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O objetivo do presente trabalho é discutir os argumentos que sustentam a 
efetividade da estratégia de desenvolvimento de substituição de importações, em 
especial para o caso do BrasiL contrapondo as posições pró liberalização 
comercial, que sustentam estratégias alternativas, notadamente os regimes 
voltados às exportações. Assim, na primeira seção, são revistas as razões para 
sustentar a importância do protecionismo como forma de possibilitar a 
industrialização em países retardatários. Na segunda seção, são discutidos os 
argumentos de autores mais liberais, que defendem a supremacia da estratégia de 
crescimento voltada às exportações, inicialmente baseados na visão de vantagens 
comparativas estáticas e, posteriormente, em fatores dinâmicos, como economias 
· ~ escala e acumulação de fatores de produção mais qualificados. Também 

msiderarn que as economias mais abertas, tem maior capacidade de enfrentar 
os choques externos, como o do petróleo em 1974. Na terceira seção, as duas 
posições são confrontadas com estudos empíricos que relacionam regimes de 
comércio com crescimento econômico. Finalmente, na quarta seção, são apontadas 
. .Jgumas conclusões a respeito do debate sobre a estratégia de desenvolvimento. 

1. O Protecionismo e a Estratégia de Substituição de Importações 

A industrialização de substituição de irnportaçôes no Brasil tornou-se urna 
estratégia consciente de desenvolvimento1 no final dos anos 1930 e, especialmente, 
após a TI Guerra Mundial. Até então, o surgimento da indústria na segunda metade 
do século XIX aproveitou a demanda preexistente gerada pelas economias agro
exportadora do café. O processo aprofundou-se2 nos anos 20 e principalmente 
após a crise de 1930, seguindo os sinais originados pelo colapso do comércio 
internacional e utilizando a base produtiva já constituída. 

() No Brasil. a industrialização passa a su um objetivo nncional, definido pelo governo Vargas, no 
período do Estado Novo (Draibe, 1985). 
{') No sentido de incorporar segml!lltcs mais intenSivos em capital e tecnologia e de produnr parte de 
seus insumos básicos (Sungan. 1 986). 



No periodo do pós guerra, a industrialização via substituição de importações 
toma-se o meio preferencial para atingir o desenvolvimento. Alguns conceitos 
sobre a estratégia econômica são aceitos, após fricções, de forma quase consensual 
pelas diferentes tendências ideológicas. Entre as controvérsias mais importantes, 
ressaltam-se o debate Simonsen versus Gudin no imediato pós guerra, sobre a 
função do planejamento estatal, e aquele que abrange as repercussões do Estudo 
Econômico da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL, 1949), 
dirigido por Prebisch, colocando o tema da relação centro-periferia, a tendência 
de queda dos termos de intercâmbio e a industrialização como forma de superar 
o subdesenvolvimento. 

As idéias da CEPAL nos anos 1950 influenciaram a formação do 
"desenvolvimentismo", que considerava fundamental (Sikkink, 1991): a) 
industrialização intensiva em substituição vertical das importações, baseado em 
segmentos básicos\ b) rápida acumulação de capital, incluindo capital estrangeiro 
e estatal; c) envolvimento estatal para planejar e definir setores prioritários. Estes 
pressupostos foram semelhantes aos dos "nacionais populistas", embora estes 
fossem contrários à participação do capital estrangeiro e favoráveis à maior 
intervenção estatal. Contudo, foram as idéias dos "desenvolvimentistas" que, 
especialmente a partir do Governo Kubitscheck, formaram o consenso pró 
industrialização entre as elites governamentais e empresariais. Com algumas 
modificações, este prossegue mesmo no periodo militar'. 

Note-se que para Prebisch, a alternativa de impulsionar a industrialização 
via substituição de importações, era a única que conseguiria endogeneizar as 
vantagens comparativas de longo prazo, rompendo com a especialização centro
periferia. Ainda que reconhecidamente ocasionasse perdas de bem estar de curto 
prazo, devido ás ineficiências trazidas pelo protecionismo. Contudo, nos anos 
60, se amplia a percepção da CEPAL5 sobre as distorções no Balanço de 
Pagamentos, ocasionadas pela industrialização de substituição de importações. 
Considera-se a tendência de déficit comercial devido ás diferentes elasticidades 

(') Esl.a visão era compaliwl com a teOria do dt#m'Oivimmte econômico dos anos 1940 e 50. Seja por 
compartilhar o pessimismo sobrr o mcnmmte das crpoi'UJfÕU. #ja port~~~e o dinamismo do crucimmte 
era ligado às rr/4ç&s iniLr-se<On<lis. No ca.so de RDsmstdn Rodan. do crucimmte balanceado (big 
pusb • crescimmte balanceado .,. economias de eSGalaj e para Hirschman. dos linkages. que eram mais 
positiw>s se ligados à aâl-"idadts intemas pois não eram S~Jjeiws à crists cambi4is ('.ide Blw. 1989). 
~) A situação argmrina é diferente da brasileira d~o ao conflito muito maior entn os ""nacionais 
populisw .. do partido peronisUJ e os ""desmvolvimmrisl4s" do presidente Frondizi. d~o ci abertura 
destu ao capiUJI es/1"angeiro. De outrO lado. também os industriais argentinos. mais liberais. desconfiavam 
do desmvolvimenn.smo por razões opostas. qual seja do ínterwmcionismo. No Brasil. sobrr o conj/iw 
entn ··nacional desmvoMmmrisUJs ·· e ··nadonol populisUJs ·· vide SJ."idmort (1 976). 
(') Para um Sllmáno da n-olução da posição estnJturalis.UJ da CEPAL. vide Lustig (1988). 



renda, de um lado, dos bens complementares necessários ao desenvolvimento 
industrial (maior do que um) e de outro, dos bens agrícolas exportados (menor 
do que um, pela lei de Engel)6. Entretanto, a sai da "neo-clássica" de desvalorização 
cambial não é cogitada, seja pela continuada desconfiança dos estruturalistas no 
mecanismo de preços ou pela influência do "pessimismo das exportações". 

Entre as alternativas pensadas pela CEPAL nos anos 1960, para esta crise 
do Balanço de Pagamentos, está o incremento do comércio regional, que poderia 
promover um desvio de comércio e aumentar a disponibilidade de divisas na 
região para as importações estratégicas. Entre as tentativas (Massad, 1989) 
destacam-se, em 1960, a criação da Associação Latino Americana de Livre 
Comércio (ALALC)' e do Mercado Comum Centro-Americano, em 1969, do 
Sistema de Integração Andino e em 1973 do Mercado Comum da Comunidade 
do Caribe (CARICOM), que não foram bem sucedidas8

. 

É interessante observar que Prebisch9, quando assume a Agência das Nações 
Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), no início dos anos 
1960, em seu discurso de posse alerta os paises latino-americanos da necessidade 
de uma estratégia pós substituição de importações, pois algumas indústrias já 
haviam alcançado vantagens comparativas e deveriam ter sua proteção removida. 
Além disso, os governos deveriam promover as exportações não tradicionais. 

Todavia, o "desenvolvimentismo" no período pós 1964 havia renegado suas 
origens cepalinas. Como afirma Bacha (1983), a política comercial após o período 
1964-67, onde a convicção de reformas orientadas para o mercado era explicita10, 

assumiu um caráter "pragmático". As exportações passaram a ser uma 

!') Ao mesmo ~empo se observam desequilíbrios setoriais (agricultwa x indüstria), tendência ao uso de 
técnicas intensivas em capital (subemprego do trabalho) e má distribuição de renda. Estes problemas 
II!Vam parze da CEPAL a um pessimismo sobre a industrialixação subslitutiva de importações. 
(') Que pas.sou a ser a Associação lAtino Americano para o Desenvolvimento Integrado (ALADI) em 
1980. 
(') Embora Massad os considere um sucesso, pois entre 1960 e 80 incrementou o comércio entre os 
membros da ALALC em 20 vezes e no grupo andino mais de .50 vezes, di!Vt-se considerar que a base 
inicí'al é utremammte reduzida. Além disso. o caráter Mtorial e partit:ularisUJ d~sus trakUlos imp~diu 
que eles tivessem sucesso para transfonnar as estratégias de desenvolvimento. a este respeito vide 
Alexander (1990). 
(') Para maiores deUJihes ver Alexander (1990). Kay (} 992) também documen/4 a posição de Prebisch 
contra o pro1~cionismo e::c.ce.ssivo. que gera a ineficiéncia industriaL 
( 10) É interessante que Roberto Campos (1994). considuado como um dos h<róis do liberalismo na 
América lAtina por Harberger (1993). no capitulo de suas memórias sobre o Governo Castello Branco 
(320 pãginas) reserve apmas um parágrafo sobre a reforma aduaneira de 1967 (DL 264167). Observa 
apenas que esta era um prosseguimento da liberalixação do governo Kubizscheck (no qual o próprio 
Campos havia trabalhado) e que r<•Íu;iu o número de tarifas especificas e a aliquota máxima de 
importação de 120% para I 00%. 



oportunidade de crescimento, além de instrumento de superação da restrição 
cambial, enquanto as importações continuaram com o caráter "complementar" à 
produção interna. 

Mais recentemente, alguns autores ainda tem justificado o protecionismo 
da substituição de importações. Entre eles, destaca-se Bruton ( 1989)11 , que afirma 
ser esta estratégia útil para os países em desenvolvimento, na medida em que eles 
podem aprender dos países ricos, ao mesmo tempo em que, a proteção da 
economia doméstica permite que a sociedade possa criar sua própria forma de 
desenvolvimento. Sua visão repete argumentos da tradição cepalina, como por 
exemplo, as duas fases da estratégia: a primeira, protegida, de transição de um 
sistema tradicional estagnado para outro, flexível, adaptativo com crescimento 
contínuo do bem estar e a segunda, de transição do protecionismo para uma 
panicipação mais igualitária no comércio mundial. 

o que apresenta alguma diferença e a ênfase na absorção de conhecimento, 
que em conjunto com a acumulação de capital, promovem o crescimento da 
produtividade do trabalho e do produto no longo prazo. Assim, a proteção garante 
um ambiente onde o aprendizado ocorre. Neste sentido, as distorções de comércio 
são vistas como um investimento intertemporal compensados pelos ganhos futuros 
do aprendizado. Além disso, as criticas comuns a esta estratégia, como a 
concentração de renda e viés na utilização de capital, são compreendidas não 
como resultado da proteção e sim de políticas de governo equivocadas. 

Para ele, a estratégia de substituição de importações não tem um único 
caminho. Ao comparar Índia, Brasil e Coréia, elogia o caminho indiano de 
aprendizado passo a passo para absorver o conhecimento, ao contrário de Coréia 
e Brasil que compraram tecnologia sem absorvê-la, ou ainda, dependeram do 
investimento estrangeiro para modernização. Finalmente, ao analisar estudos 
empíricos sobre o crescimento da produtividade total dos fatores (PJF) aponta 
que existem outros motivos mais relevantes (gastos em pesquisa e 
desenvolvimento, educação etc.) para explicar o seu crescimento do que a 
expansão das exportações. 

A posição de Bruton, apesar de enfatizar o aprendizado e o crescimento da 
produtividade em termos intertemporaís12 (consoante com as novas teorias de 
desenvolvimento econômico) e estabelecer limites para o otimismo do 

1'1) Conforme Bntton (1989: 1637). "'In rccc:nt )utS a large numbcr of cconomisls ba•-e found it fun 10 do 
to lambast lhe impon substitution strategy of devclopmenL I have avoided doing lhis, becausc I think 
much o f lhe lambasting is unjustificd, and frcquently concentrates on thc wrong issues ··. 
(11) Embora eslll troca in to-temporal jâ esteja pnsmtt no argumento da proteção da indústria infante. 
no case que esunnos tratando, mvoNe uma mudança ~conômica bem mais abrangente. 



"crescimento liderado pelas exportações", estranhamente, pela sua defesa da 
autarquia, rejeição da importação de tecnologia e do capital estrangeiro, 
assemelha-se àquela dos nacionais populistas nos anos 1950. 

Uma outra posição a favor do protecionismo, modificado, é a de autores 
próximos à CEPAL, que defendem a política comercial estratégica. Eles 
aproveitam os trabalhos da nova teoria de comércio (vide Helpman e Krugman, 
1989; K.rugman, 1989; Grossman e He1pman, 1994) que incorporaram as idéias 
de retornos crescentes e competição imperfeita na análise da economia 
internacional. 

Entre estes, Ffrench-Davis (1987) observa que os países latino-americano 
apresentaram um forte crescimento no período imediato do pós-guerra (5,7% 
a.a. para o PIB entre 1950 e 80 e 2,7% a.a. para a população) baseado na 
substituição de importações e que as exportações crescem e se diversificam a 
partir dos anos 1960. Contudo, este desenvolvimento esteve associado à 
desigualdade de distribuição de renda e heterogeneidade estrutural interna. Uma 
economia subdesenvolvida pode apresentar um conjunto de desequilíbrios (p.ex. 
instabilidade macroeconômica e desemprego) simultâneos, sem que o livre 
mercado leve a uma situação defirst-best (ótimo paretiano). É necessário então 
a procura de um second-best que maxinúze o bem-estar. Neste caso, "uma política 
de comércio exterior ativa, que busque a eficiência dentro de um marco sub
ótimo das economias em desenvolvimento, permite um desenvolvimento produtivo 
mais dinâmico, mais estável e maís integrado do que a abertura irrestrita em um 
extremo e a autarquia em outro" (Ffrench-Davis, 1987: 30). 

Dada a existência de falhas de mercado: inflexibilidades de preço, assimetrias 
de informação, pouca mobilidade de fatores no curto prazo e a heterogeneidade 
destas economias, é preciso que se promovam ajustes graduaís e programados 
do comércio exterior. Então, o importante para o desenvolvimento é a habilidade 
de construir vantagens comparativas e dar-lhe um caráter endógeno, como 
resultado de políticas conscientes. Para tanto, o caminho apropriado é um sistema 
de proteção seletiva à produção e condições para o investimento13. As tarifas 
aduaneiras devem ser estabelecidas em função da capacidade de melhorar a 
produtividade mediante o aprendizado e impactos sobre a produtividade do resto 
da economia. Quanto maíores as externalidades e economias de especialização, 
maiores as necessidades de intervenção. 

(IJ) Es1.as d~pmdnn de condições gerais paro o deserrvol'l-imento econõmico como investimento em 
educação e infra-eslTUtura {vide Fajnzylber, 1990) e de condições especificas à indústria. como o 
investimento fisico. tecnologia. organização das empresas. economias de escala e especialização e 
aproveitamenw das t:%1ernalida.des dinâmicas. 



Também próximos à CEPAL, Agosin e Tussie (1993) enfatizam o processo 
de globalização, com as empresas multinacionais fazendo investimentos para a 
produção em mercados regionais e globais. Assim, tomou-se uma vantagens 
para os países em desenvolvimento a liberalização comercial, mesmo sem a 
negociação de contrapartidas, para inserção nas redes globais de produção. O 
debate mais importante passou a ser se o crescimento orientado para fora é melhor 
com abertura e neutralidade ou com políticas comerciais seletivas e pró 
industrialização. 

A nova teoria de comércio internacional, que considera os efeitos de 
aprendizado, extemalidades, economias de escala e competição imperfeita 
(oligopólios, diferenciação de produto, custo de informação, barreiras à entrada), 
pode justificar que os governos atuem em mercados onde existe diferenciação de 
produto para identificar nichos e auxiliar as empresas na segmentação. Quando 
existem economias de escala, o governo pode proteger a substituição de 
importações como forma de promover as exportações. As exportações, por sua 
vez, têm efeito nas curvas de aprendizado1•, pois permitem acréscimos de produção 
que sobrepassam o tamanho do mercado doméstico. Assim, políticas de 
substituição de importações e de subsídio à exportações podem ser desejáveis. A 
estratégia de substituição de importações não é de per si inferior, especialmente 
no início da industrialização, mas deve ser seletiva, moderada e temporária. 

Agosin (1993) enfatiza a importância da industrialização prévia de 
substituição de importações, como base do lado da oferta, para as vendas externas 
dos principais exportadores entre os países em desenvolvimento (Coréia, Taiwan, 
Brasil, México e Turquia). Mostra também que o principal determinante do 
crescimento das exportações foi a politica cambial, mais importante que a política 
de abertura das importações. 

Já O campo (1993), na mesma linha, discute os impactos da liberalização 
comercial. Os ganhos da liberalização do regime de comércio para os 
consumidores são: o acesso à maior variedade de produtos com menor preço, 
expansão da produção nos setores onde o preço é maior do que o custo marginal, 
ou existem economias de escala e, por fim, impactos sobre os termos de troca e 
produtividade. Entretanto, no caso da existência de externalidades, aglomeração 
e economias dinâmicas de escala, a política de livre comércio pode não ser first
best para um país em desenvolvimento. A liberalização leva à mudança na curva 
de eficiência não à endogeneização da inovação, que é função do aumento da 
produção e portanto do aprendizado. Além disso, como a produtividade da firma 
depende menos do seu tamanho do que do grau de especialização (permitindo 

('') As ctD"VIIS de aprmdiuzdo tem mr gtTal ínclinação muit.D acentuada nos países em ducrvolvimmt.D. 



escala à nível de linha de produto), as empresas dos países subdesenvolvidos, 
que trabalham com grande número de desenhos de produtos, não conseguem se 
especializar e aumentar a produtividade. 

De modo que, na nova visão cepalina, não existe um resultado simples 
(positivo ou não) da liberalização: ele depende dos impactos sobre setores com 
economias de escala (pode, p.ex., levar a um processo cumulativo de regressão 
da produção) e do poder de monopólio no lado das importações e exponações 
do país, que impactam seus termos de troca.. Segundo estes autores, a nova 
teoria do comércio não justifica nem o protecionismo nem a simples liberalização. 

Estas posições renovaram a visão cepalina sem anatematizar a estratégia de 
desenvolvimento de substituição de importações. Ao incorporar a nova teoria do 
comércio15, que lida com as falhas de mercado e com o progresso técnico, foi 
possível fundamentar de maneira maís adequada as alternativas de política 
comercial. Assim, de um lado, maior atenção é dada aos fatores básicos do 
crescimento, como infra-estrutura, capital humano e difusão tecnológica, que 
são fonte do crescimento da PTF. De outro, são reavaliadas as políticas comerciaís 
protecionistas, onde se reconhece os problemas do protecionismo excessivo, 
embora neste caso, o consenso seja menor. Há uma posição mais critica que 
insiste de maneira mais forte nas vantagens da globalização e da integração, 
como Agosin e Tussie, embora sem descartar a política comercial ativa Jà a 
visão de Ocampo e Ffrench-Davis é maís cética sobre as vantagens da IJberalização 
e dá mais ênfase à intervenção de governo para evitar efeitos danosos da abertura 
comercial. 

Estas idéias também influenciaram propostas para a retomada de crescimento 
no Brasil e América Latina nos anos 1990, como as de Reis Velloso (1990), ex
ministro do planejamento e responsável pelo segundo Plano Nacional de 
Desenvolvimento (ll PND) e Bradford Jr. (1991 ), diretor da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)16

• 

Certamente o grau de realismo da nova teoria de comércio é maíor do que 
a visão baseada em diferentes dotações de fatores e mercados de competição 
perfeita. Neste sentido, permite uma avaliação maís acurada das políticas 

('') Krugman (I 988) manifUU>u a posição que a leoria se aplica melhor ao combdo ínua-indu.slrial 
mtr< os paisu desem-oMdos, ao passo que. boa pane do comircio norte-sul pode ser comp~mdido 
utiliz4ndo a teoria D-adicional de comircio inler·industriaL Todavia, e:Jàszem fcifõu na combcia dos 
pt>i.ses ..., desmvaMmmU> que podem ser uauufos por modelos mais adequadoL Assim. as economúls 
de escaiD e competição imperfeito podem ser mais impOI'IIml.eS do 9"' no CASO dos paisu dUDtW>IvidaL 
('•) Ambos colocam em primeiro plano atingir compctirividade inlernacíonal (com políticas dé IDdo da 
oferta) como f orça ímpulsiOf'ladora da modemiz.ação e da inugraçào. que d~ ser associada à melhor 
distribuição de rmda. Embora a propos1a de Reis Velloso seja bem mais caulelosa na abertura às 
impor lOções. 



comerciais nas diferentes estratégias de desenvolvimento, considerando situações 
concretas de paises e de indústrias especificas. Entretanto, não se pode ignorar a 
sua ênfase na critica ao protecionismo da substituição de importações. K.rugman 
(1987 e 1988), um dos principais autores nesta linha, coloca o livre comércio 
como a regra geral a ser seguida, a não ser em situações onde o governo tivesse 
um alto grau de informação da situação para intervir. Além disso, adverte para o 
mau uso da política comercial estratégica como justificativa para o rent seeking 
protecionista. 

2. A Supremacia da Estratégia de "Cresc.imento Liderado pelas 
Exportações" 

A preocupação com as distorções da estratégia de substituição de 
importações tomou-se, conforme Bacha e Feinberg (1986), um "crescente coro 
de vozes"17 nos E.U.A e outros países desenvolvidos, após a crise da dívida no 
início dos anos 1980. Entre estes, se incluem os economistas do Banco 
Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento/ Banco Mundial (BIRD), 
que pensavam não haver possibilidade de crescimento a longo prazo (e portanto 
de sucesso dos projetos setoriais financiados pelo banco) sem alterar o modelo 
de desenvolvimento voltado para dentro. Para tanto o BIRD passou a conceder 
empréstimos de ajustamento estrutural (SAL) no sentido de reformar as políticas 
comercial, setoriais e de investimentos públicos dos países em desenvolvimento". 
Ou, como avalia Landell Mills ( 1981 ), "o fortalecimento do balanço de pagamentos 
é o objetivo principal do empréstimo estrutural, mas até agora os programas têm 
abrangido uma série de políticas ligadas ao uso mais eficiente dos recursos". 

Todavia, a critica às distorções da industrialização de substituição de 
importações é anterior à crise de endividamento do início dos anos 1980. A 
literatura sobre o tema é extensa, mas entre as questões que dizem respeito ao 
impacto do protecionismo sobre a economia brasileira, é útil ressaltar as duas 
seguintes: a primeira discute argumentos favoráveis à liberalização comercial 
partindo da estrutura tradicional das vantagens comparativas e incorporando 
fatores dinâmicos presentes na nova teoria de comércio internacional, a segunda, 
diz respeito à capacidade de reagir a choques externos (como o do petróleo). 

('1) Abrangmdo funcionários govcmamouais. cii'CIIIos acadimicos e agências intnnacionais como o 
BIRD e o FMI. E.sJ,a.s idiiasforam mau tanü dmomintJdas por W"J/imnson de ''Con.smso de Washington··. 
('') Eles abrangram rnida/mcnte programas de melhora de desempenho das estatais. revisão dos 
rnvesnmento.s públicos: reforma de política dt comércio uttrior. incluindo reforma torifâria e 
liberaliuJção de importações. incentivos à exportação •te. 



Quanto à questão das perdas de bem estar geradas pelo protecionismo, 
conforme Rodrik ( 1993b) e Pack (1988) as discussões sobre os regimes de 
comércio foram muito influenciadas pelo trabalho pioneiro de Little, Scitowsky 
e Scott (1970) e por estudos posteriores de Balassa, Krueger e Bhagwaú, ainda 
durante os anos 1970 e início dos 1980. 

A formulação teórica inícial para examinar as distorções do protecionismo 
é dada pelo modelo Heckscher-Ohlin19

, que mostra os ganhos advindos da 
especialização internacional através das vantagens comparativas. Ele trabalha 
com hipóteses bastante restritivas, tais como, a existência de competição perfeita, 
fatores homogêneos e funções de produção idênticas em dois países. Assim, 
considerando a quantidade inícial de fatores (capital e trabalho) nos dois países, 
cada um deles se especializarà na produção daquele bem que utiliza mais 
intensivamente o fator em que é relativamente mais bem dotado. A possibilidade 
de troca entre eles permite a maximização do bem estar em cada país, sem 
necessitar da mobilidade internacional de fatores. Qualquer restrição ao comércio 
externo provoca distorções na alocação ótima dos fatores (conhecida como 
"ineficiência alocativa") e portanto, redução no bem estar. Este modelo, apesar 
da sua simplicidade, serviu para as comparações iníciaís entre países e anàlise das 
perdas devido à distorção de comércio.10 

Nesta linha, o estudo de Little, Scitowsky e Scott (1970) é resultado de 
urna análise comparativa do processo de desenvolvimento em 7 países, entre eles 
o Brasil, 21 que até o final dos anos 1960 seguiam a estratégia de industrialização 
de substituição de importações. Embora reconhecendo que esta estratégia foi 
uma resposta possível à crise dos anos 30 e ao fechamento do comércio 
internacional durante a ll Guerra, avaliam que o seu prosseguimento gerou um 
conjunto de distorções, presentes em todos os países estudados. 

Entre os problemas, ressaltam: a) magnitude da proteção, 22 que para cenos 
produtos levava até a valor agregado negativo; b) distorção de preços devido a 
controles quantitativos, provocando ineficiência alocativa e corrupção (compra 
de licenças de imponação); c) má distribuição de renda, devido a ganhos em 
mercados monopolisticos e incentivos fiscais aos detentores de capital; d) viés 

("} Modelo amplamente conhuido na literatura. para maioru d<talhes vide Ffrmch-Davis (I 987), 
Blw (1 989), Williamscn (1 983) mtn OUITt)$. Ele também; conhecido como o modelo 2 x 2 x 2 (2 paiHs. 
2 produtos e 2 fatons de produção). 
f? No caso, a """' de cnscimcnto da renda i limitada por sva guação de divisas e. poriDllto, por uma 
ra.zijo divida-crportaçõcs adequada, de Dcordo com " •isão de solvabilidade dtJs r:redcru 
('1) Usam 37 paiHs com dados disponivns mtn 19SO e 1981. Dos quais a mDioria das regressões não 
permitem uma conclusdD definiti>·a. 
{'>) Pode-se pensar esta si mação como o n:svltado de um trade-off mtn expandir exportJJÇÕCS e capacidade 
produtiva. 



anti-exponações e anti-agricultura devido à sobrevalorização cambial, funcional 
para a irnponação de equipamentos e insumos industriais e alteração de preços 
relativos em favor da indústria; e) viés pró tecnologia capital intensiva, via crédito 
barato, com impactos negativos no nível de emprego. Observam também que os 
motivos para justificar a proteção, indústria nascente e as economias externas 
poderiam ser atingidos através de políticas de promoção sem provocar as 
distorções referidas. 

Os estudos posteriores preocuparam-se mais especificamente com os 
resultados sobre crescimento e eficiência. Balassa (1970, 1971 e 1978) compara 
os resultados da estratégia de desenvolvimento voltada para dentro e daquelas 
mais integradas ao comércio internacional. Entre os países estudados estão Brasil, 
Argentina e Chile (políticas com viés pró substituição de imponações), cujas 
performances são comparadas com países com economia mais abena como 
Dinamarca e Noruega (entre os desenvolvidos) e Coréia e Taiwan (em 
desenvolvimento, com política comercial voltada para as exponações). 

As principais críticas destes autores ao regime fechado são consistentes 
com a teoria tradicional de vantagens comparativas analisadas pelo modelo 
Heckscher-Ohlin. O protecionísmo acarreta distorções alocativas que reduzem 
o nível de bem estar, seja pela perda de consumo, seja pelo não aproveitamento 
do fator de produção abundante e das economias de escala. As ineficiências na 
alocação de recursos resultante da discriminação entre e intra setores e das 
distorções nos preços relativos de insumos e produtos implicam altos custos 
estáticos de ineficiência alocativa (p.ex. de até 10% do PIB no Chile). A não 
especialização de acordo com as vantagens comparativas, por pane dos países 
com estratégia voltada para dentro, faz com que as indústrias produtoras de bens 
não duráveis de consumo que empregam trabalho não qualificado e semi
qualificado sejam limitadas pelo tamanho do mercado dos países em 
desenvolvimento. Além disso, na visão de Balassa, não existem evidências que 
os custos estáticos da proteção sejam compensados pelos efeitos dinâmicos da 
estratégia. Finalmente, para ele é dificil encontrar argumentos para incentivos 
que levem à alocação de recursos na indústria ao invés de agricultura, a não ser 
a possibilidade de qualificação do trabalho. 

Além da eficiência alocativa, o nível de eficiência interna também é criticado 
na estratégia voltada para dentro. De um lado, as firmas não aproveitam as 
econotnías de escala que permitem a redução de custos unítàrios, de outro, 
conforme Balassa, a proteção é dada sem a avaliação de seus custos para o país 
e, não hà expectativas temporais definidas para o término da proteção, o que 



resulta em um menor nível de esforço da organização para reduzir custos 
(conhecida como a "eficiência X'').23 

Para exemplificar estas distorções, argumenta que entre os países com 
estratégia protecionista, a Argentina e o Chile fizeram a substituição de importação 
de bens não duráveis antes da década de 1950 e o tamanho do mercado dificultou 
a posterior implantação das indústrias de bens de capital e insumos intermediários. 
No Brasil, a substituição de importação de bens de consumo duráveis, bens de 
capital e bens intermediários foi realizada nos anos 1950, embora na metade dos 
anos 1960 fossem notados sinais de estagnação. As conseqüências adversas da 
estratégia voltada para dentro são especialmente sentidas depois que o processo 
de substituição de importações foi completado em indústrias onde este processo 
é relativamente facil.14 

Ainda segundo Balassa, em um regime voltado para fora as exportações 
permitem baixar custos devido à produção em larga escala, pois o tamanho do 
mercado doméstico não é um limitante à expansão da produção industrial.25 O 
tamanho do mercado provoca também um maior custo na produção de insumos 
e componentes nas economias protegidas, devido à verticalização excessiva e à 
não especialização. 

Para comprovar esta análise, compara no período 1950-69 os seguintes 
indicadores: a) taxa anual de crescimento das exportações e b) participação das 
exportações industriais no produto no ano de 1969, o último do periodo analisado. 
Os resultados são: Brasil, com crescimento das exportações de 1,1% a.a e 1% 
de participação das exportações no produto; Argentina, 1,~/o aa. e 2%; Chile, 
7% a.a. e 3%; ao passo que, no regime pró exportações temos Coréia, 18,2% 
a.a. e 18% e Taiwan, 14,9% a.a. e 36%. Considera ainda que, a poupança de 
divisas devido à estratégia de substituição de importações não diminui a 
dependência do exterior, pois a participação das importações no Pm tende a 
crescer, por exemplo, a Argentina com 4,9% em 1953 e 7,1% em 1965 e o Chile 
com 9,~/o e 12,4% no mesmo período. 

A análise realizada por Balassa apresenta vários méritos, como por exemplo, 
apontar limites da estratégia de substituição de importações, como o tamanho 
restrito dos mercados nacionais e, incorporar na análise da estratégia de 

f') Embora. é claro. cqm difnomças de inftJ#, enquanto o BIRD rusolta a importância d f>sfimdammtm. 
equilíbrio m~conômico. e formação de capital humano. Amsden "'força a intervmção estatal, que 
oco-ta colocando os pn:ços "errados" ta lido-ança do ESUJdo, impedindo o rent scekillg. 
(-') No caso do proucionismo. o tamanho do mercado prm·oca também um maior custo na produção de 
tnsumos e componentes. dnido à verticaluação =usiva e à não especialiulfão. 
(.J) Krvgman esunde o mesmo mecanismo para a visão de "link4ges" de Hirschman. a difermça é que 
em vez de um problema de coordenação colocado para t.odo a tconomia. ele é cirtunscrito a 1011 cqmple:zc 
industrial. 



desenvolvimento, as distorções trazidas pela redução de competição em um 
mercado protegido, como a ineficiência X. Todavia, sua visão da industrialização 
de substituição de importações e a evidência empírica favorável ao regime voltado 
para exportações é hoje, fortemente questionada. Em primeiro lugar, a ênfase na 
ineficiência alocativa para criticar o protecionismo, não se conforma à experiência 
de países com economias de maior porte como o Brasil, onde a magnitude da 
ineficiência alocativa é insignificante quando comparada à perda de eficiência 
interna das fumas e de rendas de monopólio (como demonstrou Bergsman, 197 4). 
Também a experiência de países como Ta.iv.1lll e Coréia, fortemente protecionistas., 
mesmo com um regime voltado para exportações, não autoriza a hipótese de que 
seu ambiente econômico seria semelhante à de um regime de livre comércio. 

As conclusões de Balassa são objeto de critica ainda mais severa no que 
conceme à evidência empírica. Como veremos na próxima seção, que discute as 
evidências da relação entre regime de comércio e desenvolvimento, os estudos 
cross country, como os desenvolvidos por Balassa, apresentam vàrios problemas: 
dificuldade de definir um país com estratégia "voltada para fora"; heterogeneidade 
das amostras, devido ao grau muito diferente de desenvolvimento entre os países; 
problemas de especificação, pois as exportações fazem parte do PIB, cujo 
crescimento se pretende explicar; o sentido da relação de causalidade entre 
crescimento da produtividade e das exportações etc. Todos estes problemas, 
como veremos adiante, invalida boa parte da evidência pretendida nos estudos 
deBalassa. 

Outro influente conjunto de estudos sobre a relação entre políticas de 
comércio e de desenvolvimento, que procura demonstrar a superioridade do livre 
comércio sobre o protecionismo foi realizado por Anne Krueger. Para expor 
seus argumentos, nos basearemos especialmente em Krueger (1984 e 1990)26 
que fazem, respectivamente, uma discussão dos instrumentos para a avaliação 
das distorções originadas da proteção e um balanço de 20 anos de política 
desenvolvimentista a partir dos anos 1960 e, também em Krueger e Tuncer (1982), 
que realiza um teste empírico do argumento da indústria infante. 

Krueger (1990) inicia descrevendo os principais argumentos17 aceitos, no 
final dos anos 1950 e inicio dos 1960, para a não vigência das condições da 
otimização de livre comércio:21 a) o preço dos fatores não refletiam os seus CUstos 
de oportunidade com exatidão; b) o processo de produção alterava a qualidade e 

(26) Escrito onginalmentt em 1984 para discutir a relação entre vantagens comparativas e 
dtsmvolvimento, 20 anos após os debates do inicio dos anos 1960. 
(27) Condições dqinidas por Chenery e ciwdas por K11leger (/ 990: pg, 50). 
(28) A alocação ótima de rtt:III'SOS i dada quando são igualadas a t.a:ul marginal de van.sfonnação da 
produrão domisru:a à razão enll't as preços internacionais dos bens. 



a quantidade dos fatores de produção; c) a existência de economias de escala 
relativamente ao tamanho dos mercados; d) a complementaridade entre bens seja 
no lado produtivo como no consumo. Os defensores do livre mercado e de um 
comércio internacional mais abeno estavam na defensiva nesta época, apenas 
questionando se estes ganhos dinâmicos não eram ultrapassados pelas perdas 
estáticas. 

Todavia, coloca que durante os anos 1960, alguns países como os tigres 
asiáticos (HongKong, Coréia do Sul, Taiwan e Singapura) e o Brasil apresentaram 
saltos notáveis em suas taxas de crescimento após mudarem suas politicas de 
desenvolvimento para um regime pró-exportação, como se pode ver na tabela 
1.1 abaixo. 

TABELA 1.1 

~-ro (%A.A.) o/oooPIB 
PAis I'Eiúooo PIB REAL EXI'ORr. l:xPoRI. l.,vur. 

1. Blusu.. 1960-67 4,1 3,7 7 14 
1968-73 11,5 16,5 8 23 

2. BONCKOl'iC 1963-78 8,2 9,2 99 28 

3. Colt.ÉIA oo SUL 1953-60 5,2 5,7 3 11 
1960-78 9,6 28,4 29 35 

4. ~CAJ'URA 1965-78 8,6 8,7 187 39 

5. TAIWA!'i 1960-76 8 ,7 20,9 47 28 

FoNTE: KRuEGER (1990) 

A estratégia de crescimento liderado pelas exportações é definida como 
aquela onde não existe viés nos incentivos a favor da produção de substitutos de 
imponações. Krueger acredita que esta estratégia é menos distante da otimização 
do livre comércio e ainda, que é mais capaz de aproveitar os fatores dinâmicos 
antes atribuídos à estratégia de substituição de importações. 

Entre as diferenças existentes nas duas estratégias, coloca que os regimes 
de substituição de importações geram controles e licenciamentos para a importação 
de equipamentos e insumos, pennitem taxas de câmbio sobrevalorizadas, criando 
um viés pró mercado interno, chegando até a uma proibição virtual das 



importações para continuar o processo de industrialização e, finalmente, utilizam 
restrições quantitativas ou altas tarifas com diferenças significativas entre 
indústrias, provocando uma proteção elevada e com alta variância entre os setores. 
Enquanto isso, na sua opinião, o regime voltado para a exportação permite livre 
acesso das empresas à insumos e equipamentos (pelo menos às empresas 
exportadoras), a taxa de proteção é menor e uniforme e, evita a sobrevalorização 
do câmbio. 

Deste ponto de vista, a estratégia de substituição de importações tende a se 
esgotar à medida que as oportunidades de substituição nos setores mais simples 
são exauridas e a intensidade marginal de capital dos segmentos a substituir é 
maior do que a propensão marginal a poupar. Além disso, este regime ocasiona 
um aumento da dependência do comércio internacional devido à necessidade da 
importação de insumos e equipamentos. 

Também acredita que o regime voltado às exportações, ao contrário, tem 
um inicio mais dificil mas torna a economia crescentemente flexível e diversificada 
e faz com que os empresários se especializem em atividades de baixo custo e 
ganhem experiência internacional. Da mesma maneira, permite apropriar ganhos 
dinâmicos, como os de escala, porque o tamanho do mercado doméstico não é 
limitante, possibilita maior utilização do trabalho não qualificado para uma mesma 
taxa de acumulação de capital fisico e humano e, desenvolve atividades que 
utilizam insumos com diversidade e qualidade que não são produzidos no país. 
Finalmente, os argumentos a favor do protecionismo nas indústrias infantes são 
criticados a partir do pressuposto que a proteção pode ser substituída por subsídios 
e, a partir de um estudo (Krueger e Tuncer, 1982) comparativo realizado sobre 
indústrias maduras e infantes na Turquia (as indústrias com maior proteção não 
eram as que apresentavam a maior taxa de redução de custos). 

Krueger ( 1985) conclui afirmando que os ganhos da estratégia de promoção 
de exportações se devem essencialmente às condições próximas ao livre comércio 
e, que a abertura econômica traz vantagens sobre o protecionismo (impactos 
sobre a competição e incentivos) mesmo com um lento crescimento das 
exportações. Como se pode notar, sua posição é próxíma de Balassa, mas, 
incorporando de maneira explícita os ganhos dinâmico? de crescimento atribuídas 
ao regime de substituição de importações. 

(29) Krugman (1987 e 1993) e Boldwin (J992j mesmo rcc011hecendo os ganhos dinàmicos presentes na 
nova teoria do comercio internacional como os retornos crescentes devidos à ganhos de escala. 
Cltln?lalid4dcs, cspeCÍ41izDçõo e formas ímperfeil/J$ de competifãO, consideram tp~e o IM-c comercio é 
superior à política comercial csrrarigica. dMdo tWS petp~enos ganhos d<WJ última. possibilidades tk 
retaliação e dificvldade de conhecímmto de parâmetros paro propor o político adequado. 



A posição defendida por Krueger, de superioridade da estratégia de 
promoção de exportações, assim como a de Balassa, sofreu críticas que 
questionaram a importância do regime de comércio "voltado para fora" como 
explicação do processo de desenvolvimento. Quanto às evidências empíricas sobre 
a relação entre crescimento do produto e PTF com o das exportações, as 
inconsistências são similares àquelas apontadas nos trabalhos de Balassa, a que 
já nos referimos: problemas de especificação, definição de amostras cross country 
e direção de causalidade entre as variáveis. Como veremos na próxima seção, as 
evidências do tipo que são apresentadas nestes trabalhos de Krueger, não são 
suficientes para sustentar suas conclusões. 

No que concerne à justificativa teórica da superioridade do regime "voltado 
para as exportações", do mesmo modo que Balassa, Krueger enfatiza a 
min.im.i.zação das distorções alocaóvas nesta estratégia, dado o aproveitamento 
das vantagens comparativas. Esta hipótese de menor distorção alocativa, devido 
a uma possível prox.ímídade com uma situação de "livre comércio", como vimos, 
é controversa, pois os países considerados lideres no crescimento via exportações, 
como Coréia, Taíwan e o Brasil, realizaram intervenções significativas de caráter 
protecionista no sistema de preços, para estimular a industrialização. Outro 
argumento de Krueger, também similar aos de Balassa, diz respeito ao maior 
acesso a insumos e equipamentos não produzidos internamente, em um regime 
voltado às exportações, devido ao aumento da disponibilidade de divisas para 
importações. Todavia, não elciste contradição entre estimular exportações e 
proteger seletivamente determinados setores para promover a industrialização, 
como, sem dúvida, fizeram os países citados acima . 

. A análise de Krueger vai além daquela de Balassa, ao reconhecer 
explicitamente a importância dos fatores dinâmicos para o crescimento de PIB e 
PTF. Entretanto, a hlpótese de uma maior acumulação de fatores qualificados e 
de crescimento mais rápido da produtividade no regime pró exportações, baseia
se, ou, na assunção, problemática, de maior eficiência alocativa, ou, na de maior 
crescimento resultante da inexistência dos limites do mercado doméstico. Sem 
dúvida, este último aspecto é relevante, mas deve ser qualificado para economias 
de maior tamanho que seguem a estratégia de substituição de importações. Por 
fim, a acumulação de fatores qualificados depende de outras políticas de governo, 
que não a de comércio exterior. 

A outra grande crítica feita pelos autores mais liberais à estratégia de 
substituição de importações, refere-se a sua baixa capacidade de promover 
adaptação aos choques externos. Afinal, além da diferença (controversa) entre 
as taxas de crescimento de países seguindo diferentes políticas comerciais, foram 
as respostas ao choque do petróleo, como o financiamento de déficits em conta 



corrente via endividamento externo, que mostraram no início dos anos 1980 a 
necessidade de reformas profundas nos países em desenvolvimento. 

As análises sobre a capacidade de responder aos choque externos estenderam 
os argumentos a favor do livre comércio, ganhos estáticos e dinâmicos, para 
incluir a maior flexibilidade das economias voltadas para a exportação. Também 
neste caso, estudos relevantes foram realizados por Balassa ( 1981 e 1985), Balassa 
et alii ( 1981) e Krueger ( 1987), que servirão para a revisão dos argumentos 
apresentados. 

Os trabalhos realizados por Balassa sobre os impactos do choque do petróleo 
utilizam uma metodologia semelhante, qual seja, a mensuração dos impactos das 
políticas de ajuste sobre o crescimento, dependendo das estratégias de comércio 
exterior seguidas pelos países em desenvolvimento.30 Basicamente, são 
comparados os resultados das estratégias sobre as taxas de crescimento econômico 
no período 1974-78, seja entre países, seja, para cada país, entre períodos. As 
amostras abrangem os países de industrialização recente (NICs), inclusive o Brasil 
e países menos desenvolvidos, aos quais não faremos referências 

Os resultados para os NICs podem ser sumariados na tabela 1.2 a seguir, 
onde os países voltados para fora cresceram mais rapidamente, com uma menor 
razão incrementai capital-produto e com maiores taxas de poupança, embora 
tenham sofrido impactos mais negativos em seus termos de troca, devido ao 
aumento do preço do petróleo. Os países voltados para fora reduziram o 
crescimento logo após o choque, realizaram o ajustamento e voltaram a crescer, 
enquanto os voltados para dentro, fizeram um menor ajustamento inicial, mas 
posteriormente, o crescimento esgotou-se. Dois fatos merecem especial atenção 
na tabela 1.2, mesmo com o ajuste, os países voltados para fora cresceram mais 
rapidamente em todos os períodos e, o acréscimo da relação marginal capítal
produto que foi muito acentuado nos países voltados para dentro. 

Para Balassa, os motivos que permitirap1 a performance superior dos países 
com estratégia voltada para fora são: a) flexibilidade das firmas nos países que 
promovem exportações, pois estão acostumadas a operar no mercado 
internacional, ajustando mais facilmente seu mix de produto; b) utilização total 
de capacidade e economias de escala devido ao volume gerado pelas exportações; 
c) queda na eficiência alocativa dos países que priorizaram a substituição de 
importações;; 1 d) grande acréscimo na relação marginal capital-produto, 

(30) Nos trabalhos de Bolosso (1981) (que influenciou sobremturtirtJ os economistas do BIRD), BDitJSStJ 
(1985) e BtJitJSStJ. BDTsony e RichtJrds (1981) as conclusões são as pratictunm~ as mesmas, embortJ as 
tJmOSITtJS de países e períodos compDrtJdos mude nos tris estudos. sendo de 18, 9 • 45 ptJíses, 
respectivamente. 
(3 1) O processo de subslimlçiio de importtJÇÕts. como já vimos, tctde tJ incorporar setor<s onde as 
duvtutttJgens comptJTDii>tJs são crescm~~ 



relacionado ao item anterior, devido à substituição de importações em setores 
intensivos em capital.32 

TABELA 1.2 

Performance dos NICs após o Choque do Petróleo Conforme sua Estratégia de 
Desenvolvimento 

Voltados Voltados 
Indicadores I Países para para 

Fora Dentro 

1. Taxa de Crescimento (%a.a.) 
1963-73 7,4 6,9 
1973-76 5,9 5,0 
1976-79 9,7 5,0 

2. Relação Mg. Capital-Produto 
1963-73 3,0 3,1 
1976-79 3,4 4,6 

3. Poupança(% do PIB) 
1963-73 16,9 20,3 
1976-79 23,5 20,7 

Fonte: Elaboração a partir de Balassa (1981) 

Ainda em relação ao desempenho dos países em desenvolvimento, após o 
preço do petróleo quadruplicar em 1973, os impactos deste choque foram 
separados analiticamente em dois itens, queda nos termos de troca (comparados 
aos preços de 1972) e redução do volume de exportações. Para o periodo todo, 
os efeitos da perda nos termos de troca foi 3 vezes maior do que a perda do 
volume de exportações. No total, os impactos sobre os NICs com economia 
voltada para fora chegou a 8% PIB, enquanto para aqueles voltados para dentro 
foi de 3,6%. 

De modo que, conforme Balassa, os países em desenvolvimento foram 
confrontados com as seguintes alternativas: a) substituir importações em novos 

(32) Vai~ obserwrr 14mbém. que a poupDnfD e.:cumo não opon:c~ como fator rtlt:Wmte do crescimenJo. 
devido ao seu <emitn de fechammte tk conto.s wunas. 



setores, b) promover as exportações e c) reduzir a taxa de crescimento. Em 
todos os NICs, as alternativas a) e b) foram utilizadas. Entretanto, nos NICs 
voltados para fora, a alternativa a) compensou 54% do valor do choque e a 
alternativa b) 50% destes efeitos. Nos NICs voltados para dentro, a alternativa 
a) representou 24% e a b) 11%, ou seja, não foi possível sequer recuperar o valor 
das exportações prévias ao choque. O resultado é que os NICs voltados para 
fora conseguiram maior sucesso tanto na promoção de exportações, como na 
substituição de importações. 

Enquanto Balassa analisa as diferenças de desempenho, após o choque do 
petróleo, entre os países com regime voltado para fora e os outros, a preocupação 
de Krueger (1987) é discutir os motivos que levaram à crise de endividamento 
dos países em desenvolvimento, além de fatores conjunturaís como a elevação 
da taxa de juros e aumento do preço do petróleo. No início dos anos 1970, os 
países em desenvolvimento como um todo apresentavam uma relação divida
exportações de 14,7% atingindo 18,4% em 1978. O baixo crescimento desta 
relação apesar do grande acréscimo do endividamento deve-se à recuperação 
dos preços (14,7% a.a.) e do volume (4,1% a.a.) exportado pelos países em 
desenvolvimento. Os eventos de 1979-82 com os choques mencionados, mudaram 
isto. Os pagamentos de juros passaram deUS$ 16,8 bilhões em 1978 para US$ 
48 bilhões em 1982. 

A questão da sustentabilidade de um nível de dívida é dado pelas taxas de 
crescimento da dívida e das exportações, pois, é possível definir a taxa de 
crescimento insustentável da divida (utilizando as identidades de Simonsen) como 
o excesso da taxa de crescimento anual da dívida sobre a taxa de crescimento das 
exportações. As exportações são utilizadas em vez do PIB por que indicam a 
capacidade de pagamento em moeda conversíveL Além disso, a alternativa de 
gerar saldos comerciaís via compressão adicional das importações não era factível, 
devido ao alto grau de produção já intemalizada .. 

Considerando uma dada taxa média de crescimento das exportações 
mundiaís, o crescimento insustentável da divida de um país pode ser decomposto 
em dois fatores, o acréscimo de suas exportações a uma taxa menor do que a 
mundial, ou, em caso contrário, ao excesso de absorção interna em relação ao 
crescimento das exportações. Na tabela 1.3, Krueger classifica os países de acordo 
com sua performance econômica e endividamento: 



TABELA 1.3 

Performance Econômica nos Anos 1970 e Endividamento em 1979 

Performance Econõmica 
Sustentável Insustentável 

Crescto. Baixo Crescto. Baixo 
Satisfatório Crescto. Satisfatório Crescto. 

Folga na Dívida Colõmbia Argentina Equador Jamaica 
Coréia Chile Venezuela 

Alta Dívida Bolívia 
México 

Peru Brasil 
Turquia 

Obs. : Folga na Dívida: razão dívida-exportações f. 2; 
Alta Dívida: razão dívida-exportações > 2; 
Baixo Crescimento: crescimento do PIB < 4% a.a . 

Fonte: Krueger (1987) 

Nela pode-se observar que o Brasil, apesar de uma taxa satisfatória de 
crescimento, apresentava um crescimento insustentável devido ao alto 
endividamento (a razão dívida-exportações era maior do que 3), ao passo que, 
países como a Argentina e o Chile, em 1979, apresentavam crescimento baixo, 
mas sustentável. 

Na tabela 1.4 abaixo, as taxas de crescimento da dívida são atribuídas a dois 
fatores, exportações insuficientes e políticas internas. Entre os países analisados 
por Krueger, Argentina e México, chegam a uma situação insustentável depois 
de 1979. Por outro lado, Brasil e Coréia que apresentam as mais altas taxas de 
crescimento do PIB, tem situações opostas na sustentabilidade do crescimento. 
No caso brasileiro, o excesso de crescimento das exportações do país sobre as 
mundiais é claramente insuficiente para sustentar o endividamento oriundo do 
alto crescimento do PIB. 

O período 1979-82 exigiu um novo ajuste e, alguns países como o Brasil e 
Coréia restringiram o crescimento do endividamento, reduzindo a sua razão dívida
exportações. Em 1982, estes países já haviam compensado maís do que metade 
do valor do choque. Krueger conclui reconhecendo que, em muitos casos, apenas 
a mudança de política por parte do país é insuficiente para superar o peso de uma 



divida excessiva. Mas, entre os caminhos de ajustamento de longo prazo, existem 
duas hipóteses limites que são possíveis, uma, insustentável, de continua restrição 
do produto para diminuir importações, e a outra de incentivo às exportações. 

TABELA 1.4 
Crescimento da Dívida em 1970-79 
(%Média a.a.) 

Crescimento em 1970-79 
Export Export Dívida PIB 

Mundiais do Pais do País Real 
Argentina 18,8 17,9 11,7 2,2 
Brasil 18,9 21,0 29,7 8,4 
Coréia 18,8 37,9 24.6 9,5 
México 21,4 24,7 24,5 5,2 
Venezuela 27,8 18,1 33,0 5,0 
Jamaica 18.9 10.3 24.9 -1 .1 

Excesso de Dívida devido a Divida-
Perform. Politica Líquido Export 
Export Macro 

0,9 -7,1 -6,2 1,7 
-2,1 10,8 8,7 3,4 

-19,1 5,8 -13,3 1,0 
-3,3 3,5 -{),2 4,9 
9 ,7 5,2 14,9 0,9 
8 .6 6.0 14.6 1.5 

Obs.: Crescimento das exportações mundiais é ponderado pela pauta de cada 
pais. 
Fonte: Krueger (1987) 

A apresentação destes trabalhos conclui a análise sobre os argumentos 
utilizados na defesa da superioridade da estratégia de promoção de exportações. 
A capacidade de lidar com os choques externos, de acordo com Krueger e Balassa, 
é uma decorrência dos ganhos já mencionados desta estratégia: eficiência alocariva 
devido ao aproveitamento das vantagens comparativas; maior grau de utilização 
da capacidade e exaustão de economias de escala; menor restrição cambial ao 
crescimento devido às divisas geradas pelas exportações e, maior flexibilidade 
empresarial associada às operações internacionais. Pressupostos que levaram 
Krueger a estender as vantagens do regime comercial voltado às exportações 
para as condições de crescimento sustentadon. 

Estes últimos trabalhos de Balassa e Krueger, trouxeram uma contribuição 
importante ao ressaltar os aigumentos sobre as vantagens de uma maior integração 
ao mercado internacional para o processo de desenvolvimento econômico, em 
particular da capacidade de resposta aos choques externos. Todavia, suas 
conclusões apresentam os mesmos problemas metodológicos já referidos 

(33) No case. a I4XD de cru<:immiD dD nnda i limiuula por Slla ~ação de divisas<. port.<m/0, por wna 
razão dmda-crporraç<Xs adequada. de acordo com a visão de solvabilida.de dos credores. 



anteriormente, que levaram a conclusão da superioridade da estratégia voltada 
para fora a ser questionada em estudos mais recentes, que discutiremos a seguir. 

3. Evidências Empíricas da Relação entre Política Comercial e 
Crescimento 

A discussão sobre as vantagens de protecionismo e promoção de exportações 
foi enriquecida nos últimos anos por uma reavaliação das conclusões dos trabalhos 
empíricos a respeito da relação entre crescimento do produto e PTF com o das 
exportações. Entre os trabalhos que fizeram uma avaliação geral dos estudos 
empíricos, estão os de Havrylyshyn (1990), Rodrik (1990) e Pinheiro (1992). 
Eles são a base da revisão dos testes econométricos que fundamentaram a hipótese 
da superioridade do regime de comércio mais aberto. Agregaremos, de maneira 
complementar aos mesmos, uma análise mais detalhada de alguns estudos mais 
importantes neste debate. 

Havrylyshyn mostra que há uma dificuldade conceitual inicial para discutir 
a relação entre política comercial e aumento de produtividade. Em primeiro lugar, 
existe uma diferença profunda entre seguir uma política comercial voltada para 
as exportações e uma liberal em relação às importações. Contudo, mesmo se a 
discussão ficar restrita aos países que estimulam as exportações, os estudos 
comparativos devem tomar com cuidado as estimativas dos ganhos de eficiência 
baseados em estudos prévios, pois dada a diversidade de metodologias, muitas 
vêzes os resultados são disparatados. 

Entre as principais observações feitas por Havrylyshyn a partir do conjunto 
heterogêneo de estudos, reunidos na tabela 1.5 abaixo, estão, em primeiro lugar 
(Nadíri ,1972 e Chenery er alii, 1986), a importância da PTF para explicar o 
crescimento, sendo responsável em média por 500/o nos países desenvolvidos e 
33% nos em desenvolvimento. A maior parte dos estudos sobre produtividade 
não faz referência à política comercial. Mesmo naqueles onde existe esta 
preocupação, há uma grande variação nas amostras de países e mesmo entre 
periodos analisados. Ainda assim, o trabalho do BIRD ( 1987), que é paradigmático 
na defesa do crescimento liderado pelas exportações, conclui que o grupo de 
países mais aberto tem um crescimento da produtividade menor do que o dos 
grupos intermediários e apenas ligeiramente superior ao grupo menos aberto. 

Este estudo do BIRD, também é criticado por Agosin (1993), que contesta 
o critério para a classificação dos países, apenas três economias são consideradas 
"fortemente voltadas para fora" (Hong Kong, Coréia e Singapura), países com 
alta taxa de crescimento. O Chile, nos anos 1970, é considerado um país que fez 
uma transição de uma economia "fortemente voltada para dentro" para 



"moderadamente voltada para fora", em um momento onde este país fez uma 
abertura radical. Assim, a escolha da amostra parece objetivar a demonstração 
da superioridade da estratégia voltada para fora. 

TABELA 1.5 

Sumário de Estudos Selecionados sobre as Fontes do Crescimento 

GNpo de Palses e Estudo 

1. Palses Industriais 
a) Ctristensen, C~.~nmings 

e Jorgenson (1980) 
b) Kravis (1976) 
c) Nadiri (19n) 

2 Palses em Desenvolvimento 
a) Bnrton (1967) 

b) Chen (1977) 

c) Correa (1970) 

d} Elias (1978) 

e} Gaathon (1971) 

f) Hanison (1989} 

g) Kim e Park (1985) 

h) Kuo (1983) 

i} McCartlly. Hanscn e 
Kwon 

j} Pack (1984) 

k) Williamson (1969) 

I) BIRD (1987) 

Pais ou Area Principais Conclusóes 

V~ rios Cresc;mento do Produto devido ao 
aescimento de fatores, ~o da produtividade. 

VMos Falta de Comparabilidade dos Estudos 
Vários PTf respo~el por aescimento do produto: 

a) 45-56% nos Desenvolvidos e, 
b) 30-35% nos em Desenvolvimento. 

América Latina PTf nespo~el por 28% do c:rescimento, 
0% se considerada a utili:zaçao da capaàdade, 

Leste Asiático PTF nespo~el por 53% do crescimento, 
dedinando no tempo. 

América Latina PTF nespo~el por 33% do crescimento, 
alta contribuição do trabalho. 

América Latina PTf nespo~el por 30% do ae5Cimento, 
alta contribuíçao do capital, tendência de queda. 

Israel PTf ~el por 30-35% do aescimento, 
sem mudança no perlodo. 

Costa do PTf nespo~el por 30-35% do crescimento, 
Marfim sem mudança no per1odo. 
Coréia PTf baixo, especialmente nos anos 1970: 

aescto do trabalho importante; escala. muito 
importante; efe~o positivo do regime de comércio. 

Taíwan PTf ~el por~ do cres:imento. 
dedlnio rápido nos anos 1970. 

ColOmtia PTf responsável por 1S-30% do crescimento. 
maior em per1odos de abert..-a. 

Israel e Efiàência menor que nos E.U.A. devido a 
Filipinas alta proteçao. 
Filipinas PTf responsável por 30% do crescimento, forte 

eterto da utilizaçao da capacidade. 
12 Palses PTf por gNpo de palses, do menos ao mais "ori

entado para tora•: Z2.7%; 37.5%: 37.4% e 29.8%. 

Fonte: Elaborado a partir de Havrylyshyn (1990) 



Havrylyshyn mostra também que nestes estudos, o residual de Solow é maior 
nos países do sudeste asiático (maior do que 500/o) do que naqueles da América 
Latina (varia entre 25 e 30%}. Contudo, o estudo de Chen (1977) conclui que 
em Singapura e Taiwan o residual cai com o tempo, no primeiro caso de 69% 
entre 1955-60 para 44% entre 1966-70 e no segundo de 60% entre 1955-60 para 
23% entre 1966-70, o que significa uma relação negativa entre crescimento da 
produtividade e liberalização comercial, pois nos dois casos, o primeiro periodo 
é de substituição de importações e, o segundo, voltado para fora. Na Coréia, o 
residual já era elevado no periodo de substituição de importações (47% entre 
1955-60) subindo levemente no periodo de liderança das exportações (50% no 
periodo 1966-70). 

A evidência dos estudos de PTF muitas vezes é fraca ou controversa, embora, 
alguns resultados robustos existam, especialmente em comparações entre países .. 
Todavia, há muita ambigüidade nas comparações no tempo para o mesmo pais .. 
Como se pode ver na tabela 1.5, por exemplo, para a diferença das estimativas de 
Bruton e Elias referentes à América Latina. Além disso, para Bruton, o aumento 
na utilização de capacidade explica parcela significativa do resíduo. 

Dada a dificuldade de comparação entre estudos e de definir o que é um 
pais voltado para fora em termos empiricos, uma alternativa é testar as vantagens 
atribuídas a esta estratégia, como a existência de um maior mercado quando as 
exportações não são desencorajadas. Portanto, implicando em aumento da 
utilização de capacidade e de economias de escala devido à especialização. No 
que concerne à utilização de capacidade, Bruton (1967) conclui que na América 
Latina a contribuição da PTF cai a zero quando se desconta os efeitos da utilização 
e, Williamson (1969) examinando a Coréia chega à conclusão que a participação 
da PTF no crescimento cai de 36% para 8%. Page ( 1980) separa o aumento de 
eficiência em três fatores, quando examina impactos da liberalização comercial a 
nível de empresa no caso de Gana: a) correção do preço dos fatores (provoca 
aumento de eficiência de O aiS%), b) utilização plena da capacidade (acréscimo 
de 5 a 200/o) e c) eficiência técnica pura, movimento das firmas para a fronteira 
óóma de produção (aumento de 25 a 300/o). 

A análise de Havrylyshyn explicita ainda, três metodologias para medir os 
impactos da politica comercial na produtividade: a) disciplina das importações, 
provocando maior busca de eficiência (usando estudos de organização industrial), 
b) mudanças na PTF com as variações na magnitude da proteção e, c) modelos 
de equilibrio geral computáve~ para o qual existem poucos estudos. No primeiro 
caso, Murlin e Caves mostram uma relação negativa entre penetração das 
importações e lucratividade no Chile, até haver a monopolização do comércio de 
importação. Quanto aos ganhos de eficiência vinculados ao regime de comércio, 



existem os estudos de fronteira de eficiência como os de Bergsman Gá citado) 
sobre o Brasil, o de Nishimizu e Page sobre a Iugoslávia e o de Krueger e Tuncer 
Gá mencionado) sobre a Turquia, onde estes autores não encontram evidências 
que as indústrias mais protegidas devam crescer mais rapidamente. Para 
Havrylyshyn, esta última inferência é injustificada, porque na melhor das hipóteses 
ela é muito fraca e, na pior, pode ser interpretada de maneira oposta, com a 
proteção limitada e seletiva de indústrias infantes sendo bem sucedida. 

As conclusões mais fortes baseadas nesta revisão de Havrylyshyn são as 
duas seguintes, em primeiro lugar, a maior parte dos estudos (oito em nove), a 
rúvel de fuma ou setor, conclui que liberalização leva a ganhos de produtividade 
ao mover os produtores para a fronteira de eficiência e, os estudos de equilibrio 
geral computável também mostram ganhos importantes de economia de escala, 
maior competição e redução de lucros monopolísticos resultantes da liberalização. 
A segunda conclusão é que a proteção traz vantagens, ao menos temporárias, 
para indústrias infimtes. A proteção tem wn efeito deU invertido sobre a eficiência, 
irúcialmente, a proteção moderada e por tempo limitado aumenta a eficiência, 
mas, se prolongada por muito tempo leva à queda da mesma. 

A avaliação de Pinheiro (1992) coloca em questão os estudos do estilo 
realizado por Balassa e Krueger de encontrar uma relação direta entre crescimento 
de PTF e de exportações. As dificuldades existentes neste tipo de trabalho são de 
várias ordens, como os de especificação, periodos de tempo e amostras de países 
e de comparações entre países muito diferentes. No primeiro caso, de 
especificação, wn problema é dado pelo fato das exportações integrarem o Pffi, 
havendo portanto uma relação positiva, necessária, entre o crescimento de ambos. 
Relação que se aplica a qualquer componente da demanda agregada, sendo muito 
maior para o consumo do que para as exportações. Para escapar deste problema, 
Michaely e Fishlow usaram a participação das exportações no Pm como indicador 
do viés pró-exportação. Conrudo, poucas regressões apresentaram evidência de 
uma relação entre participação das exportações e crescimento do Pffi. 

O segundo problema de especificação colocado é se o crescimento do Pm 
está correlacionado com as importações e não com as exportações, já que a falta 
de divisas é um limitante do crescimento. Empiricamente, as importações (em 4 
de 6 periodos considerados) apresentaram wn maior impacto sobre a PTF do 
que as exportações. 

Finalmente, o último problema de especificação refere-se à outras variáveis 
que tem (maior) impacto sobre a PTF além da política comercial, como a 
qualificação da mão de obra, o grau de industrialização e a intervenção do governo. 
Os estudos empíricos poderiam dar margem à conclusão que as estratégias 
voltadas para a industrialização (em especial a de transformação), assim como 



com ênfase no consumo público e privado e no investimento, seriam mais bem 
sucedidas do que a voltada às export.ações. 

Entre os problemas restantes, Pinheiro destaca a heterogeneidade das 
amostras, que incluem países com diversos níveis de desenvolvimento e 
industrialização e, a questão da direção da causalidade entre exportações e 
crescimento. Quanto ao primeiro item, foi verificada uma diferença entre os países 
de renda média e baixa. Nestes últimos, as evidências empíricas (Michaely, 1977 
e Heller e Porter, 1978) apontam para uma quase inexistente relação entre 
exportações e crescimento. Ou seja, é necessário um patamar mínimo antes que 
se estabeleça alguma relação positiva entre crescimento das exportações e do 
produto. Outros estudos mostraram que, pelo menos, esta relação é mais fraca 
para os países menos desenvolvidos. 

Quanto à relação de causalidade, um estudo de Jung e Marshall (1985), 
discute os trabalhos que haviam estabelecido o empuxe exportador sobre o 
crescimento do produto (realizados por Balassa, Michaely, Williamson entre 
outros) utilizando o teste de Granger para discutir a direção da causalidade entre 
crescimento do produto e exportações. Chegam à seguinte taxi.nomia, dependendo 
da direção e do sinal da determinação)<: a) promoção de exportações, quando 
existe uma relação positiva partindo das exportações para o produto, apenas 
Indonésia, Egito, Costa Rica e Equador podem ser classificados nesta categoria; 
b) exportações reduzindo crescimento35

, a mesma situação de causalidade, mas 
com sinal negativo, abrange Africa do Sul, Coréia, Paquistão, Israe~ Bolívia e 
Peru; c) crescimento do produto gerando exportações, relação positiva, mas 
partindo do PIB, inclui Irã, Quênia e Tailândia. O mais interessante nestes 
resultados são que países como Coréia (1953-80), Brasil (1963-80) e Taiwan 
(1952-77) não suportam a hipótese de crescimento liderado por exportações. 

Entre as conclusões finais de Pinheiro, podemos destacar as seguintes: 1) o 
impacto positivo de uma orientação pró-exportações é menor do que apontam 
os estudos tradicionais (e depende do nível de renda e desenvolvimento do pais), 
2) a influência indireta das exportações, para ser efetiva, deve implicar em 
industrialização e aumento das importações (que isoladamente tem um impacto 
maior sobre o crescimento do que as exportações). 

Com certos cuidados, as conclusões principais desta ampla revisão da 
literatura podem ser compatibilizadas. Para Havrylyshyn, mesmo que a liderança 
das exportações sobre o crescimento deva ser qualificada, a maior parte dos 

(34) Ustun 37 pai#s com dados disponiveis mlrt 1950 t 198/. Dos quais a maioria dos regressões não 
permitem uma condusãc definiti>"tL 
(35) Pode-se pensar eSUI situação como o rcsultodo dt um trade-off tn/Tt expandir t:r:portoç&s t 
capacidade produtiva. 



estudos de eficiência a nível de firma ou setor, mostram a importância da abertura 
às importações para reduzir a ineficiência X e rendas de monopólio. Justifica 
também, um protecionísmo moderado e por tempo limitado como uma forma de 
promover o crescimento. De outro lado, Pinheiro conclui que os impactos 
positivos das exportações sobre o crescimento acontecem em países que já 
atingiram um determinado nível de renda, e que aproveitam o impulso exportador 
para industrializar e reduzir a limitação imposta às importações. Ou seja, ambas 
as visões podem fundamentar um esforço de substituição de importações por 
tempo limitado e como maneira de promover exportações, de um lado, e de 
outro, utilizar as importações tanto como forma de abastecimento de insumos e 
equipamentos não produzidos internamente e de disciplina sobre preços e eficiência 
interna. 

Estas mesmas conclusões podem encontrar reforço em estudos que analisam 
a experiência bem sucedida dos países asiáticos. Autores como Amsden (1989), 
Westphal (1990), Pack e Westphal (1986), Rodrik (1990) e BIRD (1993)36 

analisando o desenvolvimento na Coréia e de maneira geral do sudeste asiático, 
reconhecem a importância de políticas industriaís seletivas para incrementar a 
competitividade nestes países. No caso da Coréia, onde a intervenção foi bastante 
acentuada, os exportadores tinham penníssão para importar livremente os insumos 
que necessitassem, já no mercado interno, se pennítia, seletivamente a promoção 
de indústrias infantes, com instrumentos que claramente distorciam preços como 
tarifas de importação de maís de 100%, lei de similar e conteúdo nacional nos 
produtos. Contudo, esta proteção era concedida por tempo limitado e, apenas 
em casos excepcionais (de perda de competitividade) havia a possibilidade de 
um setor retornar à lista dos setores muito protegidos. Não se fazia tal exceção 
para o caso de empresas específicas que falhassem, aproveitando deste modo, a 
disciplina das importações. 

4. Os Resultados do Debate sobre a Estratégia de Desenvolvimento 

A partir da discussão dos argumentos e da evidência empírica sobre os 
efeitos dos regimes de política de comércio exterior sobre o desenvolvimento, é 
possível avaliar a contribuição de cada interpretação. A defesa da substituição de 
importações como núcleo do processo de industrialização, ressalta que a proteção 
do mercado para os produtores domésticos possibilita ganhos dinâmicos como: 
a) acumulação de fatores de produção em quantidade e qualidade, b) esgotamento 

(36) Embora. é claro. com diferenças de énfase. enquanto o BIRD n:ssallll a importância dos fundamentos. 
equilibrio mat:roeconõmico. e jonnJJção de capillll humano. Amsden reforça a intervenção eslllllll, que 
acer/ll c<Jiocando os preços "~ados" e a liderança doEstlldo. impedindo o rent scelcing. 



das economias de escala relativamente ao tamanho dos mercados domésticos e 
c) aproveitamento da complementaridade entre bens seja no lado produtivo como 
no consumo. Os problemas implícitos nesta estratégia de desenvolvimento, como 
vimos, são: I) a realização dos ganhos mencionados depende do tamanho do 
mercado doméstico, que limita as vantagens de escala, de complementaridades e 
da acumulação de fatores; 2) a evolução no tempo do crescimento da PTF em 
ambiente protegido tem a forma de "U" invertido, motivado pela falta de 
competição das importações, que sanciona ineficiência e rendas de monopólio; 
3) quando a estratégia proteciorústa não compensa o viés anti exportação, reduz 
o crescimento pela restrição às importações e, diminui a capacidade de responder 
a choque externos. 

De outro lado, a defesa do livre comércio irúcialmente se apoiava na 
existência de ineficiências alocativas estáticas trazido pelo proteciorúsmo. 
Entretanto, o argumento baseado nas vantagens comparativas estáticas (função 
da dotação de fatores), não foi suficiente para descartar os ganhos dinâmicos 
trazidos pelo processo de industrialização. Posteriormente, a posição mais liberal 
passou a afirmar que os ganhos dinâmicos são mais estimulados na estratégia 
voltado para fora, do que no protecionismo, em razão de: a) exportações permitem 
baixar custos devido à produção em larga escala, já que o tamanho do mercado 
doméstico não é um limitante à expansão da produção industrial37

; b) maior 
utilização do trabalho não qualificado para uma mesma taxa de acumulação de 
capital fisico e humano; c) maior grau de eficiência interna e flexibilidade 
empresarial, devido à competição mais intensa e; d) menor restrição cambial ao 
crescimento, que perrrúte o aparecimento de atividades que utilizam insumos 
com diversidade e qualidade não produzidos no país. Neste caso, as criticas 
apontadas são: I) a identificação entre regime voltado às exportações com uma 
situação próxima ao livre comércio é inadequada, os países mais bem sucedidos 
na estratégia voltada para fora praticaram o proteciorúsmo e foram muito 
intervenciorústas; 2) a proteção moderada e por tempo limitado, por sua vez, 
aumenta a eficiência e traz vantagens para as indústrias infantes; 3) o impacto 
positivo de uma orientação pró-exportações depende do pais atingir previamente 
um determinado nível de desenvolvimento industrial. 

De modo que, repassadas estas evidências, é possível mostrar o dinamismo 
trazido por uma fase temporária de industrialização de substituição de 
importações. De outro lado, é inegável que o acúmulo de distorções que o 
protecionismo gera, tornando-se um impecilho ao crescimento futuro. Note-se 

(37) N<> caso do pr<>tLci<>nism<>. <> Ulmanno do mercado provoca Ulmbém um mai<>r cwto na produção de 
insumos e componentes. d~vido à verticaliuzção uctssiva e à não especializ.ofão. 



que compreensão de quais sejam os fatores dinâmicos de desenvolvimento: 
acumulação de fatores qualificados e rendimentos crescentes de escala, que 
dependem de tamanho de mercado, é comum às estratégias de promoção de 
exportações e de substituição de importações. Existem divergências sobre como 
superar a restrição cambial para importar e na ênfase atribuída ao processo 
competitivo como estimulo à eficiência. 

Para discutir os estímulos ao crescimento gerados pelas estratégias de 
desenvolvimento, em particular da substituição de importações, um fator deve 
ser ressaltado: o tamanho de mercado. Já nos anos 1950, a teoria de 
desenvolvimento econômico, colocava o aproveitamento das complementaridades 
e das economias de escala, como fundamentais para permitir a industrialização. 
Um trabalho de Murphy, Shleifer e Vishny (1989), formalizou o big push de 
Rosenstein Rodan, mostrando como através da coordenação, uma política 
adequada poderia promover o aumento de produtividade e bem estar (vide 
Krugman, 1992 )38, viabilizando investimentos para os quais, inicialmente, a 
demanda não permitiria plantas com escala mínima de eficiência. 

Também examinando a relação entre produtividade e tamanho de mercado, 
Krugman (1990) mostra que uma política protecionista pode ser um estimulo à 
exportação. Para tal, ele considera três modelos onde a garantia de mercado 
incrementa a produtividade devido a: 1) economias de escala estáticas, 2) curva 
de aprendizado (lei de Kaldor), 3) investimentos em P&D, usando um modelo 
que é uma forma de patent race (vide Tirole, 1988) onde "o investimento em 
P&D tem um efeito nos lucros que é proporcional às vendas esperadas" (Krugman, 
1990: 193). 

De modo oposto, pod~se colocar que um mercado restrito reduz o incentivo 
à inovação e maior produtividade. Além disso, um mercado pequeno em uma 
situação de proteção, impõe um desestimulo adicional à inovação, que é a 
formação de oligopólios com baixa contestabilidade (possibilidade de entrada de 
novas empresas), e portanto, reduzido grau de rivalidade. Assim, a relação de 
"U'' invertido entre produtividade e proteção, é compatível com a variação do 
tamanho de mercado: inicialmente, a proteção garante mercado para a indústria 
doméstica, estimulando a implantação do setor industrial com aumento da 
produção e produtividade, posteriormente, quando a capacidade produtiva das 
empresas se aproxima do tamanho potencial do mercado interno, os estímulos à 
inovação diminuem e, as restrições à entrada se tomam mais limitantes, facilitando 
a formação de "conluios tácitos" e reduzindo o grau de competição no setor. 

(38) Krugman estende o me.smo mecanismo para a visão de ''linkages •· de Hirschman, a difermça é que 
em vez de um problema de coordenação colocado para toda a economia, ele é circun.scrito a um comple:w 
indllStrial. 



A magnirude do mercado global em um regime baseado na proteção, por 
sua vez, depende do tamanho do país e das sucessivas ondas de investimentos de 
substituição de importações, aproveitando os backward linkages. Esta visão da 
dinâmica do processo de industrialização de substituição de importações, foi 
colocada por Hirschman ( 1968) para a América Latina e, utilizada por Fish!ow e 
Bonelli e Malan (1992) para o caso brasileiro. Consideram que este é um processo 
cíclico, devido aos investimentos com características de indivisibilidade e 
complementaridade, mas não estagnacionista. 

Entretanto, é dificil perceber quais os incentivos ao crescimento que esta 
estratégia pode gerar, depois que os investimentos baseados em /inkages se 
esgotam e, o tamanho do mercado interno se torna um limite à expansão da 
demanda. Adicionalmente, o baixo grau de rivalidade nas estruturas oligopólicas 
em economias fechadas, implicam também um baixo incentivo à inovação. 
Portanto, em nossa opinião, é possível concluir a partir destas feições que a 
perda de dinamismo da industrialização de substiruição de importações é inevitáveL 
após um período onde estimula o crescimento e a acumulação de fatores 
produtivos. De modo que, o sucesso da política de comércio exterior depende 
menos de uma escolha entre caminhos antagônicos, regime voltado às exportações 
versus substituição de importações, mas da capacidade de fazer mudanças no 
período adequado, impedindo que os retornos iniciais do protecionismo venham 
a tornar rigida a política econômica, provocando distorções que superem estes 
ganhos. 
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