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Novo centro de pesquisa sobre desenvolvimento da FGV tem como foco 

educação e eficiência. Políticas industriais serão questionadas. 

 

Num momento de recessão e paralisia econômica, um novo “think tank” sobre 

crescimento está sendo criado: o Centro de Estudos em Crescimento e 

Desenvolvimento Econômico, ligado à presidência da Fundação Getúlio Vargas 

(FGV). Por enquanto, três pesquisadores estão à frente do projeto: Pedro Cavalcanti 

Ferreira e João Victor Issler, professores da Escola de Pós-Graduação em Economia 

(EPGE/FGV), e Roberto Castello Branco, ex-diretor e economista-chefe da Vale, 

hoje na FGV. 

No dia 8 de abril, na FGV-Rio, haverá um seminário de inauguração do Centro, que 

contará com personalidades conhecidas como Armínio Fraga, ex-presidente do 

Banco Central (BC), e Ricardo Paes de Barros, especialista em temas sociais com 

carreira no Ipea, mas atualmente no Insper. 

O tema principal do centro não são as agruras conjunturais pelas quais o País está 

passando, mas sim o crescimento no médio e longo prazo. O foco é o Brasil mas o 

trabalho vai recorrer bastante a comparações internacionais. 

Ferreira explica de forma bem clara a abordagem e a linha geral de pensamento que 

vai guiar a pesquisa. Para ele, o que explica a defasagem de desenvolvimento 

econômico entre o Brasil e os países mais ricos não é a falta de investimento ou as 

dificuldades da indústria, mas sim as deficiências da educação e problemas de 

produtividade, ou eficiência. 

“Nossa abordagem é contrária à visão cepalina (de Cepal, Comissão Econômica 

para a América Latina e o Caribe), heterodoxa, que busca incentivar investimentos 
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em setores chaves”, ele diz. Segundo o economista, mais da metade da diferença de 

renda entre o Brasil e os países ricos provém da menor produtividade, uma boa 

parte vem da educação inferior e apenas uma pequena parcela deve-se a 

investimento em capital fixo. 

“Não somos atrasados porque não temos boas estradas ou porque não temos 

investimento suficiente”, ele diz. É claro que Ferreira não nega a importância de 

estradas e investimento, mas considera que o aumento da eficiência econômica 

ampliaria o retorno do capital e faria o investimento aumentar. 

Uma questão decisiva, na sua abordagem, é o setor de serviços. Ele nota que as 

economias avançadas vêm aumentando o setor de serviços, o que também é uma 

tendência em países emergentes como o Brasil. De maneira simplificada, os países 

saíram da predominância agrícola para a industrialização, concomitante à expansão 

dos serviços. Num momento mais recente, a indústria recua e os serviços 

aumentam ainda mais. 

Ferreira já investigou a questão dos serviços, de forma comparativa, no Brasil e na 

Coreia do Sul. Há 50 anos, ele observa, ambos os países eram 65% agrícolas, mas 

hoje têm 65% a 70% da sua economia em serviços. “O problema é que os serviços 

coreanos são de altíssima produtividade e os nossos são muito pouco eficientes”, 

nota o economista. 

A diferença está muito no tipo de serviço que predomina. Ferreira exemplifica com 

empregadas domésticas e guardadores de carro, tipicamente uma mão de obra 

pouco educada e de baixa eficiência, em contraste com segmentos como design, 

software, mercado financeiro, etc. 

Segundo o pesquisador, o tipo de política pública que decorre de sua análise – e que 

é a visão do Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico – é 

a promoção do avanço da educação em quantidade e qualidade e a agenda 

microeconômica de melhora do ambiente de negócios e de racionalização tributária 

e burocrática. 

A má alocação de capital por políticas intervencionistas, seja de proteção, subsídios 

ou conteúdo local, é um entrave ao desenvolvimento. Ele cita a Sete Brasil, com o 

projeto de bilhões de dólares de construir plataformas de petróleo no Brasil que 

hoje estão custando duas vezes mais do que externamente. “Este capital poderia 

estar indo para outros setores em que somos mais competitivos”. 

Uma das tarefas que o centro estabeleceu para si é medir a produtividade de setores 

e subsetores da economia. No caso dos serviços, são sete subsetores, e, por razões 

comparativas, também a produtividade na indústria e na agricultura – para as 

quais há mais dados – será estudada. Em todos os casos, trata-se da produtividade 



total dos fatores (PTF), e Issler, especialista em econometria, vem trabalhando em 

técnicas para vencer o desafio de fazer essas mensurações. 

No site do centro, já é possível encontrar alguns estudos como um trabalho sobre os 

Brics, de Castello Branco, e sobre o desenvolvimento brasileiro no pós-guerra, de 

Ferreira e do economista Fernando Veloso, da FGV-Rio, entre outros. 
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