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APRESENTAÇÃO

Após um longo período em que a agenda do debate macroeconômico no Brasil 
foi dominada por questões relativas à estabilidade monetária, e depois do êxito do 
Plano Real no que diz respeito ao problema inflacionário, é possível falar de uma 
nova agenda, agora hegemonizada pelas questões do crescimento econômico. Afinal, 
após quase duas décadas de convivência com taxas de crescimento medíocres, a 
economia brasileira começa a apresentar alguns sinais de recuperação de sua capa-
cidade para entrar em uma trajetória mais robusta de crescimento.

Nesse sentido é que este livro se debruça sobre esta nova agenda. Sua com-
posição está dominada por textos que enfrentam o desafio de refletir sobre os 
rumos mais adequados para superarmos os limites, a fim de que, verdadeiramente, 
voltemos a conviver com o que poderíamos chamar de crescimento sustentável. 
Visando alcançar este objetivo, o livro está composto de quatro capítulos.

No primeiro, Frederico Jayme e Marco Flávio têm como escopo analisar os 
impactos do nível da taxa de câmbio real no investimento, no produto potencial 
e no crescimento da economia. Com relação aos efeitos de curto prazo sobre o 
investimento agregado, o resultado final é ambíguo, muito embora uma sobre-
valorização excessiva do câmbio real possa gerar incentivos a uma especialização 
setorial perversa da economia, agravando, assim, a restrição externa ao crescimento 
de longo prazo. Além disso, os autores destacam a importância de um câmbio real 
competitivo que, ao promover a industrialização de setores domésticos, contribua 
para aumentos de produtividade. Desta maneira, reduziria também os gargalos 
impostos pela restrição externa, uma vez que diminuiria a propensão da economia 
a importar e estimularia as indústrias domésticas cuja demanda externa seja menos 
dependente das commodities.

No segundo capítulo, Leandro Brito e Elcyon C. R. Lima procuram estimar 
o nível de produto, em cada período, que manteria a inflação estável no Brasil – 
Nonaccelerating Inflation Level of Output (NAILO). Investigam a relação entre 
os desvios do produto em relação ao NAILO, medidos em termos percentuais, 
e a variação da taxa de inflação. Partem do pressuposto de que a relação entre 
aceleração inflacionária e nível de produção, obtida através de uma estimação da 
curva de Phillips, tem o poder de contribuir nas decisões de política monetária. 
Chegam a conclusões bastante interessantes, particularmente após a implantação 
do Plano Real, verificando os efeitos positivos da estabilidade monetária sobre a 
eficiência da economia brasileira.
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8 RENAUT MICHEL – LEONARDO CARvALHO

No terceiro capítulo, Roberto Ellery se propõe a analisar, teórica e empiri-
camente, a questão da restrição externa, conceito segundo o qual o crescimento 
econômico de longo prazo de um país está condicionado à maneira como este 
se insere no cenário do comércio mundial. Neste sentido, a baixa capacidade de 
geração e difusão de progresso técnico se traduz em tecnologias assimétricas entre 
os países desenvolvidos e as economias emergentes, criando, para estas últimas, 
sérios problemas de competitividade. O autor conclui que, apesar da realização 
de elevados superávits comerciais nos anos recentes, associados principalmente à 
demanda externa por commodities, o crescimento da economia brasileira no longo 
prazo continua sendo limitado pelo setor externo. No sentido de reverter este quadro, 
o autor advoga a necessidade da criação de um sistema nacional de inovações na 
economia, tendo como objetivo alterar as elasticidades-renda de comércio, aumentar 
a competitividade e diminuir a vulnerabilidade externa.

No último, Paulo Gala e Rogério Mori buscam investigar qual seria a melhor 
estratégia para o crescimento econômico brasileiro. Realizam uma recuperação da 
trajetória de nossa economia no período 1950-2005, partindo do princípio de que 
a grande locomotiva do crescimento é a acumulação de capital. Ao comparar a 
evolução da economia brasileira vis-à-vis a da economia norte-americana, procuram 
uma explicação para a discrepância entre os dois países na questão dos ganhos de 
produtividade. Fazem a interpretação que, no caso da economia brasileira, o cerne 
do problema está no seu baixo nível de competitividade e, deste ponto de vista, 
encaminham uma série de sugestões para que, a partir do aumento da competição 
doméstica, nossa economia alcance os ganhos de produtividade necessários para 
a estratégia.

Sem embargo, é um livro contemporâneo desta conjuntura. Pensar a eco-
nomia brasileira é algo sempre instigante e sedutor. Contudo, quando o cerne 
desta reflexão é a questão do crescimento econômico e todas as potencialidades 
advindas dele, torna-se ainda mais interessante. Que o produto deste material sirva 
de contribuição para que, em busca do melhor para a sociedade brasileira, nossa 
economia possa voltar a conviver com taxas expressivas e robustas de crescimento 
e alcançar o tão almejado círculo virtuoso do desenvolvimento.

Renaut Michel
Assessor da Diretoria de Estudos Macroeconômicos do Ipea

Leonardo Carvalho
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea
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capítulo 1

CRESCIMENTO ECONÔMICO E RESTRIÇÃO EXTERNA: TEORIA 
E A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA*

Frederico G. Jayme Jr.**

Marco Flávio da cunha Resende**

1  INTRODUÇÃO

Este trabalho discute teórica e empiricamente um dos principais entraves ao cres-
cimento econômico de longo prazo em economias em desenvolvimento como a 
brasileira, qual seja, a restrição externa. Os freqüentes desequilíbrios na balança 
comercial dos países em desenvolvimento são decorrência, entre outros fatores, de 
uma lenta e desigual geração e difusão de progresso técnico nessas economias. Esse 
atraso se traduz em tecnologias assimétricas entre o bloco dos países desenvolvidos 
e as economias emergentes, criando, para estas últimas, problemas de competi-
tividade em relação às economias desenvolvidas e limitando assim a capacidade 
de inserção dessas economias no cenário do comércio mundial. Desta forma, a 
inserção internacional dessas economias obedece a uma dinâmica típica das eco-
nomias periféricas, que aumentam a capacidade de crescer em períodos de elevação 
da demanda internacional por produtos de baixo teor tecnológico. O rompimento 
da restrição externa estrutural depende, portanto, de investimentos em ciência, 
tecnologia e infra-estrutura de modo a garantir o crescimento independente da 
demanda internacional.

Há uma vasta literatura sobre a restrição externa ao crescimento econômico, 
que encontra nos constrangimentos de demanda explicação central. Estudos pioneiros 
de Prebisch (2000a, 2000b) apontam para as diferenças nas elasticidades-renda da 
demanda de exportações e de importações como elemento relevante para explicar 

* os autores gostariam de agradecer a Stephania Mageste pelos comentários sobre uma versão anterior do artigo, isentando-a de 
equívocos remanescentes.

** professor do centro de planejamento e Desenvolvimento Regional (cedeplar) da universidade Federal de Minas Gerais (uFMG).
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10 FREDERIco G. JaYME JR. – MaRco FlÁVIo Da cuNHa RESENDE

a restrição de balanço de pagamentos ao crescimento das economias em desenvol-
vimento. Do mesmo modo, estudos derivados da teoria de crescimento de Kaldor 
(1994) consideram que os diferenciais das taxas de crescimento entre economias 
resultam das diferenças nas suas elasticidades-renda de importação e de exportação. 
McCombie e Thirlwall (1994) destacam, seguindo interpretação muito próxima à 
de Prebisch e de essência kaldoriana, o papel das exportações como componente 
autônomo da demanda externa e, por sua vez, central para um crescimento de 
longo prazo livre de constrangimentos externos.

O argumento de Prebisch repousa na inserção internacional da economia 
agrária no âmbito da relação centro versus periferia. A diferente inserção entre a 
economia agrária e a economia industrial se expressa em diferenças nas elasticidades 
de comércio destas economias, o que provoca graus distintos de restrição externa ao 
crescimento das economias periférica e central. Autores de cunho kaldoriano, por sua 
vez, apenas se reportam a Prebisch para explicar o porquê de as elasticidades diferirem 
entre produtos e entre países. Contudo, diversos trabalhos empíricos sugerem que 
as economias em desenvolvimento, mesmo após terem sido industrializadas, 
continuam padecendo da restrição externa ao seu crescimento – Carvalho e Lima 
(2006); Jayme Jr. (2007); McCombie e Thirlwall (1994); Resende (2001); Porcile, 
Bertola e Higachi (2002); Santos, Lima e Carvalho (2005), entre outros. A questão 
que permanece, portanto, é a razão que explica os diferenciais de elasticidades-renda 
de comércio entre economias industrializadas.

Para Fajnzylber (1983, 2000) uma economia, após sua industrialização, 
não supera a vulnerabilidade externa característica da economia agrária, como 
também não supera o elevado grau de restrição externa ao seu crescimento se a 
sua industrialização é desprovida de um “núcleo endógeno de dinamização do 
progresso tecnológico”. Para esse autor o progresso tecnológico é a chave para 
os ganhos de competitividade de uma economia e, como conseqüência, para o 
relaxamento da restrição externa ao seu crescimento. Entretanto, este autor não 
explica de que modo a “produção endógena de tecnologia” de uma economia afeta 
suas elasticidades-renda de comércio, implicando o afrouxamento da restrição 
externa ao seu crescimento. Permanece, também neste caso, a lacuna sobre o elo 
teórico entre inovações tecnológicas e mudanças nas elasticidades de comércio de 
uma economia.

O objetivo deste artigo é analisar mais detidamente as razões teóricas por 
detrás das diferenças das elasticidades de comércio observadas mesmo entre eco-
nomias industrializadas, bem como analisar o caso brasileiro à luz desse ponto de 
vista. Postulamos que essas diferenças de elasticidades estão relacionadas com o 
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11cREScIMENto EcoNÔMIco: SEtoR EXtERNo E INFlaÇÃo

conceito de sistema nacional de inovações (SI). Pretende-se demonstrar as relações 
causais entre o grau de desenvolvimento do SI, as diferenças nas elasticidades-renda 
de comércio, o grau de competitividade e o grau de vulnerabilidade externa das 
economias. Para tanto, o artigo conta com três seções, além desta introdução. Na 
próxima seção apresentam-se as explicações e suas limitações para os diferenciais 
de competitividade e de vulnerabilidade externa entre economias, segundo autores 
cepalinos e autores que seguem a tradição kaldoriana. Em seguida, visando superar 
tais limitações, são construídas as relações causais entre SI, elasticidades-renda da 
demanda de importação e de exportação, competitividade e vulnerabilidade ex-
terna de uma economia. Na seção 3 foca-se o caso brasileiro: diversos indicadores 
são apresentados nessa seção visando corroborar por meio de evidências empíricas 
aquelas relações de causalidade. A última seção destina-se às conclusões.

2  RESTRIÇÃO EXTERNA AO CRESCIMENTO ECONÔMICO: A TEORIA

2. 1  A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal)  
  e a vulnerabilidade externa da economia periférica

A noção de desenvolvimento desigual foi elaborada pela Cepal no âmbito da relação 
centro-periferia.1 Para a Cepal, havia especificidades estruturais no desenvolvimento 
das economias latino-americanas. Tais especificidades se expressavam na condição 
periférica dessas economias.

A dinâmica centro-periferia se referia à estrutura que determinava um padrão 
específico de inserção internacional: a periferia produzindo bens e serviços com 
demanda internacional pouco dinâmica e importando bens e serviços com 
demanda doméstica em rápida expansão. No centro a elasticidade-renda da de-
manda de importações de bens primários seria menor do que um, ao passo que a 
elasticidade-renda da demanda de importações da periferia seria superior à unidade 
(PREBISCH, 2000b).

Este padrão de inserção internacional denotaria outra especificidade periférica: 
uma vulnerabilidade externa estrutural, que engendraria elevada restrição externa 
ao crescimento econômico da América Latina. Essa vulnerabilidade externa (e 
a inserção internacional periférica) seria operacionalizada pela deterioração ao 
longo do tempo dos termos de intercâmbio entre centro e periferia, em prejuízo 
desta. Neste caso, a divisão internacional do trabalho ditada pela dotação relativa 
de fatores de produção não permitiria à periferia usufruir os frutos do progresso 
técnico ocorrido no centro. A tese da deterioração dos termos de troca afrontava o 

1. o desenvolvimento desigual também é estudado por diversos autores não cepalinos.

Cap1.indd   11 18/2/2009   14:12:20



12 FREDERIco G. JaYME JR. – MaRco FlÁVIo Da cuNHa RESENDE

postulado liberal das virtudes do comércio internacional livre2 – na medida em que 
os ganhos de produtividade no centro, decorrentes do progresso técnico, não fossem 
repassados aos preços, a periferia não poderia usufruir desses ganhos via comércio 
internacional. Ao mesmo tempo, o progresso técnico verificado na periferia seria 
repassado ao centro, parcial ou integralmente, através da redução dos preços de 
seus bens exportados em relação aos dos bens importados do centro.

A solução proposta por Prebisch seria, então, a industrialização das economias 
da América Latina, processo que romperia com seu subdesenvolvimento e com 
a dinâmica centro-periferia. Todavia, após terem ocorrido vários ciclos de indus-
trialização em diversos países latino-americanos no século XX, as especificidades 
do desenvolvimento periférico não foram superadas, seja no tocante à geração 
e à difusão de tecnologia, passando pela distribuição da renda, ou à redução da 
vulnerabilidade externa dessas economias.

Fajnzylber (1983, 2000) contribuiu para o debate argumentando que o 
traço central do subdesenvolvimento da América Latina é a sua incorporação 
insuficiente do progresso técnico.3 Para este autor, o desenvolvimento tecnológico 
está incorporado na indústria de bens de capital – esta incorpora materialmente 
o progresso técnico, sendo, inclusive, importante canal de sua difusão. E mais, 
haveria um “círculo virtuoso” entre crescimento-progresso técnico (produtividade)-
comércio internacional que tem como elemento portador básico o setor de bens 
de capital. Este setor seria o núcleo central de determinação do crescimento e da 
competitividade das economias.

Deste modo, o incipiente desenvolvimento da indústria de bens de capital 
dos países da América Latina estaria associado à debilidade tecnológica que a 
caracteriza. Essa debilidade, por sua vez, repercute sobre a competitividade não 
apenas da própria indústria de bens de capital, mas, também, sobre toda a indústria 
dessas economias, principalmente em seus segmentos capital-intensivo. Por este 
motivo estaria explicado o déficit externo estrutural das economias latino-americanas, 
bem como o não desenvolvimento de um “núcleo endógeno de dinamização 
tecnológica”. Assim, a indústria latino-americana, embora constituída em países 
dessa região, mostrou-se “truncada” ou “débil”, isto é, sem competitividade 
(FAJNZYLBER, 1983).

2. Sobre este ponto, ver prebisch (2000a, p. 71-72).

3. o “conjunto vazio” (representado pela ausência de países latino-americanos com taxas de crescimento per capita e, concomitan-
temente, distribuição de renda, semelhantes às dos países desenvolvidos) estaria diretamente vinculado ao que se poderia chamar de 
incapacidade de abrir a “caixa-preta” do progresso técnico.
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Por núcleo de dinamização tecnológica Fajnzylber (1983) entende uma 
infra-estrutura científico-tecnológica estreitamente inserida e vinculada ao aparato 
produtivo.4 Segundo o autor, a industrialização sem a constituição de um núcleo 
endógeno de produção de tecnologia, embora possível, não leva à superação das 
especificidades periféricas de uma economia. De outro lado, as inovações decor-
rentes do núcleo endógeno de progresso tecnológico aumentam a competitividade 
internacional do tecido produtivo, estimulando suas exportações ao mesmo tempo 
em que reduz o seu coeficiente de importação, diminuindo o grau de vulnerabi-
lidade externa da economia.

Não obstante a importante contribuição de Fajnzylber, o autor não é claro 
sobre os motivos para o diferencial de competitividade que haveria entre a economia 
especializada em bens intensivos em tecnologia e a economia especializada em bens 
com baixa intensidade tecnológica. Por que as inovações tecnológicas aumentam a 
competitividade de uma economia? Por que elas estimulam as exportações e inibem 
o coeficiente de importação? No modelo das vantagens comparativas relativas de 
Ricardo, ou no modelo de Heckscher-Ohlin, por exemplo, o livre comércio traz 
ganhos para todas as economias que dele participam. Tais ganhos se verificam em 
um contexto de equilíbrio externo, seja equilíbrio estático ou intertemporal, inde-
pendentemente de serem as exportações do país em bens intensivos em tecnologia 
ou intensivos em recursos naturais e/ou em mão-de-obra não qualificada.5

Do mesmo modo, embora Prebisch (2000b, p. 181-185) tenha explicado o 
porquê de os produtos primários apresentarem menor elasticidade-renda da demanda 
de exportação comparados aos produtos industrializados, sua solução para a superação 
da vulnerabilidade externa da economia periférica não se mostrou promissora. Após 
a industrialização das economias latino-americanas, o problema das elasticidades não 
foi eliminado. Ademais, a tese de deterioração dos termos de troca não é consensual 
na literatura, conforme observam McCombie e Thirlwall (1994).

Estes questionamentos a respeito dos argumentos de Prebisch e de Fajnzylber 
serão objeto de análise ao final desta seção. Antes, porém, será apresentada a abordagem 
dos modelos de crescimento liderado pela demanda, de tradição kaldoriana.

2.2  Modelos de crescimento liderado pela demanda de tradição kaldoriana

A partir da hipótese de retornos crescentes de escala na indústria, Kaldor (1994) 
postulou que a demanda tem um papel central na explicação dos diferenciais de 

4. observe que este conceito está estritamente relacionado ao conceito neo-schumpeteriano de Sistema Nacional de Inovação (NElSoN, 
1996). Este ponto será retomado à frente.

5. o postulado dos ganhos decorrentes da abertura comercial e financeira das economias em um contexto de equilíbrio externo inter-
temporal destas está, por exemplo, em obstfeld e Rogoff (1996). uma crítica a este postulado é feita em Resende (2006).
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14 FREDERIco G. JaYME JR. – MaRco FlÁVIo Da cuNHa RESENDE

taxas de crescimento entre as economias. O enfoque do autor está na relevância das 
exportações líquidas enquanto fonte de estímulo ao crescimento econômico.6

A ênfase de Kaldor (1994) na evolução das exportações líquidas como o prin-
cipal componente da demanda final levou alguns autores como Thirlwall (1979), 
Thirlwall e Hussein (1982), McCombie e Thirlwall (1994), Dixon e Thirlwall 
(1975) e Moreno-Brid (2003) a formalizarem modelos de crescimento liderado 
pelas exportações.7 Na conclusão desses estudos está a denominada Lei de Thirlwall, 
segundo a qual a taxa de crescimento de um país não pode exceder sua taxa de 
crescimento com equilíbrio no balanço de pagamentos, pelo menos no longo prazo. 
Isto é, concluiu-se que a taxa de crescimento da economia é determinada pela razão 
entre a taxa de crescimento das exportações e a elasticidade-renda da demanda por 
importações. Conseqüentemente, o desempenho do comércio exterior de um país 
teria papel crucial no seu crescimento econômico.

Segundo McCombie e Thirlwall (1994), o fato de as economias em desen-
volvimento exportarem bens com baixa elasticidade-renda e importarem bens com 
alta elasticidade-renda inviabiliza o crescimento a elevadas taxas com equilíbrio no 
balanço de pagamentos. Os esforços destes países para eliminar seus recorrentes 
déficits externos resultam em recessão ou inflação, ampliando-se o hiato entre os 
países desenvolvidos e em desenvolvimento. Do mesmo modo, períodos de alívio 
na restrição externa garantem maior crescimento de curto prazo a essas economias, 
mas às custas de aumento do passivo externo. Assim, esses autores concluem que 
países com menor elasticidade-renda das exportações e maior elasticidade-renda das 
importações, em relação ao resto do mundo, terão taxas de crescimento menores, 
no longo prazo. Para chegar a tal conclusão, os autores ancoram-se nos argumentos 
de Prebisch (2000b).

Em resumo, para Kaldor e demais trabalhos derivados de suas hipóteses as 
diferentes taxas de crescimento entre os países, especialmente entre os países de-
senvolvidos e em desenvolvimento, justificam-se pela tendência de maior restrição 
externa ao crescimento para o caso do segundo grupo de países. Ademais, os ajustes 
macroeconômicos exigidos para aliviar essa restrição externa ao crescimento são 

6. as principais características do crescimento econômico, descritas por Kaldor, são reconhecidas na literatura como leis de crescimento 
kaldorianas (tHIRlWall, 1987). pode-se enumerá-las em três: a taxa de crescimento da economia está fortemente relacionada ao 
crescimento do setor industrial; a taxa de crescimento do setor industrial relaciona-se positivamente com a produtividade do trabalho, 
exercendo uma influência sobre esta (lei de Verdoorn); o crescimento da produtividade do trabalho está positivamente associado com 
o crescimento do setor industrial e negativamente associado com o crescimento do setor primário. Sobre uma discussão recente sobre 
as leis kaldorianas e a lei de Verdoorn para o Brasil, ver Rocha (2007).

7. o modelo original de thirlwall (1979) considera somente os fluxos comerciais de bens em sua formalização. thirlwall e Hussein (1982) 
e Mccombie e thirlwall (1994) incorporaram os influxos de capitais externos ao modelo original. posteriormente, Moreno-Brid (2003) 
incorporou ao modelo estendido de Mccombie e thirlwall (1994) o pagamento de juros referente ao estoque do endividamento. tais 
modificações em relação ao modelo original de thirlwall (1979) não alteraram suas conclusões básicas.
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freqüentemente revertidos no longo prazo, comprometendo a sustentabilidade 
do crescimento. Uma estratégia de longo prazo para flexibilizar essa restrição 
seria a produção de inovações tecnológicas por parte desses países, argumento 
implícito em Kaldor.8 Disto deveria resultar, então, uma mudança nos valores das 
elasticidades-renda das exportações e das importações dos países, favorecendo a 
redução da distância entre as taxas de crescimento das economias.

Todavia, Kaldor (1994), Thirlwall e Hussein (1982), McCombie e Thirlwall 
(1994), Dixon e Thirlwall (1975) e Moreno-Brid (2003), entre outros, não ex-
plicam o motivo para as diferenças nas elasticidades-renda das exportações e das 
importações entre países. Conforme McCombie e Thirlwall (1994, p. 244),

the deeper question lies in why the balance-of-payments equilibrium growth rate differs between countries. 
this must be primarily associated with the characteristics of goods produced which determine the income 
elasticity of demand for the country’s exports and the country’s propensity to import. For countries with a 
slow rate of growth of exports, combined with a relatively high income elasticity of demand for imports, 
the message is plain: the goods produced by the country are relatively unattractive at both home and 
abroad (…) the argument probably has even greater relevance for developing countries.

Mas por que há diferenças no grau de atração pelos produtos? Ou ainda, por 
que o grau de atração dos produtos produzidos nos países em desenvolvimento seria 
menor do que aqueles produzidos nos países desenvolvidos? Para responder a estas 
questões os autores se limitam a citar a tese sobre os diferenciais de elasticidade-renda 
da demanda de Prebisch (2000b). Contudo, conforme argumentado anteriormente, 
tal tese foi elaborada para produtos produzidos na América Latina na fase anterior 
à sua industrialização. Ela se refere apenas às diferenças de inserção internacional 
verificadas entre a economia agrária e a economia industrializada.

Por que as elasticidades de comércio são diferentes entre economias indus-
trializadas? Falta à literatura sobre o tema desenvolver o elo teórico entre inovações 
tecnológicas e mudanças nas elasticidades de comércio de uma economia. Na próxima 
subseção procurar-se-á responder às indagações apresentadas nesta, tomando-se 
como base o papel do progresso tecnológico para os ganhos de competitividade 
de uma economia e para a redução da sua vulnerabilidade externa.

8. Segundo oliveira, Jayme Jr. e lemos (2006) a construção teórica kaldoriana não desconsidera a importância dos processos de inovação 
e difusão tecnológica para o crescimento econômico. Segundo estes autores, esses processos não estavam presentes por uma opção 
metodológica do próprio Kaldor que visava apenas explicitar o conjunto de relações teóricas relevantes que condicionam o crescimento 
econômico dos países, sem, contudo, detalhar as especificidades de cada componente motriz do crescimento.
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2.3  Sistema nacional de inovações, competitividade e vulnerabilidade 
 externa9

Partindo dos argumentos teóricos salientados nas subseções anteriores, objetiva-se 
nesta subseção estudar as relações de causalidade entre desenvolvimento do SI, 
mudanças nas elasticidades de comércio, competitividade e vulnerabilidade externa 
de uma economia. Mais precisamente, aqui se pretende apresentar um argumento 
teórico capaz de encontrar a conexão entre o problema das elasticidades-renda e 
o papel da tecnologia para o entendimento da restrição externa ao crescimento 
de longo prazo.

É comum o argumento de que a competitividade de uma economia depende 
das políticas macroeconômicas, principalmente aquelas voltadas para a taxa de câmbio 
real, a taxa de juros doméstica e o resultado fiscal do governo. Todavia, não há 
consenso na literatura sobre a definição de competitividade de uma economia. Há 
economias, como Itália, Suécia e Canadá, cujas taxas de câmbio real apreciaram-se 
nos anos 1990, mas que permaneceram competitivas. Há outras com taxas de juros 
elevadas em relação à média mundial, ou com déficits fiscais, como são os casos 
de Inglaterra e dos Estados Unidos, respectivamente, mas não se pode considerar 
tais economias pouco competitivas. Argumenta-se, ademais, que a competitividade 
resulta de baixo custo unitário da mão-de-obra e de recursos naturais abundantes. 
Esse não é o caso da Alemanha, do Japão ou da Suíça, consideradas economias 
desenvolvidas e competitivas.

A competitividade de uma economia será definida a partir da 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 
de 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.

Todavia, mensurar o grau de competitividade de uma economia não é tarefa 
trivial. Há uma série de fatores de caráter conjuntural que influenciam os saldos 
comerciais. Entre esses fatores há aqueles que dependem da política econômica 
doméstica, tais como a taxa de crescimento da economia, a taxa de câmbio real, a 
política comercial e de subsídios, bem como aqueles que são exógenos às decisões 
de política, tais como a taxa de crescimento da economia mundial ou a política 

9. as relações de causalidade entre desenvolvimento do SI e mudanças nas elasticidades de exportação e de importação de uma eco-
nomia, apresentadas nesta seção, bem como a discussão a respeito da definição de competitividade de uma economia e do indicador 
utilizado para mensurá-la, estão elaboradas em Resende e torres (2007).
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comercial dos parceiros no comércio exterior. Esses fatores de cunho conjuntural 
oscilam no curto prazo. Há, ainda, fatores de caráter estrutural, cujas alterações 
verificam-se apenas no longo prazo, que também influenciam os saldos comerciais, 
tais como o grau de educação da mão-de-obra, a taxa do progresso tecnológico e de 
produtividade alcançada no país, a estrutura institucional do mercado de trabalho 
ou do sistema de financiamento etc.

Deste modo, os fatores de cunho conjuntural que são dependentes da política 
econômica adotada podem implicar a ocorrência de sucessivos superávits comerciais 
em economias de baixa competitividade. O oposto também pode ocorrer – economias 
competitivas podem apresentar sucessivos déficits comerciais por um longo período 
em virtude das alterações dos fatores conjunturais que afetam o saldo comercial.

Entretanto, adotando-se um modelo no qual os fatores conjunturais são 
eliminados, chegamos ao conceito de competitividade estrutural, que se refere 
à capacidade relativa da economia de gerar superávits comerciais quando apenas 
os fatores estruturais são considerados, e que se relaciona com o seu grau de es-
pecialização comercial. Nesse modelo, a economia muito competitiva apresenta 
recorrentes superávits comerciais, ao passo que a economia pouco competitiva 
tende a apresentar déficits comerciais crônicos, fenômeno que também ocorre com 
o saldo de transações correntes (TC) do balanço de pagamentos.10

Contudo, as decisões de política econômica afetam o resultado do setor 
externo da economia. Sendo assim, quando se busca construir um indicador de 
competitividade das economias, cuja mensuração seja factível, os fatores conjun-
turais anteriormente citados também devem ser considerados. A baixa competiti-
vidade de uma economia enseja uma tendência à ocorrência de déficits comerciais 
e à conseqüente ampliação do seu passivo externo. Entretanto, as restrições de 
crédito externo surgem ciclicamente e obrigam as economias pouco competitivas 
a adotarem políticas de ajuste do setor externo. Neste caso, superávits comerciais 
são gerados, muitas vezes, por meio de retração da atividade econômica e da des-
valorização da taxa de câmbio real, visando ao equilíbrio do saldo em TC de uma 
economia pouco competitiva. Em economias muito competitivas, por seu turno, a 
tendência à geração de elevados saldos comerciais pode induzir a adoção de políticas 
macroeconômicas que deterioram o saldo comercial. Porém, como essas economias 
geralmente são credoras no cenário internacional, o desempenho de seus saldos 
em TC tende a ser melhor do que o desempenho de seus saldos comerciais. Deste 

10. Isto ocorre porque os financiamentos dos déficits comerciais são feitos, em geral, através de superávits na conta financeira do balanço 
de pagamentos, ampliando o passivo externo da economia e contribuindo para tornar negativos os saldos futuros em tc. No caso das 
economias que apresentam sucessivos superávits comerciais, estes podem ser usados para financiar déficits em tc de outros países, 
contribuindo para a geração futura de superávits em tc do país credor.
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modo, o saldo em TC parece refletir melhor o grau de competitividade de uma 
economia do que o saldo comercial. Isto quer dizer que a influência dos fatores 
conjunturais, que oscilam no curto prazo, é maior sobre os saldos comerciais do que 
sobre os saldos em TC. Os saldos em TC refletem melhor a influência dos fatores 
estruturais, que são estáveis no curto prazo, do que os saldos comerciais.

Portanto, definimos competitividade de uma economia como sua capacidade 
relativa de gerar superávits em TCs.11 Tal indicador só não é válido para o centro 
do sistema financeiro mundial. No país onde está a principal praça financeira 
mundial o influxo líquido de divisas externas pela conta financeira do balanço de 
pagamentos tende a ser elevado e persistente, viabilizando políticas econômicas 
associadas à ocorrência de déficits crônicos em TC, mesmo em se tratando de uma 
economia competitiva.12 Este parece ser o caso dos Estados Unidos e do Reino 
Unido nas últimas décadas.

Uma vez definido o conceito de competitividade e explicitado o método de 
cômputo do grau de competitividade de uma economia, pretende-se, a seguir, 
analisar os efeitos e os canais de transmissão dos fatores estruturais sobre o grau de 
competitividade da mesma. Dentre os fatores estruturais, serão focados os aspectos 
ligados ao progresso tecnológico.

Conforme definido anteriormente, o grau de competitividade de uma eco-
nomia depende primordialmente do desempenho de suas exportações e de suas 
importações, no qual o elemento central é a relação entre progresso tecnológico e 
exportações e importações. O valor exportado de uma economia depende de três 
características dos mercados dos produtos exportados, listadas a seguir:13

a) Estrutura de mercado dos bens exportados. Quanto mais próxima da es-
trutura de oligopólio ou de monopólio for a estrutura de mercado das exportações, 
maior será a capacidade da empresa exportadora de fixar os preços de seus produtos, 
e, portanto, maior tende a ser a rentabilidade e o valor de suas exportações.

b) Dinamismo do mercado. Quanto maior for a taxa de crescimento da demanda 
em um mercado, maior tende a ser o valor das exportações para este mercado.

11. ademais, quanto maior for o período de tempo adotado para o cômputo do saldo médio em tc, mais suavizados estarão os efeitos 
das oscilações dos fatores conjunturais sobre o saldo comercial e em tc.

12. o centro da economia mundial não poderia estar em uma economia com baixa competitividade, visto que neste tipo de economia a 
incerteza não probabilística e expectativas pessimistas são mais fortes, fragilizando o desenvolvimento de seu sistema financeiro. crocco 
(2002) faz interessante discussão sobre o conceito de grau de incerteza.

13. para mais detalhes a respeito dos efeitos do desenvolvimento do sistema nacional de inovações sobre a elasticidade-renda das 
exportações e das importações, e, portanto, sobre o desempenho da balança comercial e de transações correntes, apresentados a seguir, 
ver Resende e torres (2007).
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c) Grau de proteção do mercado. Quanto menos sujeito o mercado estiver a prá-
ticas protecionistas, maior tende a ser o valor das exportações para este mercado.

Além de ser influenciado por essas três características dos mercados, o valor 
das exportações depende também de um quarto fator, qual seja, a diversificação 
da base produtiva da economia.

As três características dos mercados citadas afetam o valor das exportações. 
No comércio internacional, quanto maior for o grau de sofisticação tecnológica 
dos produtos, mais próximos estarão seus mercados das estruturas de monopólio 
ou de oligopólio, mais dinâmicos devem ser seus mercados, e menos sujeitos a 
práticas protecionistas tais mercados estarão.

O progresso técnico e sua difusão em uma economia se verificam no contexto 
do desenvolvimento do SI dessa economia (FREEMAN, 2004; NELSON, 1996, 
2005; FAGERBERG, 1994; BERNARDES; ALBUQUERQUE, 2003). O con-
ceito de SI está elaborado na literatura neo-schumpeteriana e corresponde a uma 
construção institucional que impulsiona o progresso tecnológico.14

Ademais, a literatura neo-schumpeteriana considera impossível a substituição 
do SI pela importação de tecnologias, visto que a tecnologia tem um caráter local. 
Assim, a despeito do processo recente de globalização, o SI permanece fundamental 
para o desenvolvimento do progresso técnico e sua difusão, em um país (FREEMAN, 
2004; NELSON, 1996, 2005; FAGERBERG, 1994; DOSI; FABIANI; FREEMAN, 
1994). Portanto, o desenvolvimento do SI de uma economia afetará o grau de 
sofisticação tecnológica de sua produção, com efeitos sobre suas exportações através 
do processo de catching up, fundamental para que economias em desenvolvimento 
sejam capazes de alcançar o padrão tecnológico de economias centrais.

A correlação positiva entre grau de sofisticação tecnológica do produto e grau 
de oligopolização do seu mercado se deve ao fato de que um produto que está na 
fronteira tecnológica, ou próximo a ela, não pode ser produzido nos países cujo 
SI não está maduro. Isto é, sua produção não pode se transferir para qualquer país 
visto que poucas economias possuem um SI maduro o suficiente para capacitá-las 
a produzir aquele produto.15 Logo, não há concorrência acirrada no mercado 
mundial de tal produto, tornando possíveis acordos tácitos ou explícitos sobre a 
fixação de preços do bem no mercado mundial. A maior autonomia na fixação do 
preço do produto viabiliza um valor mais elevado das exportações para um dado 

14. para maiores detalhes do conceito de SI, conferir Nelson (1996).

15. “technology, far from being a free good, involves a fundamental learning aspect, characterized – following Nelson and Winter 
(1982) – by varying degrees of cumulativeness, opportunity, appropriability (…) thus, at each point in time, there are, in general, one or 
very few ‘best practice’ techniques of production which correspond to the ‘technological frontier’” (DoSI, 1988, p. 123).
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crescimento da economia mundial, o que favorece o aumento da elasticidade-renda 
da demanda de exportação desse produto.

A correlação positiva entre o grau de dinamismo de mercado e o grau de so-
fisticação tecnológica do produto ocorre, como observado anteriormente, porque 
o produto que está na fronteira tecnológica, ou próximo a ela, também não pode 
ser produzido em um país onde o SI não está maduro. Neste caso, a demanda de 
tal produto só poderá ser satisfeita por meio da sua importação dos poucos países 
cujo SI está capacitado para produzi-lo, garantindo um mercado mundial com 
demanda crescente (dinâmico) para esse produto que está na fronteira tecnológica, 
ou próximo a ela. Portanto, quanto menor for o número de países capazes de 
produzir determinado bem, maior deverá ser a elasticidade-renda da demanda de 
exportação desse bem.

A correlação inversa entre grau de sofisticação tecnológica do produto e grau de 
proteção dos mercados domésticos deste produto se deve à possibilidade de produção 
do produto de baixa sofisticação tecnológica em diversos países do mundo, ainda que 
de modo ineficiente, e à impossibilidade de produção do produto de elevada sofisti-
cação tecnológica em todos esses países. Se o produto apresenta reduzido conteúdo 
tecnológico, vários países do mundo possuem capacidade de produzi-lo, mesmo que 
seu custo de produção seja elevado em relação ao custo médio mundial. A produção 
doméstica fica viabilizada através da imposição de barreiras tarifárias e não-tarifárias 
às importações desse produto – este é o caso, por exemplo, de diversos produtos agrí-
colas produzidos em vários países europeus. Contudo, se o conteúdo tecnológico de 
determinado produto é elevado, sua produção não pode ser imediatamente realizada 
após a implantação de barreiras ao comércio internacional se o SI do país não estiver 
desenvolvido o suficiente para viabilizar essa produção. Neste caso, a imposição de 
barreiras ao comércio não é suficiente para permitir a satisfação da demanda interna 
por esse produto através da produção local. A demanda só poderá ser satisfeita por 
meio de importações, implicando baixo grau de proteção (nos mercados domésticos 
dos diversos países do mundo) para produtos intensivos em tecnologia. Quanto 
menor for o grau de proteção de determinado bem nos vários países do mundo, 
maior deverá ser sua elasticidade-renda da demanda de exportação.

Com relação à diversificação da base produtiva da economia, quanto mais 
desenvolvido for seu SI, maior é a possibilidade de se avançar em direção à fron-
teira tecnológica dos diversos setores de produção da economia – maiores são as 
“oportunidades” tecnológicas nessa economia. Portanto, maior tende a ser o grau 
de diversificação da base produtiva da economia. Conseqüentemente, mais di-
versificada será sua pauta de exportações, favorecendo o crescimento do valor das 
exportações por meio de, pelo menos, três canais, a saber, a) conquista de novos 
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mercados que serão tanto mais diversificados quanto maior for a diversificação da 
pauta exportadora; b) estabilidade do crescimento do valor exportado, visto que 
quanto mais diversificada for a pauta de exportação, maior é a chance de a queda de 
preços e/ou de demanda no mercado de algum produto exportado ser compensada 
pelo aumento de preço e/ou de demanda no mercado de outro produto da pauta 
de exportação; e c) aumento da elasticidade-renda da demanda de exportações – 
quando a renda mundial cresce, a demanda de importações mundiais também 
cresce, e, neste contexto, as oportunidades de exportar serão tanto maiores quanto 
maior for a diversificação da pauta exportadora.

Os quatro 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 de uma economia, maiores serão sua 
elasticidade-renda da demanda de exportações, seu coeficiente de exportação e seus 
valores exportados. Portanto, o grau de desenvolvimento do SI está positivamente 
correlacionado ao desempenho da balança comercial e da balança de TC.

A relação entre progresso tecnológico, ou grau de desenvolvimento do SI de um 
país, e importações, também está associada aos quatro itens anteriormente apontados 
para o caso das exportações. Quanto mais oligopolizada for a estrutura do mercado, 
maior será o preço dos produtos importados desse mercado e, conforme argumentado, 
há uma correlação positiva entre grau de sofisticação tecnológica do produto e grau 
de oligopolização do seu mercado. Logo, países com SI pouco desenvolvido não são 
capazes de produzir bens de alto conteúdo tecnológico exatamente por não consegui-
rem fazer o catch up, e importam esses bens em mercados oligopolizados e com preços 
elevados. Além disso, quanto mais dinâmico for o mercado de certo produto, maior 
será a demanda nesse mercado, favorecendo o aumento de preços do produto e enca-
recendo suas importações. Ademais, quanto menores forem as barreiras à importação 
de determinado produto, maior será o valor importado do mesmo. Conforme foi 
argumentado, há uma correlação inversa entre o grau de sofisticação tecnológica do 
produto e o grau de proteção dos mercados domésticos desse produto.

Por fim, quanto menos desenvolvido for o SI, menor tende a ser o grau de 
diversificação da base produtiva da economia. Conseqüentemente, mais diversifi-
cada será sua pauta de importações e maior será a proporção da demanda interna 
que será satisfeita por meio de importações, favorecendo o crescimento do valor 
das importações. Portanto, do mesmo modo que foi analisado para as exportações, 
esses itens também afetam a elasticidade-renda da demanda de importações. Com 
efeito, no país onde o SI é relativamente menos desenvolvido a elasticidade-renda 
da demanda de exportação tende a ser inferior à elasticidade-renda da demanda de 
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importação, ensejando uma vulnerabilidade externa estrutural, conforme proposto 
inicialmente por Prebisch e por Thirlwall.

Depreende-se desta análise que, quanto mais desenvolvido for o SI de um país, 
maior será o leque de bens cuja produção está na fronteira tecnológica mundial ou 
próxima a ela, estimulando o desempenho do valor das exportações e mitigando o 
valor das importações, gerando um padrão de especialização das exportações capaz 
de superar a vulnerabilidade externa estrutural dessas economias. Este parece ter 
sido o caso da Coréia do Sul. O oposto ocorre para países com SI pouco desen-
volvido. Assim, países com SI desenvolvidos tendem a apresentar elevado grau 
de competitividade e países cujo SI possui um grau de desenvolvimento abaixo 
da média mundial devem apresentar reduzido grau de competitividade, o que é 
o caso brasileiro. De fato, conforme Oliveira, Jayme Jr. e Lemos (2006), não há 
evidências de o Brasil ter feito o catch up.16

Conforme demonstraram Resende e Torres (2007), definindo o grau de 
vulnerabilidade externa de uma economia como o grau de recorrência de escassez 
de divisas externas na mesma, observa-se nas economias cujo SI é menos (mais) 
desenvolvido um grau de vulnerabilidade externa elevado (baixo). Há, portanto, 
uma correlação positiva entre grau de desenvolvimento do SI e grau de compe-
titividade de uma economia, ao passo que há correlação negativa entre grau de 
competitividade e grau de vulnerabilidade externa de uma economia. Deste modo, 
quanto mais desenvolvido for o SI de uma economia comparado ao desenvolvi-
mento do SI das demais economias, menor será o grau de vulnerabilidade externa 
da mesma, ceteris paribus.

A escassez de divisas externas em uma economia resulta, muitas vezes, em 
crise cambial. Portanto, economias com recorrentes crises cambiais são aquelas 
que apresentam elevado grau de vulnerabilidade externa. A relação inversa entre 
grau de desenvolvimento do SI e grau de vulnerabilidade externa da economia 
é amparada pela evidência empírica. A história econômica dos países com um 
Sistema Nacional de Inovações Não-Maduro (SINM) apresenta um volume de 
crises cambiais proporcionalmente maior do que o volume de crises cambiais obser-
vadas para os países com um Sistema Nacional de Inovações Maduro (SIM).17 As 
sucessivas crises cambiais verificadas no período 1990-2006, por exemplo, cujo 
resultado foram desvalorizações da taxa de câmbio que ultrapassaram a casa dos 
30% em poucas semanas, só ocorreram nos países do SINM – crise cambial do 

16. Sobre o desenvolvimento desigual decorrente de diferente inserção tecnológica e suas implicações sobre crescimento e comércio 
exterior, ver Verspagen (1993).

17. albuquerque (1999) desenvolve o conceito de SIM e SINM. Resende e torres (2007) estimaram os resultados para um conjunto de 
países com um SINM e um conjunto de países com um SIM.
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México em 1994-1995, da Ásia em 1997, da Rússia em 1998, do Brasil em 1999 
e 2002 e da Argentina em 2001.

3  CRESCIMENTO E RESTRIÇÃO EXTERNA NO BRASIL: A EVIDÊNCIA  
EMPÍRICA – 1989-2007

O balanço de pagamentos no Brasil conheceu, entre 2003 e 2007, sucessivos su-
perávits em conta corrente, revertendo um longo período de déficits nesta conta 
do balanço de pagamentos (tabela 1). Não obstante a melhoria desse indicador, 
bem como dos indicadores macroeconômicos em geral, tais como inflação, relação 
dívida líquida/PIB, superávit primário e estoque de reservas internacionais, a 
economia brasileira não rompeu o problema estrutural de restrição do balanço de 
pagamentos. Isto porque o alívio de curto prazo da restrição externa só possibilita 
garantir o crescimento de longo prazo com equilíbrio no balanço de pagamentos 
se a estratégia de crescimento baseado na demanda lograr êxito em garantir o catch 
up tecnológico. Estudos recentes demonstram que o país não obteve êxito em fazer 
o catch up, tampouco rompeu a restrição externa (RESENDE, 2001; PORCILE; 
BERTOLA; HIGACHI, 2002; SANTOS; LIMA; CARVALHO, 2005; OLIVEIRA; 
JAYME JR.; LEMOS, 2006; CARVALHO; LIMA, 2006).

taBEla 1
Balanço de pagamentos brasileiro: anos selecionados 
(Em uS$ milhões)

anos

Exportação  

de bens 

(FoB)

Importação  

de bens 

(FoB)

Balança  

comercial 

(FoB)

Serviços 

e 

rendas

Saldo  

em conta 

corrente

conta  

financeira  

e de capitais

Reservas interna-

cionais (liquidez 

internacional)

1989   34.383 –18.263 16.119 –15.334     1.032      629       9.679

1990   31.414 –20.661 10.752 –15.369   –3.784   4.592       9.973

1992   35.793 –20.554 15.239 –11.336     6.109   9.947     23.754

1993   38.555 –25.256 13.299 –15.577      –676 10.495     32.211

1994   43.545 –33.079 10.466 –14.692   –1.811   8.692     38.806

1995   46.506 –49.972 –3.466 –18.541 –18.384 29.095     51.840

1998   51.140 –57.714 –6.575 –28.299 –33.416 29.702     44.556

1999   48.011 –49.210 –1.199 –25.825 –25.335 17.319     36.342

2001   58.223 –55.572   2.650 –27.503 –23.215 27.052     35.866

2002   60.362 –47.240 13.121 –23.148   –7.637   8.004     37.823

2003   73.084 –48.290 24.794 –23.483     4.177   5.111     49.296

2004   96.475 –62.835 33.641 –25.198   11.679 –7.523     52.935

2005 118.308 –73.606 44.703 –34.276   13.985 –9.464     53.799

2006 137.470 –91.396 46.074 –36.852   13.528 17.277     85.839

2007a 132.368 –97.992 34.377 –32.103     5.597 77.481     180.334b

Fonte: Banco central do Brasil (BcB) (http://www.bcb.gov.br/?SERIEBalpaG).
a Janeiro a outubro.
b posição em 31 de dezembro de 2007.
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De fato, o conteúdo tecnológico dos produtos importados e exportados exerce 
papel central na viabilização do crescimento dos países no longo prazo. Enquanto 
a literatura keynesiana enfatiza a importância do aumento das elasticidades-renda 
das exportações e a queda nas elasticidades-renda das importações como forma de 
superar a restrição do balanço de pagamentos, a literatura neo-schumpeteriana destaca 
a importância da tecnologia para o crescimento sustentado dessas economias. Se 
do ponto de vista macroeconômico são os superávits comerciais que contam para 
o crescimento sustentado no longo prazo, do ponto de vista microeconômico é 
a intensidade tecnológica dos produtos comercializados que sustenta o resultado 
comercial positivo ao longo do tempo.

Coutinho, Hiratuka e Sabbatini (2003) corroboram a hipótese de que o 
Brasil é especializado na exportação de produtos de baixa intensidade tecnológica. 
Nesse contexto, a diversificação da pauta exportadora em direção a segmentos mais 
sofisticados tecnologicamente e mais diferenciados mercadologicamente é condição 
fundamental para a ocupação de espaços mais dinâmicos pelo Brasil no comércio 
internacional, e isto depende da criação e generalização de um SIM.

Sarti e Sabbatini (2003), por sua vez, desenvolveram um estudo empírico no 
qual as características e a evolução tecnológica da pauta brasileira de comércio exte-
rior são analisadas para o período 1989-2001. Os autores constataram que a pauta 
de exportações e importações apresentou um desempenho assimétrico no período 
analisado. Enquanto as importações passaram por uma crescente sofisticação de 
sua pauta, as exportações não acompanharam esse processo na mesma intensidade. 
Como resultado, a balança comercial dos produtos de média e alta intensidade tec-
nológica concentrou grandes déficits. A avaliação empírica por diferentes pontos de 
vista acaba por corroborar o argumento teórico até aqui levantado de que o padrão 
de especialização do comércio exterior no Brasil reflete a baixa competitividade e 
a dificuldade em superar a restrição externa ao crescimento.

3.1  Padrão de especialização comercial no Brasil: buscando evidências da 
 restrição externa ao crescimento

Analisando-se a pauta comercial brasileira comparativamente à dos países da Or-
ganização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), a partir 
de sua desagregação por conteúdo tecnológico, é possível avaliar como o padrão 
de especialização comercial dos países reflete o grau de maturidade de seu SI e, 
por conseguinte, a capacidade de fazer o catch up. Como já salientado, nesse caso 
o crescimento de longo prazo é restringido pelo balanço de pagamentos.
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Os dados foram extraídos do banco de dados eletrônico da United Nations 
Common Database (UNCDB).18 Com exceção dos itens para serviços ou bens 
non-tradeable, cada produto comercializado está associado a um código da Standard 
International Trade Classification (SITC), revisão 2, a três dígitos. Segundo a United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 1996, 2002) 
agregam-se códigos da SITC em categorias distintas de produtos de acordo com 
suas características de escala, tecnologia e intensidade de capital. Assim, os produtos 
foram divididos em seis categorias distintas, quais sejam: a) commodities primárias; 
b) produtos intensivos em mão-de-obra e recursos naturais; c) produtos de baixa; d) 
média; e) alta intensidade tecnológica; e, finalmente, f) produtos não-classificados. 
A primeira categoria compreende as commodities primárias e os alimentos proces-
sados. A segunda abrange produtos de tecnologias tipicamente manuais, como 
os têxteis, vestuários e calçados. Os produtos dessa categoria não são intensivos 
em capital e nem exigem mão-de-obra qualificada em seu processo de fabricação. 
A categoria dos produtos de baixa intensidade tecnológica compreende itens de 
ferro e aço, produtos de metal e suas obras. Os produtos de média intensidade 
tecnológica abrangem equipamentos mecânicos, automóveis e máquinas elétricas. 
A categoria dos produtos de alta intensidade tecnológica considera os setores que, 
em geral, demandam mão-de-obra mais qualificada e requerem alta intensidade 
de tecnologia, escala e capital. Como exemplos têm-se os produtos eletrônicos, de 
informática, farmacêuticos, química fina, aviões, computadores, equipamentos 
de escritório, de comunicação, semicondutores, instrumentos científicos, relógios 
e equipamentos fotográficos. Por fim, a categoria dos produtos não-classificados 
compreende os demais produtos que não foram incluídos em nenhuma das outras 
cinco categorias.19

A classificação tecnológica por produto foi preferida em relação à classificação 
por setor econômico devido às vantagens que a primeira oferece em relação a essa 
última. Segundo Hatzichronoglou (1997) e Sarti e Sabbatini (2003) há alguns 
problemas com a classificação da UNCTAD, seja a de setores econômicos, seja 
a de produtos. Isto porque determinados produtos podem ter maior intensidade 
tecnológica em um país, mas serem classificados como de baixa intensidade 
tecnológica. Não obstante os problemas metodológicos, esta classificação tem a 

18. Disponível em: <http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_help/cdb_quick_start.asp>. Em Fonseca (2007) encontram-se organizados os 
dados por categoria tecnológica.

19. os produtos de números 688, 931, 941, 951, 961, 971 e 286, segundo a classificação SItc, revisão 2, não foram incluídos em 
nenhuma categoria devido à indisponibilidade de dados para o período da análise. os itens como carvão mineral e derivados (SItc 
322 e 323), petróleo cru e óleos minerais (SItc 333), fontes de energia elétrica (SItc 351), derivados do petróleo (SItc 334 e 335) e 
gás natural e artificial (SItc 341) não foram considerados porque a metodologia da uNctaD (1996, 2002) utilizada nesse trabalho 
considera somente o comércio internacional de mercadorias não-energéticas.
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vantagem de permitir comparações internacionais, fundamental para analisar o 
papel competitivo das economias.20

O gráfico 1 apresenta a participação média, em percentual, de cada categoria 
de produto nas exportações totais anuais brasileiras de 1989 até 2005, bem como 
dos países da OCDE no mesmo período.21 É possível observar que o Brasil ainda 
está bastante afastado do padrão de comércio dos países desenvolvidos (OCDE) 
devido à concentração da sua pauta de exportações em commodities primárias. En-
quanto as commodities primárias ocupam, em média, 44% da pauta de exportações 
no período, esse mesmo grupo ocupa somente 16% da pauta de exportações nos 
países-membros da OCDE na média 1989-2005. De maneira análoga, os produtos 
de alta intensidade tecnológica ocupam, em média, quase 30% das exportações 
totais desse grupo de países contra somente 12% nas exportações totais do Brasil. 
Observa-se, ainda, que na OCDE mais de 60% de suas exportações se concentram 
em produtos de alta e média intensidade tecnológica, ao passo que no Brasil res-
pondem por somente 30% do total. Mais ainda: no Brasil, se tomarmos as duas 
categorias que contêm produtos de baixo teor tecnológico, ou seja, a categoria dos 
produtos intensivos em trabalho e recursos naturais e a categoria dos produtos de 
baixa tecnologia, em conjunto com a categoria de commodities primárias, observa-se 
que a participação dessas três categorias nas exportações totais ultrapassa 65%.

20. De Negri (2005) analisa os padrões tecnológicos das firmas brasileiras, mas com objetivos e dados distintos destes. De Negri e Freitas 
(2004), por seu turno, analisam o padrão tecnológico das firmas exportadoras brasileiras.

21. a uNctaD ainda não dispõe de dados após 2005.
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O gráfico 2 demonstra que a evolução da participação das commodities pri-
márias assim como os produtos de alta e média intensidade tecnológica no total 
das exportações do Brasil não se alteraram significativamente de 1989 a 2005. À 
exceção das commodities primárias, os demais produtos, embora tenham alcançado 
um pico em 2000, não ultrapassaram a faixa de participação de 25% em relação 
às exportações totais. A mudança no sinal da balança comercial e nas transações 
correntes no Brasil após 2001 não ocorreu a partir de uma diversificação da pauta 
de exportação, tampouco do aumento no conteúdo tecnológico de seus produtos 
exportados. Ao contrário, esse resultado está principalmente relacionado ao aumento 
da comercialização de commodities primárias no mercado mundial, revelando não 
ter havido rompimento da restrição externa estrutural ao crescimento de longo 
prazo. A liberalização comercial dos anos 1990 não foi capaz de modificar seu 
padrão de especialização em produtos de baixo teor tecnológico. Este fato é corro-
borado pela literatura pós-keynesiana, cepalina e neo-schumpeteriana. Vale dizer, a 
simples liberalização dos mercados não é capaz de substituir a presença do Estado 
como orientador de setores dinâmicos competitivamente. Neste caso, a restrição 
externa não é rompida e o crescimento de longo prazo livre de constrangimentos 
no balanço de pagamentos não se beneficia de investimentos em setores dinâmicos 
no comércio internacional.22

22. com relação ao papel deletério da liberalização comercial e financeira sobre o crescimento econômico em termos teóricos, ver Jayme 
Jr. (2003). para o caso brasileiro, confira Medeiros e Serrano (2003).

Fenômeno exatamente oposto ocorre com os países da OCDE – os produtos 
de média e alta intensidade tecnológica detêm maior participação nas exportações 
desses países, conforme se observa no gráfico 3. Enquanto nesse último grupo de 
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países o aumento relativo da participação dos produtos de alta e média intensidade 
tecnológica foi crescente desde 1989, observa-se, por outro lado, que o conteúdo 
tecnológico da pauta de exportações brasileiras não sofreu alteração significativa 
no mesmo período.

Com efeito, o Brasil ainda não apresenta uma inserção internacional competi-
tiva nas categorias de alta e média intensidade tecnológica. Conforme o argumento 
teórico aqui salientado, uma inserção maior em produtos com maior intensidade 
tecnológica é o que pode vir a garantir a possibilidade de crescimento de longo 
prazo não constrangido pelo balanço de pagamentos. Vale dizer, na incapacidade 
de fazer o catching up, países como o Brasil – com um padrão de especialização no 
comércio exterior essencialmente voltado para commodities primárias, bens de baixa 
intensidade tecnológica e bens intensivos em recursos naturais e mão-de-obra – 
dependem, em última instância, de condições favoráveis na demanda externa para 
manter um crescimento sustentado livre de crises externas. Isto parece ser o que 
ocorreu após 2003: o desempenho comercial favorável se deu em produtos com 
baixo dinamismo no mercado internacional e dependente da demanda externa 
para produtos de baixo conteúdo tecnológico.

Em relação às importações, o gráfico 4 apresenta a participação média, em per-
centual, de cada categoria de produto nas importações totais anuais brasileiras, bem 
como dos países da OCDE. Enquanto no Brasil há especialização das exportações 
em commodities primárias e produtos de baixa intensidade tecnológica, mais de 70% 
das importações no período foram de bens de alta e média intensidades tecnológicas, 
produtos de maior dinamismo no mercado internacional, sugerindo uma assimetria 
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competitiva entre o Brasil e os países desenvolvidos. Isto corrobora o argumento aqui 
apresentado das diferenças das elasticidades-renda das exportações e importações 
como definidores do crescimento restrito pelo balanço de pagamentos.

O gráfico 5 mostra a evolução da participação média anual das importações 
brasileiras por categoria de produto no período 1989-2005. Observa-se que a par-
ticipação relativa dos produtos de alta intensidade tecnológica aumentou na pauta 
de importações, ao passo que se reduziu a participação das commodities primárias no 
mesmo período. De fato, os produtos de alta intensidade tecnológica aumentaram 
significativamente sua participação nas importações totais brasileiras a partir de 
1999, quando alcançaram mais de 40% do total importado. Tendo em vista que 
o mesmo fenômeno não ocorreu com as exportações, houve um típico processo 
cepalino de inserção internacional periférica. O processo de abertura comercial 
dos anos 1990 agravou esta situação. Vale dizer, para manter a balança comercial 
e a pauta de importações no mesmo padrão atual, com mais de 75% em bens de 
média e alta intensidade tecnológica, o país depende da manutenção em nível 
elevado da demanda internacional por produtos de baixa intensidade tecnológica 
e commodities primárias, principais produtos da pauta de exportação brasileira. O 
problema é que esses produtos têm baixo dinamismo no mercado internacional, 
fortes ciclos de preços e recorrentes imposições de barreiras ao seu comércio in-
ternacional, dificultando o rompimento da restrição externa de forma estrutural. 
Com efeito, o valor exportado pelo Brasil depende, atualmente, do crescimento da 
China e da diversificação espacial da pauta, o que é arriscado como uma estratégia 
de longo prazo de rompimento da restrição externa sem investimento em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) para garantir o catch up tecnológico.
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Em relação à evolução do conteúdo tecnológico das importações dos países-
membros da OCDE, o gráfico 6 demonstra que a pauta de importações desse grupo 
de países é bastante diversificada. Apesar de os produtos de média e alta intensidade 
tecnológica responderem pelo maior percentual participativo, em torno de 30% cada 
um deles, os produtos intensivos em trabalho e recursos naturais e as commodities pri-
márias também apresentam uma participação em torno de 15%. Comparando-se esse 
desempenho com as importações brasileiras, conclui-se que a pauta de importações 
nacional ainda é muito concentrada em produtos de alto conteúdo tecnológico.

Assim, observa-se que o padrão do comércio exterior brasileiro distingue-se 
daquele verificado pela OCDE, tanto em relação às exportações quanto às im-
portações. A especialização das exportações em commodities primárias concomi-
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tantemente à elevada participação dos produtos de alto conteúdo tecnológico nas 
importações totais do país mostram que o mesmo precisa diversificar sua pauta de 
comércio exterior se comparado ao padrão mundial.

Essa conclusão é respaldada pelos gráficos 7 e 8, que mostram o saldo co-
mercial por categoria tecnológica de produto do Brasil e dos países-membros da 
OCDE. Pelo gráfico 7 observa-se que o déficit do Brasil em produtos de elevado 
conteúdo tecnológico tem sido crescente desde 1989, ao passo que as commodities 
primárias apresentam superávit, bem como os produtos intensivos em recursos 
naturais. Uma observação importante, contudo, é que os produtos de média 
intensidade tecnológica deixaram de ser deficitários em 2003, mas representando 
ainda uma pequena parcela do total do saldo. Por outro lado, conforme mostrado 
pelo gráfico 8, o saldo comercial por categoria tecnológica de produto dos países-
membros da OCDE é superavitário em quase todos os tipos de produtos, com 
exceção somente dos intensivos em trabalho e recursos naturais. Em virtude disso, 
o saldo comercial por categoria tecnológica de produto é superavitário tanto para 
as commodities primárias quanto para os produtos de elevado teor tecnológico.

Percebe-se, portanto, que os elevados superávits comerciais brasileiros regis-
trados desde 2001 têm sido mantidos principalmente pelo desempenho positivo da 
exportação das commodities primárias no mercado mundial. Conforme elaborado 
na seção anterior, há uma correlação positiva entre o grau de desenvolvimento 
relativo do SI e a geração de superávits comerciais em um país. Assim, é possível 
destacar três desvantagens decorrentes dessa especialização das exportações brasileiras. 
Em primeiro lugar, o mercado internacional de commodities é menos dinâmico 
que o de produtos tecnologicamente mais sofisticados. Em segundo lugar, as 
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commodities estão sujeitas a maiores variações de preços que os produtos de maior 
conteúdo tecnológico pelo fato de seus produtores serem essencialmente toma-
dores de preços. Por fim, as commodities primárias são mais vulneráveis a práticas 
protecionistas, especialmente em países desenvolvidos como os Estados Unidos e 
os países europeus. Deste modo, não obstante o desempenho comercial positivo 
do Brasil desde 2001, seu setor externo ainda permanece suscetível às oscilações 
da economia mundial.

Conforme Resende e Torres (2007), a participação de um país na produção 
mundial per capita de patentes é proxy para o grau de desenvolvimento relativo de 
seu SI. Estes autores demonstraram que, para uma amostra de 23 países, o coefi-
ciente de correlação entre a produção mundial per capita de patentes e a participação 
de cada país na exportação mundial de bens com alta intensidade tecnológica é 
de mais de 0,93 entre 1980 e 2000.23 No caso do saldo em conta corrente e da 
participação dos países na produção mundial per capita de patentes a correlação 
entre 1970 e 2005 é de 0,74.24

Todos estes resultados corroboram o argumento de que o grau de desenvolvi-
mento relativo do SI de uma economia é um importante determinante do seu grau 
de competitividade. Países cujo SI é mais (menos) desenvolvido apresentam maior 
(menor) grau de competitividade. Visto que o conceito de competitividade se refere 

23. os países são: alemanha, França, Itália, Japão, canadá, Estados unidos, Reino unido, Brasil, argentina, Bolívia, colômbia, chile, 
Equador, México, peru, uruguai, Venezuela, Malásia, tailândia, índia, Indonésia, Filipinas e África do Sul.

24. arbix, Salerno e De Negri (2004) investigaram a influência da internacionalização com foco na inovação tecnológica sobre o comércio 
exterior das firmas brasileiras. os resultados encontrados corroboraram a hipótese de que a absorção de inovações tecnológicas é 
importante para a inserção competitiva do Brasil no mercado mundial.
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à capacidade de uma economia de gerar superávits em TC, economias cujo SI é 
mais desenvolvido em relação ao SI dos demais países são economias competitivas e 
que tendem a gerar superávits em TC, enquanto economias que apresentam menor 
desenvolvimento relativo de seus SIs são menos competitivas e por isso possuem 
saldos em TC tendencialmente deficitários. Logo, economias com SI desenvolvido 
tendem a apresentar abundância de divisas externas, ao passo que nas economias 
cujo SI é menos desenvolvido a escassez de divisas externas verifica-se de modo 
crônico. Isto permite a classificação das economias menos competitivas no grupo 
das economias de maior vulnerabilidade externa.25 Isto é, economias com menor 
desenvolvimento relativo de seus SIs apresentam elevada vulnerabilidade externa 
vis-à-vis economias com maior desenvolvimento relativo de seus SIs.

As evidências empíricas apresentadas neste trabalho sugerem que a economia 
brasileira apresenta atualmente baixo desenvolvimento de seu SI, baixa compe-
titividade e elevada vulnerabilidade externa em relação às economias da OCDE. 
Neste caso, embora no curto prazo possam prevalecer no Brasil elevadas taxas de 
crescimento e superávits comerciais, associadas ao boom atual do comércio inter-
nacional, especialmente no segmento de commodities, o crescimento da economia 
brasileira continua sendo restrito no longo prazo pelo seu setor externo.

4  CONCLUSõES

Autores cepalinos e kaldorianos convergem para a mesma explicação sobre as di-
ferenças nas taxas de crescimento econômico entre países. Estas diferenças seriam 
decorrentes de graus diferenciados de restrição externa ao crescimento das economias. O 
grau da restrição externa ao crescimento de uma economia, por sua vez, dependeria 
de suas elasticidades-renda de importação e de exportação.

Contudo, as explicações de Prebisch (2000a, 2000b) para as diferenças das 
elasticidades de comércio entre países não são adequadas quando os países em análise 
são todos eles industrializados. Ademais, sua tese de deterioração dos termos de 
troca não é consensual na literatura. Os argumentos de autores kaldorianos, tais 
como McCombie e Thirlwall (1994), também são insuficientes, visto que apenas 
se reportam a Prebisch para explicar por que as citadas elasticidades são diferentes 
entre produtos e entre países.

Para Fajnzylber (1983, 2000) a industrialização de uma economia, quando 
acompanhada da constituição de um “núcleo endógeno de produção de tecnologia”, 
afetaria a competitividade e o desempenho do saldo comercial desta economia, 

25. Sobre este ponto, ver detalhes em Resende e torres (2007).
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implicando o relaxamento da restrição externa ao seu crescimento. Isto só seria 
possível, então, se a constituição desse “núcleo endógeno de produção de tecno-
logia” modificasse as elasticidades-renda de comércio desta economia. Entretanto, 
Fajnzylber não analisa este ponto, isto é, o autor não explica de que maneira o 
progresso tecnológico afeta as elasticidades-renda de importação e de exportação 
de uma economia.

Visando preencher esta lacuna, construíram-se neste trabalho os nexos causais 
entre desenvolvimento do SI, mudanças nas elasticidades-renda de comércio, com-
petitividade e vulnerabilidade externa de uma economia. Para isso, elaborou-se, 
inicialmente, o conceito de competitividade de uma economia e sua medida. Em 
seguida as correlações entre desenvolvimento relativo do SI, elasticidades-renda 
de comércio, competitividade e vulnerabilidade externa de uma economia foram 
teoricamente demonstradas. Por fim, os argumentos teóricos foram respaldados 
empiricamente a partir da construção de diversos indicadores. Constatou-se que 
países da OCDE, onde o SI é mais desenvolvido, dominam o comércio mundial e 
apresentam saldos externos estruturalmente superavitários. O oposto é observado 
no Brasil, onde o SI é menos desenvolvido.

As evidências empíricas levantadas neste estudo sugerem que, embora no 
curto prazo possam prevalecer no Brasil elevadas taxas de crescimento e superávits 
comerciais, associados ao boom atual do comércio internacional, especialmente no 
segmento de commodities, o crescimento da economia brasileira continua sendo 
restringido no longo prazo pelo seu setor externo. Nesse sentido, reafirma-se a 
importância de se estimular o desenvolvimento do SI na economia brasileira como 
forma de relaxar a restrição externa ao seu crescimento. No caso brasileiro, a res-
trição externa tem sido ainda agravada por uma política econômica que referenda 
o padrão de especialização do comércio exterior brasileiro, particularmente nos 
efeitos da política monetária sobre a valorização cambial. De fato, longos períodos 
de sobrevalorização da moeda, sem medidas compensatórias para setores intensivos 
em tecnologia e P&D, tendem a consolidar uma estrutura de comércio exterior ba-
seada em setores pouco dinâmicos e intensivos em mão-de-obra e recursos naturais. 
A fragilidade desta estrutura se manifesta na restrição externa ao crescimento.
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CAPÍTULO 2

INFLAÇÃO E NÍVEL DE ATIVIDADE NO BRASIL: ESTIMATIVAS 
VIA CURVA DE PHILLIPS*

Leandro N. Brito**

Elcyon C. R. Lima***

1  INTRODUÇÃO

Neste artigo estimamos o nível do produto, em cada período de tempo, que 
manteria a inflação estável no Brasil – Nonaccelerating Inflation Level of Output 
(NAILO) –,1 e investigamos a relação entre os desvios do produto em relação ao 
NAILO, medidos em termos percentuais, e a variação da taxa de inflação.2 Uma 
estimativa cuidadosa do NAILO é essencial à boa condução da política macroeco-
nômica do país na medida em que aumenta o conhecimento sobre a relação entre 
o nível de produção em determinado período de tempo e a taxa de inflação. Com 
base nas estimativas do NAILO podemos obter os períodos nos quais a economia 
brasileira esteve excessivamente aquecida e o nível de atividade corrente provocava 
uma aceleração da taxa de inflação.

* Este artigo baseou-se na Tese de Mestrado em Economia de Leandro N. Brito apresentada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(Uerj) em 2005, sob a orientação dos professores Antônio S. P. Brandão e Elcyon C. R. Lima.

** Da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).

*** Do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj).

1.  A Nonaccelerating Inflation Rate of Unemployment (NAIRU) é, convencionalmente, definida como a taxa de desemprego consistente 
com uma inflação constante. Staiger, Stock e Watson (2002) adotam outros conceitos similares à idéia da NAIRU, tais como a NAWRU 
(taxa de desemprego consistente com uma taxa de inflação dos salários constante) e a NAIRCU (taxa de utilização da capacidade ins-
talada consistente com uma inflação constante). Seguindo o mesmo caminho trilhado por Staiger, Stock e Watson (2002), neste artigo 
adotamos o conceito de NAILO (nível de produto que não acelera a inflação).

2. Para nós, como para Staiger, Stock e Watson (2002), o NAILO não deve ser confundido com o produto potencial do país, e pode haver, 
ao longo do tempo, desvios transitórios do NAILO em relação ao produto potencial do país. Há diversos trabalhos recentes onde se estima 
o produto potencial brasileiro. Silva Filho (2001) utiliza o método de função de produção para estimar o produto potencial brasileiro, 
o hiato do produto e a produtividade total dos fatores (PTF). Souza Jr. (2005) obtém estimativas do produto potencial supondo que a 
estrutura produtiva da economia possa ser representada por uma função de produção do tipo Cobb-Douglas, com retornos constantes 
de escala.  Araujo, Areosa e Guillén (2004) estimam o produto potencial e o hiato do produto para a economia brasileira utilizando seis 
métodos diferentes: tendência determinística, média móvel, filtro de Hodrick-Prescott (HP), decomposição de Beveridge-Nelson, modelos de 
componentes não-observados e a metodologia semi-estrutural que combina a filtragem de HP e a abordagem da função de produção.
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Há diversos trabalhos recentes onde se estima a trajetória de variáveis macroe-
conômicas consistente com a estabilidade da taxa de inflação no Brasil.

Portugal, Madalozzo e Hillbrecht (2000), seguindo o proposto por Nishizaki 
(1997) para a economia japonesa, utilizam dois métodos para calcular a NAIRU. 
No primeiro estimam uma curva de Phillips através de uma função de transferência, 
e no segundo estimam um modelo univariado estrutural, com componentes não 
observados, para o desemprego.

Ferreira, Aguirre e Gomes (2003) estimaram a NAIRU para o Brasil através 
da aproximação de Ball-Mankiw, utilizando o método de Mínimos Quadrados 
Ordinários (MQO) e o filtro HP.

Lima (2003) calcula a NAIRU para o Brasil e investiga diversas questões em-
píricas utilizando-se de dois modelos em espaço-de-estado: um com uma NAIRU 
mudando ao longo do tempo e outro no qual a NAIRU muda, ao longo do tempo, 
de acordo com a especificação de uma cadeia de Markov.

Fasolo e Portugal (2004) estimaram uma relação entre inflação e desemprego 
no Brasil com apoio em hipóteses neokeynesianas sobre o comportamento da 
economia com três objetivos: obter a formação de expectativas, a relação dinâmica 
entre inflação e atividade econômica e a relação entre a curva de Phillips e os 
instrumentos da política monetária. As hipóteses foram testadas especificando-se 
mudanças de regime markovianas.

Nosso trabalho inova, em relação aos anteriores, ao alterar a especificação 
da curva de Phillips, adotada por Gordon (1997, 1998) e por Staiger, Stock e 
Watson (1997a, 1997b, 2002), para permitir que a taxa de crescimento do NAILO 
seja estocástica e que a variância dos resíduos mude, ao longo do tempo, de 
acordo com a especificação de uma cadeia de Markov oculta. Essas alterações são 
essenciais para lidar com a instabilidade defrontada pela economia brasileira em 
período recente.

O trabalho está organizado em seis seções incluindo esta introdução. Na seção 2 
são descritos os dados utilizados. Na seção 3 é descrita a metodologia adotada. Na 
seção 4 são apresentados o método de estimação adotado e os parâmetros estimados. 
Na seção 5 são analisados os resultados obtidos. Na seção 6 são apresentadas as 
principais conclusões.

2  OS DADOS UTILIZADOS

Foram utilizados dados do produto interno bruto (PIB) trimestral, a preços de 
mercado e para o período 1980.I-2007.III, do Instituto Brasileiro de Geografia 
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e Estatística (IBGE). Para obtê-los foi encadeada a série de base móvel do PIB 
trimestral do IBGE, disponível para o período 1991.I-2007.III, com a série de 
base fixa do PIB trimestral do IBGE (cálculo antigo), disponível para o período 
1980.I-1990.IV. Como os dados do PIB para o último trimestre de 2007 não 
estavam ainda disponíveis, durante a elaboração deste artigo, optamos por utilizar 
a previsão do Banco Central do Brasil (BCB) para este período.3

A taxa trimestral de inflação foi obtida a partir do Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) mensal do IBGE, no período 1980-2007, com coleta de 
dados durante o mês de referência.

Para compararmos nossas estimativas do hiato do produto com dados de 
utilização de capacidade instalada no Brasil, utilizamos dois indicadores: o da utili-
zação de capacidade instalada do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre)/Fundação 
Getulio Vargas (FGV) e o da utilização de capacidade instalada, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).

O índice geral do nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) per-
centual do Ibre/FGV, para a indústria de transformação, passou a ser divulgado 
mensalmente a partir de outubro de 2005. O Ibre também refez, retroativamente, os 
cálculos do índice de utilização de capacidade trimestral, para o período 1995.I-
2005.IV, com base nos novos pesos dos gêneros industriais. O índice calculado 
com a ponderação antiga, divulgado até julho de 2006, foi descontinuado. Para 
obtermos o índice para o período 1981.I-2007.IV encadeamos o índice obtido 
com as novas ponderações com o índice que utilizava as ponderações antigas. Os 
dados trimestrais, para o período no qual existem apenas dados mensais, são os 
correspondentes ao primeiro mês de cada trimestre.

O índice geral do Nuci, da CNI, mudou de metodologia a partir de janeiro 
de 2003. Para obtermos os dados para o período 1992.1-2007.III encadeamos 
o índice obtido com a metodologia antiga com o obtido com a nova. Os dados 
trimestrais, neste caso, são os correspondentes ao último mês do trimestre.

Há uma diferença de periodicidade entre a série de capacidade instalada da 
FGV e a da CNI. Os dados trimestrais da FGV são os relativos ao primeiro mês do 
trimestre, já para a CNI são os coletados para o último mês de cada trimestre.

3. Previsão do BCB: crescimento de 4,9% do PIB no último trimestre de 2007 em relação ao mesmo trimestre de 2006.
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Em ambas as séries de utilização da capacidade instalada da FGV e da CNI foi 

aplicada uma média móvel simples, ou seja, 
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série de forma comparável com o que foi feito para o PIB.

3  A METODOLOGIA

A especificação do modelo, que será utilizada neste artigo, é similar à adotada por 
Gordon (1997, 1998) e por Staiger, Stock e Watson (1997a, 1997b, 2002) para esti-
mar a NAIRU dos Estados Unidos. É também bastante semelhante à empregada por 
Lima (2001)4 para estimar o NAILO para o Brasil. O NAILO será tratado como uma 
variável não-observada que pode ser estimada através de uma regressão linear entre a 
variação da taxa de inflação (variável dependente) e defasagens da taxa de inflação e 
do PIB real (variáveis explicativas).

3.1  O modelo básico

O modelo utilizado para a curva de Phillips, para determinar a relação entre o nível do 
produto e a variação da taxa de inflação, pode ser representado pela seguinte equação:
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∑
 = log da média aritmética do PIB trimestral dos quatro 

últimos trimestres;

4. Os intervalos de confiança utilizados por Lima (2001) foram construídos sem levar em consideração a distribuição dos hiperparâmetros 
cujas amostras, neste artigo, são obtidas pelo método Monte Carlo Markov Chain (MCMC). Ademais, ao contrário deste artigo, o modelo 
em Lima (2001) é estimado sob a hipótese de que a taxa de crescimento do NAILO é constante.
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PIB
t
 = índice do PIB real trimestral do trimestre t;

N
ty  = logaritmo da média aritmética do PIB trimestral, que não acelera a 

inflação, (NAILO) no trimestre t; e

Z
t
 = contém, como variáveis de controle adicionais, três defasagens de Dp

t
.

2(0, )t t
N εε σ

A equação anterior pode também ser apresentada da seguinte forma:
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N N N
t t ty y −η = −

 
= taxa de crescimento do NAILO; e

1

s

st it
i =

α = b∑

Há a seguinte relação entre os parâmetros das equações (1) e (2): a
1
 = b

1
; 

2 1 2 2 2 1α = b + b ⇒ b = α − α ;  3 1 2 3 3 3 2α = b + b + b ⇒ b = α − α ; e 

4 1 2 3 4 4 4 3α = b + b + b + b ⇒ b = α − α .

Para que o NAILO e sua taxa de crescimento sejam identificados em cada 

período t, é necessário que se imponha a restrição 
3

0

0t s
s

+
=

µ =∑ . Essa restrição im-

plica: g
0
 = –(g

1
/4) – (g

2
/4) – (g

3
/4). Introduzindo-se esta restrição na equação (2) 

obtém-se a seguinte equação:

− − − −
= = =

∆π = − γ − α η − α + α η + α +

+ δ + ε

∑ ∑ ∑
3 3 3

4 4 4 4
1 1 1

( 1/4) N N
t st s s t s t s t s t

s s s

t t t

D y y

Z
 (3)

O modelo acima permite estimar o nível de produto que não acelera a inflação. 
A taxa de crescimento da diferença entre o (logaritmo do) produto e o (logaritmo 
do) NAILO é dada por ( )N

t s t s− −η − η . As defasagens desta última taxa e da variação 
da taxa de inflação, Z

t
, irão capturar a dinâmica da taxa de inflação. Além disso, 
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diferentemente de Gordon (1997, 1998), o modelo adotado segue a especificação-
padrão de curva de Phillips, adotada por Staiger, Stock e Watson (1997a, 1997b, 
2002), e não introduz variáveis para captar os “choques de oferta”.

3.2  Diferenças em relação à especificação de Staiger, Stock e Watson

É importante ressaltar que, ao contrário da hipótese adotada por Staiger, Stock 
e Watson (1997a, 1997b, 2002) em suas estimativas da NAIRU para os Estados 
Unidos, permitimos que a taxa de crescimento do NAILO seja diferente de zero. 
Como o nosso modelo utiliza o nível de produto para estimar o NAILO, a hipótese 
de taxa de crescimento zero não é adequada.

Staiger, Stock e Watson (1997a, 1997b, 2002) adotam a hipótese de que 
3

1

0N
st t s

s
−

=

α η ≅∑ . Esta hipótese torna a estimação da NAIRU bastante mais fácil, 

mas não a consideramos apropriada no nosso caso. Adotando-se a hipótese 
3

1

0N
st t s

s
−

=

α η ≅∑  a equação (3) torna-se:

3 3

4 4 4 4
1 1

( 1/4) N
t st st t t st t s t t t t t

s s

D y y Z− − −
= =

∆π = − γ − α + α η + α + δ + ε∑ ∑  (4)

Neste caso o NAILO pode ser obtido estimando-se a equação a seguir:

3 3

0 4 4
1 1

( 1/4)t t st st st t s t t t t t
s s

D y Z− −
= =

∆π = b + − γ + α η + α + δ + ε∑ ∑  (5)

Pondo-se 0 4 4
N

t ty −b = −α , obtemos facilmente o NAILO:

0 0
4

4 1 2 3 4( )
N t t
t

t t t t t

y −

b b
= − = −

α b + b + b + b

A equação acima, que permite estimar o NAILO, é diferente da que será 
utilizada neste trabalho. Como se verá adiante, o abandono desta hipótese torna 
bastante mais complicada a estimação do modelo.

3.3  O NAILO e o produto potencial

Como dito anteriormente, o NAILO não é, necessariamente, o produto potencial. 
Considerando-se que o modelo verdadeiro seja dado pela equação (2), podemos 
obter a curva de Phillips, expressa em termos do produto potencial, e demonstrar 
que ela é mais instável do que a que estimamos neste artigo.
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Seja H
ty  o hiato do produto no período t, definido nesta seção como sendo 

a diferença entre o produto corrente y
t
 e o produto potencial p

ty , ou seja, 
pH

t t ty y y= − 5 e pH
t t ty y y= + . Da mesma forma, a taxa de crescimento do hiato 

do produto H
tη  pode ser definida como a diferença entre a taxa de crescimento 

do produto corrente h
t
 e a taxa de crescimento do produto potencial P

tη , ou seja,  
H P
t t tη = η − η . Podendo ser reescrito como H P

t t tη = η + η .

Substituindo y
t
 e h

t
 na equação (2), obtemos:

3

4 4 4 4
1

( ) ( )H P N H P N
t t s t s t s t s t t t t t t

s

y y y Z− − − − − −
=

∆π = µ + α η + η − η + α + − + δ + ε∑  (6)

Reescrevendo (6), obtemos:

3

4 4 4
1

( ) ( )P N
t t s t s t s t t t t t

s

y y Z− − − −
=

∆π = ξ + α η − η + α − + δ + ε∑  (7)

onde:

3

4 4 4
1

( ) ( )P N P N
t t s t s t s t t

s

y y− − − −
=

ξ = µ + α η − η + α −∑

Portanto, quando a equação (2) é a correta, o x
t
 é o intercepto de uma curva 

de Phillips expressa em termos do produto potencial e não do NAILO. Pode-se 
notar que o intercepto da equação (7) se deslocará sempre que aumentar a dife-
rença entre a taxa de crescimento do produto potencial e a do NAILO e que ele 
será maior quanto maior for a diferença entre o produto potencial e o NAILO. 
Isto tornará a curva de Phillips, como especificada em (7), instável, e ela poderá 
exibir freqüentes deslocamentos.

Acreditamos que o nosso modelo, sendo mais flexível do que aqueles que 
adotam como variável explicativa da curva de Phillips o produto potencial, permite 
chegar a uma curva de Phillips mais estável.

3.4  O modelo com intervenção

Nos primeiros trimestres em que ocorreram os planos de estabilização (planos 
Cruzado, Bresser, Verão, Collor e Real) houve uma abrupta queda na inflação. 
Assim, para lidar com esses fatos foram feitas intervenções no modelo. Portanto, 

5. É importante frisar que essa definição de hiato não é a seguida neste artigo. Para nós o hiato é definido como sendo a diferença 
entre o produto corrente e o NAILO.
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o modelo estimado com intervenção, devido aos planos de estabilização, pode ser 
descrito pela seguinte equação:

3 6 3 3

4 4
1 4 1 1

4 4

( 1/4) N N
t st s st s st t s t t st t s

s s s s

t t t t t

D D y

y Z

− − −
= = = =

−

∆π = − γ + γ − α η − α + α η +

+ α + δ + ε

∑ ∑ ∑ ∑
 (8)

onde:
3

1

( 1/4)st
s

D
=

−∑ = dummy sazonal relativa ao trimestre i = 1, 2 e 3;

D
4t
 =1 em 1986:1 e 1986:2 (Plano Cruzado), em 1987:3 (Plano Bresser) e 

em 1989:1 (Plano Verão), em 1991:2 (Plano Collor II) e zero nos demais períodos 
de tempo;

D
5t
 =1 em 1990:2 (Plano Collor I) e zero nos demais períodos de tempo;

D
6t
 =1 e em 1994:3 (Plano Real) e zero nos demais períodos de tempo.

3.5 O modelo em espaço-de-estados com mudança de regime markoviana6

As intervenções feitas nos planos de estabilização não são suficientes para se lidar 
com a instabilidade vivida pela economia brasileira na década de 1980 e início da de 
1990. Não se deve esperar que os dados dos anos anteriores ao Plano Real tenham 
o mesmo grau de informação sobre a relação entre o PIB e a taxa de inflação que 
os dados posteriores ao plano. Para lidar com essa instabilidade postulamos que as 
variâncias dos erros da equação da medida seguem um processo markoviano.

O modelo para o NAILO é representado a seguir em espaço-de-estado, para 
que se possa estimar o valor dessa variável, que não é observada:

Equação da Medida:7

( ) ( )t t t t tH∆π = φ α + α b + ε  (9)

2(0, ( ))t tiid N Sεε σ

6. A idéia básica dos modelos com cadeias de Markov é decompor uma série em processos ou regimes estocásticos distintos. O processo 
corrente em cada regime é linear, mas a combinação do processo produz um regime não-linear. A escolha desse modelo foi influenciada 
pelo fato de a estrutura do modelo, com mudança de regime markoviana, permitir maior flexibilidade para lidar com a heterocedasticidade 
na distribuição dos erros dos modelos especificados como uma curva de Phillips. Como não observamos o processo estocástico que 
determina qual o estado corrente em que estamos, necessitamos de um caminho para inferir a probabilidade de ocorrência de cada um 
dos regimes em t. Assim, utilizamos o modelo de cadeia de Markov com o objetivo de descrever o processo que determina a transição 
de um regime a outro, onde a variável de estado determinará o regime que ocorre no período t. 

7. Esta equação descreve a relação entre variáveis observadas e variáveis de estado não-observadas. Mostramos que ft depende apenas 
do vetor de parâmetros a e de valores observados das variáveis.
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Equação da Transição:8

1t t tG v−b = b +  (10)

(0, )tv iid N Q

Os componentes da equação da medida, ( ) ( )t t t t tH∆π = φ α + α b + ε , onde 
2(0, ( ))t tiid N Sεε σ , podem ser representados da seguinte forma:

3

4 4
1

( )t s t s t
s

y− −
=

φ α = α η + α∑

1 2 3 4 5 6

1 1 1
( )

4 4 4t t t t t t t tH D D D D D D Z
      α = − − − − α            

1 2 3 1 2 3 4[ , , ] [ ]t t t tZ − − − ′= ∆π ∆π ∆π α = α α α α

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4[ ]N N N N
t t t t t ty− − − − ′b = γ γ γ γ γ γ η η η δ  (vetor de estados)

1 1 2 3[ ]t t tδ = δ δ δ

A variável discreta S
t
, não-observada, que afeta o termo do erro da equação de 

medida e
t
, segue um processo de mudança de estado (regime) markoviano com dois 

estados (1 e 2) e com as seguintes probabilidades de transição: Prob[S
t
 = 1|S

t – 1
 = 1] = 

p
11

 e Prob[S
t
 = 2|S

t – 1
 = 2] = p

22
 (p

11
 e p

22 
são parâmetros a serem estimados);

2
12

2
2

, se 1
( )

, se 2
t

t

t

S
S

Sε

σ =
σ = 

σ =

As probabilidades de transição podem ser expressas numa matriz, chamada 
matriz de transição, onde cada elemento típico p

ij
 se refere à probabilidade de 

ocorrer o estado j no período t, dado que ocorreu o estado i no período t–1.

8. Esta equação descreve a dinâmica das variáveis de estado não-observáveis.
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A restrição 
2

1
1iJJ

p
=

=∑  permite estimar apenas p
11

 e p
22

 (ou p
21

) para se 

obter toda a matriz P.

11 12 11 11

21 22 22 22

1

1

p p p p
P

p p p p

−   
= =   −   

 (11)

Além disso, pode-se calcular também a probabilidade não-condicional de se 
estar em um estado ou outro que é dada por:

22 11
0 1 0

11 22 11 22

1 1
1

2 2

p p

p p p p

− −
ν = ν = − ν =

− − − −  (12)

Quanto aos componentes da equação de transição, b
t
 = G b

t – 1
 + v

t
, onde  

v
t
 ~ iid N (0,Q), temos que:

1 6 1 6[0 0 ]t tv u× × ′=         η= σ2var( )tu

6 6 6 1 6 6
6 6 72

1 6 1 6
7 6 7 7

6 6 6 1 6 6

1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 00 0 0
0

0 0 1 1 0 0 00 0 ; ;
0

0 0 0 0 1 0 00 0 0

0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 1

I
Q G A

A

× × ×
×

× η ×
× ×

× × ×

 
 
 
  

    = σ = =            
 
   

A equação de transição foi especificada a partir das seguintes restrições:

l os parâmetros da intervenção g não variam ao longo do tempo, ou seja,  
g

it
 = g

it – 1
, i = 1, ..., 6;

l a taxa de crescimento do NAILO 1
N
t −η  varia ao longo do tempo da seguinte 

forma: 1 2
N N
t t tu− −η = η + ;

l 2 2
N N
t t− −η = η ;

l 3 3
N N
t t− −η = η ; 

l 4 4 5
N N N
t t ty y− − −= η + , (por definição: 1

N N N
t t ty y −η = − , então 4 4 5

N N N
t t ty y− − −η = − ); e

Cap2.indd   46 18/2/2009   13:13:32



47CRESCIMENTO ECONÔMICO: SETOR EXTERNO E INFLAÇÃO

l os parâmetros da taxa de inflação não variam ao longo do tempo, ou seja, 
d

it
 = d

it – 1
, i = 1, ..., 3.

Cada restrição corresponde a uma linha da equação de transição. Elas podem 
ser representadas matricialmente por:

−

−

−

−

γ 
 γ 
 γ
 γ 
 γ
 

γ 
 η = 
η 

 η 
 
 δ 
 δ
 

δ  

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

t

t

t

t

t

t

N
t

N
t

N
t

N
t

t

t

t

Y

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

γ  
   γ  
   γ
   γ  
   γ
  
γ  

   η
 

η 
  η 
 
  δ 
  δ
 

δ     

1 1

2 1

3 1

4 1

5 1

6 1

2

3

4

5

1 1

2 1

3 1

*

0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

t

t

t

t

t

t t

N
t

N
t

N
t

N
t

t

t

t

Y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 =  

  
  
  
  
  
  
  
  

   

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

tu

O parâmetro 2
ησ , que é a variância de u

t
, controla a variabilidade no tempo 

da taxa de crescimento do NAILO, considerada estocástica. É importante ressaltar 
que, na metodologia utilizada por Staiger, Stock e Watson (2002) para a economia 
americana, o parâmetro 2

ησ  é igual a zero, o que, para a economia brasileira, que 
é bem mais instável, seria uma hipótese muito forte.

Na sua versão mais completa o modelo contém os seguintes parâmetros: desvio-
padrão da equação da medida nos estados 1 e 2 (respectivamente, s

1
 e s

2
), proba-

bilidade de se estar no estado 1 em t dado que se esteve no estado 1 em t – 1 (p
11

), 
probabilidade de se estar no estado 1 em t dado que se esteve no estado 2 em t – 1 
(p

21
), desvio-padrão da taxa de crescimento do NAILO (sh), parâmetros da taxa de 

crescimento do produto e do produto em t – 4 (vetor a) e parâmetros das variáveis 
não-observáveis e observáveis (b

t 
).

4  PROCEDIMENTO ADOTADO NA ESTIMAÇÃO DOS PARÂMETROS  
DO MODELO E NA OBTENÇÃO DE MOSTRAS DAS DISTRIBUIÇÕES  
NÃO-PADRÃO

Dados s
1
, s

2
, p

11
, p

21
, sh e a, que denominamos hiperparâmetros,

 
podemos estimar 

b
t
 utilizando o filtro de Kim (KIM; NELSON, 1999), ou seja, podemos “concentrar” 
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a verossimilhança em relação a b
t
, utilizando o filtro de Kim, e estimar

 
os hiper-

parâmetros através de uma rotina numérica de otimização. O filtro de Kim é um 
procedimento recursivo que nos permite computar um estimador, para o com-
ponente não-observado no tempo t, com base em toda informação disponível até 
o momento t. O NAILO é obtido “suavizando-se” as suas estimativas recursivas. 
Além disso, admitindo-se que os termos dos erros possuem distribuição normal, 
o filtro de Kim fornece o valor da função de verossimilhança.9

A função densidade de probabilidade (fdp) a posteriori dos hiperparâmetros não 
é padrão, e para extrairmos dela uma amostra de Monte Carlo utilizamos o algoritmo 
de Metropolis para Monte Carlo com cadeias de Markov – Metropolis algorithm for 
Markov Chain Monte Carlo (MMCMC).10 Dada essa amostra de Monte Carlo para 
os hiperparâmetros, é possível obter bandas com probabilidade de 68% para valores 
de nossas variáveis latentes. Os resultados obtidos com o algoritmo são apresentados 
na tabela 1 e no gráfico 1.

9. Uma descrição da utilização do filtro de Kim em um modelo similar ao adotado neste artigo pode ser encontrada em Lima (2003).

10. Para um descrição detalhada do algoritmo, ver Gelman et al. (1995).

TABELA 1
Resultado entre amostras geradas por MCMC

Parâmetros RSQ

DP do estado 2 ( εσ2 )   1.2879

DP do estado 1 ( εσ1 )   1.0018

Pr [St = 1, St – 1 = 1] (p11)     0.99999

Pr [St = 1, St – 1 = 2] (p21)   1.0018

Taxa de crescimento do hiato em t – 1 (a1)   1.0024

Taxa de crescimento do hiato em t – 2 (a2)   1.0009

Taxa de crescimento do hiato em t – 3 (a3)   1.0009

Hiato do produto em t – 4 (a4) 1.004

Variabilidade da taxa do PIB (sh) 1.103

Verossimilhança (log)     0.99997

Obs.: Espera-se que o RQS de cada parâmetro seja menor que 1.2, ver a esse respeito Gelman et al. (1995).

Os desvios-padrão dos hiperparâmetros, na tabela 2, foram computados a 
partir do Hessiano (calculado numericamente) do log da verossimilhança no seu 
máximo. Não há garantia de que essas aproximações sejam muito acuradas. Os 
valores dos parâmetros estimados, através da rotina numérica de otimização, podem 
ser encontrados na tabela 2.
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TABELA 2
Hiperparâmetros estimados

Log da verossimilhança = 219 Theil-U = 0,57

Parâmetros Valor estimado Erro-padrão Estatística-t

Desvio-padrão do estado 2 (s2)   0,00404 0,00050   8,0684

Desvio-padrão do estado 1 (s1)   0,05965 0,00704   8,4708

Pr [St = 1, St – 1 = 1] (p11)   0,75968 0,06018 12,6240

Pr [St = 1, St – 1 = 2] (p21)   0,05513 0,02748   2,0063

Parâmetro da taxa de crescimento do hiato em t – 1 (a1) –0,01111 0,03044 –0,3650

Parâmetro da taxa de crescimento do hiato em t – 2 (a2)   0,06707 0,03633   1,8467

Parâmetro da taxa de crescimento do hiato em t – 3 (a3) –0,07258 0,02794 –2,5982

Parâmetro do hiato do produto em t – 4 (a4)   0,04658 0,00731   6,3714

Desvio-padrão da taxa de crescimento do PIB (sh)   0,00295 0,00135   2,1767

Obs.: Os parâmetros desta tabela não incluem os parâmetros de bt (onde há 12 parâmetros).

Como podemos observar, através da estatística-t, rejeitamos a hipótese nula 
de que os parâmetros sejam iguais a zero para a maioria dos parâmetros. Além 
disso, a

4
, que mede o efeito de longo prazo do hiato do produto na variação 

da taxa de inflação, apresenta o sinal correto e é significativamente diferente de 
zero. O desvio-padrão da equação de medida do estado 1 é, aproximadamente, 
15 vezes maior do que o desvio-padrão da equação de medida do estado 2, ou 
seja, 1 214,757ε εσ = σ . Dessa forma, podemos concluir que os dados pertencentes 
ao estado 1 são bem menos informativos, a respeito da relação entre inflação e 
hiato do produto, do que os dados do estado 2. O estado 1 ocorre no período de 
alta inflação e dos planos econômicos. Já o estado 2 ocorre principalmente após 
a estabilização econômica.

No gráfico 2 encontra-se a probabilidade suavizada do estado 2, indicando 
que em torno dos planos Cruzado, Collor (I e II) e Real os dados são pouco in-
formativos sobre a relação entre o hiato do produto e a inflação. Mas, após 1995, 
possuem uma qualidade maior em termos de informação. As bandas com proba-
bilidade de 68% do gráfico 2 foram obtidas por meio do algoritmo de Metropolis 
realizando-se 20 mil simulações.

A tabela 3 contém a matriz de probabilidades de transição. A probabilidade 
de se estar no estado 1 em t dado que se esteve no estado 1 em t – 1 é de 76% e de 
se estar no estado 2 em t dado que se esteve no estado 2 em t – 1 é de 94%.
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TABELA 3 
Matriz de probabilidade de transição

St = 1 St = 2

St – 1 = 1 0,76 0,24 

St – 1 = 2 0,06 0,94

 

No gráfico 3, podemos observar o ajuste do valor estimado da variação da 
taxa de inflação ao valor observado desta variável.

No período em que ocorreram os “planos de estabilização” não houve um 
perfeito ajuste devido ao caráter específico de cada plano. Porém, a partir do se-
gundo trimestre de 1995 houve uma melhora considerável no ajuste dos valores 
estimados pelo modelo aos valores observados.
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5  OS PRINCIPAIS RESULTADOS

Nos gráficos, apresentados a seguir, as bandas com probabilidade de 68% foram 
obtidas considerando-se as distribuições dos resíduos, parâmetros e hiperparâmetros11 
do modelo.

5.1  A taxa de crescimento do NAILO

Estimamos que a taxa de crescimento do NAILO, com base em toda a informação 
amostral, apresenta alterações durante todo o período coberto por nossa análise. O 
gráfico 4 mostra que ocorreu uma desaceleração da taxa de crescimento do NAILO 
após a desaceleração da taxa de inflação ocorrida depois do segundo trimestre de 
1990. Uma possível explicação para essa mudança no crescimento, seguindo as 
explicações de Gordon (1997, 1998) para a redução da NAIRU nos Estados Unidos 
é a redução do NAILO nos períodos nos quais ocorre aceleração inflacionária, pois 
é necessária uma contração maior da demanda agregada para reduzir a inflação. 
Isto pode ser constatado no gráfico 6. Houve ainda uma aceleração na taxa de 
crescimento do NAILO após a desvalorização cambial de 1998.

11. Neste último caso uma amostra da distribuição foi obtida por meio do algoritmo de Metropolis através de 20 mil simulações e 
descartando-se as primeiras 1.000 simulações.

O gráfico 5 revela que a taxa de crescimento do NAILO a partir de 1994 manteve-
se por um tempo em torno de 2% mas acelerou a partir de 1999 para chegar a 3,4% 
com bandas superior e inferior de 4,4% e 2,5%, respectivamente, no final de 2007. 
No último período há aumento das bandas refletindo o aumento da incerteza.
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5.2 NAILO e produto potencial do país

Nos gráficos 6 e 7 temos o NAILO e suas bandas de probabilidade de 68%, o 
nível do PIB observado e a tendência do PIB (PIB potencial obtido com o filtro 
HP). No período de 1982 a 1993, foram adotados cinco planos de estabilização 
inflacionária (os planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Porém, como 
todas as tentativas tiveram somente efeitos temporários, os planos fracassaram, 
além de conduzirem a uma inflação ainda maior. No gráfico 6 podemos observar 
que nos períodos de 1982.1-1991.2 e 1993.4-2007.4 há uma diferença estatis-
ticamente significativa entre o NAILO e o produto potencial (tendência obtida 
com o filtro HP), pois este último encontra-se fora das bandas do NAILO. Do 
terceiro trimestre de 1991 até o terceiro trimestre de 1993, com os planos Collor 
I e II, não há evidência de que o NAILO fosse estatisticamente diferente do pro-
duto potencial, como pode ser observado nos gráficos 6 e 7. Do quarto trimestre 
de 1993 ao terceiro trimestre de 1996 o NAILO encontra-se acima do produto 
potencial, provavelmente devido aos efeitos deflacionários do Plano Real. Após a 
desvalorização cambial e até o final de 2007, o NAILO permanece significativa-
mente abaixo do produto potencial.

É possível afirmar que se as estimativas do NAILO fossem obtidas com 
a equação (7), ocorreriam deslocamentos do intercepto da curva de Phillips, 
principalmente nos períodos em que as estimativas obtidas pela equação (2) re-
velaram grandes diferenças entre o NAILO e o produto potencial.

Nos períodos referentes à década de 1980 e início da de 1990, pode ser ob-
servado um nível de produto muito acima daquele que manteria a inflação estável, 
indicando que o governo teria de adotar uma política monetária bastante apertada 
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para obter uma redução da inflação. Já a partir do terceiro trimestre de 1991 e 
até o terceiro trimestre de 1993, com a redução dessa diferença, o custo social de 
se combater a inflação torna-se menor. Deve-se mencionar ainda que o produto 
observado esteve significativamente acima do NAILO nos últimos trimestres de 
2007, indicando alta probabilidade de que a inflação se acelere em 2008.

Há diferença entre o NAILO e o PIB potencial (tendência) ao longo de quase 
todo o período analisado, apesar de em alguns trimestres essa diferença não ser 
estatisticamente significativa (gráfico 8).
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5.3  Hiato do produto

A análise pode ser mais detalhada, com a ajuda dos gráficos 9 e 10, utilizando-se 
o conceito de hiato do produto, definido neste trabalho como sendo a diferença 
entre o produto observado e o NAILO. Os gráficos do hiato mostram que houve 
estabilização econômica após o Plano Real já que a diferença entre o produto cor-
rente e o NAILO foi se estreitando ao longo do tempo, eliminando, assim, parte 
das flutuações cíclicas no nível de produto e emprego.

Durante toda a década de 1980 e início da de 1990, podemos observar um 
hiato positivo devido à alta inflação no período e à sua aceleração.
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Em 1999, com a crise cambial e a alteração do regime cambial e monetário para 
câmbio flexível e metas para a inflação, houve uma pressão inflacionária devido ao over-
shooting da taxa de câmbio. Porém, a meta de inflação seguida pelo BCB foi cumprida. 
Como podemos observar, durante o ano de 1999 o hiato é negativo, provocado possi-
velmente por uma política apertada de combate à inflação. Com o fim do overshooting 
do câmbio em 2000, houve uma queda na taxa Selic devido ao cumprimento da meta 
de inflação, com inflação anual de 6%. Além disso, foi um ano com um dos melhores 
desempenhos da economia desde a estabilização econômica. Esse clima otimista pode 
ser observado com a ascendência do hiato do produto nesse período.

Em 2001, devido à crise de energia, à alta volatilidade do preço do petróleo e à 
desaceleração da economia mundial (estagnação econômica do Japão, fraco desempenho 
da zona do euro e retração econômica nos Estados Unidos, exacerbada pelos atentados 
de 11 de setembro), houve desvalorização do real, aumento das pressões inflacionárias 
e descumprimento da meta de inflação. A desvalorização cambial devido à incerteza 
provocada pela eleição para presidente da República provocou maiores pressões infla-
cionárias. Pela primeira vez, na era do real, a inflação ficou acima de um dígito, levando 
o Comitê de Política Monetária (Copom) a aumentar a taxa Selic. Naturalmente, essas 
pressões se refletiram no aumento do hiato do produto, indicando que a política deveria 
ter sido um pouco mais apertada em 2001 para que a inflação se mantivesse estável.

Em 2003, apesar do aumento da taxa de juros no primeiro semestre, o BCB 
não conseguiu atingir a meta de inflação, que foi reajustada duas vezes.

Do início ao final de 2004, a economia brasileira passou por um período 
de recuperação que pode ser notado no gráfico com o crescimento do hiato do 
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produto. Já no final de 2004 a economia encontrava-se excessivamente aquecida, 
criando pressões inflacionárias. Houve aperto da política monetária e a economia 
volta a se desaquecer chegando a um hiato próximo de zero no segundo trimestre 
de 2006. A partir daí o nível de atividade volta a se acelerar chegando-se a um hiato 
significativamente positivo no final de 2007, apesar das largas bandas em torno de 
seu valor. O hiato significativamente positivo, no final de 2007, estaria indicando 
a possibilidade de uma política monetária mais apertada em 2008.

5.4  O hiato do produto e o nível de utilização da capacidade instalada12

Ao comparar o hiato do produto com os indicadores de utilização da capacidade ins-
talada (gráficos 11 e 12), observa-se que no período de 1982 a 1990 as alterações do 
hiato seguem de perto as da utilização da capacidade instalada. Nesse período, níveis 
elevados e não sustentáveis de utilização da capacidade eram alcançados apenas com 
um hiato muito elevado, ou seja, com uma forte aceleração inflacionária. É importante 
notar que nos períodos anteriores ao processo recessivo provocado pelos planos Collor 
I e II a inflação só se tornaria estável com forte recessão. Já após estes dois planos o 
hiato passa a ser fortemente negativo só voltando a ficar positivo após o Plano Real. É 
possível que o processo recessivo, provocado pelos planos Collor I e II, tenha facilitado 
a implementação do Plano Real.

12. Como será visto nesta subseção, há estreita relação entre o hiato do produto e o grau de utilização da capacidade instalada no 
setor industrial. Isto pode estar indicando que a nossa estimativa do NAILO está mais próxima do produto potencial do país do que a 
tendência obtida com o filtro HP.
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Aplicando-se os dados de utilização de capacidade instalada da FGV observa-se, 
logo após a estabilização da inflação alcançada pelo Plano Real, um forte aumento no 
grau de utilização da capacidade instalada, de 78% em meados de 1994 para 84% 
em meados de 1995, passando a flutuar em torno de 82% nos anos subseqüentes. 
No entanto, este aumento não se refletiu totalmente no hiato do produto. Uma 
possível explicação para esse fenômeno é o aumento de eficiência da economia 
provocado pela redução da taxa de inflação, que permitiu uma melhor alocação dos 
recursos econômicos. Pode-se observar (gráfico 12) que, após o salto no nível de 
utilização da capacidade instalada obtido com a estabilização, o hiato do produto passa 
a acompanhar novamente os movimentos da utilização da capacidade instalada.

Utilizando os dados da CNI, nota-se que após a desvalorização cambial de 
1998 houve um incremento médio na utilização da capacidade instalada de 78% 
para aproximadamente 80% no final de 2003. Este aumento não se refletiu no 
hiato do produto. Há ainda um novo deslocamento de utilização de capacidade em 
relação ao hiato após 2003, mas é difícil saber até que ponto esse deslocamento foi 
causado pela mudança da metodologia adotada pela CNI. Deve ser ressaltado que 
os deslocamentos observados no indicador de utilização de capacidade instalada não 
eliminaram uma alta correlação entre movimentos neste indicador e movimentos 
no hiato do produto (ver gráfico 11).

As estimativas do hiato do NAILO indicam que, após 1994, o governo 
conseguiu aproximar o nível observado do produto do seu nível potencial redu-
zindo a amplitude dos ciclos econômicos. Apesar da incerteza em relação às nossas 
estimativas do hiato, indicada pelas bandas (bayesianas) de probabilidade com 
grau de confiança de 68%, elas são úteis. Elas indicam períodos nos quais, com 

Cap2.indd   58 18/2/2009   13:13:43



59CRESCIMENTO ECONÔMICO: SETOR EXTERNO E INFLAÇÃO

alta probabilidade, o nível de atividade estava acima (1995:2, 1997:4 a 1998:3, 
de 2000:4 a 2001.3, 2004:4, e 2007:4) ou abaixo (1996:1 a 1996:3, 1999:2 a 
2000:2, 2002:1 a 2002:3, 2003:3 a 2004:2) do nível consistente com uma 
inflação estável.

Nos últimos trimestres de 2007 há um aumento da incerteza no cálculo 
do hiato. Este aumento pode ter sido causado pela combinação de um forte 
aumento do nível de atividade com uma taxa de inflação relativamente baixa 
provocada, possivelmente, pelo “choque de oferta” resultante da aceleração 
verificada nas importações com a valorização do real.

5.5  O impacto das alterações no hiato do produto sobre a taxa de inflação

A resposta da primeira diferença da taxa de inflação (Dp
t 
) a um hiato do produto 

de 1%, permanente e que se inicia em t – h, pode ser computada através do se-
guinte cálculo recursivo:
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onde R(h) é a resposta percentual anualizada de Dp
t
 a um aumento persistente 

de 0,01 no log do hiato do produto nos últimos h trimestres (equivalente a um 
aumento de 1% no hiato do produto). Dada a distribuição dos parâmetros na 
equação (1), podemos construir os intervalos de confiança para R(h) através de 
simulações de Monte Carlo.

O gráfico 13 mostra a resposta da variação da taxa de inflação anual a um 
aumento do hiato do produto (diferença entre o produto corrente e o NAILO). 
Ao realizar as simulações encontramos que um PIB com um valor de 1% acima 
do NAILO (um hiato de 1%), por um período superior a quatro trimestres, 
conduz a uma aceleração inflacionária mensal de aproximadamente 0,048 ponto 
percentual (p.p.), o equivalente a uma aceleração trimestral de 0,144 p.p. e anual 
de 0,58 p.p.
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6  CONCLUSÃO

A relação entre aceleração inflacionária e nível de produção, obtida através da esti-
mação da curva de Phillips, pode auxiliar na condução de política monetária. No 
entanto, como já amplamente apontado na literatura (KYDLAND; PRESCOTT, 
1977; LUCAS JR., 1980), qualquer alteração da política monetária para explorar 
este trade-off pode rapidamente alterá-lo ou eliminá-lo.

Este artigo estimou bandas, com probabilidade de 68%, para o NAILO e para 
a sua taxa de crescimento, sob a hipótese de que essa taxa varia estocasticamente ao 
longo do tempo – diferentemente da hipótese adotada por Stock e Watson (1999) 
para os Estados Unidos. Estimamos que a taxa de crescimento anual do NAILO, 
no último trimestre de 2007, pertencia com 68% de probabilidade ao intervalo 
2,5%-4,4%, sendo 3,4% o valor mais provável. Obtivemos ainda que um aumento 
permanente de 1% no hiato do produto conduz, após quatro trimestres, a uma 
aceleração inflacionária mensal de 0,048 p.p., o equivalente a uma aceleração 
trimestral de 0,144 p.p. e anual de 0,58 p.p. Esta aceleração anual da inflação 
pertence com 68% de probabilidade ao intervalo 0,5-0,7 p.p.

Como foi evidenciado pela análise gráfica, houve, após 1994, um aumento 
da taxa de utilização da capacidade instalada, que não se refletiu em um aumento 
do hiato do produto (medido utilizando-se o NAILO). Este resultado pode ser 
explicado pelo aumento da eficiência econômica resultante da redução da inflação 
após o Plano Real. Ao comparar-se o hiato do produto com a utilização da capa-
cidade instalada, nota-se que o hiato do produto acompanha os movimentos da 
utilização da capacidade instalada ao longo do tempo (utilizando tanto os dados 
da FGV quanto os da CNI). Os poucos períodos, nos quais não há sincronia 
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nestes movimentos, ocorrem possivelmente devido a choques de oferta (positivos 
ou negativos) que afetaram a economia brasileira.

Nos períodos de alta aceleração da inflação, o NAILO foi estatisticamente 
diferente do produto potencial do país estimado através do filtro HP.
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capítulo 3

ESTRATÉGIAS PARA O CRESCIMENTO DA ECONOMIA 
BRASILEIRA

Roberto Ellery Jr.*

1 INTRODUÇÃO

Após crescer a taxas médias superiores a 4,5% ao ano (a.a.) entre 1950 e 1980, o 
produto interno bruto (PIB) per capita brasileiro entrou em estagnação crescendo 
a taxas inferiores a 0,5% a.a. entre 1981 e 2005. Em termos comparativos, a renda 
per capita do Brasil passou de aproximadamente 15% da renda per capita dos Es-
tados Unidos em 1950 para 32% em 1980. No ano de 2003 a renda per capita do 
Brasil tinha voltado a 21% da renda per capita americana, um patamar próximo ao 
do final da década de 1960. A análise comparativa com os Estados Unidos sugere 
que a queda na taxa de crescimento da economia brasileira está mais relacionada 
à dinâmica da economia brasileira do que aos rumos da economia mundial.

A literatura relativa a crescimento econômico apresenta duas explicações 
principais para o crescimento do produto ou da renda per capita, acumulação de 
fatores e crescimento da produtividade.1 Os modelos de tradição neoclássica, com 
funções de produção que apresentam rendimentos decrescentes e mercados compe-
titivos, geram resultados onde o crescimento no longo prazo é função dos ganhos 
de produtividade. Por outro lado, as novas teorias do crescimento, caracterizadas 
por modelos que apresentam combinações de externalidades, rendimentos cres-
centes e competição imperfeita, costumam associar crescimento à acumulação de 
fatores. Como as políticas que incentivam a acumulação de fatores não costumam 
ser as mesmas que levam ao crescimento da produtividade (de fato, muitas vezes os 
incentivos à acumulação de fatores levam à queda de produtividade), identificar as 
causas do crescimento e da estagnação da economia brasileira é fundamental para 
desenhar uma estratégia para a retomada do crescimento.

* professor do Departamento de Economia da universidade de Brasília (unB).

 1. a este respeito, ver Klenow e Rodríguez-clare (1997).
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Assim, parte significativa deste capítulo será dedicada a avaliar o comporta-
mento da produtividade, do emprego e da acumulação de capital no Brasil. Como 
forma de tornar a análise mais robusta em algumas seções, a economia brasileira será 
comparada com a de outros países da América Latina, com a Coréia e os Estados 
Unidos. Durante o pós-guerra a maioria dos países latino-americanos passou por 
um processo de empobrecimento relativamente aos Estados Unidos. No mesmo 
período a Coréia, bem como outros países asiáticos, viram suas rendas per capita 
se aproximarem da americana. A análise comparativa busca identificar quais 
características da economia brasileira são comuns à América Latina e que, ao mesmo 
tempo, não estão presentes na economia dos Estados Unidos e da Coréia.

As evidências apresentadas no decorrer do capítulo, vistas em conjunto, dão 
um forte suporte à tese de que a maior parte da diferença entre a renda per capita 
dos diversos países se deve a diferenças entre a produtividade total dos fatores 
(PTF). Se um país ou região pretende aproximar seu padrão de vida do de países 
desenvolvidos, o principal desafio a ser enfrentado é aumentar a eficiência. Um 
corolário desta tese é que políticas destinadas a aumentar o investimento podem não 
levar a um aumento sustentável do produto per capita. De fato, novos investimentos 
apenas terão efeitos sustentáveis sobre a renda ou o produto se estes implicarem 
ganhos de produtividade, especificamente o aumento da PTF.

Embora a noção de que apenas o uso mais eficiente dos recursos à disposição 
de uma sociedade pode levar ao crescimento no longo prazo esteja formalizada 
desde, pelo menos, Solow (1956),2 várias das políticas de crescimento têm no au-
mento do estoque de capital, ou da taxa de investimento, o seu principal objetivo. 
Isto não seria um problema se novos investimentos sempre acarretassem aumento 
da produtividade – até o momento não existe nenhuma evidência de que isto seja 
verdade. A quinta seção deste capítulo argumenta que políticas visando aumentar 
o grau de competição a que as empresas brasileiras estão expostas seriam a maneira 
mais apropriada de colocar o Brasil em um caminho de crescimento sustentável.

O restante do capítulo se divide como segue: a segunda seção apresenta uma 
série de exercícios de contabilidade do crescimento para identificar a contribuição 
dos fatores e da produtividade para a taxa de crescimento do produto per capita 
brasileiro entre 1950 e 2005. A terceira seção apresenta uma análise comparativa 
do Brasil e de outros países latino-americanos, e mais uma vez o foco estará em 
identificar o papel da produtividade e dos fatores na determinação da taxa de cres-
cimento. A quarta seção busca identificar as razões para o Brasil não ter apresentado 
aproximação maior, em termos de produto per capita, da economia americana no 

2. Estritamente falando, desde adam Smith os economistas sabem que a chave para o crescimento é a eficiência.
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pós-guerra. A quinta seção trata de estratégias para o crescimento e a sexta seção 
conclui o capítulo.

2 CONTABILIDADE DO CRESCIMENTO

Se se aceita a hipótese que o produto agregado de um determinado país pode ser 
descrito por meio de uma função de produção, então é possível identificar a parti-
cipação do capital, do trabalho e da PTF na composição do produto, bem como na 
taxa de crescimento da economia. Esta decomposição é chamada de contabilidade 
do crescimento e é o foco desta seção.

Suponha que o produto da economia brasileira possa ser descrito por uma 
função de produção Cobb-Douglas,3 do tipo:

θ −θ= 1
t t t tY A K L   (1)

onde Y
t
 representa o produto agregado, A

t
 a PTF, K

t
 o estoque de capital, L

t
 a 

quantidade de trabalho utilizada na produção e q é um parâmetro tecnológico 
que determina a participação da renda do capital na renda total. Conhecidos os 
valores de Y

t
, K

t
, L

t
 e do parâmetro q é possível determinar a PTF.

A série de produto utilizada foi a do PIB das Contas Nacionais (CN); para o 
estoque de capital utilizou-se a série do Ipeadata descrita em Morandi e Reis (2004) 
e atualizada até 2005; e para o insumo trabalho foi utilizado o pessoal ocupado de 
acordo com as CN.4 O cálculo de q requer mais cuidados, as CN do Brasil sugerem 
um valor próximo a 0,5, muito alto se consideradas as evidências internacionais 
para participação da renda do capital.5 As CN tendem a subestimar a renda do 
trabalho de trabalhadores autônomos e de pequenas e médias empresas familiares. 
Considerando este fato e outras distorções, Gomes, Bugarin e Ellery Júnior (2005) 
apresentam estimativas para q entre 0,35 e 0,40, números próximos aos sugeridos 
pela evidência internacional. Seguindo Gollin (2002) e Gomes, Pessôa e Veloso 
(2003), o valor utilizado para a participação da renda do capital será de 0,4.

O gráfico 1 apresenta a PTF no Brasil, entre 1950 e 2005, calculada a partir 
da equação (1) com as séries descritas anteriormente, e o valor de q, como 0,4. 

3. Sobre a adequação do uso de funções de cobb-Douglas, ver pessôa, pessoa e Rob (2003), para o caso do Brasil, ver Ellery Jr, Gomes 
e Sachsida (2002).

4. Foram usadas as cN referência 1985 para construir a série até 2003; os anos de 2004 e 2005 só estão disponíveis com as cN 
referência 2002. como forma de evitar descontinuidade, a taxa de crescimento do pessoal ocupado entre 2003 e 2004 e 2004 e 2005 
foi utilizada para completar a série até 2005.

5. a este respeito, ver Gollin (2002).
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Note-se que esta variável apresenta uma tendência de crescimento até meados da 
década de 1970, período a partir do qual ela entra em declínio e depois se estabiliza 
em patamares inferiores aos do início da mesma década.

Pôde-se observar o declínio ou a desaceleração da PTF na década de 1970 em 
vários países, o que mereceu diversos estudos (ver GREENWOOD; YOURUKOGLU, 
1997), em particular por ser pouco intuitiva uma queda na PTF no período de 
ascensão da tecnologia da informação. Desta forma, o que chama a atenção no 
caso brasileiro não é a queda nos anos 1970, mas a não-recuperação nos anos 1980 
e 1990. Uma teoria que possa ser aplicada ao crescimento da economia brasileira 
no pós-guerra deve ser capaz de explicar esse fenômeno.

Para realizar o exercício de contabilidade do crescimento o produto per capita 
será representado na forma:

θ
   

=    
   

t t t
t

t t t

Y K L
A

N L N
  (2)

onde N
t
 representa a população residente.

Tomando-se logaritmo da equação (2) e calculando as taxas de crescimento, 
é possível decompor a taxa de crescimento do produto per capita entre as taxas 
de crescimento da PTF, da relação capital-trabalho e do trabalho. A equação (3) 
representa esta decomposição:

g ≈ g +θg + gYN A KL LN   (3)
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onde g
YN

 representa a taxa de crescimento do produto per capita, g
A
 a taxa de cres-

cimento da PTF, g
KL

 a taxa de crescimento da relação capital-trabalho e g
LN

 a taxa 
de crescimento do esforço de trabalho.

A tabela 1 apresenta a contabilidade do crescimento para o Brasil entre 
1950 e 2005. Note-se que até a década de 1990 a contribuição dos fatores supera 
a contribuição da PTF.6 Entre 1950 e 1970 a acumulação relativa de capital foi 
a maior responsável pelo crescimento da economia brasileira; a partir da década 
de 1970, o crescimento da força de trabalho é que se torna o maior responsável 
pelo crescimento. Note-se que o crescimento da força de trabalho foi também 
responsável pelo crescimento positivo na década de 1980.

taBEla 1
Brasil: contabilidade de crescimento – 1950-2005
(Em %)

 taxa de crescimento 

do pIB per capita

Devido a

 ptF K/l l/N

1950-1959 4,00   1,45   2,54   0,02

1960-1969 2,74   0,66   1,25   0,82 

1970-1979 5,66   1,31   1,85   2,43

1980-1989 0,07 –1,59   0,00   1,69

1990-1999 0,70   1,01   0,53 –0,83

2000-2005 1,30   0,69 –0,18   0,78

1950-2005 2,60   0,72   1,13   0,74

Fonte: Elaboração do autor.

Os resultados da contabilidade do crescimento indicam de forma clara que o 
crescimento da economia brasileira se deve muito mais a fatores do que à produtivi-
dade. De acordo com Solow (1956, 1957), no longo prazo a taxa de crescimento da 
economia é determinada pela taxa de crescimento da PTF. A presença de rendimentos 
decrescentes na produção faz com que não seja possível obter crescimento no longo 
prazo apenas com acumulação de capital ou com aumento do esforço de trabalho. 
Neste sentido o declínio da taxa de crescimento da economia brasileira a partir da 
década de 1980 é consistente com o proposto em Solow. A incapacidade de gerar 
ganhos de produtividades condenou a economia brasileira à estagnação. Explicar por 
que a economia brasileira não consegue obter ganhos significativos de produtividade 
é uma tarefa fundamental no esforço de retomada do crescimento.

6. Este resultado é comum a outras análises semelhantes realizadas para o Brasil e para a américa latina; a este respeito, ver 
Gomes, pessôa e Veloso (2003). para uma análise crítica a exercícios de contabilidade do crescimento nos moldes realizados nesta 
seção, ver Young (1995).
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O gráfico 2 ilustra a discussão anterior. Até 1980 a economia brasileira cresce a 
uma taxa maior do que a PTF. A partir de 1980 o PIB per capita e a PTF passam a ter 
um comportamento semelhante. Bugarin et al. (2007) mostram que o comportamento 
da economia brasileira nas décadas de 1980 e 1990 pode ser explicado pela PTF.

Na próxima seção realiza-se uma análise comparativa da economia brasileira 
com a de outros países da América Latina. O objetivo é detectar padrões comuns 
aos países latino-americanos que os diferenciam dos Estados Unidos e de outras 
experiências de sucesso econômico.

3 BRASIL E AMÉRICA LATINA

Na busca de uma explicação para o comportamento do produto per capita brasi-
leiro a observação do comportamento de outros países da América Latina pode ser 
esclarecedora. Conforme documentado em Cole et al. (2005) os países da América 
Latina são os únicos países ocidentais que permanecem pobres e não se aproximam 
dos Estados Unidos. O gráfico 3 ilustra a não convergência da América Latina e 
dos Estados Unidos.7

Entre 1950 e 2004 o PIB per capita da Argentina caiu de 61% para 31% 
do PIB per capita americano; na Venezuela a queda foi de 40% para 21%; e no 
México, de 25% para 22% no mesmo período. Na América do Sul como um todo, 
no pós-guerra, apenas Brasil e Chile não apresentaram queda na renda per capita 
relativamente aos Estados Unidos: no Brasil houve aumento de 15,7% para 20,9% 

7. os dados utilizados nesta seção foram obtidos em Heston, Summers e aten (2006). os dados referentes à américa latina englobam 
argentina, Bolívia, Brasil, chile, colômbia, Equador, México, paraguai, peru, uruguai e Venezuela; dados referentes aos Estados unidos 
e à coréia do Sul foram utilizados para efeitos de comparação.
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e no Chile, de 37,2% para 38,3%. O cenário de estagnação da região é claro, bem 
como o contraste com o ocorrido em outras regiões: entre 1953 e 2004 o produto 
per capita da Coréia foi de 10,9%, para 48,9% do americano.

A explicação tradicional para as baixas taxas de crescimento na América 
Latina é que a região dispõe de pouco acesso a capital, o que estaria caracterizado 
por baixas taxas de investimento e dificuldade de implementar projetos que exijam 
grande aporte de recursos. Esta conclusão não é facilmente conciliada com a ob-
servação dos dados para o pós-guerra. Entre 1950 e 2004 a taxa de investimento 
nos Estados Unidos foi de 20,6%, valor não muito superior à taxa média de inves-
timento dos países da amostra para América Latina, que foi de 18,5%. Também 
vale notar que Brasil (21,4%), Chile (22,2%), Equador (23,6%), Peru (24,2%) e 
Venezuela (24,6%) apresentaram taxas de investimento maiores que a dos Estados 
Unidos no período.

É possível realizar um exercício de contabilidade do crescimento semelhante 
ao da seção anterior para os países ilustrados no gráfico 3. Entretanto será necessário 
construir uma série de estoque de capital para cada um dos países; a construção da 
série de capital segue o método do inventário perpétuo, nos moldes:

1 (1 )t t tK K I+ = − δ +   (4)

onde d representa a taxa de depreciação e It, o investimento realizado no período t. 
Seguindo Gomes, Pessôa e Veloso (2003) a taxa de depreciação foi definida como 
3,5% a.a. Como forma de obter o valor inicial do estoque de capital, levantou-se 
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a hipótese de que todos os países possuíam relação capital-produto igual a 1,5 em 
1953. E para que tal hipótese não comprometesse a análise, o exercício feito foi 
para os anos de 1970 em diante.

Outra modificação em relação ao exercício da seção anterior é que a decomposição 
da função de produção  foi feita de forma a considerar explicitamente a relação capital-
produto, de modo que a função de produção será escrita da seguinte maneira:

θ
−θ

−θ    
=    

   

1 1
1t t t
t

t t t

Y K L
A

N Y N
  (5)

E a taxa de crescimento passa a ser aproximada por:

1

1 1YN A KY LN

θ
g ≈ g + + g + g

− θ − θ
  (6)

onde gKY representa a taxa de crescimento da relação capital-produto. O uso da 
formulação em (5) permite avaliar o papel do aprofundamento de capital na de-
terminação da taxa de crescimento da economia. A tabela 2 mostra o resultado da 
contabilidade do crescimento.

taBEla 2
Contabilidade do crescimento: países selecionados – 1970-2003
(Em %)

  taxa de crescimento  

do pIB per capita

Devido a

 ptF K/Y l/N

argentina 0,11 –0,85 0,75 0,22

Brasil 1,78 0,19 0,75 0,83

chile 2,08 1,47 –0,30 0,90

México 1,33 –0,49 0,70 1,12

Estados unidos 2,14 0,98 0,58 0,57

coréia 6,03 2,98 1,78 1,15

Fonte: Elaboração do autor.

Note-se que Brasil, Argentina e México têm como principal componente de suas 
taxas de crescimento a elevação da relação capital-produto ou o aumento no esforço 
de trabalho, ou seja, estas economias cresceram devido à acumulação de fatores. Por 
outro lado, no Chile, nos Estados Unidos e na Coréia a variável mais importante na 
composição da taxa de crescimento é a PTF. Desta forma, entre os países listados, fica 
evidente que aqueles onde o crescimento está associado ao aumento da produtividade 

Estratégias_RobertoEllery.indd   70 18/2/2009   13:23:54



71cREScIMENto EcoNÔMIco: SEtoR EXtERNo E INFlaÇÃo

alcançam maiores taxas de crescimento do que aqueles onde o crescimento se deve ao 
uso mais intenso de fatores de produção. Outra evidência da tabela 2 que contraria a 
tese de que o problema na América Latina é falta de investimento é que a relação capital-
produto cresceu mais no Brasil, México e na Argentina do que nos Estados Unidos, 
enquanto a PTF cresceu mais nos Estados Unidos do que nesses três países.

4  PRODUTIVIDADE E USO DE FATORES NO BRASIL

As seções anteriores delinearam um quadro onde o Brasil e outras economias latino-
americanas conseguiram obter taxas de crescimento elevadas devido ao aumento 
no uso de capital e de trabalho. De forma consistente com a teoria neoclássica, em 
particular com a hipótese de rendimentos decrescentes, essas taxas de crescimento 
não foram sustentáveis no tempo.

Nesta seção faz-se uma análise mais minuciosa das diferenças entre Brasil e 
Estados Unidos – este último servindo como representação da fronteira econômica 
– com o objetivo de determinar em quais dimensões a economia brasileira perdeu 
em relação à economia americana. A investigação será feita nos moldes de Cole et 
al. (2005) e focará na acumulação de capital, no aumento do esforço de trabalho, 
no capital humano e na PTF.

Como forma de iniciar a análise, o PIB per capita será decomposto entre 
produto por trabalhador e trabalhador por população,8 e então será apresentada a 
razão entre o produto per capita do Brasil e dos Estados Unidos, ou seja:

     
     
     = ×
     
     

    

BR BR BR

EUAEUA EUA

Y Y L
N L N

YY L
LN N

  (7)

Como o produto per capita brasileiro subiu de 16,4% para 20,6% do produto 
per capita americano entre 1953 e 2003, a relação descrita na equação (7) aumentou 
em aproximadamente 25% no período.

A decomposição proposta na equação (7) permite identificar o quanto desse 

aumento deveu-se ao ganho de produtividade dos trabalhadores brasileiros, 
 
 
 BR

Y
L ,  

8. cole et al. (2005) decompõem o pIB por população adulta entre pIB por trabalhador e trabalhadores como proporção da população 
adulta. os autores mostram que, como a proporção entre trabalhadores e população adulta não apresenta grandes diferenças entre 
américa latina e Estados unidos, a diferença no produto seria conseqüência de diferenças entre o produto por trabalhador, ou seja, o 
produto americano é maior que os dos países latino-americanos porque os trabalhadores americanos são mais eficientes. a análise que 
se faz aqui é ligeiramente diferente, mas aponta na mesma direção.

Estratégias_RobertoEllery.indd   71 18/2/2009   13:23:54



72 RoBERto EllERY JR.

e quanto decorreu do aumento do emprego 
 
 
 BR

L
N . O gráfico 4 ilustra o 

comportamento destes dois componentes, nele são apresentados índices com os 

termos 
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Y
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L

Y
L

 e 

 
 
 
 
 
 

BR

EUA

L
N

L
N

, todos normalizados para iguais a 100 

no ano de 1953.9

O gráfico 4 deixa claro que o maior responsável pelo crescimento relativo 
da economia brasileira foi o aumento no uso do trabalho; do aumento de apro-
ximadamente 25% no produto per capita, relativamente aos Estados Unidos, o 
aumento do emprego responde por aproximadamente 24% e os ganhos relativos 
de produtividade do trabalho, pelo restante 1%. Em resumo, produtividade é 
o fator-chave para explicar o fraco desempenho da economia brasileira quando 
comparado ao da economia americana.

Retomando a hipótese de função de produção Cobb-Douglas, a produtividade 
do trabalho para um determinado país i pode ser escrita como:

it it
it

it it

Y K
A

L L

θ
 

=  
 

 (8)

9. a base de dados penn World table 6.2 possui dados para produto per capita e produto por trabalhador; o índice de esforço de trabalho 
(l/N) foi obtido por meio da equação (7).
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A equação (8) decompõe a produtividade do trabalho entre PTF e capital 
em relação ao trabalho, sendo possível assim avaliar se a produtividade do trabalho 
no Brasil não está se aproximando da dos Estados Unidos devido a uma baixa 
eficiência da economia, caso o fator determinante seja a PTF, ou se se trata de 
escassez relativa de capital.

Seguindo Cole et al. (2005) a função de produção será modificada para in-
serir um parâmetro de produtividade relativa, representado por h.10 Desta forma 
a razão entre a produtividade do trabalho no Brasil e nos Estados Unidos pode 
ser expressa por:

θθ

θ

          η                = ⇒ η = ×
       
                   

tt
t

tt
EUABR BR BR

tt
t

ttEUA EUA
BREUA

KKAY Y LLL L

KY YKAL L LL

 (9)

Entre 1953 e 2003 a produtividade do trabalho no Brasil foi, em média, 28% 
da produtividade do trabalho nos Estados Unidos; no mesmo período, a relação 
capital-trabalho no Brasil foi aproximadamente 25% da relação capital-trabalho 
nos Estados Unidos.11 Esses dois fatos e a equação (9) implicam um valor estimado 
para h de 48,5%.

Com a hipótese de função de produção Cobb-Douglas corrigida para dife-
renciais na produtividade, ou seja, θ −θ= η 1( , ) ,t t t t tF K L A K L , o modelo neoclássico 
de crescimento (ver COOLEY; PRESCOTT, 1995) gera uma equação de Euler12 
que pode ser escrita como:

θ
θ−

+ +

+

 + g + β − − δ 
 =
 θη
 
 

1

1 1

1

(1 )(1 )/ (1 )ct

t ct

t

u
n

K u

L A
  (10)

10. Se o parâmetro h for igual a 1 significa que o país possui o mesmo nível ptF que os Estados unidos; valores menores que 1 
indicam ptF menor.

11. Se for considerado o período 1970-2003 para excluir efeitos do valor inicial do estoque de capital, esta relação seria de 26,7%.

12. a equação de Euler decorre da condição de primeira ordem da maximização do fluxo de utilidade descontado e estabelece que o 
valor presente do ganho de utilidade de uma unidade do bem destinado ao consumo deve ser igual em todos os períodos.
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onde g representa a taxa de crescimento da fronteira tecnológica,13 n a taxa de 
crescimento da população, b o fator de desconto e uct a utilidade marginal do 
consumo no período t. A equação (10) mostra que a relação capital-produto é 
influenciada pela PTF. Desta forma a PTF contribui com o produto diretamente, 
por meio do deslocamento da função de produção, e indiretamente, por meio de 
mudanças na relação capital-produto.14

Com algumas hipóteses sobre os valores dos parâmetros d, n e g é possível 
determinar o papel da PTF na determinação da relação capital-trabalho. A regra 
de acumulação de capital implica que, no estado estacionário, a seguinte relação 
é verdadeira:

( )
I K

n
Y Y

≈ δ + + g  (11)

A taxa de investimento no Brasil entre 1950 e 2003 foi, em média, 21,41%, e 
nos Estados Unidos, no mesmo período, de 20,65%. Desta forma vale propor que:

 
 

δ + + g  =
δ + + g 

 
 

( )
1,03

( )
BR BR

EUA

EUA

K
L n

nK
L

  (12)

Por definição g é igual no Brasil e nos Estados Unidos, portanto, de acordo 
com a equação (12), a diferença entre a relação capital-produto nos dois países 
será proporcional à diferença entre a soma da taxa de crescimento da população e 
da depreciação nos dois países. De acordo com Heston, Summers e Aten (2006) 
a taxa de crescimento no Brasil e nos Estados Unidos entre 1950 e 2003 foi, res-
pectivamente, 2,32% e 1,17% a.a.

Considerando-se que a participação de bens com alta depreciação é menor 
no estoque de capital latino-americano do que nos Estados Unidos, Cole et al. 
(2005) sugerem que a depreciação na região deve ser menor do que nos Estados 
Unidos, de forma a compensar a diferença na taxa de crescimento da população. 
Aplicando o mesmo argumento para Brasil e Estados Unidos é possível concluir que 
a soma d, n e g  terá valores próximos nos dois países. Desta forma a relação capital-
produto deve ser aproximadamente a mesma no Brasil e nos Estados Unidos.

13.  Igual à taxa de crescimento da ptF nos Estados unidos.

14. como q é menor que 1, quanto menor a produtividade relativamente aos Estados unidos, h, menor será a relação capital-produto.
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Além de ser mais uma evidência de que o problema da falta de crescimento 
no Brasil não é escassez de capital, os valores semelhantes para a relação capital-
produto sugerem que o fator de desconto é semelhante nos dois países; do contrário, 
deveria existir uma diferença significativa da remuneração do capital,15 o que não 
ocorre (ver COLE et al., 2005). Com as hipóteses sobre os valores dos parâmetros 
e de estado-estacionário, a equação (10) implica que:

θ−

 
 
  ≈ η ≈
 
 
 

1
1 0,3BR

EUA

K
L

K
L

 (13)

Significa que, se Brasil e Estados Unidos fossem iguais em todos os aspectos, 
menos na PTF, a relação capital-trabalho no Brasil deveria ser 30% da americana. 
Como foi visto, essa relação no Brasil é de 25% da americana. Desta forma a 
conclusão é que as diferenças entre outros aspectos das economias brasileira e 
americana, inclusive escassez de capital ou poupança, poderiam aumentar a relação 
capital-trabalho relativa no Brasil em, no máximo, 5%. A conclusão é que a baixa 
eficiência da economia brasileira é o principal fator para explicar o menor uso de 
capital relativo a trabalho no Brasil.

Ferreira, Pessôa e Veloso (2006) estimam que a PTF no Brasil e na América 
Latina é bem mais próxima da americana do que os 50% sugeridos nesta seção; de 
fato, entre 1960 e 2000 essa proporção estimada pelos autores varia entre 0,75 e 1,07 
para o Brasil, e 0,62 e 0,93 para América Latina. A diferença entre os valores estimados 
por esses autores e o estimado em Cole et al. (2005) pode ser devido ao fato de os 
primeiros utilizarem uma função de produção que considera capital humano.16

Os resultados em Ferreira, Pessôa e Veloso (2006) podem ser interpretados 
no sentido de que a diferença entre a PTF no Brasil e nos Estados Unidos se deve 
a diferenças no capital humano existentes nos dois países. Desta forma, políticas 
destinadas a aumentar o capital humano seriam a chave para aproximar a PTF 
brasileira da americana e, portanto, reduziriam significativamente a diferença entre 
a renda per capita dos dois países.

Se o capital humano for realmente o principal fator explicativo da diferença 
entre o desempenho do Brasil e o dos Estados Unidos no pós-guerra, seria de se 

15. Gollin (2002) mostra que não existem evidências que suportem a hipótese de que q apresenta variação significativa entre os 
países.

16. Esta explicação é comprometida pelos achados em Hall e Jones (1999), onde a ptF na américa latina é estimada como aproxima-
damente 58% da americana, mesmo depois de ajustar por capital humano.
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esperar que, como mostram Ferreira, Pessôa e Veloso (2006), a diferença entre 
a PTF dos países caísse de forma considerável ao se incluir capital humano no 
modelo. Entretanto duas outras implicações desta hipótese também teriam de ser 
verificadas: a) a razão entre capital humano e produto deve ser bem mais baixa no 
Brasil do que nos Estados Unidos – o estoque de capital humano no Brasil deveria 
ter crescido ligeiramente acima do americano, e a taxas bem menores do que o 
da Coréia e o daqueles outros países da Ásia e da Europa que apresentaram forte 
convergência com os Estados Unidos; e b) o estoque de capital humano no Brasil 
deveria ter crescido ligeiramente acima do americano e a taxas bem menores que 
o da Coréia e o daqueles outros países da Ásia e da Europa que apresentaram forte 
convergência com os Estados Unidos.

Seguindo Bils e Klenow (2000) o estoque de capital humano foi construído 
a partir da expressão:

φ −ψϕ
= φ =

−ψ
( ) 1, ( )

1
ht

t t tH e h h   (14)

onde j e y são parâmetros entre 0 e 1, Ht é o estoque de capital humano e ht é a 
escolaridade média da população. Os valores de j e y, 0,32 e 0,58, respectivamente, 
e os dados sobre escolaridade foram obtidos em Gomes, Pessôa e Veloso (2003). 
Considerando-se esta estimativa para o capital humano e os dados de produto 
descritos na seção anterior, a razão entre capital humano e produto é cinco vezes 
maior no Brasil do que nos Estados Unidos.17 Desta forma os dados não confirmam 
o primeiro dos fatos esperados.

A taxa de crescimento do capital humano na Coréia foi, de fato, consideravelmente 
maior do que a brasileira. Entre 1953 e 2000 o capital humano na Coréia cresceu 3,5 
vezes mais do que no Brasil. Este fato é consistente com as diferenças entre as taxas 
de crescimento dos dois países. Entretanto, no mesmo período, o capital humano no 
Brasil cresceu menos do que nos Estados Unidos, fato não consistente com a redução 
da diferença entre o produto per capita dos dois países observada no período.

A análise desta seção sugere fortemente que o principal determinante para o 
atraso relativo do Brasil é a baixa eficiência da economia e não a escassez relativa 
de fatores. Este resultado reforça os obtidos nas seções anteriores, levando a concluir 
que, para retomar o crescimento, o Brasil precisa de medidas que levem a um 
aumento da PTF. Políticas públicas que busquem aumentar a acumulação do 

17. Se o estoque de capital humano for definido como o produto entre escolaridade média e força de trabalho, a razão entre capital 
humano e produto nos Estados unidos seria 81% da mesma relação no Brasil.

Estratégias_RobertoEllery.indd   76 18/2/2009   13:23:56



77cREScIMENto EcoNÔMIco: SEtoR EXtERNo E INFlaÇÃo

capital ou o esforço de trabalho sem se preocupar com ganhos de produtividade 
provavelmente se mostrarão incapazes de levar o país a uma trajetória sustentável 
de aproximação da economia americana. De certa forma esta é também a lição da 
experiência brasileira no pós-guerra.

5  ESTRATÉGIAS PARA RETOMADA DO CRESCIMENTO

As seções anteriores mostram fortes evidências de que o maior empecilho para a 
retomada do crescimento no Brasil é a baixa produtividade da economia. O forte 
crescimento observado no imediato pós-guerra deveu-se à acumulação de capital e 
ao aumento do trabalho – a teoria ensina que a presença de rendimentos decrescentes 
faz com que esse tipo de crescimento não seja sustentável. A taxa de crescimento 
de longo prazo depende essencialmente do crescimento da produtividade, e, neste 
ponto, a economia brasileira apresenta resultados modestos.

Desta forma, qualquer estratégia para o crescimento do Brasil deve estar focada 
no aumento da PTF e não necessariamente no aumento da taxa de investimento ou 
das horas trabalhadas por cada trabalhador. Naturalmente, uma parte dos ganhos de 
produtividade está associada ao uso de novas tecnologias incorporadas a máquinas 
e equipamentos – desta forma, o ganho de produtividade estaria associado a novos 
investimentos. Entretanto este não é necessariamente o caso, ganhos de produtivi-
dade podem decorrer, por exemplo, de formas mais eficientes de gestão. Esta seção 
divide-se em duas subseções, a primeira investiga quais variáveis estão relacionadas 
à produtividade e a segunda trata das estratégias de crescimento para o Brasil.

5.1  Competição e produtividade

A literatura não é conclusiva sobre quais as razões para que a PTF apresente variações 
significativas entre os diversos países. Uma explicação que ganha força na literatura 
é que a resistência à adoção de novas tecnologias pode ser um fator fundamental 
para explicar por que alguns países são menos eficientes do que outros.18 O tamanho 
dessa resistência estaria associado a leis e a regulamentos presentes no país. Essa 
idéia aparece em Prescott (1998): “My candidate for the factor is the strength of 
the resistance to adoption of new technologies and the efficient use of currently 
operating technologies, and this resistance depends upon the policy arrangement 
a society employs.”

No mencionado livro de Prescott, o parágrafo acima abre uma seção intitulada 
“Why are total factor productivity different?” A resposta do autor é clara.

18. a este respeito, ver prescott (1998), trabalho em que o autor argumenta que a maior parte da diferença entre a renda per capita dos 
diversos países é devida a diferenças na ptF e aponta para ausência de uma teoria que explique esta variável.
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Parente e Prescott (1999, 2000) apresentam um modelo teórico para ex-
plicar a relação entre PTF, leis e normas sociais e competição. Nesse modelo fica 
estabelecido que a existência de direitos de monopólio sobre o uso de uma deter-
minada tecnologia cria resistência por parte dos detentores desse direito à adoção 
de novas tecnologias. Essa resistência é responsável pela queda relativa da PTF e, 
em conseqüência, da pobreza relativa do país. Desta forma, quanto menores os 
direitos de monopólio, ou seja, quanto maior a competição, maior será a renda 
per capita de um país.

Em detalhada análise sobre as razões para a baixa PTF na América Latina 
Cole et al. (2005) listam uma série de evidências mostrando como mudanças de 
regulamentação que favoreçam mais competição podem levar ao aumento da PTF 
ou como a redução na competição pode levar à queda da PTF. O primeiro exemplo 
trata da nacionalização da indústria de petróleo na Venezuela em meados da década 
de 1970. Imediatamente antes da nacionalização, a produtividade e o produto da 
indústria de petróleo na Venezuela começaram a declinar drasticamente, declínio 
que continuou após a nacionalização, de modo que em 1985 a produtividade 
era 70% da observada em 1970 e o produto tinha voltado aos níveis de 1955. A 
Venezuela testemunhou o mesmo fenômeno após a nacionalização da indústria de 
mineração, produtividade e produto caíram imediatamente antes de nacionalização e 
continuaram caindo após o término do processo; em 1983 o produto era de apenas 
63% do produto de 1974 e a produtividade era 58% de seu pico.

Assim como a nacionalização reduziu a produtividade na Venezuela, o aumento 
de competição pós-1990 aumentou a produtividade e o produto da indústria de cobre 
no Chile. A produção de cobre aumentou 175% entre 1990 e 2000. O mesmo padrão 
aconteceu no Brasil com a queda da produtividade associada à reserva de mercado de 
computadores e ao aumento após a liberação do mercado. O processo de privatização 
da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) também pode ser associado a ganhos de 
produção e produtividade, ganhos observados antes mesmo da finalização do processo 
e relacionados ao enfraquecimento dos sindicatos. Quando se iniciou o processo de 
privatização, o sindicato da categoria aceitou mudanças nas regras de trabalho que au-
mentassem a produtividade da empresa.19 De acordo com Schmitz e Teixeira (2004), 
os ganhos de produtividade associados à privatização da CVRD também foram perce-
bidos em empresas privadas que atuam no setor. Ganhos de produtividade associados 
à privatização também são identificados na Argentina e no México.

19. para uma análise detalhada do processo de privatização da cVRD e de seus efeitos sobre produção e produtividade, ver Schmitz 
e teixeira (2004).
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Existem várias outras evidências para o Brasil e a América Latina, além das 
apresentadas por Cole et al. (2005). Avaliando o processo de privatização no 
Brasil, Anuatti Neto et al. (2005) encontram fortes evidências de aumento da 
eficiência operacional e da lucratividade em empresas privatizadas. Esses autores 
encontram que empresas privatizadas apresentam aumento na razão entre receita 
líquida e ativos imobilizados e uma redução na razão entre custos operacionais e 
receita líquida, resultados que foram obtidos mesmo após controle por variáveis 
macroeconômicas e bens tradables e non-tradables. Ainda segundo esses autores, 
a privatização e a conseqüente perda de suporte financeiro por parte do Estado 
modificaram a estrutura financeira das empresas, pois foi observado um aumento 
da liquidez corrente e uma redução do endividamento de longo prazo.

Em trabalho ainda não publicado, Bridgman, Gomes e Teixeira (2006) 
apresentam uma das mais interessantes evidências da relação entre competição 
e produtividade no Brasil. Os autores argumentam que a ameaça de competição 
sofrida pela Petrobras com o fim do monopólio legal20 pode ter sido responsável 
pelo significativo aumento da PTF na empresa. Entre 1977 e 1993 a produção da 
Petrobras cresceu a uma taxa de 8,0% a.a., e a PTF decresceu a uma taxa de 1,8%, 
sendo capital (5,6%), materiais (0,7%) e trabalho (3,5%) os grandes responsáveis 
por aquele crescimento. Entre 1994 e 2001 o crescimento anual da produção foi 
de 8,7%, e nada menos que 8,6% foram devidos ao crescimento da produtividade, 
ficando capital, materiais e trabalho responsáveis por apenas 0,1%. A produtivi-
dade do trabalho também reflete esta mudança entre os dois períodos analisados: 
no primeiro período cresceu a uma taxa anual de 4,3%, enquanto no segundo 
período a taxa aumentou para 13,4%. Mais uma vez a PTF passou a desempenhar 
um papel preponderante apenas a partir de meados da década de 1990, período 
em que ocorre o fim do monopólio legal.

Schmitz e Teixeira (2004) e Anuatti Neto et al. (2005) apresentam fortes evi-
dências de que privatização gera ganhos de eficiência tanto nas firmas privatizadas 
quanto no restante da economia. Bridgman, Gomes e Teixeira (2006) argumentam 
que mesmo uma ameaça de competição, ainda que não se realize, pode causar efeitos 
significativos sobre a produtividade. Existe ainda uma série de artigos mostrando 
como a liberação do comércio internacional, a chamada abertura da economia, 
causou ganhos de produtividade. Ferreira e Rossi (2003) usam dados da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM) e da Pesquisa Industrial Anual (PIA) para mostrar que a 
abertura da economia levou a um aumento da produtividade do trabalho e da PTF 
no Brasil. Segundo esses autores, a exposição da indústria brasileira a competições 

20. até o momento, a petrobras ainda mantém o monopólio de fato da indústria.
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externas causou um aumento de 6% na taxa de crescimento da PTF e teve impacto 
semelhante na produtividade do trabalho.

5.2  O que fazer para retomar o crescimento?

As seções anteriores mostraram que a PTF é a maior responsável pela baixa taxa 
de crescimento no Brasil quando comparada à dos Estados Unidos. Na primeira 
parte desta seção foram apresentados referências e vários exemplos de que aumentos 
na competição e redução na proteção causam ganhos de produtividade, enquanto 
redução na competição e aumento na proteção causam queda dessa variável. Neste 
sentido o desenho de uma política de crescimento deve começar por identificar 
onde estão as maiores barreiras à competição na economia brasileira.

O primeiro fator que chama a atenção quando da análise da economia bra-
sileira é sua pequena exposição à competição de empresas estrangeiras. O grau de 
abertura21 da economia brasileira foi, em média, 13,1%, entre 1990 e 2004; no 
período pós-abertura, esse grau foi de 20,4%. Valores baixos, se comparados com 
a média da Coréia para o período 1953-2004, que foi de 49,5%, subindo para 
64,6% no período entre 1990 e 2003. O gráfico 5 ilustra o comportamento do 
grau de abertura nos dois países.

O grau de abertura da economia brasileira é baixo, mesmo quando comparado 
com a média da América Latina. A tabela 3 mostra a porcentagem do comércio 
internacional sobre o PIB em 2005 para o Brasil e diversas regiões.

21. o grau de abertura de uma economia é definido como a soma das exportações e importações dividida pelo pIB, ou seja, é o comércio 
total como porcentagem do pIB. as séries utilizadas nesta análise estão em Heston, Summers e aten (2006).
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Os dados da tabela 3 reforçam que o grau de abertura da economia brasileira 
ainda se encontra muito baixo quando comparado ao de outros países. De todas 
as regiões listadas apenas os Estados Unidos possuem menor volume de comércio 
em relação ao PIB do que o Brasil.22 Caso o aumento do comércio de fato aumente 
a produtividade da economia, como sugerido em Ferreira e Rossi (2003), uma 
maneira de aumentar a taxa de crescimento seria permitir maior exposição das 
empresas e dos consumidores brasileiros ao comércio internacional.

Outra forma de analisar o grau de exposição das empresas locais à concorrência 
internacional é por meio das tarifas praticadas pelo país. A tabela 4 mostra o valor das 
tarifas aplicadas por países selecionados e o limite superior da tarifa conforme o Acordo 
Geral de Tarifas e Comércio – General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).

22. o baixo valor do grau de abertura da economia americana explica o valor encontrado para os países da ocDE. É curioso observar 
que, apesar da alta produtividade, a economia americana possui baixo grau de abertura. a possível explicação para este fato, além do 
tamanho do pIB americano, é que as empresas americanas exibem um alto grau de competição entre si.

taBEla 3
Comércio internacional – 2005
(Em % do pIB)

país/região comércio (% do pIB)

leste da Ásia e pacífico 86

Europa e Ásia central 77

união Monetária Européia 73

américa latina e caribe 48

Mundo 52

organização para a cooperação e o Desenvolvimento Econômico (ocDE) 44

Brasil 27

Estados unidos 25

Fonte: Banco Mundial.

taBEla 4
Tarifasa e limites superiores para tarifasb – 2006

país/região
tarifa limite superior

Bens agrícolas Não-agrícolas Bens agrícolas Não-agrícolas

Brasil 10,2 12,6 35,5 30,8

Europa 15,1   3,9 15,4   3,9

coréia 47,8   6,6 59,3 10,1

Estados unidos   5,3   3,3   5,2   3,3

Fonte: organização Mundial do comércio (oMc).
a tarifas aplicadas a países-membros da oMc.
b limites acordados no âmbito do Gatt.
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A análise das tarifas confirma o encontrado anteriormente: as tarifas aplicadas 
aos bens não-agrícolas no Brasil são maiores que as utilizadas em outros países. O 
alto valor das tarifas reduz o grau de exposição das empresas brasileiras à competição 
externa permitindo que estas fiquem no mercado mesmo sem utilizar tecnologias 
mais modernas. O resultado é menor crescimento da produtividade e menor 
taxa de crescimento da economia. Desta forma a redução das tarifas incidentes 
sobre bens não-agrícolas seria uma forma de aumentar a taxa de crescimento da 
economia brasileira.

Além das barreiras ao comércio internacional, a competição entre as empresas 
brasileiras é dificultada pela existência de barreiras à entrada de novas firmas no 
mercado. O elevado custo de iniciar uma empresa no Brasil acaba por desestimular 
a chegada de novos concorrentes ao mercado e gera uma proteção efetiva a empresas 
já estabelecidas. O Banco Mundial apresenta dados sobre o ambiente de negócios em 
vários países; a tabela 5 apresenta alguns destes dados para economias selecionadas.

Os dados da tabela 5 mostram que as barreiras à entrada de novas empresas 
no Brasil são grandes quando comparadas às de outros países. Note-se que em todas 
as variáveis o Brasil apresentou a estatística mais desfavorável à abertura de novas 
empresas. É de chamar a atenção que a criação de novas empresas no Brasil é mais 
difícil do que na França, país conhecido pelo excesso de burocracia, e na China, país 
de tradição planificada. Com base nestes dados é possível verificar que outra estratégia 
para a retomada do crescimento seria uma mudança na legislação, de forma a facilitar 
a criação de novas empresas. Assim como a redução das barreiras comerciais, essa 
medida aumentaria a competição e, conseqüentemente, a produtividade.

Além da proteção contra a concorrência externa e da existência de barreira a 
entradas, Cole et al. (2005) apontam o alto custo de demissão como mais um inibidor 
da adoção de novas tecnologias na América Latina. Este custo tornaria mais difícil de 

taBEla 5
Barreiras à entrada – 2005

Brasil Estados unidos coréia França china

Facilidade para fazer negóciosa 121 3 23 35 93

Dias para abrir novas empresas 152 5 22   8 35

Número de procedimentos para abrir empresas   17 5 12   7 13

anos para fechar uma empresab     4    1,5      1,5      1,9      2,4

Fonte: Banco Mundial.
a Ranking 1-175, 1 = mais fácil. 
b tempo para resolver insolvências.
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redistribuir a mão-de-obra após a chegada da nova tecnologia e, em conseqüência, 
serviria de estímulo para que as empresas utilizassem tecnologias defasadas.

Ao contrário do grau de abertura e das barreiras a entradas, em que a análise deste 
capítulo corrobora os achados de Cole et al. (2005) para a América Latina, não foi 
possível identificar o alto custo de demissão como um claro inibidor do crescimento 
no Brasil. A tabela 6 apresenta o custo de demissão para uma amostra de países.

Embora o custo de demissão seja alto no Brasil quando comparado ao dos 
Estados Unidos, ele não é particularmente alto se comparado ao de outros países. 
Dos países listados na amostra da tabela 6, apenas França, Itália, Japão e Estados 
Unidos possuem custo de demissão maior que o Brasil. Desta forma, conquanto 
exista espaço para a redução desse custo e esta política possa aumentar a produti-
vidade da economia brasileira, o aumento da competição externa e a redução de 
barreiras apresentam maior potencial de tornar a economia brasileira semelhante 
às economias que alcançaram taxas de crescimento elevadas no pós-guerra.

taBEla 6
Custo de demissão em semanas de salário – 2006

custo de demissão

alemanha 69,3

argentina 138,7

Brasil 36,8

chile 52,0

colômbia 58,6

coréia 91,0

Espanha 56,3

Estados unidos 0,0

França 31,8

Itália 1,7

Japão 8,6

México 74,3

Fonte: Banco Mundial.

6  CONCLUSÃO

Este capítulo se propôs a apresentar estratégias de crescimento para a economia 
brasileira. Para tanto fez-se uma análise da experiência de crescimento no pós-guerra 
no Brasil, e depois desenvolveu-se uma comparação com a experiência de outros 
países latino-americanos e com a da Coréia. Após esta comparação buscou-se 
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determinar quais variáveis poderiam explicar o fraco desempenho da economia 
brasileira em relação à economia americana no pós-guerra. Finalmente foram 
propostas estratégias de crescimento para o Brasil.

A segunda seção mostrou que a acumulação de capital foi a principal res-
ponsável pelo crescimento da economia brasileira entre 1950 e 2005. De forma 
consistente com a hipótese de rendimentos decrescentes, esse crescimento fundado 
em acúmulo de capital não foi sustentável no tempo, e a partir de 1980 o Brasil 
parou de crescer. A comparação internacional mostrou que esse padrão foi comum 
a outros países da América Latina, não tendo ocorrido, entretanto, na Coréia, país 
que logrou uma aproximação maior com a economia americana. Nesse país a PTF 
responde pela maior parte da taxa de crescimento do produto.

A análise do produto per capita no Brasil e nos Estados Unidos mostrou que 
a maior parte da diferença entre eles pode ser explicada por diferenças na PTF. Em 
particular mostrou-se que a aproximação ocorrida no pós-guerra pode ser quase 
totalmente explicada pelo aumento do uso do trabalho, restando apenas uma 
pequena parte para aumento da produtividade do trabalho. Mostrou-se também 
que as diferenças entre uso do capital no Brasil e nos Estados Unidos podem ser 
explicadas pela PTF.

Por fim foram apresentadas razões para que a produtividade no Brasil seja 
menor do que a produtividade nos Estados Unidos. A tese levantada foi que a pouca 
exposição das empresas à competição seria a principal responsável pelo fenômeno. 
Em defesa dessa tese foram mostrados exemplos de países onde o aumento da 
competição levou a um aumento da produtividade. Na parte final da última seção 
foram apresentadas evidências de fortes entraves à competição no Brasil.

A estratégia de crescimento proposta condiz com a tese central do capítulo. 
O maior problema da economia brasileira é a baixa PTF e a forma de aumentá-la é 
incrementar a competição. Mudar a legislação, com vistas a ampliar a participação do 
país no comércio internacional, particularmente mas não exclusivamente por meio de 
redução de tarifas; reduzir barreiras a entradas por meio da eliminação de exigências para 
a criação de novas empresas; e facilitar a mobilidade da mão-de-obra entre empresas 
constituem o cerne da estratégia para a retomada do crescimento no Brasil.
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capítulo 4

SOBRE OS IMPACTOS DO NÍVEL DO CÂMBIO REAL NA 
FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO, NO PRODUTO 
POTENCIAL E NO CRESCIMENTO

paulo Gala*

Rogério Mori*

1  INTRODUÇÃO

O debate sobre os efeitos da apreciação cambial na economia brasileira continua 
intenso. Como nos anos 1990, voltam a surgir argumentos favoráveis à apreciação 
do câmbio real. Por exemplo, o de que um real apreciado seria favorável à aquisição 
de máquinas e equipamentos baratos no exterior, estimulando o investimento agregado, 
ou ainda o de que o câmbio apreciado facilitaria a aquisição de tecnologias que não 
possuímos do exterior. Ocorre que ambos os argumentos parecem não descrever 
bem o que se observou durante a intensa apreciação cambial brasileira ao longo 
dos anos 1990: baixíssimo nível de investimento agregado e baixo dinamismo tec-
nológico na indústria brasileira nos setores de ponta, especialmente se comparados 
ao que ocorreu no Leste da Ásia. Não é difícil perceber por que isso aconteceu.

O efeito mais forte da apreciação cambial nas cadeias produtivas de bens 
comercializáveis, tanto agrícolas quanto de bens industriais, se faz sentir principal-
mente nas margens de lucro. A apreciação cambial representa uma queda imediata 
e intensa de preços de venda e margens de lucro em toda a cadeia que trabalha 
com preços internacionais, especialmente nos setores que não têm poder de mercado. 
A redução de preços de máquinas e equipamentos importados decorrente da 
apreciação cambial está longe de compensar a redução nos lucros que, baixos, não 
estimulam o investimento. Logo, o que se observa nos casos de forte apreciação 
cambial é uma redução nos níveis agregados de investimento, como na América 
Latina nos anos 1990. Os aumentos de importação de bens de capital observados 

* professor da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas de São paulo.
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na balança comercial são primordialmente direcionados para a substituição da 
produção de máquinas e equipamentos domésticos, o que por si só pode reduzir 
nossa capacidade de inovação e melhora tecnológica em setores de ponta. O 
aumento da importação de máquinas não significa necessariamente um aumento 
do investimento agregado.

Sobre a aquisição de tecnologia no exterior, vale observar que a apreciação 
acaba tendo o efeito oposto do que argumentam os defensores do câmbio valorizado. 
Nas cadeias globais de fornecimento, as decisões sobre transferências de tecnologia 
são feitas pelas multinacionais que alocam sua produção de acordo com a situação 
geral (macro, institucional, educacional etc.) de cada plataforma de produção. 
Regiões ou países que apresentam alta volatilidade cambial e recorrentes ciclos 
de sobrevalorização, como é o caso do Brasil, acabam ficando fora desse circuito. 
Não é à toa que a Ásia, com o seu dinamismo, tenha se consolidado como grande 
plataforma de produção industrial para o resto do mundo, apresentando altíssimas 
taxas de investimento agregado, enquanto a América Latina, com destaque para 
o Brasil, perdeu um enorme espaço desde os anos 1980. No final das contas, a 
sobrevalorização cambial torna-se um impeditivo fundamental para multinacionais 
transferirem tecnologia, plantas industriais ou blocos de produção de ponta para 
diversos países, não sendo diferente a situação no Brasil. Empresas brasileiras tendem, 
por sua vez, a transferir suas plantas para países que privilegiam a produção de 
bens comercializáveis de forma rentável.

Dentro dessa temática, o capítulo tem por objetivo apresentar perspectivas 
teóricas que exploram canais macro dos efeitos da apreciação cambial na taxa de 
investimento agregada e no produto potencial. Apresenta, ademais, alguns fatos 
estilizados acerca da relação entre nível do câmbio real e crescimento. Além dessa 
breve introdução o trabalho está dividido em quatro seções. Nas seções 2 e 3 
apresentamos perspectivas teóricas sobre os efeitos da sobrevalorização cambial 
nos níveis de investimento agregado e produto potencial. Na seção 4 apresentamos 
fatos estilizados em relação a sobrevalorizações e crescimento em países em desen-
volvimento. A seção 5 traz algumas considerações finais.

2  NÍVEL DO CÂMBIO REAL E INVESTIMENTO AGREGADO NO CURTO PRAZO

Seguindo Bhaduri e Marglin (1990) é possível mostrar num modelo macro de curto 
prazo como um câmbio relativamente desvalorizado pode contribuir para aumentos 
de investimento, poupança e acumulação de capital e como a sobrevalorização do 
câmbio pode reduzir o investimento agregado. Ao definir uma função investimento 
que depende de capacidade utilizada e de margens de lucro e uma função consumo 
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que depende dos salários reais, os autores introduzem o nível da taxa de câmbio 
no processo de acumulação de capital. Para um dado nível de produtividade, o 
câmbio real define o nível dos salários reais no curto prazo ao estabelecer o preço 
relativo entre bens comercializáveis e não-comercializáveis: um câmbio relativamente 
apreciado significando menores preços de comercializáveis, maiores salários reais, 
menores margens de lucro, maior consumo e menor investimento; um câmbio 
relativamente depreciado significando maior preço de bens comercializáveis, menores 
salários reais, maiores margens de lucro e maior investimento.

O modelo parte da definição da poupança agregada S dependendo de uma 
parcela fixa s do lucro dos capitalistas. Os trabalhadores consomem o total de sua 
renda e, portanto, não poupam.

= = ( / )( / *) *S sR s R Y Y Y Y  (1)

onde R é a renda dos capitalistas e Y* o produto potencial. Definindo-se h = R/Y 
como a porcentagem de renda dos capitalistas em relação à renda total, z = Y/Y* 
como o nível de utilização da capacidade instalada (Nuci) e o produto potencial 
como Y* = 1, chegamos em:

S shz=  (2)

1 > h > 0 (2.1)

1 > z > 0 (2.2)

Assumindo uma firma verticalmente integrada como representativa do processo 
produtivo, o modelo utiliza, a princípio, a seguinte regra de formação de preços 
de inspiração kaleckiana:

(1 )p m bw= +  (3)

onde p é o nível de preços, w o salário nominal, 1/b a produtividade do trabalho 
e m um mark-up sobre os custos de trabalho. Definindo-se W/Y como a partici-
pação dos trabalhadores na renda, N como trabalhadores empregados e b = N/Y, 
temos que,

= = = +/ / / 1/1W Y wN pY bw p m  (4)
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E a participação dos capitalistas na renda, h = R/Y será:

/ ( )/ 1 / /1h R Y pY wN pY W Y m m= = − = − = +  (5)

As expressões (3), (4) e (5) também deixam claras as questões de distribuição 
de renda. Para um dado nível de produtividade, existe uma relação inversa entre 
mark-up e salário real. Quanto maior o mark-up, maior a participação dos lucros 
na renda h. Uma participação maior dos lucros na renda implicará necessariamente 
uma menor participação dos salários. Um mark-up maior estará associado a um 
salário real menor.

É importante introduzir nesse ponto o papel da taxa de câmbio na deter-
minação do salário real e nas margens de lucro no curto prazo, e, portanto, nas 
relações distributivas da economia (ver BRESSER-PEREIRA, 2006). Quanto 
mais apreciada a moeda, maiores serão os salários reais, já que o preço dos bens 
comercializáveis estará baixo na moeda local, especialmente no caso de commodities, 
em relação ao preço dos não-comercializáveis (trabalho). Assumindo-se que tra-
balhadores recebem um salário nominal w e consomem bens comercializáveis e 
não-comercializáveis, o efeito da apreciação cambial será tanto mais intenso quanto 
maior for a parcela de bens comercializáveis na cesta de consumo dos trabalhadores. 
Portanto, no curto prazo, para dados níveis de produtividade e de padrão de dis-
tribuição da renda, os níveis de salário e lucro da economia dependerão também 
da posição do câmbio real.

Assumindo-se que o nível de preços pode ser definido como uma média entre 
preços de bens comercializáveis pt e não-comercializáveis pnt,

(1 )t ntp p p= α + −α  (6)

Assumindo-se ainda que a maioria dos preços dos bens comercializáveis em 
termos domésticos é definida endogenamente a partir do nível do câmbio nominal 
e e dos preços internacionais p*,

*tp p e=  (7)

Podemos ver como as margens de lucro e os salários reais dependerão do nível 
do câmbio real q (definido como a relação entre preços de bens comercializáveis 
e não-comercializáveis) a partir de (3).

{{( * ) (1 ) }/ } 1m p e pnt bw= α + −α −  (8)
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Uma desvalorização do câmbio real, significando um aumento do preço de 
bens comercializáveis em relação ao salário nominal, resultará numa redução do 
salário real e num aumento de lucros se eventuais aumentos do salário nominal 
w forem menores do que os aumentos de preços dos bens comercializáveis, para 
dados níveis de preços internacionais. Isso ocorrerá se, no curto prazo, os salários 
nominais permanecerem constantes ou se se moverem de forma lenta. Estamos, 
portanto, assumindo aqui relativa rigidez nominal e flexibilidade real em oposição 
à flexibilidade nominal e rigidez real.

Levando-se em consideração a equação (2) que tem implícita a hipótese de 
que os trabalhadores consomem toda a sua renda, aumentos dos salários reais 
significarão reduções da poupança interna e aumentos de consumo. Como con-
seqüência, a demanda agregada poderá cair ou aumentar, dependendo dos efeitos 
da queda das margens de lucro na função investimento.

A função investimento do modelo depende positivamente da margem de 
lucro h e do nível de utilização da capacidade instalada z:

( , ), 0, 0h zI I h z I I= > >  (9)

Poupança e investimento se igualam no equilíbrio do mercado de bens (que 
define uma relação IS).

( , )shz I h z=  (10)

O Nuci em relação às margens de lucro praticadas dependerá da seguinte 
derivada:

/ ( )/( )h zz h I sz sh I∂ ∂ = − −  (11)

/ 0hI I h= ∂ ∂ >  (12)

A partir da condição keynesiana de que o equilíbrio no mercado de bens se 
dá por variações do nível de poupança e não de investimento (sh – I

z
 > 0) e como 

sh é sempre positivo, a utilização da capacidade instalada aumentará ou diminuirá, 
dependendo da diferença (I

h
 – sz). Se o investimento for pouco elástico a variações 

nas margens de lucro, quedas de salário real terão efeitos recessivos, pois a queda do 
consumo não será compensada por um aumento de investimento dos empresários 
(I

h
 < sz). Essa é a clássica tese do subconsumo, em que reduções de salário real 
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diminuem o consumo e a demanda agregada. Se os investimentos forem altamente 
sensíveis à margem de lucro, teremos então o efeito oposto. Reduções do salário 
real aumentarão os lucros que por sua vez aumentarão a demanda agregada e a 
utilização de capacidade instalada. A economia entrará numa trajetória do tipo 
investment-led growth.

Estendendo o modelo para uma economia aberta, Bhaduri e Marglin (1990) 
introduzem funções para o volume de exportações X

e
 e importações X

m
 que dependem, 

respectivamente, do câmbio real q e do Nuci z, com as seguintes elasticidades:

( / )( / )e e edX d Xθ θ = η  (13)

( / )( / )m m mdX d Xθ θ = −η  (14)

( / )( / )m mX z z X u∂ ∂ =  (15)

No novo equilíbrio do mercado de bens, o total da poupança mais o gasto 
com importações M deverá se igualar ao total do investimento mais o gasto em 
exportações E,

( , )shz M I h z E+ = +  (16)

A derivada parcial de utilização de capacidade instalada em relação à margem 
de lucro será muita próxima da situação de economia fechada (11):

/ ( )( )h zz h I sz gu sh I∂ ∂ = − + −  (17)

onde g representa a participação inicial de importações e exportações sobre o 
produto e u é a elasticidade do volume de importações em relação à utilização da 
capacidade instalada. Novamente assumindo-se que (gu + sh – I

z
) > 0, chega-se a 

conclusões semelhantes às desenvolvidas inicialmente.

No modelo em economia aberta, uma desvalorização real do câmbio re-
duzirá o salário real e aumentará a margem de lucro dos empresários. Haverá 
aumento de investimento, exportações e nível de renda contanto que as funções 
sejam suficientemente elásticas. No caso das exportações e importações, o efeito 
total sobre a balança comercial e contas correntes será positivo se valer a condição 
Marshall Lerner (h

e
 + h

m
 > 1). Em síntese, o modelo apresenta possíveis respostas 
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de um sistema a variações exógenas do câmbio real numa perspectiva keynesiana. 
A influência do nível do câmbio real no investimento e poupança agregados via 
definição do nível do salário real representa um importante canal macroeconômico 
pouco explorado nas análises sobre o tema. Apreciações cambiais tendem a reduzir 
o investimento e a poupança agregados e depreciações têm o efeito oposto.

3  NÍVEL DO CÂMBIO REAL E PRODUTO POTENCIAL NUMA PERSPECTIVA DE 
LONGO PRAZO

Nos modelos de inspiração keynesiana e kaldoriana o investimento agregado não 
necessita de poupança prévia. Basta que o sistema financeiro seja capaz de gerar 
crédito, de curto e de longo prazos, que dê suporte aos gastos de investimentos das 
empresas. A produção de máquinas e equipamentos no setor de bens de capital 
criará, então, a renda agregada (salários e lucros) que dará origem à poupança ne-
cessária para a consolidação dos passivos financeiros. Os lucros retidos das empresas, 
ou ainda a transferência de ativos financeiros das famílias, consolidam as dívidas de 
curto e de longo prazos criadas pelo sistema financeiro. Nesse sentido, a poupança 
se ajusta ao investimento através da renda criada pelo processo produtivo. Na há 
restrição de poupança para o investimento ou para o crescimento. Nesses modelos, 
as restrições à ampliação da capacidade produtiva estão nas previsões de demanda 
futura, retornos esperados de projetos e na possibilidade de financiamento. São 
modelos restringidos pela demanda e pelo setor financeiro e não pela oferta.

Ainda nessa tradição, é importante ressaltar que a dinâmica tecnológica 
depende fortemente do processo de acumulação de capital e do próprio nível 
de produção agregado. As inovações tecnológicas estão em geral associadas às 
novas máquinas e equipamentos produzidos, o que significa dizer que processos 
de crescimento e aumento de demanda puxados por investimento são, em geral, 
acompanhados por aumentos de produtividade. Nesse sentido, Kaldor estabele-
ceu uma relação de causalidade entre a taxa de crescimento da produtividade e 
a taxa de crescimento da produção, onde um aumento na produção, induzido 
pelo aumento da demanda, provoca aumento da produtividade em setores onde 
se verifica a presença de economias dinâmicas de escala e learning-by-doing. Há, 
portanto, uma relação positiva entre a taxa de crescimento da produtividade do 
trabalho e a taxa de crescimento da produção, conhecida na literatura como “lei de 
Kaldor-Verdoon”. Um aumento da demanda agregada, ao induzir uma aceleração 
da taxa de crescimento da produção, acaba por acelerar o ritmo de crescimento da 
produtividade do trabalho.

Entretanto, nessa tradição de modelos, os gastos com investimento não são 
um componente autônomo da demanda agregada, já que a decisão de investimento 
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em capital fixo é determinada pelo Nuci e pelas expectativas empresariais a respeito 
da expansão futura da produção e da demanda. O investimento é tratado como 
uma variável endógena. Resta saber, portanto, quais são os elementos exógenos 
nesse sistema. Em economias abertas, restam dois candidatos como componentes 
autônomos da demanda agregada: as exportações e os gastos do governo. Para 
uma pequena economia aberta, que não apresenta uma dinâmica sólida de contas 
públicas, a taxa de crescimento das exportações passa a ser a variável exógena por 
excelência do sistema. A exportação é, portanto, tratada por Kaldor como o com-
ponente da demanda agregada responsável por gerar um crescimento sustentável, 
com trajetórias do tipo export-led growth. O crescimento da força de trabalho, 
acumulação de capital e o progresso técnico são variáveis endógenas ao sistema 
econômico, sendo o crescimento das exportações o componente de demanda mais 
importante para explicar as diferenças nas taxas de crescimento entre economias.

Em termos setoriais, o crescimento das exportações seria, por sua vez, 
determinado pelo crescimento na indústria de transformação. Esse padrão de 
desenvolvimento levaria a um processo cumulativo de crescimento em função 
dos retornos crescentes presentes na indústria de transformação. O conhecido 
processo de causalidade cumulativa kaldoriano decorre da existência de retornos 
crescentes de escala no setor industrial, resultantes do progresso técnico induzido 
pelo aumento da produção. A presença de economias de escala eleva o nível de 
produtividade industrial, significando maiores lucros para as firmas e, portanto, 
maior capacidade de investimento. A expansão da indústria de transformação es-
timula o aumento da produtividade e contribui para acelerar a taxa de progresso 
tecnológico da economia como um todo.

As experiências históricas de desenvolvimento econômico estão em geral 
associadas a mudanças estruturais da economia que levam a um declínio de ativi-
dades de baixa produtividade em setores tradicionais com subemprego e atividades 
de subsistência e a uma expansão dos setores modernos e de alta produtividade, 
especialmente a indústria. Mais especificamente, o tamanho e o dinamismo do 
setor manufatureiro representam elementos fundamentais para se alcançar ou não 
o desenvolvimento econômico. Em outros termos, altas taxas de crescimento em 
países em desenvolvimento estão normalmente associadas a participações crescentes 
da indústria no produto interno bruto (PIB).

O processo de desenvolvimento seria caracterizado então como uma transição 
sustentada de economias basicamente agrícolas com atividades de subsistência e 
emprego precário para industriais que poderiam atingir o nível de produtividade das 
economias desenvolvidas. O processo de catching-up se daria através da acumulação 
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de capital incorporado de novas tecnologias, provocando um contínuo processo 
de transformação setorial com mudanças na estrutura produtiva que finalmente 
poderiam levar a níveis de produtividade mais alta.

A correlação entre o crescimento do produto industrial e o desempenho 
geral da economia pode ser explicada a partir dos aumentos de produtividade en-
contrados no setor industrial. Há duas explicações para tal efeito. A primeira diz 
respeito à transferência de trabalhadores de setores de baixa produtividade (trabalho 
precário) para atividades industriais que apresentam produtividade elevada. Como 
há excesso de oferta de trabalho (surplus labor) nos setores tradicionais e de baixa 
produtividade, a transferência de trabalhadores para os setores modernos tem pouco 
ou nenhum impacto no nível de produção dos setores tradicionais.

De acordo com Kaldor, esse processo caracterizaria a transição das economias da 
imaturidade para a maturidade, onde imaturidade significa um estado de permanente 
oferta de trabalho nos setores de trabalho precário e de subsistência e, portanto, de 
baixa produtividade. A segunda razão para a correlação entre o produto da indústria 
e o aumento da produtividade relaciona-se à existência de retornos crescentes de 
escala estáticos e dinâmicos em atividades manufatureiras como mencionado acima. 
Retornos estáticos dizem respeito a economias de escala encontradas dentro das firmas 
e retornos dinâmicos referem-se a aumentos de produtividade derivados de learning 
by doing, externalidades positivas e spill-overs tecnológicos.

O nível do câmbio real tem dois papéis fundamentais a partir da perspectiva 
aqui apresentada (ver GALA; LIBÂNIO, 2007). Por um lado, uma taxa compe-
titiva significa um estímulo permanente às exportações, dados o nível de renda 
da economia mundial e a especialização setorial da economia. Por outro lado, o 
nível da taxa de câmbio pode ter papel importante na própria determinação da 
especialização setorial da economia, notadamente no que diz respeito a estímulos 
à indústria, que é o motor do crescimento, segundo Kaldor. Sobrevalorizações 
cambiais são especialmente nocivas para processos de desenvolvimento econômico, 
pois reduzem substancialmente a lucratividade da produção e investimento nos 
setores de bens comercializáveis manufatureiros. Ao realocar recursos para os 
setores não-manufatureiros, especialmente para a produção de commodities (com 
retornos decrescentes de escala), e para setores não-comercializáveis, as sobreva-
lorizações cambiais acabam por afetar toda a dinâmica tecnológica da economia. 
Subvalorizações, por outro lado, estimulam a produção e o investimento nos setores 
manufatureiros onde retornos crescentes de escala são possíveis.

O nível da taxa de câmbio é, portanto, uma variável fundamental no pro-
cesso de desenvolvimento econômico. Ao definir a rentabilidade da produção de 
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manufaturas através da relação preços comercializáveis/não-comercializáveis, o 
câmbio real acaba por definir a viabilidade de setores econômicos importantes para 
o aumento da produtividade geral da economia. Sobrevalorizações podem impedir 
a transferência de mão-de-obra dos setores de baixa produtividade para os de alta 
produtividade já que o preço dos bens não-comercializáveis fica artificialmente 
elevado. Um dos canais importantes de progresso técnico e aumento de produti-
vidade fica assim bloqueado, impedindo a economia de transitar da situação de 
imaturidade para a de maturidade nos termos kaldorianos. Uma moeda competitiva, 
por outro lado, pode ser o estímulo adequado para a integração de trabalhadores 
em atividades de alta produtividade e retornos crescentes.

Existe outra maneira de abordar os efeitos do nível do câmbio real na espe-
cialização setorial da economia. Uma proposição básica do modelo de crescimento 
com restrições do balanço de pagamentos de Thirlwall (1979) é a de que o cresci-
mento de longo prazo é limitado pelo equilíbrio externo da economia. Sob algumas 
hipóteses simplificadoras, é possível mostrar que a taxa de crescimento de longo 
prazo de uma economia é dada pela relação entre o crescimento das exportações 
(x) e a elasticidade renda das importações (p), a lei de Thirlwall:

BP

x
y =

π
 (18)

Pode-se argumentar que a elasticidade renda das importações depende também 
da especialização setorial da economia, no sentido de que os diferentes setores 
respondem de maneiras distintas em termos de importação ao crescimento da 
economia. Araujo e Lima (2007) formalizam essa idéia a partir do desenvolvimento 
de um modelo multissetorial baseado no approach de Pasinetti (1981, 1993) em 
que a elasticidade agregada das importações e exportações depende das elasticidades 
setoriais e da participação de cada setor no total das exportações e importações.

Esse resultado, somado à lei de Thirlwall, mostra que a especialização setorial 
da economia afeta sua taxa de crescimento de longo prazo. Seguindo a tradição dos 
economistas clássicos do desenvolvimento, os quais argumentam que a elasticidade 
renda de produtos primários é baixa e a de produtos industriais, alta, fica claro que 
uma especialização setorial no sentido de produção de manufaturas contribui para 
o crescimento de longo prazo e que processos de desindustrialização podem ser um 
obstáculo ao desenvolvimento econômico. Silva et al. (2007) também chamam a 
atenção para os impactos do câmbio real no nível de especialização produtiva da 
economia e no crescimento das exportações e do produto no longo prazo.
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Taxas de câmbio competitivas podem estimular o setor industrial e a diver-
sificação produtiva, alterando, portanto, as elasticidades de longo prazo da lei de 
Thirlwall. Na abordagem aqui apresentada, a política cambial pode ter efeitos 
duradouros na composição setorial da economia, afetando, portanto, as elasti-
cidades renda das importações e exportações com efeitos positivos ou negativos 
sobre o crescimento de longo prazo. Nos termos de Barbosa-Filho (2006, p. 3), 
“a prolonged period of exchange-rate appreciation can be detrimental for growth 
in the long run, because it may induce a change in the structural determinants of 
the BoP constraint”.

Uma política cambial adequada pode ajudar a estimular o setor de bens co-
mercializáveis não tradicional da economia, especialmente o de manufaturas para 
exportação. Como argumenta Williamson (2003) no seu development approach para 
a política cambial, uma taxa de câmbio competitiva é fundamental para estimular 
o desenvolvimento do setor de bens comercializáveis não dependente de commodities, 
evitando assim os problemas da doença holandesa (ver BRESSER-PEREIRA, 
2007) e da desindustrialização (ver PALMA, 2005). Ao estimular a produção de 
manufaturas para o mercado mundial, uma taxa de câmbio competitiva pode 
ajudar os países a escalar a escada do desenvolvimento tecnológico.

4  FATOS ESTILIZADOS SOBRE O NÍVEL DO CÂMBIO REAL E TRAJETÓRIAS DE 
CRESCIMENTO

No atual arranjo de crescimento “desequilibrado” da economia mundial, a sub-
valorização das moedas asiáticas em relação ao dólar americano chama a atenção. 
Um dos pilares do crescimento liderado pelas exportações na Ásia tem sido a ad-
ministração da competitividade de suas moedas. Dooley, Landau e Garber (2003), 
por exemplo, analisam a estratégia recente da China e de alguns países asiáticos de 
crescimento com câmbio subvalorizado. A rota de export-led growth seguida pelos 
asiáticos replica o arranjo de Bretton Woods quando o marco alemão, a lira italiana 
e o iene japonês foram fixados em níveis subvalorizados para ajudar na reconstrução 
do pós-guerra. Ao tornar a moeda local altamente competitiva, um câmbio re-
lativamente desvalorizado tem contribuído para grandes taxas de investimento e 
crescimento na China. Essa estratégia tem sido funcional para o desenvolvimento 
de toda a região do Leste e do Sudeste Asiático nos últimos 20 anos.

Existe também hoje uma importante literatura econométrica que procura 
relacionar taxas de crescimento econômico com a administração cambial e níveis de 
taxa de câmbio real. Em trabalhos sobre o tema, Cottani, Cavallo e Khan (1990), 
Dollar (1992), Razin e Collins (1997), e Rodrik (2007) encontram uma relação 
negativa entre desalinhamento cambial e crescimento econômico para uma longa 
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série de países no período 1970-1990; quanto mais depreciada a taxa de câmbio, 
maiores as taxas de crescimento. Benaroya e Janci (1999) apresentam evidências para 
países em desenvolvimento nos anos 1990 que confirmam os resultados de Dollar 
(1992). Acemoglu, Simon e James (2002) encontram evidências semelhantes entre 
câmbio real e crescimento. Num trabalho sobre instituições, políticas macroeco-
nômicas e crescimento com 96 países de 1970 a 1997 não conseguem descartar 
o efeito do câmbio real em variações da taxa de crescimento per capita dos países 
ao longo do tempo. Fajnzylber, Loayza e Calderón (2002) encontram resultados 
parecidos ao estudar o crescimento comparado das economias latino-americanas 
e de outros países no período 1960-1999.

Em toda essa literatura, um tema de discussão recorrente é a relativa depreciação 
das moedas asiáticas quando comparadas às moedas latino-americanas e africanas no 
período 1970-1999. Nos diversos estudos citados, o resultado de maior depreciação 
para a Ásia surge como o que parece constituir um padrão de comportamento dos 
níveis de taxa de câmbio real para essa região. Para os casos africano e latino-americano, 
o padrão parece ser o oposto. Ciclos de apreciação são constantes e vários estudos 
empíricos sobre América Latina apontam nesse sentido.

O gráfico 1 apresenta uma dispersão entre taxas de crescimento per capita 
e nível do câmbio real em log para um grupo de 58 países em desenvolvimento 
(com renda per capita média entre aproximadamente US$ 500 e US$ 7 mil PPP) 
no período 1960-1999. As médias foram calculadas de acordo com a disponibili-
dade de dados para a amostra. Os dados mostram que, para a média do período, 
países com câmbios reais relativamente mais apreciados exibiram menores taxas 
de crescimento per capita. Os países africanos tendem a se concentrar à direita do 
gráfico, exibindo maior apreciação relativa, e os asiáticos à esquerda, apresentando 
níveis de câmbio relativamente depreciados (ver GALA; LUCINDA, 2006).

O gráfico 2 apresenta o comportamento da taxa de câmbio real em relação ao 
dólar americano (calculada a partir dos dados de EASTERLY, 2001) para alguns 
dos principais ciclos de apreciação da América Latina no período 1970-2000. 
Destacam-se os casos de populismo cambial, os episódios de liberalização finan-
ceira e os processos de estabilização da inflação na região. Na comparação entre as 
moedas asiáticas e latino-americanas nos anos 1990, percebe-se que os ciclos de 
apreciação dos primeiros foram muito maiores. Coréia do Sul, Tailândia e Malásia 
apresentaram também alguma apreciação em relação ao dólar nos anos de 1995, 
1996 e 1997, mas ainda assim menores do que nos casos latino-americanos. Alguns 
autores argumentam que a apreciação em alguns dos países asiáticos foi um dos 
fatores responsáveis pela crise de 1997.
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Enquanto os principais países da América Latina passaram por vários ciclos de 
apreciação cambial, com o já conhecido populismo econômico dos anos 1970 e 1980 
e com os planos de estabilização dos anos 1990, os países asiáticos concentraram-se 
na sua estratégia de export-led growth com estímulo permanente ao setor exportador 
que na maioria das vezes procurava evitar fortes apreciações cambiais. Enquanto os 
primeiros usaram o câmbio como instrumento de populismo econômico e ferramenta 
de estabilização, os segundos parecem ter usado o câmbio como estímulo ao setor 
exportador, mantendo-se fiéis à sua estratégia de crescimento.

Quando se observam as trajetórias de desenvolvimento do Leste Asiático e 
América Latina nos últimos 20 anos, duas diferenças ficam bastante claras: os níveis de 
investimento e poupança agregados e a especialização setorial e dinâmica tecnológica. 
Os asiáticos destacam-se pelos altos níveis de poupança e investimento agregados e 
por um dinâmico setor industrial com crescente integração à economia mundial. 
São hoje economias outward-looking. Os latino-americanos, com exceção de um 
ou outro caso, têm-se destacado pela relativa desindustrialização e baixos níveis de 
poupança e investimentos, apresentando-se ademais, ainda hoje, como economias 
excessivamente inward-looking.

Duas das principais conseqüências negativas da permanente apreciação 
cambial podem ser, como vimos acima, a redução do investimento agregado e 
poupança interna e a retração do setor manufatureiro. Devido aos recorrentes ciclos 
de sobrevalorização cambial, países da América Latina provavelmente sofreram desses 
males nos últimos 20 anos. Por outro lado, a relativa depreciação dos câmbios reais 
nas economias do Leste e do Sudeste Asiático parece ter exercido papel importante 
nos altos níveis de poupança e investimento e no dinamismo do setor de bens 
comercializáveis da região. As trajetórias de desenvolvimento e crescimento dessas 
duas macrorregiões parecem ter sido fortemente determinadas pela evolução do 
nível de seus câmbios reais nessas últimas décadas.

As perspectivas apresentadas acima ajudam, portanto, a explicar o desempenho 
asiático, bem como os problemas latino-americanos. As sobrevalorizações observadas 
por aqui certamente contribuíram para a nossa estagnação tecnológica e o baixo 
nível de investimento. No Leste Asiático, a competitividade da moeda articulada 
com uma política industrial eficiente teve papel importante no desenvolvimento da 
região, especialmente no que diz respeito aos níveis de investimento agregado e às 
taxas de crescimento.

5  CONCLUSÕES

Os argumentos apresentados nas seções anteriores procuraram discutir os impactos do 
nível do câmbio real no investimento agregado, no produto potencial e no cresci-
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mento. A primeira seção tratou dos efeitos de curto prazo do nível do câmbio real 
na lucratividade das empresas e nos níveis de investimento agregado. Em casos de 
sobrevalorização excessiva, a redução de margens de lucro nos setores de produção 
de bens comercializáveis significará uma queda nos níveis de investimento, a não 
ser que o Nuci mais do que compense a redução das margens de lucro.

Para os setores produtores de bens não-comercializáveis ou de comercializáveis 
maquiladores, a apreciação cambial poderá significar um aumento de investimento 
na medida em que reduzirá preços de insumos importados sem reduzir preços de 
venda. O efeito líquido final da apreciação do câmbio no investimento agregado 
será, portanto, ambíguo, dependendo do Nuci e da proporção de insumos impor-
tados na indústria como um todo. É importante notar, entretanto, que, mesmo que 
o investimento agregado aumente, pode haver uma especialização setorial perversa 
da economia no sentido de restrições do balanço de pagamentos e da capacidade 
de geração de divisas. Se grande parte do investimento estiver concentrada no setor 
produtor de bens não-comercializáveis, haverá grande probabilidade de restrição 
de divisas para o crescimento no longo prazo.

A segunda seção do trabalho tratou dos efeitos do câmbio real no produto 
potencial de uma perspectiva de longo prazo. Seguindo a tradição dos modelos 
kaldorianos, que tomam, no limite, o produto potencial como endógeno, a seção 
destacou os efeitos do câmbio num dos principais componentes de geração de 
demanda exógena para o sistema: as exportações agregadas. O nível do câmbio real 
importa aqui não só como estímulo permanente ao aumento de exportações, dado 
um nível de renda mundial, mas também como determinante da especialização 
setorial da economia. Ao promover a industrialização de setores domésticos, um 
câmbio competitivo contribui fortemente para aumentos de produtividade ao 
acionar os efeitos kaldorianos já mencionados (economias de escala, learning-by-
doing, retornos crescentes etc.). Pode contribuir ainda para a superação das restrições 
externas ao crescimento na medida em que reduz a propensão da economia como 
um todo a importar e estimula indústrias domésticas cuja demanda externa seja 
mais dinâmica (não commodities).

A terceira seção tratou brevemente de fatos estilizados em relação ao nível do 
câmbio real e trajetórias de crescimento em países em desenvolvimento. Câmbios 
competitivos parecem ter ajudado no sucesso asiático enquanto ciclos de sobreva-
lorização recorrentes parecem ter atrapalhado a América Latina nos anos recentes. 
Apesar das evidências empíricas apresentadas, seria obviamente descabido afirmar 
que a política cambial por si só explica as diferenças entre o Leste e o Sudeste da 
Ásia, a África e a América Latina. A literatura de crescimento econômico já está 
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bastante consolidada nesse aspecto e muitas das diferenças entre essas regiões são bem 
conhecidas: níveis de educação, austeridade fiscal, qualidade da burocracia, níveis de 
corrupção e rent-seeking e assim por diante. Na literatura que trata de política indus-
trial e desenvolvimento, as diferenças entre estes países são também bastante claras e 
as virtudes do modelo asiático de promoção de exportações sobre o modelo latino-
americano de substituição de importações também estão bem demonstradas.

Em relação ao caráter regressivo de políticas cambiais que estimulem o aumento 
de competitividade da moeda, é importante notar que políticas compensatórias 
devem ser usadas no curto prazo para compensar a queda relativa do salário real. 
Por outro lado, vale destacar que tentativas de aumento do salário real pela via da 
sobrevalorização cambial têm, em geral, se mostrado bastante problemáticas. Os 
inúmeros casos de populismo cambial e crise na América Latina recentemente são 
testemunhas disso. A via por excelência de aumento sustentado do salário real passa pela 
redução do desemprego e pela incorporação dos trabalhadores aos setores dinâmicos 
da economia mundial, como bem mostraram as experiências asiáticas de sucesso. Uma 
política de câmbio competitivo tem exatamente esse objetivo. Ao promover a compe-
titividade das indústrias domésticas, contribui para a mudança estrutural da economia 
que é, em última análise, o que leva ao desenvolvimento econômico.

Uma das principais mensagens deste trabalho é, portanto, a de que os im-
pactos da política cambial no investimento agregado, no produto potencial e no 
crescimento podem ser fortes e duradouros. Ao manejar a política de câmbio e 
juros, o mandato do Banco Central do Brasil (BCB) acaba se estendendo não só 
ao controle da inflação, mas também à especialização setorial da economia e, no 
limite, à própria determinação do produto potencial e do crescimento.
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