento mais acelerado, na medida em que o 

equilíbrio das contas externas condiciona o ritmo de crescimento da economia. 

Logo se um país ou região tem uma estrutura produtiva especializada na 

exportação de bens de baixa elasticidade renda e importa bens de alta 

elasticidade renda, poderá ter seu crescimento restringido, mesmo apresentando 

capacidade produtiva ociosa.  

Assim como Kaldor, Thirlwall tem por base o princípio da demanda 

efetiva, em detrimento da Lei de Say, e abandona as hipóteses da corrente 

convencional de que o sistema de preços equilibraria de forma automática e via 

mudanças apenas nos preços relativos a longo prazo a balança de pagamentos de 

países e regiões. Deste modo, considera a restrição do balanço de pagamentos o 
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mais importante dos obstáculos que afetam o crescimento de longo prazo de uma 

economia subdesenvolvida, aproximando-se neste ínterim do conjunto de autores 

heterodoxos já citados que desenvolveram essa temática, (LOURENÇO et al 2012 p. 

342), agora contudo adotando formalização matemática lastreada em suporte empírico e 

estatístico.  

A Lei de Thirlwall estabelece que a taxa de crescimento da economia compatível 

com o equilíbrio no balanço de pagamentos é o resultado da razão entre a elasticidade 

renda das exportações e a elasticidade renda das importações, multiplicada tal razão 

ainda pela taxa de crescimento da economia mundial. Como esta última não é 

determinada pelo próprio país, as elasticidades renda são as variáveis de execução de 

políticas e determinadas pela estrutura produtiva da economia. Assim, a tendência à 

polarização entre países ou regiões também se faz presente neste modelo.  

 

4.3 SISTEMAS NACIONAIS DE INOVAÇÃO: CONCEITOS E RELAÇÕES 

COM A RESTRIÇÃO EXTERNA, VULNERABILIDADE E 

COMPETITIVIDADE 

 

4.3.1 Sistemas Nacionais de Inovação: conceitos fundamentais 

 

Na denominada era do conhecimento, o processo de aprendizagem e as 

interações entre as empresas e instituições se mostram cada vez mais essenciais à 

compreensão das transformações ocorridas no cenário mundial. As inovações surgem 

então como componente estratégico para o aumento da competitividade.  

Neste contexto, as competências adquiridas são fundamentais para geração 

destas inovações (de produtos e processos) e compreendem aspectos que vão além da 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).  

Entretanto, alguns países apresentaram desempenho superior e se destacaram na 

“corrida” pelas inovações. Tal performance pode ser atribuída aos seus respectivos 

Sistemas Nacionais de Inovação (SNI), bem como aos seus investimentos em P&D 

(BAPTISTA, 2000).  

O SNI pode ser observado através da interação entre empresas e instituições 

(públicas e privadas), mediante os aspectos culturais, sociais, financeiros, e 

educacionais que existem em uma determinada sociedade. Em muitas destas 
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experiências foi fundamental a presença do Estado no direcionamento das políticas de 

inovação (FREEMAN, 1987; CASSIOLATO e LASTRES, 2005).  

O conceito de “sistema nacional de inovação” foi utilizado pela primeira vez por 

Freeman (1982). O autor defendeu a necessidade de iniciativas do governo que dessem 

conta das incertezas do progresso técnico. Os trabalhos de autores como Lundvall 

(1988), Nelson (1988) e Freeman (1987) apresentaram importantes contribuições à 

discussão deste conceito.  

Porém, alguns aspectos do “sistema nacional de inovação” já podiam ser 

identificados em List (1841). Além de observar a importância para os países menos 

desenvolvidos da importação de tecnologias avançadas de países mais desenvolvidos, 

reconheceu a necessidade de ampliar e gerar novas tecnologias, mediante esforços 

próprios e proteção às indústrias nascentes. Ainda deu “ênfase ao papel do Estado na 

coordenação e execução das políticas de longo prazo para o desenvolvimento da 

indústria e da economia como todo” (FREEMAN E SOETE, 2008, p. 508).  

Com relação ao conceito de sistemas de inovação, SBICA e PELAEZ (2006) os 

definem como a interação entre um conjunto de instituições públicas e privadas que 

contribuem nos âmbitos macro e microeconômicos para o desenvolvimento e a difusão 

de novas tecnologias. Evidencia-se o caráter interativo das firmas, agências 

governamentais, universidades, institutos de pesquisa e organizações financeiras. Esta 

interação entre tais atores gera um efeito sinérgico fundamental ao progresso técnico. A 

aprendizagem ocupa lugar central neste enfoque e a interação possibilita a compreensão 

das mudanças.  

LASTRES e CASSIOLATO (2006) ainda assinalam como o conjunto das 

instituições contribui para o desenvolvimento da capacidade de inovação e aprendizado 

de um país, região, setor ou localidade, e afeta toda a estrutura produtiva.  

Esta abordagem também observa as redes e as sinergias presentes entre os 

agentes que compõem o sistema, além de identificar as redes e as interações ausentes, 

que dificultam a performance inovativa de uma economia (JOHNSON E LUNDVALL, 

2005).  

A utilização do conceito de SNI como ferramenta capaz de explicar o processo 

de criação, uso e difusão dos conhecimentos, é listada por LASTRES, CASSIOLATO e 

ARROIO (2005). Algumas características que estão por trás deste conceito são: a) o 

interesse em trajetórias históricas e nacionais e na mudança técnica; b) a ênfase na 

produção baseada na produtividade humana; c) a caracterização da inovação e do 
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aprendizado como processos interativos e de múltiplas origens; d) um novo conceito de 

empresa como uma organização inserida em ambientes socioeconômicos e políticos, 

reflexo de trajetórias históricas e culturais; e) a ênfase nas inovações incrementais, 

radicais, organizacionais e técnicas, sendo suas fontes internas ou externas à empresa; f) 

a observação do caráter localizado e nacional do processo de inovação; g) a 

consideração da natureza sistêmica da inovação, a importância de suas dimensões 

micro, meso e macroeconômica e as esferas financeira, social, produtiva, institucional e 

política; e h) a importância deste conceito para os países em desenvolvimento.  

Verificou-se que muitas inovações poderiam ser bastante onerosas e até ter 

efeitos meramente passageiros em termos de competitividade, sendo necessário o 

aparato do Estado no incentivo, apoio e fomento. Em particular, aumentando o 

investimento em educação de qualidade que permitisse a codificação e o aprimoramento 

das inovações incrementais, bem como a criação de novos produtos e/ou processos – 

inovações radicais.  

Em um estudo sobre a experiência japonesa, Freeman (1987) estabeleceu um 

nexo entre as diferentes taxas de crescimento da economia e a velocidade de inovação 

tecnológica. Estudos também observaram os sistemas de inovação em outros países, 

como a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a Alemanha e a Coréia do Sul.  

A discussão do caráter nacional das inovações merece um pouco mais de 

atenção. Como as inovações são reflexos da interação entre os agentes (governo, 

empresas e instituições), obviamente convém observá-las como frutos do ambiente 

nacional. Mesmo as empresas transnacionais analisam o caráter específico de cada 

região onde estão inseridas e viabilizam possíveis modificações para atender a estas 

especificidades, caso seja do seu interesse. Porém, os principais investimentos na 

geração de inovação restringem-se aos seus países de origem
24

.  

Neste viés, certos países vão assumindo a liderança do mercado global e a 

economia mundial apresenta mudanças nos contornos, conforme os casos do Japão e 

China: 

 

 

“Nos anos 1970, o Japão assumiu a liderança em importantes segmentos 

produtivos, como o automobilístico e o de bens de consumo durável. 

Posteriormente, a China vai-se tornando a ‘fábrica do mundo’, papel que a 
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 Segundo a OCDE, a maior parte das atividades de P&D está concentrada no Japão, Estados Unidos e 

Alemanha.  
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Inglaterra ocupou até no final do século XVIII e início do século XIX” 

(CRUZ e VERMULM, 2011, p.3). 

 

 

Além disto, apesar dos avanços nas tecnologias de informação e 

telecomunicação, verifica-se que o ambiente local não perdeu sua importância, apenas 

ganhou contrastes diversos.  

Desta forma, Freeman e Soete (2008, p. 539) concluem que: 

 

Do ponto de vista dos países em desenvolvimento, as políticas nacionais para 

atingir as tecnologias de ponta continuam tendo uma importância 

fundamental. Contudo, a interação dos sistemas nacionais de inovação com 

‘subsistemas nacionais’ e com as empresas transnacionais tornar-se-á cada 

vez mais importante, bem como papel da cooperação internacional na 

manutenção de um regime global favorável ao avanço e ao desenvolvimento 

de todos os países.  

 

 

Quanto às formas de mensuração, o referencial de sistemas de inovação mostra-

se bastante amplo e necessita da análise dos fatores culturais, das instituições atuantes 

no âmbito local, nacional e global, bem como de alguns indicadores quantitativos. De 

qualquer forma, analisar o processo inovativo levando em consideração apenas os 

indicadores quantitativos também torna a análise insuficiente.  

Face ao exposto:  

 

 “Se o objetivo é incentivar a inovação, então é preciso favorecer direta e 

indiretamente o setor privado, criando mecanismos novos de 

acompanhamento e de avaliação dos resultados desse apoio. É necessário 

partilhar o risco das atividades de P&D, contribuir para reduzir o custo do 

capital, inovar na forma de selecionar os agentes e organizações a serem 

financiados, aumentar a cooperação entre empresas, modificar o ambiente e 

gerar externalidades fundamentais, isso para citar apenas algumas das 

iniciativas” (CORDER, 2006, P.10).  

 

 

As formas como o setor privado têm participado do sistema de inovação 

brasileiro são analisadas na seção 4.  

4.3.2 Sistemas de inovação, competitividade e vulnerabilidade externa 

 

O referencial teórico visto na subseção anterior pode ser utilizado na análise da 

importância das políticas de inovação para o desenvolvimento do país, explicada 

mediante o aumento da competitividade, cujo efeito se faz sentir sobre as exportações 

líquidas e, portanto, sendo repassada ao saldo em transações correntes (STC).  
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Para tanto se faz necessário compreender o conceito de competitividade. Toma-

se a definição de Jayme Jr. e Resende (2009, p.16), segundo a qual: 

 

A competitividade de uma economia será definida a partir de sua capacidade 

de competir tanto no mercado internacional como também no doméstico com 

as demais economias do mundo. Assim, o conceito de competitividade é 

relativo e envolve a comparação entre economias no que se refere à 

capacidade de exportar e satisfazer a demanda interna por meio da produção 

doméstica, em detrimento das importações. Portanto, deve estar relacionada à 

sua capacidade relativa de gerar superávits na balança comercial.  

 

 

Por este viés, segundo os autores, o grau de competitividade de uma economia é 

um fator estrutural fundamental, cujo desempenho afeta sistematicamente o saldo em 

transações correntes. No entanto, são os fatores conjunturais que tendem a afetar mais 

os saldos comerciais e de serviços em prazos curtos.  

De acordo com Jayme Jr. e Resende (2009), constituem os fatores conjunturais a 

taxa de crescimento da economia, a taxa de câmbio real e a política fiscal, acrescentados 

a fatores que independem da economia doméstica, tais como a taxa de crescimento da 

economia mundial e a política comercial dos principais parceiros comerciais. Todos 

estes fatores oscilam no curto prazo e podem gerar superávits nas balanças comercial e 

de serviços mesmo nas economias que apresentam baixa competitividade; 

analogamente, podem ocasionar déficits em economias bastante competitivas.  

Já os fatores estruturais alteram-se no longo prazo e dependem: do grau de 

educação da mão de obra; da taxa de progresso tecnológico e da produtividade do país; 

da estrutura institucional do mercado de trabalho; e do sistema financeiro. Nas 

economias competitivas estes fatores são responsáveis pela geração de tendências 

estruturais que operam no sentido da ampliação do saldo em transações correntes, 

enquanto nas economias pouco competitivas o fenômeno oposto se manifesta.  

Não obstante, ao separar os fatores conjunturais e considerando só os estruturais, 

Jayme Jr. e Resende (2009 p. 17-8) definem o conceito de competitividade estrutural 

como sendo a capacidade de uma economia de gerar superávits comerciais quando se 

consideram na análise apenas os fatores estruturais. Tais fatores estão relacionados ao 

tipo de especialização desta economia. 

No caso das economias pouco competitivas, os déficits comerciais e de serviços 

são transmitidos ao STC, ampliando o Passivo Externo Líquido. Como restrições de 

crédito externo aparecem de forma cíclica, tais economias são constrangidas a adotar 

políticas de ajuste das contas externas. Neste contexto, a geração de superávits 
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comerciais e de serviços se dá mediante redução na atividade econômica e 

desvalorizações da taxa real de câmbio.  

Enquanto isto, no contexto das economias mais competitivas, há uma tendência 

à geração de superávits comerciais e de serviços. Como uma das características de tais 

economias é o fato de serem credoras no mercado internacional, seus saldos em 

transações correntes apresentam resultados superiores aos respectivos saldos da balança 

comercial.  

Partindo destes conceitos, o progresso tecnológico é classificado pelos autores 

como principal canal de transmissão dos fatores estruturais ao grau de competitividade 

da economia.  

Por este viés, o grau de sofisticação tecnológica dos produtos exportados, a 

estrutura do mercado no qual a empresa participa (proximidade com a estrutura de 

mercado oligopolista) 
25

 e o próprio dinamismo do mercado é repassado ao valor das 

exportações, que por sua vez assume importância fundamental na determinação da 

competitividade na perspectiva dos autores.  

Somado a estes fatores, a diversificação da base produtiva da economia, no 

contexto de um SNI desenvolvido, permite a um país inicialmente subdesenvolvido 

aproximar-se gradualmente da fronteira tecnológica, e auxilia na diversificação da pauta 

de exportações. Isto também contribui para elevação do valor dos produtos exportados 

através de três mecanismos: conquista de novos mercados; estabilidade do crescimento 

do valor das exportações; e elevação das elasticidades renda das exportações (Ibidem, p. 

20-1).  

Logo, a correlação positiva entre o grau de desenvolvimento do SNI e o STC 

pode ser sintetizada como segue:  

 

Os quatros itens analisados (grau de oligopólio do mercado, dinamismo do 

mercado, grau de proteção do mercado e diversificação da base produtiva) 

sugerem que, quanto mais desenvolvido for o SI
26

 de uma economia, maiores 

serão sua elasticidade-renda da demanda de exportações, seus coeficientes de 

exportação e seus valores exportados. Portanto, o grau de desenvolvimento 
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Estabelecem pois uma correlação positiva entre o grau de sofisticação tecnológica do produto e o grau 

de oligopolização do seu mercado. Quanto mais próximos da fronteira tecnológica estão seus produtos, 

estes bens não podem ser produzidos em qualquer país, limitando a produção aos países nos quais o 

sistema nacional de inovação encontra-se maduros. Isto diminui a concorrência e permite às empresas 

maior autonomia na fixação dos preços destes produtos e o conseqüente aumento no valor das 

exportações para um dado crescimento da renda mundial. Logo, contribuindo para elevar a elasticidade 

renda da demanda das exportações destes produtos (Ibidem, p.19).  
26

 Sistema de Inovação.  
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do SI está positivamente correlacionado ao desempenho da balança comercial 

e da balança de TC
27

 (Ibidem, p.21).  

 

 

O inverso ocorre no caso de uma economia com um SNI pouco desenvolvido, 

sendo sua pauta de importações bastante diversificada, e apresentando elasticidade 

renda da demanda superior à das exportações. Isto prejudica o STC e acarreta uma 

vulnerabilidade externa estrutural. Assim, a superação desta vulnerabilidade parece 

estar ligada ao desenvolvimento do SNI.  

Somada aos fatores comerciais, a vulnerabilidade externa que ocorre nas 

economias subdesenvolvidas também é decorrente da liberalização do fluxo de capitais 

em um contexto macroeconômico de instabilidade. Tal política foi bastante comum 

nestas economias na década de 1990, e realizada na tentativa de equilibrar o balanço de 

pagamentos geralmente deficitário, conforme explicitado por Thirlwall (2005). Parece 

claro afirmar que, na ausência de mudanças estruturais, tais políticas tendem a ser na 

melhor das hipóteses temporárias, no entanto tendem a se estender para além do curto 

prazo
28

. A recorrência do déficit em STC acarreta a continuidade da trajetória de 

expansão insustentável do passivo externo líquido, demandando cedo ou tarde a 

desaceleração do crescimento. 

Face ao exposto, Resende e Torres (2007) estabelecem uma correlação positiva 

entre o desenvolvimento do SNI e o grau de competitividade da economia, e uma 

correlação negativa entre o primeiro e o grau de vulnerabilidade externa da mesma.  

Esta é então uma possível explicação para o baixo desempenho da economia 

brasileira no período após a década de 1970: sua elevada vulnerabilidade externa e 

reduzida competitividade são decorrentes do SNI pouco desenvolvido (e em retrocesso).  

Ainda neste viés, Cimoli e Correa (2005) desenvolvem um modelo de 

crescimento econômico com restrição do BP, observando o caso específico da América 

Latina. A abertura comercial nestes países não surtiu os efeitos desejados, sendo este o 

ponto de partida da discussão.  

Seguindo a abordagem neoschumpeteriana, os autores assinalam que o 

crescimento de longo prazo está relacionado às condições do BP e à capacidade de 

capturar os benefícios da mudança técnica. No que concerne ao primeiro item, as 

condições do BP são determinadas por fatores relacionados à especialização produtiva 
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 Transações Correntes. 
28

 Este parece ser o caso do Brasil desde as reformas econômicas da década de 1990, e dos países da 

América Latina.  
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da economia, que afeta a taxa de crescimento das importações e sua respectiva 

elasticidade renda. Já o segundo, pelo hiato tecnológico, que é a razão entre o 

crescimento da produtividade doméstica e o crescimento da produtividade do resto do 

mundo.  

      
 

 
        (3.1) 

Se o crescimento da produtividade interna da economia for superior ao 

crescimento da produtividade mundial, a variável (φ), que representa o comportamento 

do hiato tecnológico, será maior do que 1, representando uma redução do hiato 

tecnológico.  

Assim, o modelo estabelece que a taxa de crescimento compatível com o 

equilíbrio do BP tem: a) relação positiva com a elasticidade renda da demanda das 

exportações; b) relação negativa com elasticidade renda da demanda por importações; c) 

relação direta com o padrão de especialização da economia
29

; d) relação positiva com a 

variável (φ).  

  Neste caso, se a elasticidade renda da demanda por importações e o hiato 

tecnológico aumentam, a capacidade de crescimento sustentado pelas exportações é 

reduzida. O mesmo ocorre de forma inversa, caso tal elasticidade e hiato tecnológico 

estejam diminuindo. Entretanto, a elevação da elasticidade renda não seria algo 

prejudicial à economia caso fosse utilizada como política para aumentar as importações 

de bens de capital que estivessem na fronteira tecnológica.  

Em última análise, Cimoli e Correa (2005) classificam as trajetórias de 

crescimento em dois tipos: virtuoso, a redução do hiato tecnológico é mais rápida do 

que a elevação da elasticidade renda das importações, e vicioso, a redução deste hiato 

ocorrer de forma mais lenta do que o aumento da elasticidade renda da importação.  

Em síntese: a liberalização comercial ocorrida nos países latino-americanos na 

década de 1990 deu continuidade a um padrão de especialização produtiva em bens de 

baixo conteúdo tecnológico, proporcionando uma trajetória de crescimento viciosa. Isto 

capturou tais países numa armadilha de baixo crescimento econômico, estando o Brasil 

inserido neste contexto. Nesta perspectiva, segundo Laplane (2006) a performance da 

indústria a partir da década de 1990 tanto foi prejudicada pelas restrições 
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 Quanto mais especializada em bens de maior conteúdo tecnológico for a economia em questão, maior 

será a taxa de crescimento compatível com o equilíbrio do BP.  
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macroeconômicas
30

, mas um melhor desempenho também teria contribuído para o 

relaxamento de algumas destas restrições.  

Na seção seguinte serão observadas as atuais políticas do governo brasileiro 

destinadas à criação/amadurecimento do SNI.  

 

4.4 SNI: PRINCIPAIS POLÍTICAS DE INOVAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS 

DA PINTEC 2008 E PADRÃO DE ESPECIALIZAÇÃO DAS 

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS NO PERÍODO 

RECENTE 

4.4.1 Atuais políticas de inovação no Brasil 

 

As políticas destinadas ao fortalecimento da competitividade, mediante aumento 

das competências e incentivo à inovação, se mostraram presentes em diversos países 

desenvolvidos no século XX. Conforme esboçado anteriormente, as experiências 

positivas destes países nos mostram um caminho a seguir. Porém, não se trata da 

simples reprodução das políticas que deram certo, mas a consideração do leque de 

aspectos que devem ser observados na elaboração das políticas.  

Analisando as políticas industriais, vistas por Kaldor como a principal fonte de 

geração e difusão do progresso técnico, estas parecem ter ficado no passado da 

economia brasileira, especificamente entre as décadas de 1930 e 1970, quando as 

políticas destinadas a setores estratégicos tentavam reduzir nossas fragilidades 

estruturais e dependência externa.  

Pode-se questionar como o Brasil conseguiu auferir elevadas taxas de 

crescimento do produto investindo apenas na indústria pesada e de bens de consumo 

não duráveis durante as décadas de 1950 e 1970?  

Naquela época, obviamente, as necessidades e as demandas tecnológicas eram 

diferentes. Ainda deve-se considerar que o investimento na industrialização pesada, 

considerando um contexto de uma economia em que o setor industrial era pouco 

desenvolvido, já se mostrava suficiente para uma industrialização. 

Hoje, a concorrência e as novas tecnologias da informação e comunicação 

impõem novas demandas. Nesta perspectiva, as inovações estão à frente do processo, 
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 Decorrentes de regimes macroeconômicos que brecavam o crescimento, inadequados financiamentos 

de longo prazo, e ausência de políticas seletivas de apoio a inovação (ibidem, p. 13).  
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como condição ao crescimento econômico sustentável no longo prazo. É a própria 

natureza do sistema capitalista que pede novas necessidades.  

Durante a década de 1980 vários problemas estiveram presentes, dificultando os 

investimentos: os efeitos da crise da dívida, a drástica redução na entrada de capitais e 

empréstimos estrangeiros
31

, a instabilidade financeira, entre outros. Contudo, no início 

da década o Brasil esteve muito perto da fronteira tecnológica das economias 

desenvolvidas (COUTINHO, 2011).  

LUQUE (2011) assinala que a partir da década de 1980 houve uma redução 

significativa na taxa de formação bruta de capital fixo (FBCF) como percentual do PIB, 

que passou de 20,5% no período entre 1968 a 1973, para 15,3% em 2003.  

No período entre 1980-1984 a taxa média de FBCF da Administração Pública 

foi 2,3%, passando para 1,8% entre 2000-2005, bastante abaixo dos 4% verificados no 

início da década de 1970 (BONELLI, 2009).  

Com a redução dos investimentos, o governo foi perdendo seus instrumentos de 

planejamento e o foco das políticas do governo tornou-se a estabilidade 

macroeconômica, especificamente as várias tentativas de promover a queda da inflação, 

em detrimento das estratégias de desenvolvimento de longo prazo.  

As reformas econômicas ocorridas durante a década de 1990, especificamente a 

abertura comercial e a apreciação cambial, tiveram efeitos excludentes sobre as 

empresas brasileiras. Convém ressaltar que muitas delas não estavam preparadas para 

concorrer com os produtos importados mais baratos. Somado a isto, a partir de 1994, 

sucessivas crises ao redor do mundo contribuíram para que os fluxos de capitais se 

tornassem muito instáveis.  

No contexto da abertura comercial e financeira da economia brasileira e de 

tentativa de estabilização da moeda, formou-se um contexto de juros cronicamente 

elevados, reduzindo ainda mais a taxa de investimento privado (CARNEIRO, 2002; 

SERRANO, 1998). Em paralelo, o mesmo ocorreu com a taxa de investimento público, 

transformada em mera variável de ajuste fiscal. Por consequência, a redução da 

introdução do progresso técnico incorporado no equipamento de capital e a deterioração 

da infraestrutura acarretaram uma queda tendencial da taxa de crescimento da 
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 Os capitais estrangeiros destinaram-se majoritariamente às economias asiáticas, que aparentemente 

apresentavam maior estabilidade e crescimento. Foi neste momento que surgiram as principais diferenças 

na produtividade entre as economias latino-americanas e asiáticas (CARNEIRO, 2002).  
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produtividade. Daí decorre efeitos deletérios sobre a competitividade e o aumento do 

hiato tecnológico em relação à fronteira.   

Na década de 2000, os anos entre 2004 e 2008, e especialmente em 2010, podem 

ser caracterizados como de crescimento acelerado, com taxas de crescimento do PIB 

bem acima das vivenciadas, em média, na década de 1990 (2,5%). A aceleração também 

foi verificada pela variação real positiva (e expressiva) da Formação Bruta de Capital 

Fixo, atingindo 21,33% em 2010 (IPEADATA, 2013).  

A observação da década atual nos permite verificar certa recuperação do uso de 

políticas industriais, principalmente aquelas que enfatizam os incentivos à inovação. 

Porém, como se verá a seguir, parecem ainda insuficientes para promover um 

desenvolvimento econômico sustentado (COUTINHO, 2011).  

Os principais esforços do governo brasileiro em elaborar políticas de apoio ao 

aumento da capacidade inovativa vigentes são esboçados por AVELLAR (2010) e por 

CRUZ e VERMULM (2011): a Lei do Bem nº 11.196 de 2005, regulou os incentivos 

fiscais às pessoas jurídicas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação 

tecnológica; a Lei da Inovação nº 10.793 de 2005, com o intuito de fornecer incentivos 

à inovação e à pesquisa cientifica e tecnológica, e a Estratégia Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação - ENCTI (2012 – 2015).  

Segundo o MCTI (2013), a ENCTI foi construída de forma articulada com a 

política industrial, representada pelo Plano Brasil Maior. A ENCTI coloca o 

desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação como centrais ao desenvolvimento 

econômico do Brasil. Preocupa-se com a aproximação entre a ciência e a estrutura 

produtiva, tendo como eixos centrais: a promoção das inovações nas empresas, a 

formação na capacitação de recursos humanos, fortalecimento da pesquisa e da 

infraestrutura científica e tecnológica, e novo padrão de financiamento público para o 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

Ainda no que concerne à inovação, o governo brasileiro criou em 2011 a 

Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), na tentativa de 

estimular as instituições responsáveis pelo desenvolvimento científico e tecnológico ao 

setor produtivo (MCTI, 2013).   

Com o objetivo de elevar a competitividade do Brasil, o programa Ciência sem 

Fronteiras (2011-2014) tem como foco a expansão e a institucionalização da C&T, 

mediante o intercâmbio entre estudantes e pesquisadores.  
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AVELLAR (2008) examina que os instrumentos utilizados na execução de tais 

políticas são os incentivos fiscais e financeiros. Acrescentam-se à lista os fundos de 

capital de risco, o Programa de Formação de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas 

– RHAE
32

, e o Fundo de Investimentos de Capital Semente (Criatec).  

Os incentivos financeiros estão divididos em reembolsáveis e não-

reembolsáveis. A FINEP e o BNDES são os responsáveis, respectivamente, pelas linhas 

de financiamento Inova Brasil e Juro Zero, e a linha de financiamento denominada 

Inovação Tecnológica, que substituiu o Programa de Desenvolvimento da Inovação, 

instituído em 2006.  

O Programa de Incentivo à Inovação nas Empresas Brasileiras (Inova Brasil) 

conta com três linhas de financiamento com taxas de juros diferenciadas. Em 2009 os 

investimentos alcançaram R$ 1,7 bilhão (MCT, 2010). O programa Juro Zero, também 

da FINEP, beneficia principalmente as micro e pequenas empresas no desenvolvimento 

de projetos de inovação tecnológica, mediante redução dos encargos financeiros e 

procedimentos operacionais simplificados. Tal programa apresenta menos extensão 

quando comparado ao Inova Brasil, visto que os recursos envolvidos somam R$ 36,7 

milhões em 47 projetos apoiados, desde 2007.  

Já o BNDES, atuando com o Inovação Tecnológica, financia projetos de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação superiores a R$ 1milhão, caracterizados por altos 

riscos tecnológicos, no desenvolvimento de produtos/processos novos ou 

significativamente melhorados. Outra linha de financiamento do BNDES é denominada 

Capital Inovador, que avalia as estratégias das empresas e seus planos de inovação – 

financiando entre R$ 1 milhão e R$ 200 milhões (AVELLAR, 2010).  

Ademais, de acordo com CRUZ e VERMULM (2011, p.11), o BNDES também 

oferece financiamento a atividades tecnológicas no âmbito setorial com juros reduzidos, 

tais como o Profarm (complexo industrial da saúde), o Prosoft (indústria de software), o 

PROTVD (sistema de TV digital).  

Em se tratando de financiamentos não-reembolsáveis proporcionados pela 

FINEP, se destacam as subvenções econômicas e as subvenções de pesquisadores. A 

primeira opera mediante aplicação direta de recursos orçamentários para a realização de 

atividades de pesquisa e desenvolvimento nas empresas. Já a segunda conta com a 
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 Criado em 1987 e gerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Atualmente o programa é executado 

pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).  
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contratação de profissionais doutores e mestres para desenvolverem atividades de 

inovação tecnológica dentro das empresas.  

Citamos ainda o Programa Primeira Empresa Inovadora (PRIME), desenvolvido 

através da cooperação institucional entre a FINEP e 17 incubadoras-âncoras. O objetivo 

deste programa é dar condições financeiras para que um conjunto de empresas nascentes 

e de alto valor agregado possa se consolidar.  

O BNDES disponibiliza recursos não reembolsáveis por meio do Fundo 

Tecnológico (FUNTEC) no financiamento de projetos considerados estratégicos. O 

programa financia as empresas indiretamente, através das instituições de apoio ao 

desenvolvimento tecnológico, sendo as áreas de saúde, energias renováveis e meio 

ambiente as principais beneficiadas pelo incentivo.  

Ainda neste contexto podemos citar os fundos de capital de risco, que são 

definidos “como uma operação de crédito que tem o seu pagamento vinculado aos 

resultados financeiros obtidos pela empresa em conseqüência da execução do projeto de 

P&D” (AVELLAR, 2010, p.145).  

No que tange aos incentivos fiscais, estes são concedidos via dedução do 

imposto de renda (com base de incidência nos lucros das empresas que possuem 

atividades inovadoras) e crédito fiscal (com redução da alíquota do imposto a pagar). 

Soma-se a estes incentivos a redução de 50% do Imposto sobre Produto Industrializado 

(IPI) sobre as máquinas e equipamentos, aparelhos, instrumentos e assessórios 

relacionados a esses bens. Em 2012-2013 a redução do IPI beneficiou vários segmentos, 

tais como os bens de capital, automóveis, móveis, linha branca, painéis, luminárias, 

laminados e materiais de construção.  

O governo também tem realizado outras políticas de redução dos custos na 

tentativa de elevar a competitividade da indústria, tais como a desoneração da folha e a 

redução dos preços da energia elétrica. 

 

4.4.2 Análise dos dados da Pintec 2008 

 

Após citar no item anterior as principais políticas atualmente verificadas no 

Brasil com o intuito de elevar o desenvolvimento da inovação tecnológica, o presente 

item pretende comparar os dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC) 2008 

em relação aos da mesma pesquisa em anos anteriores.  
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Os dados da pesquisa revelam que a taxa de inovação aumentou de 33,4% em 

2005 para 38,6% em 2008.  

Coutinho (2011, p.29) define as empresas inovadoras como aquelas que 

investem pelo menos 10% de seu faturamento em atividades de P&D. Neste contexto, 

ao compararmos os dados da PINTEC 2008 com pesquisa de 2005, o número de 

inovadoras aumentou de 30.378 em 2005 para 38.158 em 2008.   

Do total de empresas inovadoras, ainda segundo dados da PINTEC 2008, no 

período entre 2006 a 2008, 22,8% destas indústrias participaram de pelo menos um dos 

programas do governo para desenvolver atividades inovadoras, sejam de produtos ou de 

processos, superando os resultados das PINTECs anteriores (em 2003, 18,7% das 

indústrias receberam incentivos do governo à inovação, e em 2005, 19,2%). Nota-se que 

cerca de 80% das empresas inovadoras não utilizaram nenhum dos incentivos à 

inovação disponibilizados pelo governo.  

Os dados do IBGE (2010) revelam que o instrumento de apoio mais utilizado foi 

o financiamento de máquinas e equipamentos.  

Outro aspecto levado em consideração na pesquisa foi o tamanho das empresas 

inovadoras. Observa-se uma elevação na participação das empresas de pequeno porte
33

 

(entre 10 e 99 pessoas ocupadas) se comparada à PINTEC anterior (de 17,3% em 2005 

para 22,2% em 2008), concentrando-se no financiamento dos projetos de P&D e 

inovação tecnológica. Entretanto, mesmo reduzindo seu percentual, a maior participação 

nos programas do governo de apoio a inovação são das empresas de grande porte (com 

500 ou mais pessoas ocupadas), com 36,8%.  

No que tange aos incentivos fiscais, as principais empresas beneficiadas são as 

que possuem 500 ou mais pessoas ocupadas, as quais usufruem principalmente dos 

incentivos fiscais ligados a P&D para artigos de borracha e plástico. 

 A pesquisa ainda revela que 207 empresas industriais participam do programa 

de subvenção econômica, concentradas 19% no setor de vestuário e confecção. Avellar 

(2010) observa que das empresas inovadoras que recebem algum benefício do governo, 

63% participam do programa de incentivo à compra de máquinas e equipamentos. 

De acordo com COUTINHO (2010), os dados da pesquisa mostram que embora 

avanços tenham ocorrido, estes foram apenas marginais, reafirmando nossa grave 

situação quando comparados aos países asiáticos. Neste sentido, maiores esforços 
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 O próprio Schumpeter (1911) já atribuía uma grande ênfase ao papel das pequenas empresas na 

geração das inovações.  
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precisam ser realizados, tanto pelas empresas brasileiras quanto no âmbito do 

aprofundamento das políticas públicas.  

Com base na PINTEC 2008, Coutinho (2011) revela que as políticas destinadas 

à inovação no setor de commodities, no qual o Brasil possui vantagens comparativas, 

são modestas (entre 0,5% e 1% do faturamento da empresa aplicado em P&D). É 

preciso ressaltar que no Brasil existem sistemas setoriais de inovação, mas não um SNI 

bem desenvolvido. Neste contexto, as inovações que ocorrem geralmente são 

impulsionadas por uma empresa líder ou âncora, tais como a Petrobras, a Vale, a 

Embraer, e a Embrapa.  

 

4.4.3 Especialização produtiva da pauta de exportações e importações 

brasileira entre 1980-2012 

 

O padrão de especialização produtiva da economia brasileira é apresentado no 

Gráfico 8. Utilizou-se como metodologia a desagregação das exportações e importações 

por conteúdo tecnológico.  

 

Gráfico 8: Percentual das exportações e importações por categoria de  

Produtos (média 1989 – 2005). 

Fonte: UNCTAD (2013); Jayme Jr. e Resende (2009).  

 

Conforme podemos observar, aproximadamente 70% das exportações brasileiras 

são constituídas por commodities primárias (44,5%), bens intensivos em trabalho e 

recursos naturais (13,62%) e bens de baixo conteúdo tecnológico (10,61%).  
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As exportações de commodities primárias vêm crescendo rapidamente nos 

últimos anos, resultado principalmente alcançado devido aos “choques externos 

benignos”, tais como a elevação de seus preços no mercado mundial, bem como do 

rápido crescimento da China, a partir de 2001 (PRATES, 2006).  

Os bens da alta e média intensidade tecnológica representam, aproximadamente, 

30% da pauta de exportações do Brasil, puxadas, sobretudo, pelo setor de aviação, 

liderados pela EMBRAER. No entanto, o contrário pode ser verificado nos países da 

OCDE, que têm intensificado as exportações de bens de alto e médio conteúdo 

tecnológico, as quais já representam, aproximadamente, 52% das exportações totais do 

grupo no mesmo período (JAYME JR. E RESENDE, 2009; PRATES, 2006).  

No que tange às importações brasileiras, os bens de alta e média intensidade 

tecnológica representam cerca de 74%, enquanto os bens de baixa intensidade 

tecnológica têm representado apenas 4,09%.  

Isto corrobora a idéia de que o padrão de especialização da pauta exportadora do 

Brasil é intensivo em bens de baixo valor agregado, de baixa elasticidade renda da 

demanda, e o oposto ocorre com a pauta de importações. Como conseqüência, a 

economia brasileira é bastante vulnerável às oscilações da renda externa, bem como dos 

termos de troca.  

Os dados atuais disponíveis na UNCTAD (2013) mostram que o padrão de 

especialização das exportações não se alterou, ao contrário, houve uma intensificação 

das exportações de commodities primárias para 49,4% entre 2006 e 2012. No que tange 

aos dados do IPEA entre 2007 e 2010, a participação de commodities na pauta de 

exportação brasileira passou de 41% para 51%. Seria este um sinal de reprimarização da 

pauta de exportações do Brasil? 

Alguns autores como Palma (2005) e Laplane (2006, p. 6-8) realizam este 

debate. Ainda acrescentam a esta discussão um processo de desindustrialização da 

economia brasileira, caracterizado pela queda na participação do valor adicionado da 

indústria como proporção do PIB e/ou pela redução do emprego do setor industrial em 

relação ao emprego total.  

Não é o objetivo deste ensaio aprofundar-se na discussão acerca de um processo 

de desindustrialização “precoce” da economia brasileira, conforme proposto por Palma 

(2005). Os relatórios da UNCTAD (2003) já apontavam alguns sinais desta 

desindustrialização nos países latino-americanos com base em três indicadores: na 
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evolução da composição do comércio internacional, na composição setorial do valor 

adicionado da indústria e na composição dos investimentos  

No que concerne às importações, no entanto, ocorreu uma alteração relativa (e 

expressiva) no percentual de participação das importações de commodities em relação 

às importações totais, que apresentou média de 27% no último período. Isto pode ser 

explicado pela elevação dos preços das commodities no mercado mundial e pelas 

recorrentes valorizações cambiais da moeda brasileiras frente ao dólar nos últimos anos, 

que contribuíram para elevação deste percentual. Além disto, o Brasil importa petróleo 

leve e tem elevado as importações de trigo, oriundo principalmente da Argentina
34

. 

Analisando o saldo comercial do Brasil com o exterior por intensidade 

tecnológica, no período entre 1996 e 2008, Carneiro (2010) assinala que no caso dos 

produtos industriais os resultados foram predominantemente negativos, com exceção 

dos anos de 2002 e 2005. Já a soma dos produtos industriais de alta e média intensidade 

tecnológica apresentou saldo negativo em todo o período, especialmente em 2008 este 

saldo atingiu o montante de US$51 bilhões. No caso da indústria de média tecnologia, 

com exceção do segmento automotivo, todos os demais contribuíram negativamente 

para o saldo.  

Enquanto isto, “o oposto ocorre nas indústrias de média-baixa e baixa tecnologia 

nas quais o saldo é crescente após a mudança do regime cambial e pouco sensível à 

aceleração do crescimento” (CARNEIRO, 2010, p.15).  Isto corrobora a afirmação de 

que o padrão de especialização das exportações brasileiras é nos bens não-industriais 

(que obteve saldo comercial positivo em todo o período analisado pelo autor) e bens de 

baixo conteúdo tecnológico.  

Em consonância com Rodriguez (1981), Cavalcante (2011) aponta que a 

especialização nas exportações de commodities acaba surtindo efeitos na estrutura 

produtiva da economia brasileira, na medida em que atrai investimento exatamente para 

o setor no qual o país já possui vantagens comparativas, em detrimento do setor 

industrial.  

Tal argumento também é explicitado por De Negri e Alvarenga (2011, p.11), 

onde a especialização nas exportações de commodities pode ter efeitos na estrutura 

produtiva no longo prazo, conforme explicitado abaixo:  
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Nos últimos anos verificam-se uma valorização cambial do Real em relação ao Peso argentino, segundo 

dados do BCB (2013).   
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“... o bom desempenho das commodities no mercado internacional faz com 

que setores relacionados a elas se deparem com um crescimento da demanda 

e com uma rentabilidade superior aos demais, e isto tem impactos diretos 

sobre as decisões de investimento na economia brasileira. Com efeito, o 

aumento de rentabilidade das exportações de commodities faz com que os 

setores relacionados a elas tenham mais incentivos a investir que o restante 

da indústria. Não por acaso, parte significativa dos incentivos projetados para 

a economia brasileira no próximo período, bem como dos investimentos 

realizados no período recente, são em setores como mineração, petróleo, 

alimentos e metalurgia básica”.  
 

 

Os complexos das TIs
35

 têm como características: rápidas inovações no ciclo de 

produtos e um elevado montante de capital destinado a P&D para não perder 

competitividade e, conseqüentemente, mercados. Nesta perspectiva, o Estado brasileiro 

deve incentivar ainda mais as parcerias entre universidades e empresas na tentativa de 

reduzir os riscos, além de elevar a concessão de incentivos fiscais às empresas 

inovadoras.  

Assim, no que tange ao desenvolvimento do complexo de Tecnologias de 

Informação no Brasil, Coutinho (2011) revela que primeiro deve-se capacitar a mão de 

obra, possibilitando o aproveitamento das oportunidades surgidas no mercado. Além 

disto, por se tratar de um segmento bastante arriscado em termos de investimento, o 

Estado deve fomentar, incentivar e induzir as empresas privadas. Por último, a produção 

deve ter como foco a elevação da produtividade
36

 e competitividade visando o mercado 

global.  

Fazendo uma ponte com Cimoli e Correa (2005), bem como com Jayme Jr. e 

Resende (2009), pode-se afirmar que a indústria brasileira não conseguiu crescer nos 

últimos anos de forma sustentada em decorrência de sua baixa competitividade. As 

baixas taxas de investimento como proporção do PIB, bem como a educação de baixa 

qualidade, estariam contribuindo para a atual performance da indústria. Estes fatores 

são primordiais à geração de inovações tecnológicas, aumentando a produtividade assim 

como a competitividade do setor industrial, como assinala Fonseca (2012), gerente de 

inovação da CNI.  
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Tecnologia da Informação.  
36

 Deve-se salientar que o aumento da produtividade eleva, por definição, o desemprego no curto prazo. 

Entretanto o presente ensaio se preocupa apenas com análise de longo prazo, onde a mão de obra seria 

transferida de setores menos produtivos para os setores mais produtivos. O suposto implícito no modelo 

kaldoriano é que o governo acelere o crescimento da demanda agregada na medida necessária para 

absorver a mão de obra liberada pelos setores menos produtivos. Perceba que, dado o crescimento da 

produtividade, tal fenômeno não geraria impactos inflacionários. 
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4.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os modelos de crescimento econômico com restrição externa da Thirlwall 

(1979) e Kaldor (1970) foram utilizados na análise da restrição externa ao crescimento 

da economia brasileira por diversos autores, considerando vários períodos 

(CARVALHO, 2007; JAYME JR, 2003; CARVALHO e GIUBERTI, 2010; LIMA e 

CARVALHO, 2008; FEIJÓ e CARVALHO, 2002; FERREIRA e CANUTO, 2001), e 

podem ser utilizados na análise da atual situação econômica do Brasil.  

Por se tratarem de modelos de longo prazo, este referencial teórico capta como a 

estrutura produtiva da economia pode afetar sua inserção no comércio internacional, e 

como conseqüência, o grau de restrição externa ao crescimento.  

Neste cenário as exportações adquirem um papel fundamental por ser o único 

componente da demanda agregada capaz de crescer sem provocar desequilíbrios em 

transações correntes, permitindo ainda que os demais componentes da demanda venham 

também a crescer sem provocar o mesmo desequilíbrio. 

Conforme observado, na perspectiva de Kaldor (1970) o crescimento econômico 

de uma economia está relacionado ao aumento da produtividade. Este por sua vez é, 

sobretudo, originário do setor industrial, especialmente dos bens industrializados 

destinados à exportação.  

Isto posto, o investimento em tecnologia pode ser considerado como estratégia 

de crescimento de longo prazo, visto que se trata de uma variável determinante para o 

aumento da produtividade e elevação da elasticidade renda das exportações. 

É neste contexto que a abordagem de sistemas nacionais de inovação nos 

permite visualizar as trajetórias das economias com lentes mais amplas, que apreendem 

as diferentes estratégias para a criação das competências necessárias ao aprendizado. 

Este é fundamental ao desenvolvimento econômico do país, na medida em que 

possibilita a geração, uso e difusão dos conhecimentos.  

Entretanto, o SNI só é possível através da interação entre as firmas, agências 

governamentais, universidades, institutos de pesquisa e organizações financeiras. Com 

base no argumento de Jayme Jr. e Resende (2009), no contexto atual, observa-se que o 

SNI brasileiro ainda é pouco desenvolvido. Além disto, a desarticulação entre as 

políticas de inovação e as políticas macroeconômicas contribui para que as elasticidades 

renda da demanda por importações permaneçam superiores a das exportações. Estes 

fatores contribuem para a vulnerabilidade externa estrutural apresentada pela economia 
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brasileira. A superação desta vulnerabilidade depende de uma transformação 

significativa da estrutura produtiva, com a qual um maior desenvolvimento do SNI 

poderia oferecer uma contribuição não desprezível  

Segundo Laplane (2012), as inovações devem chegar à população. No entanto, o 

Brasil enfrenta um grave desequilíbrio neste contexto: tem um C&T muito forte, mas 

com pouca capacidade de transformar pesquisa e conhecimento em inovação sobre os 

bens e serviços. Salienta ainda que para alcançar tais objetivos, o Brasil deve expandir e 

sofisticar o parque industrial. Estas medidas seriam uma saída para o enfretamento dos 

problemas pelos quais passa a inovação no Brasil. Destarte, afirma ainda que: “para 

inovar, a indústria precisa importar o que não tiver aqui, e assim aprender a produzir no 

país”.  

Mesmo que os resultados da PINTEC 2008 tenham apresentado relativa 

melhora, na medida em que o número de empresas inovadoras participantes de pelo 

menos um dos programas governamentais subiu, ainda verifica-se uma concentração 

das empresas de grande porte como beneficiárias das políticas de inovação. O problema 

é que tal concentração pode reduzir o ritmo de difusão das novas tecnologias, caso as 

grandes empresas não estejam vinculadas ou trabalhem em parceria com as empresas de 

pequeno porte.  

Em linhas gerais, algumas das principais limitações à inovação no Brasil são: a 

baixa interação entre algumas redes, dificultando o aparecimento de sinergias; a 

ausência de uma estratégia que integre inovações técnicas, organizacionais e 

institucionais; em alguns segmentos a estrutura produtiva não comportaria as inovações.   

Os trabalhos futuros podem investigar ainda os efeitos da educação no aumento 

da competitividade dos produtos brasileiros (decorrentes do número crescente de 

técnicos em formação); o não reconhecimento da importância das regiões para o 

desenvolvimento destas redes; as políticas de inovação relativamente insensíveis às 

especificidades locais.  

Destarte, deve haver um esforço para ampliar as políticas de apoio às inovações 

já existentes, tais como a Lei do Bem e a Lei da Inovação, bem como realizar 

modificações estruturais. 

Neste aspecto faz-se necessária a participação do Estado no direcionamento das 

políticas a segmentos estratégicos, visando o desenvolvimento das capacitações e a 

geração de inovações, transferindo estes resultados na elevação do valor/conteúdo 

tecnológico das exportações. Conforme observado, nos setores de maior intensidade 
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tecnológica o processo de difusão das inovações ocorre de forma mais acelerada, 

elevando a produtividade da economia e com resultados de longo prazo sobre as contas 

externas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação é uma coletânea de três artigos independentes entre si, os 

quais, observados em conjunto, têm como objetivo comum analisar o comportamento e 

o padrão de especialização das exportações brasileiras nos últimos anos. Isto porque, 

como preocupação fundamental (e comum a todos os artigos) aparece a questão da 

relação entre a estrutura produtiva e o potencial de crescimento sustentável da economia 

brasileira. Tal fator comum se justifica na medida em que, sem deixar de utilizar vários 

referenciais teóricos complementares, os artigos em questão apresentam um referencial 

teórico comum: os modelos de crescimento com restrição do balanço de pagamentos, 

mais especificamente o modelo de Kaldor (1970) e o de Thirlwall (1979).  

A discussão presente no Capítulo 1 acerca das principais hipóteses e resultados 

dos modelos de crescimento de Kaldor e de Thirlwall mostrou que, mesmo ambos 

fazendo parte de um corpo teórico com raízes na heterodoxia, seus resultados podem ser 

um pouco distintos.  

Em primeiro lugar, a polarização existente entre as taxas de crescimento das 

economias é explicada de forma diferente pelos os modelos. Thirlwall considera que a 

explicação entre as divergências nas taxas de crescimento de países ou regiões é 

decorrente de fatores estruturais, que têm efeitos sobre a elasticidade renda da demanda 

por exportações e importações e prejudica as taxas de crescimento do PIB compatíveis 

com a sustentabilidade do balanço de pagamentos.  

Kaldor, por seu turno, associa tais divergências nas taxas de crescimento a 

outros fatores que vão além da estrutura produtiva, especificamente, ao aumento da 

produtividade. Este é decorrente da adoção da hipótese de retornos crescentes de escala 

no setor industrial, que são transmitidos à indústria, elevam a taxa de crescimento das 

exportações e possibilitam taxas de crescimento sustentáveis do produto maiores. As 

bases para o argumento de Kaldor encontram-se na Lei de Verdoorn e no princípio de 

“causação circular e cumulativa” de Myrdal.  

Logo, na perspectiva destes modelos, as políticas econômicas devem visar o 

crescimento, baseando-se na mudança da estrutura produtiva da economia e nos 

incentivos à exportação de produtos de mais alta tecnologia, nas desvalorizações 

cambiais ocasionais (em Kaldor), na ampliação da mobilidade da mão de obra, no 

protecionismo e nos subsídios ao investimento. 
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Fazendo uso destes conceitos, o Capítulo 2 mostrou como a economia brasileira 

tem se comportado em relação ao BRIC, bem como analisou o desempenho das suas 

exportações. Verificou-se que as exportações de bens de alta tecnologia como proporção 

das exportações de manufaturas vem crescendo rapidamente na China (31%), enquanto 

o Brasil ocupa o segundo lugar no grupo (14%), ficando um pouco acima da Rússia 

(9%) e da Índia (9%). Em 2000 o Brasil exportava o mesmo percentual de produtos de 

alta tecnologia que a China (19%). No entanto, enquanto tal participação não parou de 

subir na China desde então, no Brasil não parou de cair. 

Isto mostra a perda de competitividade das nossas exportações frente à chinesa, 

pois enquanto a mesma tornou-se a maior exportadora mundial, o Brasil ocupa apenas a 

22ª posição em 2012 (representando 1,3% das exportações do mundo).  

Com base no modelo de Kaldor, se observamos a importância do setor industrial 

no PIB, podemos verificar que a economia que mais cresceu ao longo dos últimos 30 

anos foi exatamente aquela que mais aumentou a participação do setor industrial no 

PIB. Deste modo, enquanto a Rússia, a Índia e o Brasil tiveram a participação relativa 

deste setor gradativamente reduzida, na China o setor industrial vem crescendo 

rapidamente, com resultados expressivos em suas exportações.  

Observando o caso específico do Brasil, o Capítulo 3 apresentou informações de 

que cerca de 70% das exportações brasileiras são constituídas por commodities 

primárias (44,5%), bens intensivos em trabalho e recursos naturais (13,62%) e bens de 

baixo conteúdo tecnológico (10,61%). Enquanto isto, ao longo do período 1995 – 2012, 

as exportações de bens de média intensidade tecnológica perderam espaço, passando de 

16% para 12%, respectivamente. Já a participação dos bens de alta intensidade 

apresentou em 2012 a mesma taxa de 1995 (em torno de 8%).  

Conforme exposto no Capítulo 3, o problema é que os mercados de commodities 

são pouco dinâmicos, bastante sujeitos às variações nos preços internacionais, assim 

como mais vulneráveis a práticas protecionistas (JAYME JR. E RESENDE, 2009).  

Destarte, a performance das exportações brasileiras pode ser explicada por 

vários fatores, como: o desencontro entre as políticas de apoio à reestruturação 

produtiva e a perseguição da estabilidade econômica; a falta de integração adequada 

entre as políticas destinadas à elevação da P&D e as políticas macroeconômicas; a 

ausência de um Sistema Nacional de Inovação integrado, , a trajetória de instabilidade 

econômica, assim como pelo incentivo insuficiente no setor industrial e às exportações, 
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pois “infelizmente, nas últimas duas décadas, no Brasil, o desenvolvimento deixou de 

ser o objetivo maior da política econômica” (DELFIM NETTO, 2005, p. 251).  

Embora o formato adotado para esta dissertação não contemple a existência de 

uma hipótese comum a todos os artigos nela incluídos, há uma suposição geral que 

perpassa o conjunto. Admite-se, com lastro na literatura sobre o tema, que a economia 

brasileira tem apresentado restrições externas ao crescimento econômico. Dada a 

natureza de longo prazo dessas restrições, isso não implica, evidentemente, crise externa 

que se manifeste continuamente, nem crescimento permanentemente lento. Embora tal 

restrição seja interpretada como crônica, ela se impõe na forma de crise cambial e/ou de 

endividamento externo em alguns períodos específicos, mas de forma reiterada. E 

embora a taxa de crescimento do PIB possa flutuar significativamente e inclusive 

mostrar períodos de significativa aceleração, a taxa média de crescimento continua 

relativamente baixa, tanto em relação aos outros países dos BRIC quanto em relação ao 

próprio histórico de crescimento brasileiro pré-1980. 

Os dados acerca das políticas de inovação existentes atualmente no Brasil não 

corroboram a hipótese de que a economia brasileira tem enfrentado restrição externa ao 

crescimento em decorrência da insuficiência de tais políticas. As baixas taxas de FBCF 

como proporção do PIB (em particular a pública), tanto em relação às décadas 

anteriores como em relação aos demais países que pertencem ao BRIC, apontam que a 

mudança estrutural não é o foco das políticas econômicas nos últimos 30 anos, sendo 

este um dos graves problemas a serem enfrentados caso o Brasil tenha a pretensão de 

auferir taxas de crescimento mais elevadas e ainda compatíveis com equilíbrio do STC.  

Deste modo, o grande número de projetos e programas de incentivo à inovação, 

sejam estes destinados à capacitação técnica e superior ou focados em financiamentos, 

não parece ter o devido respaldo na estrutura produtiva. Ainda assim, considerando que 

o mercado consumidor brasileiro é bastante amplo (em número de habitantes e 

considerando o crescimento da renda per capita), o problema não poderia ser 

considerado como falta de demanda (especificamente consumo) por tais inovações.  

Em síntese, o caráter crônico deste cenário se explica não essencialmente em 

decorrência da insuficiência de políticas de inovação, mas da ausência de políticas 

capazes de alterar a condição estrutural da economia brasileira, conforme visto nos 

artigos aqui apresentados.  

A estrutura produtiva tem proporcionado baixas elasticidades renda da demanda 

para suas exportações e altas elasticidades renda da demanda para suas importações, 
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provocado assim o aumento da vulnerabilidade e o declínio da competitividade externa. 

Evidentemente, outros fatores, como o caráter também crônico da apreciação cambial 

real ocorrida na maior parte do período (afora os períodos dos imediatos pós-crises 

cambiais), certamente ajudam a completar a explicação do fenômeno. Não foi nossa 

pretensão neste trabalho, porém, precisar o quanto deste quadro se deve à política 

cambial e o quanto se deve à outros fatores, como a incompletude do SNI brasileiro. A 

(pouca) evidência disponível (CORREA, 2012) sugere que, no caso brasileiro e em 

linha com Thirlwall, uma taxa de câmbio mais depreciada provavelmente teria 

significativos impactos inflacionários sem, necessariamente, incentivar a exportação dos 

setores mais modernos.  

O presente trabalho apresenta algumas limitações. Tem-se consciência que 

nenhum ensaio é totalmente aplicado, e que um olhar para a estrutura multissetorial 

pode auxiliar na análise das deficiências da estrutura produtiva do Brasil.  

A economia brasileira deve adotar um novo modelo de crescimento, pois mesmo 

apresentando saldos comerciais positivos, este foi recentemente impulsionado pela 

rápida e contínua expansão do mercado chinês e pela elevação dos preços das 

commodities, também dela parcialmente resultante.  

Entretanto, conforme explicitado no Capítulo 2, os países emergentes, entre eles 

a China, têm apresentado considerável desaceleração no início desta década, o que pode 

ter efeitos inesperados no futuro, comprometendo o modelo atual de comércio 

internacional. O crescente déficit em transações correntes parece um claro alerta neste 

sentido. 

Então o que fazer com uma economia que depende sobremaneira dos fatores 

externos para determinação do crescimento do seu produto e de suas exportações? Onde 

estão as políticas econômicas adequadas de expansão da base produtiva e de elevação 

da competitividade estrutural? A resposta a estes questionamentos não foi abordada 

neste trabalho e constitui sugestão evidente para trabalhos futuros.  

Pode-se concluir que os objetivos da política econômica devem almejar uma 

mudança na estrutura produtiva da economia brasileira, de forma a modificar não 

apenas a intensidade tecnológica de suas exportações como também todo o aparato 

industrial e as cadeias produtivas existentes (bem como introduzir novas cadeias). Neste 

contexto, a pouca capacidade de adaptar o parque industrial brasileiro à P&D existente 

dificulta a transformação estrutural nos moldes desejados. Além disto, tais políticas 

devem operar em maior profundidade, não se tratando apenas do mero incentivo aos 
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segmentos nos quais o país já possui vantagens comparativas. Isto faria com que o 

crescimento das exportações ocorresse de forma menos dependente das oscilações da 

demanda internacional (como no caso das commodities primárias). No entanto, com os 

sinais de elevação na taxa de inflação nos 2 últimos anos, e o questionamento que tal 

elevação coloca ao atual modelo, tal objetivo, acredito, não sairá do esquecimento.   
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