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Roteiro

� Objetivo do capítulo: analisar a trajetória do 
desenvolvimento da Alemanha

� PIB em 2008: € 2,491 trilhões, 4ª maior economia do 
mundo

� Maior exportador mundial desde 1986
� Exportações correspondem a 47% do PIB
� 70% das exportações pautadas em bens industriais

Logo, compreender o peso e a trajetória da inserção da 
economia alemã no cenário mundial



Roteiro

� 1ª parte : contextualizar a gênese do modelo alemão de 
industrialização

� Características: 
� economia exportadora
� produtos de alto valor agregado
� manutenção de altos salários com baixa disparidade
� bons indicadores sociais

Abordagem institucionalista: analisar o papel das instituições 
socioeconômicas alemãs para a configuração deste tipo de capitalismo

� 2ª parte: analisar como a Alemanha tem enfrentado os desafios 
advindos da conjuntura crítica da década de 1990

� Conjuntura crítica: eventos independentes que ocorrem no mesmo 
intervalo de tempo e que marcam uma inflexão em uma trajetória

� Unificação
� Integração regional
� Acirramento da concorrência internacional



Gênese e características do modelo alemão de industrialização

� “Uma fênix ressurgida das cinzas”
� Capacidade de reconstrução e crescimento econômico pós IIGM
� “Milagre alemão”: consolida-se como importante potência 

econômica
� 1950 – 1963: economia alemã cresceu em média 7% ao ano
� 1962: 2º maior exportador do mundo (setor de máquinas, 

automóveis e eletrônicos)
� Grande exportadora de capital: entre 1970 e 1990 o IED é

multiplicado por 10

� “Um gigante econômico, porém um anão político”
� Adoção de estratégia “low profile” nas relações políticas exteriores
� Consolidação do poderio econômico via inserção internacional de 

sua economia



Gênese e características do modelo alemão de industrialização
Explicações

� Estratégia de Dupla Contenção dos Aliados 
� Alemanha submetida ao Estatuto da Ocupação: sob controle das potências aliadas e com parte 

da autonomia limitada

� Porém, teria espaço para seu fortalecimento econômico � contenção do comunismo

� Plano Marshall

� Não desmantelamento das indústrias alemãs

� Abordagem institucionalista

� busca explicar o modelo do capitalismo desenvolvido na Alemanha por meio da análise de 
suas instituições 

� Abordagem “Variedades de Capitalismo” de Peter Hall e David Soskice (2001) atribui à
Alemanha características do chamado “capitalismo coordenado”
� Abordagem teórica que analisa os diferentes “tipos” de capitalismo, a partir do papel das 

instituições socioeconômicas de cada país
� Identificam dois tipos “paradigmáticos” de capitalismo: coordenado e liberal



Gênese e características do modelo alemão de industrialização

� Capitalismo coordenado:
� Ambiente de cooperação entre as empresas: associações 

empresariais
� Participação dos empregados nas decisões empresariais
� Leis trabalhistas mais rígidas  
� Incentivos institucionais para empreendimentos incrementais: 
� Modelo paradigmático: Alemanha

� Capitalismo liberal:
� Competição entre as empresas
� Leis trabalhistas menos rígidas
� Fontes de financiamento flexíveis e com rápida resposta
� Incentivos institucionais para empreendimentos de inovação 

radical: retornos rápidos, com maior risco. 
� Modelo paradigmático: Estados Unidos



Gênese e características do modelo alemão de industrialização

Capitalismo Coordenado Alemão
Características das instituições

� Empresas:
� Decisões da alta gerência baseadas no consenso e negociação 

contínua entre diretores, membros do conselho (composto por 
acionistas e representantes do sindicato), principais 
fornecedores e clientes

� Organização interna sujeita à forte regulação e monitoramento 
dos sindicatos laborais e associações empresariais

� Celebração de contratos coletivos de trabalho
� Mittelstand (pequenas e médias empresas)



Gênese e características do modelo alemão de industrialização

� Sistema financeiro
� Empresas financiadas principalmente via créditos bancários de 

longo prazo
� Monitoramento direto, por parte dos bancos, da performance da 

empresa: “capital paciente”
� Incentivo ao investimento em projetos de retorno de longo prazo
� Hausbank

� Relações entre as empresas : sólida rede de confiança
� Associações de empresas: negociam e colaboram entre si
� Engajadas em projetos conjuntos de pesquisa e 

desenvolvimento
� Ao invés de competirem pelo preço, investem na qualidade de 

seus produtos, promovendo especialização e desenvolvimento 
de insumos de alto valor agregado � difusão de tecnologia



Gênese e características do modelo alemão de industrialização

� Mão de obra qualificada
� Funcionários participam do processo de decisão e são incentivados a colaborar no 

processo de aprimoramento dos produtos

� Salários negociados a partir de contratos coletivos de trabalho: negociação entre 
sindicatos e associações empresariais � equivalência salarial dentro da mesma 
indústria

� Incentivo para o funcionário investir nas habilidades demandadas pela firma

� Sistemas de treinamento
� Perspectiva de permanência do funcionário na empresa: incentivo para empresa em 

investir na capacitação de seus funcionários

� Sistema colaborativo de treinamento e capacitação
� Forte investimento estatal em P&D

Complementaridade institucional – ambiente favorável à:
� produção de produtos de alto valor agregado, com incrementos contínuos: 

principal fator de competitividade
� manutenção de altos salários, com baixa disparidade entre si



Gênese e características do modelo alemão de industrialização

� Os mercados internacionais tiveram um papel fundame ntal na expansão do 
capitalismo alemão

Participação da Alemanha nas Exportações Mundiais ( %)
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Gênese e características do modelo alemão de industrialização

� A expansão internacional do capitalismo alemão, por  sua vez, se sustentou 
fortemente no processo de integração da Europa 
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Gênese e características do modelo alemão de industrialização

� Máquinas, equipamentos de transporte e produtos da cadeia eletrônica compõem 
historicamente a pauta de exportações da Alemanha

� Relação comercial com a França se destaca ao longo do tempo
1962

Principais Produtos US$ mi
Máquinas e Equipamentos 3,410.5 24.36%
Equipamentos Transporte 1,965.5 14.04%
Ferro e Aço 1,245.0 8.89%
Equipamentos Eletro-eletrônicos 1,085.1 7.75%
Produtos Químicos 612.9 4.38%
Outros 5,679.3 40.57%
TOTAL 13,998.3

Principais Destinos US$ mi
França 1,405.1 10.04%
Holanda 1,259.5 9.00%
Itália 1,081.7 7.73%
Suíça 1,022.7 7.31%
Estados Unidos 993.6 7.10%
Outros 8,235.7 58.83%
TOTAL 13,998.3

2005

Principais Produtos US$ mi
Equipamento Transporte 192,588.4 19.73%
Máquinas e Equipamentos 182,917.9 18.74%
Equipamentos Eletro-eletrônicos 114,128.9 11.69%
Produtos Farmacêuticos 38,151.0 3.91%
Material Bélico 37,399.2 3.83%
Outros 411,097.7 42.11%
TOTAL 976,283.1

Principais Destinos
França 96,522.5 9.89%
Estados Unidos 84,496.7 8.65%
Reino Unido 73,051.8 7.48%
Itália 65,472.9 6.71%
Holanda 58,177.1 5.96%
Outros 598,562.1 61.31%
TOTAL 976,283.1



Gênese e características do modelo alemão de industrialização

� O perfil de exportações se repete em parte nos inve stimentos diretos no exterior: 
vertente produtiva se consolidou como importante ex portador de capital nos anos 
1960 e 1970

� Destaque para IED de grandes companhias dos setores  químico, automobilístico e 
de maquinários

Investimento Direto no Exterior - Estoque (US$ bilh ões)
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Desafios e oportunidades para o capitalismo alemão

� Década de 1990: ocorrência de três importantes eventos que desafiaram o modelo 
alemão de inserção internacional

� Unificação
� Emerge como “motor da economia” européia
� Assume posto de potência política: impacto geopolítico positivo
� Porém: altos custos financeiros, concorrência dos trabalhadores do Leste

� Integração regional
� Importante veículo de política externa
� Porém: necessidade de compatibilizar diretrizes gerais de Bruxelas com o modelo institucional 

alemão

� Acirramento da competição internacional
� Concorrência internacional focada em redução de preços

Questão: como a Alemanha está lidando com os desafios da nova conjuntura mundial?



Desafios e oportunidades para o capitalismo alemão

� A reunificação
� “Transplantação no atacado de todas as instituições da Alemanha Ocidental para 

a antiga Alemanha Oriental”

� Macroeconomia � paridade cambial entre o marco das duas Alemanhas

� Ambiente corporativo � privatizações e apoio financeiro às empresas da 
antiga Alemanha Oriental

� Trabalhista � equalização de salários em 10 anos

� Transferência do sistema de welfare
� Altos custos para os cofres da federação

� Queda da taxa de crescimento

� Déficit em conta corrente

� Forte aumento do desemprego 

� Não obstante os custos o processo teve um impacto geopolítico bastante 
forte para a Alemanha (líder no processo de integração européia e inserção 
no Leste europeu)



Desafios e oportunidades para o capitalismo alemão

� Liderança alemã no processo de integração européia

� Integração européia � duplo papel para a Alemanha durante a Guerra Fria:

� Expansão econômica

� Instrumento de ação internacional

� Mesmo com comprometimento das finanças públicas para a absorção da 
Alemanha Oriental, a Alemanha continuou sendo a principal financiadora do 
orçamento da União Européia

� 20% do orçamento do bloco em 2007

� Interesse na expansão do bloco para o Leste Europeu

� União monetária � restrição à condução monetária da Alemanha ou 
expansão de área de influência do Bandesbank?



Desafios e oportunidades para o capitalismo alemão

� A Alemanha e a OMC: uma voz única para a União Européia
� Membro do GATT desde 1951

� Representação delegada para a Comissão Européia, órgão responsável pela Política 
Comercial Comum do bloco � participação indireta possível e regulamentação 
doméstica continua sendo feita pelos países (TRIPS, TRIMS e GATS)

� Perfil e interesses
� Tarifas médias consolidadas baixas (média de 5,4%) da EU, mas picos sobretudo para 

produtos agrícolas (até 257%)
� Uma das principais demandantes da redução das tarifas em países em desenvolvimento
� Defensores da implementação de regras multilaterais para a proteção da propriedade 

intelectual e das TRIMS
� Restrições em comércio de serviços (GATS), apesar do interesse da consolidação de 

compromissos em outros países

� Mecanismos de fomento e proteção às empresas domésticas na Alemanha criados 
de forma a não violar os compromissos assumidos na OMC e em outros organismos 
internacionais, com destaque para a OCDE



Desafios e oportunidades para o capitalismo alemão

� Desafios da competição internacional
� Concorrência dos trabalhadores estrangeiros � possibilidade de desestabilizar o 

o pacto social historicamente construído

� Configuração de um novo modelo na relação entre empresas e banco

� Empresas passaram a ter acesso a financiamento internacional, reduzindo a 
capacidade de monitoramento interno da performance das empresas

� Bancos também ampliaram sua atuação internacional � beneficiando da 
desregulamentação

� Ameaça de produtos chineses tanto na própria Alemanha como em terceiros 
mercados

� Crescimento de investimentos alemães na China (fabricação para 
exportação)

� Dificuldade de serem criadas barreiras tarifárias (política comercial atrelada à
União Européia)



Desafios e oportunidades para o capitalismo alemão

� Reforma político-econômica � a busca pela competitividade
� Políticas nacionais de apoio à competitividade

� Vertical � Suporte nacional às indústrias (subsídios, proteção a mercados, programas 
setoriais, etc.)

� Horizontal � Melhoria do ambiente de negócios (redução de impostos e burocracia, abertura 
de mercados, infra-estrutura, educação, etc.)

� Foco em pequenas e médias empresas e setores intensivos em tecnologia e conhecimento

� Forte apoio à atividade internacional das empresas alemãs

� Promoção comercial
� Financiamentos e outros instrumentos financeiros, doações a PED e liderança na UE �

medidas precisam se enquadrar nas regras da OCDE (ex. ACEs passaram a trabalhar com 
garantias e seguros de crédito à exportação)

� Estado possui mecanismos fortes de apoios empresariais � desafio de serem usados em 
conformidade com os rígidos controles internacionais sobre esses mecanismos, sobretudo
na OCDE



Desafios e oportunidades para o capitalismo alemão

� Forte dependência das exportações colocou o país no rol dos mais afetados pela crise 
internacional
� Expectativa da UE de queda de 5,4% do PIB neste ano (governo alemão projeta queda de 6%)
� Exportações devem cair 19%

� Impacto social amenizado pelo próprio formato do capitalismo alemão (mecanismos 
automáticos que aumentam os pagamentos de seguro desemprego)

� Contração do PIB e os dois pacotes de estímulos devem levar a um déficit orçamentário 
de cerca de 6% em 2010 (em 2008 havia equilíbrio nas contas)

� Questão: A Alemanha consegue mudar o seu modelo econômico, incentivando o consumo 
doméstico por meio de políticas fiscais menos rígidas?
� Parece haver consenso político no modelo focado nas exportações e há pouca probabilidade de 

mudanças nas regras fiscais para incentivar o consumo doméstico por meio de mais incentivos 
fiscais

� O desafio da Alemanha é grande, podendo inclusive afetar alguns fundamentos de sua 
economia � no entanto, parece haver consenso político na manutenção do atual modelo. 
Instituições devem contribuir para essa estratégia.


