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EPÍGRAFE 

 

  

“Don’t do as the English tell you to do, do as the English did” 

(American Maxim of the 1820s – Erik Reinert, 2008)  

 



 

 

RESUMO 

 

 

Com base na análise histórica do processo de desenvolvimento dos Países Atualmente 

Desenvolvidos (PADs), são debatidas as condições necessárias para que os Países 

Industrializados em Desenvolvimento (PIDs) possam completar seus catching ups no século 

XXI. Nesse sentido, dado que esses países já se industrializaram, mas ainda não atingiram os 

mesmos padrões de produtividade dos PADs, eles precisarão contar com Estados 

Desenvolvimentistas (EDs) que promovam o equilíbrio das suas condições de competição de 

modo a possibilitar seus desenvolvimentos econômicos. Isso deve incluir, primeiro, a 

promoção de sofisticação produtiva, principalmente por meio da provisão de incentivos ao 

P&D. Segundo, a garantia da estabilidade dos preços macroeconômicos, especialmente da 

taxa de câmbio, de modo a conter a sobrevalorização de suas moedas que restringe o acesso à 

demanda por empresas produzindo no estado de arte internacional. Terceiro, a consideração 

das circunstâncias internacionais criadas pelo capitalismo financeiro-rentista, no qual o 

liberalismo continua como mainstream econômico. 

  

Palavras-chave: Catching Up; Estado Desenvolvimentista; Novo Desenvolvimentismo; 

Sofisticação Produtiva. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

By analyzing the history of the development process of the Now-Developed Countries 

(NDCs), we investigate the conditions needed so that the Industrialized Developing Countries 

(IDCs) could complete their catching ups in the 21st century. The supported hypothesis is that 

since these countries have already a high level of industrialization but have not reached the 

same productivity levels of the NDCs yet, they should have Developmental States (DSs) to 

promote an equalization of their conditions of competition. This should include, firstly, the 

promotion of their productive sophistication, mainly through the provision of incentives 

to R&D. Secondly, the safeguard of the stability of the macroeconomic prices, especially that 

of the foreign exchange rate to constrain the overvaluing of their currencies that restrict the 

access to real demand of enterprises producing in the international state of art. Thirdly, the 

consideration of the international circumstances created by the financial-rentier capitalism, in 

which liberalism remains as the economic mainstream.   

  

Keywords: Catching Up; Developmental State; New Developmentalism; Structural Change. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1. Aporte teórico  

 

 

A história do capitalismo pode ser compreendida em termos de diferença em 

produtividades entre os países. Isso tanto é verdade que enquanto há 250 anos a diferença de 

produtividade por trabalhador entre o então país mais rico e o mais pobre era de cerca de 5 

para 1, ao final do século XX essa diferença saltou para cerca de 400 para 1.  Apesar de haver 

predomínio dessa tendência de divergência de longo prazo entre economias, alguns países 

foram capazes de, em diferentes períodos e regiões, alcançar os níveis de produtividade e o 

padrão de vida dos países mais desenvolvidos à época (FAGERBERG; GODINHO, 2003). 

Em outras palavras, foram capazes de completar seus processos de catching up que, em geral, 

coincidiram temporalmente com o período de suas industrializações1, e atualmente fazem 

parte do grupo dos chamados Países Atualmente Desenvolvidos (PADs).   

Grande parte da literatura contemporânea sobre catching up tende a analisar por 

quais razões os PADs conseguiram se desenvolver e se diferenciar dos demais países do 

mundo, que, em conjunto, costumam ser chamados de Países Em Desenvolvimento (PEDs). 

Ainda que relevante, essa comparação apresenta diversas limitações, estando a principal delas 

relacionada à heterogeneidade inerente a este grupo de Estados-nação que abarca desde 

pequenas economias pouco ou nada industrializadas, até países que já são relativamente 

modernos. Desse modo, alguns países, doravante chamados de Países Industrializados em 

Desenvolvimento (PDIs), foram capazes de se industrializar, mas não chegaram a alcançar 

padrões de produtividade e de bem-estar para fazer parte do grupo dos PADs.   

Logo, parece razoável supor que ainda seja possível que os PIDs alcancem os 

PADs, mas que, diante da tendência de divergência entre economias, isso só acontecerá se 

houver atuação do Estado no sentido de promover o desenvolvimento. Além disso, a análise 

                                                 
1 Nesse sentido, é importante observar que ““The “catch-up” question should be seen as distinct from the 

discussion of “convergence”, although the two issues partially overlap. “Catch-up” relates to the ability of a 

single country to narrow the gap in productivity and income vis-à-vis a leader country, “convergence” to a 

trend towards a reduction of the overall differences in productivity and income in the world as a whole.”  

(FAGERBERG, GODINHO, 2003, p.2).  
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histórica demonstra que a industrialização foi condição necessária, mas insuficiente para 

promover o catching up. Para analisar estas e outras questões, propomos o presente trabalho.  

 

2. Aporte Metodológico  

 

 

O objetivo do presente trabalho é compreender, tendo como principal aporte 

teórico o Novo Desenvolvimentismo, quais condições precisam ser asseguradas para que os 

Países Industrializados em Desenvolvimento (PIDs) possam fazer seu catching up no século 

XXI. Nossa hipótese é que os governos desses países precisarão promover a equalização das 

condições de competição, de modo a possibilitar a sofisticação produtiva, o que deve incluir a 

adoção de políticas industriais e de incentivo à inovação, a garantia do equilíbrio dos preços 

macroeconômicos, sobretudo da taxa de câmbio, e a consideração do novo contexto 

internacional criado pelo capitalismo financeiro-rentista.  

O interesse por esse tema se justifica pelo fato de apesar desse grupo de países ter 

completado sua industrialização - o que era visto pelos estruturalistas como Celso Furtado 

como meio de superar o subdesenvolvimento - não terem logrado alcançar patamares de 

produtividade e bem-estar semelhantes aos dos PADs.  A presente dissertação de Mestrado 

em Administração Pública e Governo coloca-se como tentativa de responder de alguma 

maneira essas e outras questões com as quais a autora se deparou antes e ao longo deste curso, 

no qual teve contato com novas teorias, como a de catching up, que inclui obras como as de 

Erik Reinert e  Ha-Joon Chang, e a do Novo Desenvolvimentismo, com diversos estudos de 

Luiz Carlos Bresser Pereira.  

Estruturamos o presente trabalho em três capítulos, intitulados, “Sofisticação 

Produtiva e Catching Up”, “Estado Desenvolvimentista e Catching Up” e “Capitalismo 

Financeiro-Rentista e Catching Up”. Em “Sofisticação e Catching Up”, analisamos como os 

PADs fizeram seu catching up, sobretudo, por meio da emulação de políticas protecionistas e 

do investimento em inovação, para avaliar em que medida isso continua sendo compatível 

com o processo de sofisticação produtiva. Já em “Estado Desenvolvimentista e Catching Up”, 

destacamos a relevância dos Estados Desenvolvimentistas (EDs) e das coalizões de classe 

desenvolvimentistas na promoção de outras políticas de curto e longo prazo que garantam a 

acumulação de capital, sendo a principal delas a política cambial, capaz de assegurar o 

controle da tendência de sobrevalorização cíclica e crônica das moedas de muitos PIDs. 
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Finalmente, em “Capitalismo e Catching Up”, analisamos as principais questões relacionadas 

ao contexto internacional que devem ser levadas em consideração por qualquer ED que vise 

desenvolver uma estratégia de alcance, como o predomínio do liberalismo como mainstream 

econômico, o processo de globalização e os arranjos internacionais atualmente mais 

relevantes.  

Enquanto escola de pensamento, o novo desenvolvimentismo apresenta uma nova 

e apurada abordagem teórica que se mostra especialmente adequada para a análise de PIDs, 

que já completaram sua industrialização, mas não o seu catching up, e, por isso, será a 

principal lente teórica do presente trabalho.  Nesse sentido, destaca-se, por exemplo, o fato 

dessa teoria demonstrar que a teoria keynesiana é insuficiente para explicar a economia desses 

países, visto que não levar em consideração algumas de suas especificidades, em especial a 

tendência de sobrevalorização de longo prazo de suas taxas de câmbio. Além disso, essa 

escola de pensamento reconhece que parte da teoria estruturalista não é mais compatível com 

a realidade hodierna destas economias, justamente pelo fato dos PIDs já serem países 

industrializados, de modo que ideias relacionadas ao argumento da indústria nascente já não 

se mostram compatíveis para a promoção do desenvolvimento (BRESSER-PEREIRA; 

OREIRO; MARCONI, 2016).  

Adotamos o método histórico-dedutivo, em que se tenta fazer generalizações a 

partir da observação do histórico e da realidade econômica (BRESSER-PEREIRA, 2009a; 

CHANG, 2003). Esse método   

não se restringe a compilar e catalogar fatos históricos (...). Pelo contrário, exige 

uma busca persistente de modelos históricos, a construção de teorias que os 

expliquem e a aplicação dessas teorias a problemas contemporâneos, ainda que sem 

deixar de levar em conta as circunstanciais alterações tecnológicas, institucionais e 

políticas  (CHANG, 2003, p. 18). 

Além disso, sua adoção evidencia nossa opção teórico-ideológica, já que enquanto 

a heterodoxia, na qual se incluem autores que nos inspiram como John Maynard Keynes, Raul 

Prebisch, Celso Furtado, Luiz Carlos Bresser Pereira, Erik Reinert e Ha Joon Chang, em geral 

adota o método histórico-analítico, a ortodoxia costuma utilizar o método hipotético-dedutivo, 

por acreditar, erroneamente, que seria possível  explicar e prever o comportamento dos 

agentes econômicos como se economia fosse uma ciência exata.   

Iniciamos nossa pesquisa com uma revisão teórica, que incluiu a identificação de 

padrões e grupos dentro do campo. Essa revisão bibliográfica foi inicialmente centrada em 

conceitos, que foram agrupados nos temas de cada capítulo e em seus respectivos subtemas. 
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(Tabela 1). Após cada leitura, fizemos fichamentos que incluíram, em sua maioria, resumos e 

atribuição de palavras-chaves com o objetivo de facilitar a posterior sistematização de 

conteúdo. Usamos como principais critérios para a escolha de artigos seus autores (por suas 

correntes teóricas e renome), a recomendação feita em outros artigos lidos, o ano de 

publicação (dos mais recentes para os mais antigos); a qualificação da revista em que o artigo 

foi publicado (priorizando a A1, A2, e assim sucessivamente); o campo da revista em que o 

artigo foi publicado (que deve ser preferencialmente economia, ciências humanas ou ciências 

sociais).  

 

Tema Subtema Leituras 

Novo 

Desenvolvimentismo 

Microeconomia 

BRESSER-PEREIRA (2009a); BRESSER-PEREIRA, 

OREIRO, MARCONI (2016) 
Macroeconomia 

Economia Política 

Sofisticação Produtiva 

Catching Up 
AMSDEM (1989); FAGERBERG, GODINHO, (2003); 

CHANG (2003); RESSER-PEREIRA (2017); BRESSER-

PEREIRA, NASSIF, FEIJO (2016); CHANG (2009); 

EVANS (1995); FERRAZ, GUTIERRE, CABRAL (2014); 

GERSCHENKRON (1962); JOHNSON (1982); OHNSON, 

OSTRY, SUBRAMANIAN (2007); MARCONI (2015); 

MARCONI, ROCHA, MAGACHO (2016); NELSON, KIM 

(2005); NELSON (2005); REINERT (2008), RODRIK 

(2007); SILVA, FILHO, KOMATSU (2016); SOUZA, 

BASTOS, PEROBELLI (2010); WADE (1990) 

Inovação 

Indústria e Serviços 

Estado 

Desenvolvimentista 

Estado Desenvolvimentista BRESSER-PEREIRA (2012); BRESSER-PEREIRA 

(2016a); BRESSER-PEREIRA (2016b); BRESSER-

PEREIRA (2017c); EVANS (1993): EVANS (1995); 

EVANS (2008); JOHNSON (1982); JOHNSON, OSTRY, 

SUBRAMANIAN (2007); KOHLI (2012); MAZZUCATO 

(2013); NELSON, KIM (2005); NELSON (2005), VEBLEN 

(1915); WADE (1990) 

Coalizões de Classe 

Funções do Estado 

Capitalismo 

Financeiro-Rentista 

Liberalismo Econômico BRESSER-PEREIRA (2009a); BRESSER-PEREIRA 

(Z017b); CHANG (2003); CHANG (2007); COZENDEY 

(2013); FLASHBECK (2010);  HELD (1999); HELD, 

MCGREW (2007); PIKETTY (2014); REINERT (2008); 

THORSTENSEN (1998); TORRES (2017); 

Globalização 

Instituições e Arranjos Int. 

Desenvolvimento 

 

Desenvolvimento Econômico 

BRESSER-PEREIRA (1962); DILLARD (1948); FONSECA 

(2014); PIKETTY (2014); POLANYI (1944); SEN (2000); Desenvolvimento Humano 

Desigualdade 

Tabela 1 - Organização de Revisão Bibliográfica 
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2 SOFISTICAÇÃO PRODUTIVA E CATCHING UP  

 

 

Grande parte da literatura contemporânea sobre o catching up analisa os meios 

utilizados por países que já se desenvolveram como ponto de partida para a discussão de 

como as demais nações deveriam se desenvolver (CHANG, 2003; REINERT, 2008). Em 

geral, essas teorias apresentam uma ideia comum de que os PADs teriam emulado para se 

desenvolver, isso é, teriam reproduzido determinadas práticas adotado por nações em um 

patamar superior de desenvolvimento. Essa emulação, entretanto, não consistiria em uma 

cópia indiscriminada, mas em uma tentativa de tirar lições do êxito desses. Concordando com 

validade dessa teoria, buscamos identificar quais foram as práticas mais adotadas pelos PADs 

em seu processo de catching up.   

Seguindo a lógica adotada por esses autores, seria razoável supor que também os 

PIDs deveriam se valer dessas mesmas políticas para conseguirem fazer seu catch up, mas, 

como veremos, esses países apresentam uma especificidade que torna seus processos de 

emulação mais limitados, a saber, o fato de, apesar de não serem ainda desenvolvidos, já 

serem países industrializados. Por conta disso, veremos que políticas protecionistas, 

inspiradas no “argumento da indústria nascente” já não são mais compatíveis com essas 

economias, de modo que esses países devem, de maneira geral, restringir sua política 

industrial à promoção de segmentos intensivos em tecnologia.   

Além disso, constataremos que embora o setor de manufaturas continue sendo o 

mais importante para o desenvolvimento, atualmente alguns segmentos do setor de serviços 

também são capazes de promover a sofisticação das economias. Por isso,  é mais adequado, 

como proposto pela microeconomia do Novo Desenvolvimentismo, pensarmos em 

crescimento ou desenvolvimento econômico como sofisticação produtiva, ou seja, como um 

processo de acumulação de capital e de aumento da produtividade, que  promove a elevação 

da renda per capita e a melhoria dos padrões de vida da população e resulta no 

direcionamento da produção para os setores que geram maior valor adicionado por 

trabalhador (MARCONI, 2015). 

Conforme trabalhadores se tornam progressivamente mais produtivos, passam a 

gerar maior valor adicionado e, com isso, recebem salários mais elevados (já que salário real 

deve ser igual à produtividade marginal do trabalho), o que leva a aumentos da renda per 

capita e, portanto, proporciona a melhoria no padrão de vida da sociedade. Além disso, como 

esses trabalhadores são também consumidores, à medida que ganham mais, a demanda por 
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bens e serviços de maior qualidade também se expande. Desse modo, além de mudanças do 

lado da oferta da economia, há também variações significativas do lado da demanda, o que 

cria um círculo virtuoso de crescimento e de sofisticação produtiva (MARCONI, 2015). 

Após essa breve introdução, revisaremos a literatura acerca do catching up dos 

PADs para mostrar como esses emularam, sobretudo, políticas protecionistas e de promoção 

da inovação, evidenciando o papel dos EDs não apenas como indutores da inovação, mas 

como seus principais agentes promotores. Em seguida, veremos como um potencial processo 

de alcance dos PEs se diferenciaria do realizado pelos PADs, tanto pelo fato desses países já 

serem industrializados, como pelo fato deles se depararem com uma estrutura produtiva 

diferenciada, que apresenta expansão crescente do setor de serviços.   

 

 

2.1 Emulação como Meta-Estratégia: O Caso dos PADs  

 

 

 

  Apesar de em geral o capitalismo estar promovendo ao aumento progressivo das 

desigualdades entre economias, alguns países foram capazes de, em diferentes períodos e 

regiões, alcançar níveis de produtividade e bem-estar semelhantes aos apresentados pelos 

países mais desenvolvidos à época. Por isso, uma parcela da literatura sobre desenvolvimento 

econômico passou a analisar especificamente a temática do catching up. As primeiras 

contribuições nesse sentido foram dadas por Veblen (1915), Gerschenkron (1962) e outros 

autores primordialmente europeus que tiveram como principal objeto de estudo o catching up 

alemão, realizado no pré-Primeira Guerra Mundial, enfatizando, sobretudo, o papel das 

instituições e das políticas adotadas para a promoção do desenvolvimento.  

Uma segunda corrente de autores, como Johnson (1985), Amsdem (1989) e Wade 

(1990), passou a estudar o fenômeno do rápido processo de desenvolvimento de países 

asiáticos, durante a segunda metade do século XX, notadamente Japão e Coreia do Sul, como 

catching up, destacando a relevância de seus EDs como principais agentes promotores do 

desenvolvimento. Finalmente, estudos mais recentes têm tentado fazer generalizações não 

sobre um país/grupo de países ou período específico de tempo, mas sobre as tendências de 

divergência/convergência entre os diferentes países época (FAGERBERG; GODINHO, 

2003). 
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Enquanto parte dos autores, como Abramovitz (1986), têm enfatizado a relevância 

da inovação nesse processo, outros destacam a importância do estudo a partir da análise 

histórica do que os países os PADs fizeram no passado como meio de entender como PEDs 

podem se desenvolver, como Ha-Joon Chang e Erik Reinert. A análise histórica do catching 

up dos PADs indica que todos esses países, de alguma forma, parecem ter emulado. Isso não 

significa, porém, que eles tenham meramente reproduzido o que já havia sido feito em 

economias mais sofisticadas, e sim “tirado lições” e adaptado estratégias que parecessem 

interessantes para a promoção dos seus projetos de desenvolvimento.   

A emulação incluiu pesquisas agrícolas; a concessão de terras para aumento de 

produtividade; investimentos em infraestrutura; a formação de monopólios a tentativa de 

arrefecer o poder das classes agrícolas; a criação de incentivos ficais, crédito facilitado e 

sistema de bonificações especiais para poucos setores, escolhidos como relevantes; o 

investimento em educação; a proteção de conhecimento via patentes; a diversificação do setor 

das manufaturas, que promove ganhos de sinergia (REINERT, 2008); e o equilíbrio de preços 

econômicos, inclusive da taxa de câmbio (BRESSER-PEREIRA, 2017a). Contudo, a análise 

da história dos PADs indica que as práticas adotadas parecem ter sido o uso de políticas 

protecionistas e o investimento em tecnologia.   

As políticas protecionistas têm como base conceitual o “argumento da indústria nascente”, de 

List (1841)2, que propôs “que em face dos países desenvolvidos, os mais atrasados não 

conseguem desenvolver novas indústrias sem a intervenção do Estado, principalmente por 

meio de tarifas protecionistas” (CHANG, 2003, p. 14). Entre as diferentes políticas 

industriais, podemos citar: a concessão de subsídios; a utilização de tarifas e de outras 

barreiras à importação; as quotas de importação; a regulação doméstica diferenciada para 

produtos estrangeiros; a regulação; a adoção de políticas para a garantia de economias de 

escala; a regulação da importação de tecnologia; a regulação de investimento estrangeiro 

direto; a exigência de capacitação de profissionais a determinadas empresas; a promoção das 

exportações; a alocação de reservas cambiais; e a atuação do Estado como um capitalista 

tomador de risco que investe em empresas incubadoras de alta tecnologia (CHANG, 2009). 

 Apesar de a Grã-Bretanha ser geralmente pensada como exemplo de Estado Liberal, 

sua história evidencia que esse país também contou com um ED, em princípio, protecionista e 

serve de exemplo para a compreensão das estratégias adotadas por, virtualmente, todos os 

                                                 
2 Em verdade, diversos autores evidenciam que o verdadeiro “pai” do argumento da indústria nascente foi o 

americano Alexander Hamilton. Foi List que, entretanto, acabou se tornando mais conhecido pela difusão dessa 

teoria na Europa e no mundo. 
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PADs que se desenvolveriam nos séculos subsequentes.   Ainda no início da modernidade, a 

Grã-Bretanha era uma ilha relativamente atrasada que até o início do século XVII “importava 

tecnologia” e exportava lã - em sua maioria bruta (CHANG, 2009). Destarte, assim como 

todos os países que a sucederam, a Inglaterra acabou por emular regiões que à época eram 

mais prósperas do que a nação insular: Veneza e Holanda. Pobres em recursos naturais, essas 

regiões haviam se especializado precocemente na produção de bens manufaturados 

exportáveis e logo adquiriram o monopólio de matérias-primas muito valorizadas à época 

para poderem enriquecer, a saber, sal e peixes, respectivamente (REINERT, 2008).  

Assim, no século XVI, depois de passar uma temporada na Holanda, Henrique 

VII teria percebido a importância das manufaturas e iniciou um processo de intervenção 

estatal com adoção de políticas protecionistas deliberadas, que anos depois transformariam a 

Inglaterra na maior fabricante de lã da Europa e criariam as bases para que o país fosse o 

primeiro a passar por uma revolução industrial. Essa política incluiu, inicialmente, medidas 

como a identificação de lugares adequados para construção de manufaturas, a importação de 

expertise holandesa e o aumento de tarifas de exportação de lã bruta – que chegou, em alguns 

períodos a representar a proibição dessa exportação4 (CHANG, 2003). Foi somente no 

começo do século XVIII, quando o país já era altamente competitivo, que os ingleses 

passaram a, progressivamente, se tornar mais liberais. Nesse sentido, “successful industrial 

protection thus carries the seeds of its own destruction: when successful, the protection that 

was initially required becomes counterproductive.” (REINERT, 2008, ebook). Assim, aos 

poucos a Grã-Bretanha passou a não apenas a adotar políticas liberais, mas também a 

defender - ou impor, no caso de suas colônias e protetorados – a abertura comercial não por 

acreditar que isso seria benéfico aos demais países, mas para atender a seus próprios 

interesses de nova economia competitiva.   

Fica claro, portanto, que mesmo a primeira nação a ter feito sua revolução 

industrial emulou e se valeu de políticas protecionistas para se desenvolver. Posteriormente, o 

mesmo aconteceria com a maioria dos países que fizeram seu catching up ao adotar o modelo 

inglês, ou seja, ao emularem suas estratégias de desenvolvimento. Nesse sentido,   

The fundamental principles of Henry VIPs economic policy toolbox have, since then, 

been mandatory ingredients in the economic policies of all countries that have 

worked their way up from poverty to wealth. The exceptions to this rule are few 

(REINERT, 2008, ebook)  

                                                 
4 Adotou-se um modelo gradualista, em que o governo aumentava as tarifas conforme a indústria se expandia e, 

com ela, a demanda por lã. O contrário também foi colocado em prática, isso é, em momentos de alta oferta de 

lã, baixava-se temporariamente as tarifa (CHANG, 2003). 
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Isso tanto é verdade que também os Estados Unidos da América (EUA), que atualmente são 

considerados o principal exemplo de país liberal, adotaram, como havia feito a sua pátria 

fundadora, um discurso liberal combinado com práticas protecionistas. Uma particularidade 

do caso norte-americano reside no fato de, desde sua fundação, ter havido uma disputa por 

dois modelos de desenvolvimento, um agrário-exportador, que defendia a facilitação do 

comércio internacional, e outro pró-indústria, que sustentava a adoção de política 

protecionista. A vitória deste modelo durou, pelo menos, até o chamado “interlúdio liberal” 

(1913-1929) norte-americano. Entretanto, os EUA nunca chegaram a ser tão liberais como a 

Grã-Bretanha (CHANG, 2003). 

Além disso, para manterem a hegemonia econômica conquistada na primeira 

metade do século XX, os EUA fizeram grandes investimentos em inovação. A inovação 

tecnológica, que pode ser definida como "a pioneering activity, rooted primarily in a firm’s 

internal competencies, to develop and introduce a new product to the market for the first 

time" (NELSON; KIM, 2005, p. 5), é fundamental ao promover o aumento progressivo da 

produtividade, que torna possível que haja sofisticação produtiva. Dessa forma, os EUA e 

outros países que lograram concluir seu alcance o fizeram “not (…) by merely imitating the 

more advanced technologies already in use in the leading country, the UK, but by developing 

new ways of organizing production and distribution, e.g., by innovating (Freeman and Soete 

1997, Freeman and Louçã 2001)” (FAGERBERG; GODINHO, 2003). 

A análise histórica do processo de catching up da Coreia do Sul evidencia a 

centralidade do incentivo ao setor de inovação no processo de desenvolvimento. O país que é, 

provavelmente, o caso mais notável de país que conseguiu se desenvolver tardia e 

recentemente,   

managed to change their position in the world economic hierarchy, moving from 

“underdeveloped” to “developed” in the course of two generations. This kind of 

shift is not only unprecedented among 20th century developing countries, but 

exceptional even in a broader context that includes the historical experience of 

Europe and the Americas (EVANS, 2008, p. 6) 

Para tanto, o país contou com um Estado Desenvolvimentista que promoveu uma sofisticação 

produtiva por estágios, de modo que o país foi transferindo, progressivamente, mão de obra de 

setores menos produtivos para os mais produtivos. Isso envolveu não apenas aumentos na 

produtividade do capital físico, mas também do capital humano.    

A primeira fase de industrialização planejada do país, que aconteceu, sobretudo, 

na década de 1960, foi possibilitada pela adoção de um plano de substituição de importações, 
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que possibilitou que em uma década o país produzisse perucas, brinquedos, madeira 

compensada, cimento, fertilizantes e fibras sintéticas (que melhoraram a qualidade dos têxtis, 

elevando a sua rentabilidade). Já na década de 1970, o governo passou a priorizar a indústria 

pesada, de modo que até o final da década os sul-coreanos já apresentavam industrial naval e 

siderúrgica sofisticada para a época. Houve, então, uma nova onda de substituição de 

importações que tornou possível a produção de automóveis e, posteriormente, de eletrônicos5 

(AMSDEM, 1989), de modo que, em meados dos anos 1980, a Coreia do Sul já contava com 

indústria autônoma intensiva em tecnologia que produzia artigos como computadores, chips 

de memória, aparelhos eletrônicos e automóveis para exportação (NELSON; KIM, 2005).  

Assim, ao longo de seu processo de industrialização, a Coreia do Sul, como outros 

países do Leste Asiático, se diferenciou de outros PEDs, como Brasil e Turquia, não apenas 

por ter completado sua industrialização, mas por ter concluído seu catching up pelo fato de ter 

passado a produzir tecnologia de maneira autônoma, mas isso somente foi possível pelo fato 

desses países terem contado com EDs fortes, que reconheciam a importância de investimentos 

em tecnologia para o desenvolvimento e autonomia local. É disso que trataremos na próxima 

seção.   

 

 

 

2.2  Estado Empreendedor: O Verdadeiro Responsável pela Inovação  

 

 

A análise do caso coreano não apenas comprova a relevância não apenas da 

inovação tecnológica, mas também do Estado Desenvolvimentista (ED) neste processo. Nesse 

sentido, com exceção da década de 1950, que abriu o processo industrialização coreano e 

durante a qual grande parte das industrias estavam ainda sob controle internacional, todas as 

grandes mudanças na diversificação industrial que ocorreram no país foram instigadas pelo 

Estado, que manteve, por exemplo, empresas de setores que não auferiam lucro mas que eram 

considerados fundamentais no processo de sofisticação produtiva  (AMSDEM, 1989). Além 

disso, o “Big Push” para transformação da indústria leve para pesada também foi promovido 

pelo setor público, que, por exemplo, idealizou a criação do primeiro grande estaleiro 

nacional. Finalmente, foi o Estado que criou a base para uma nova onda de substituição de 

                                                 
5 Na verdade, o governo sul-coreano já estava investindo em eletrônicos há décadas, de modo que: “the 

government had been promoting the domestic electronics industry as one of the nation’s key sectors for almost 

two decades. As early as January 28, 1969, the Electronics Industry Promotion Law was enacted to stimulate 

investments in assembly operations of black-and-whita televisions” (AMSDEM, 1989, p.82).    
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importações que possibilitou que a Coreia do Sul terminasse o século XX produzindo, de 

maneira autônoma, bens sofisticados como chips (AMSDEM, 1989) e apresentando uma 

pauta de produção e exportação notavelmente diversificada.   

De maneira geral, ao analisarmos esse e outros casos de países que lograram fazer 

seu alcance, verificamos que o Estado pode ser considerado o principal empreendedor de toda 

a história do capitalismo. É essa a principal tese defendida por Mazzucato (2013). A autora 

aponta entre as razões para o Estado ter de atuar como verdadeiro empreendedor o fato da 

inovação apresentar não apenas elevados riscos, mas também alto grau de incerteza, o que 

reduziria sobremaneira os incentivos da participação do setor privado nesse segmento. 

Mazzucato esclarece que a diferença entre incerteza e risco “is that in the former the 

distribution of the outcome in a group of instances is known... While in the case of uncertainty 

that is not true, the reason being in general that it is impossible to form a group of instances, 

because the situation dealt with is in a high degree unique” (MAZZUCATO, 2013, p. 57). 

Dito de outra maneira, enquanto antes de assumir um risco um agente econômico “comum” 

faria uma análise de custo/benefício embasado na probabilidade do sucesso e nos retornos e 

custos previsto, na incerteza ele não possuiria informações suficientes para realizar tal 

cálculo. Assim, se o Estado tivesse se limitado a garantir um ambiente propício à inovação 

para que essa fosse feita pelo setor privado, seria altamente improvável que grandes 

revoluções tecnológicas tivessem chegado a acontecer.  

Além disso, o setor privado não teria incentivos para realizar pesquisa em setores 

efetivamente na fronteira do conhecimento por, basicamente, dois motivos. Em primeiro 

lugar, pelo fato de pesquisas demandarem tempo, isso é, de em geral só apresentarem 

resultados concretos no longo prazo. Em segundo lugar, pelo fato de muitos investimentos em 

inovação apresentarem como resultado ganhos de bem-estar não mensuráveis 

financeiramente, de modo que os empresários não teriam como se apropriar desse retorno. 

Como, no entanto, os interesses do Estado seriam diferentes dos do mercado, sendo o 

principal deles a promoção do bem-estar coletivo, caberia a ele investir em inovação.   

Por isso, caberia aos grandes centros de pesquisa estatais e, mais recentemente, 

também às universidades e aos think tanks subsidiados pelo governo, realizar a pesquisa 

necessária para que, posteriormente, o setor privado tivesse meios de inovar. Entre agências 

estatais que cumprem ou já cumpriram este papel, podemos citar a DARPA (Defense 
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Advance Research Project Agency)6, nos EUA. Criada, originalmente, para desenvolver 

tecnologia militar, a DARPA teve seu escopo ampliado e há mais de cinquenta anos é, 

provavelmente, a maior agência do mundo em inovação, tendo conduzido pesquisas que 

tornaram possíveis inovações como a energia nuclear para fins civis, a Internet, o GPS, o 

laser e a biotecnologia (MAZZUCATO, 2013). Também as universidades, laboratórios e 

think tanks “are playing an increasing role in helping to create that sophistication. But that 

role needs to be understood as a support and complement to the firms and entrepreneurs that 

will (or won’t) be doing the actual innovating” (NELSON, 2005).   

 Por tudo isso, a inovação, inicialmente financiada pelo Estado a despeito das 

incertezas associadas a esse investimento, aconteceria, tornando possível que o setor privado 

investisse após a incorporação dessa nova tecnologia e promovesse inovações incrementais 

por meio da oferta de novos produtos e serviços. Assim,   

Individual genius, attention to design, a love for play, and foolishness were no doubt 

important characteristics. But without the massive amount of public investment 

behind the computer and Internet revolutions, such attributes might have led only to 

the invention of a new toy – not to cutting-edge revolutionary products like the iPad 

and iPhone which have changed the way that people work and communicate 

(MAZZUCATO, 2013, p. 75) 

Em resumo, “Despite the perception of the US as the epitome of private sector–

led wealth creation, in reality it is the State that has been engaged on a massive scale in 

entrepreneurial risk taking to spur innovation” (MAZZUCATO, 2013, p. 66). Portanto, se 

EDs almejam que haja inovação efetiva em seus países, é preciso que eles não apenas criem 

ambiente favorável à inovação, mas também atuem diretamente na sua promoção. Isso parece 

especialmente relevante nos PIDs, já que, em países em desenvolvimento em geral, o setor 

privado tende a tomar ainda menos riscos. A inovação é fundamental para que o processo de 

sofisticação produtiva possa acontecer no século XXI, já que esse resulta na transferência 

progressiva de trabalhadores de setores menos intensivos em tecnologia para os mais 

intensivos. Analisaremos melhor esse processo na próxima seção.   

 

 

2.3  Sofisticação Produtiva: Uma Concepção Ampliada de Industrialização  

 

 

                                                 
6 O nome oficial dessa agência é, na verdade, Advanced Research Projects Agency (ARPA), mas parte da 

literatura se refere a ela como Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).   
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Tendo como base a teoria da Lei de Engels7, uma ampla literatura demonstrou, ao 

longo do século XX, a relevância do setor de manufatura no processo de desenvolvimento 

econômico.  Nesse sentido, todos os estudos pioneiros realizados, sobretudo, na década de 

1950 acerca do papel fundamental da industrialização no processo de catching up defenderam 

a ideia comum de que a indústria seria a principal fonte criadora e difusora de acumulação de 

capital ou progresso técnico, por proporcionar economias de escala e fomentar diversos tipos 

de externalidades 8. Esses autores, entretanto, não discutiram em profundidade a possibilidade 

de a industrialização, e, com ela, o desenvolvimento econômico, poder ser interrompida antes 

que uma economia tivesse completado seu processo de catching up (BRESSER-PEREIRA; 

NASSIF; FEIJÓ, 2016)9.   

Coube, então, à Kaldor (1966; 1970), justificar teórica e empiricamente não 

apenas as razões pelas quais a industrialização seria a única maneira de promover o 

desenvolvimento, mas também os motivos de poder haver uma desindustrialização prematura, 

com perda acentuada de participação do valor agregado industrial no total do valor agregado 

da economia e/ou perda acentuada do emprego industrial no total do emprego da economia, 

que poderia significar estagnação absoluta ou relativa.  As razões apontadas para demonstrar a 

relevância da indústria no processo de desenvolvimento foram a sua capacidade de gerar 

economias de escala, o que seria o único meio capaz de disseminar ganhos de produtividade, e 

a constatação de que quanto maior fosse a taxa de crescimento do produto da economia, maior 

seria a tendência de crescimento da produtividade. Assim, se a indústria deixasse de crescer 

ou apresentasse taxa de crescimento mais baixa, haveria uma tendência de falling behind, 

oposta, portanto, à de catching up (BRESSER-PEREIRA; NASSIF; FEIJÓ, 2016). 

O crescimento expressivo do setor de serviços, que atualmente representam a 

parte mais a maior parcela da composição do PIB e é responsável pela maior parcela dos 

serviços, fomentou a elaboração de novos estudos acerca da relevância das indústrias no 

processo de sofisticação produtiva, tanto para reafirmar a relevância das indústrias, como para 

                                                 
7 Segundo a Lei de Engels, “o padrão de consumo das famílias se modifica de acordo com alterações no nível de 

renda, pois as elasticidades-renda da demanda pelos diversos bens e serviços seriam distintas e também variam à 

medida que a renda se altera” (MAZZUCATO, 2013, p. 33).  
8 Entre esses estudos, podemos citar a tese do Big Push, de Rosenstein-Rodan (1943), a de desenvolvimento 

econômico com oferta ilimitada de mão de obra, de Lewis (1954), a de centro-periferia, de Prebisch (1950), e a 

de desenvolvimento impulsionado pelos seus efeitos de encadeamento para trás e para frente, de Hirschman 

(1958) (BRESSER-PEREIRA, NASSIF, FEIJÓ, 2016). 
9 Em verdade, alguns estudos tratavam da questão da desindustrialização súbita em casos extremos como guerras 

ou desastres naturais, mas não por razões estruturais ou por erros na condução de política pública.  
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constatar o ganho de relevância do setor de serviços em detrimento do de manufaturas10 

(SILVA; FILHO; KOMATSU, 2016). Tradicionalmente considerava-se que o setor de 

indústrias seria o único responsável pelo crescimento econômico ao promover aumentos 

contínuos de produtividade. Além disso assumia-se que o setor de serviços seria incapaz de 

gerar desenvolvimento pelo fato de não ser intensivo em tecnologia e não apresentar 

economias de escala, de modo que seu crescimento na pauta nacional tenderia a diminuir a 

produtividade total. Essa tendência, que foi demonstrada pela primeira vez por Baumol (1967) 

e que ficou conhecida como "doença de custos", somada ao aumento contínuo do setor de 

serviços nos países industrializados, levaria a uma tendência de estagnação econômica 

(SILVA; FILHO; KOMATSU, 2016). 

A partir da década de 1970, porém, a modificação na estrutura econômica, como o 

crescimento da divisão técnica de trabalho, a concentração de capital, a expansão de mercados 

e transformações no contexto institucional (SILVA; FILHO; KOMATSU, 2016) resultou no 

surgimento de novos segmentos no setor de serviços, como a indústria da informação e 

comunicação (TICs) e o setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que também passaram 

a apresentar características fundamentais do setor de indústrias para a promoção do 

desenvolvimento, como o fato de gerarem economias de escala, serem intensivas em 

tecnologia e apresentarem elevada produtividade. Assim, não apenas o setor de manufaturas, 

mas também determinados segmentos de serviços passaram a ser responsáveis por aumentos 

contínuos de produtividade, de modo que é mais conveniente falarmos em processo de 

sofisticação produtiva do que em meramente industrialização (BRESSER-PEREIRA; 

NASSIF; FEIJÓ, 2016).  

Contudo, além de a alta produtividade se limitar à apenas alguns segmentos de 

serviços que, em geral, são também os que geram menos empregos, grande parte da sua 

demanda do segmento costuma ser originada, justamente, do setor de manufaturas (SOUZA; 

BASTOS; PEROBELLI, 2010). Além disso,  

os proponentes da chamada visão pró-manufatura [poderíamos dizer, os kaldorianos] 

têm alertado para o fato de que economias que se concentram apenas em atividades 

complementares à produção (e abandonam a manufatura per se) podem apresentar 

deterioração da interdependência entre as atividades de produção e sua capacidade 

de gerar inovação tecnológica  (BRESSER-PEREIRA; NASSIF; FEIJÓ, 2016, p. 

508)  

                                                 
10 Para mais, ver Fagerberg & Verspagen (1999), Rodrik (2007) e Szirmai (2012), Marconi (2015) (MARCONI; 

ROCHA; MAGACHO, 2016). 
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Em outras palavras, em geral o segmento de serviços importante para a promoção de mudança 

estrutural depende da demanda de outros setores, o que tem sido demonstrado em diversos 

trabalhos11. Por tudo isso, ainda que haja espaço para mais estudos sobre a questão da 

relevância dos setores de manufaturas e serviços nas pautas dos países, é possível afirmar que 

a despeito do ganho progressivo de importância do setor de serviços em termos absolutos, o 

setor de manufaturas permanece sendo fundamental para a promoção do crescimento 

econômico, de modo que os PIDs que têm passado por um processo de desindustrialização 

precisam criar mecanismos de modo a garantir sua reindustrialização se não desejarem passar 

por um processo de  falling behind e não de catching up. 

Enfim, para que haja catching up, a política industrial dos PIDs não deve ser a 

mesma sugerida pelo “argumento da indústria nascente” de List, que é apenas compatível com 

economias que ainda não se industrializaram, de modo que seria mais desejável que esses EDs 

promovesses segmentos de alta tecnologia, de modo a garantir ganhos progressivos de 

produtividade e transbordamentos na economia. Para tanto, seus governos devem apoiar o 

desenvolvimento de tecnologias específicas, que apresentam economias de escala e geram 

externalidades positivas para todos os setores (RODRIK, 2007), e não setores específicos, já 

que isso poderia levar a um desalinhamento os preços relativos da economia.  

 

 

A análise histórica do que os PADs fizeram para atingir seu atual patamar de 

desenvolvimento mostra que todos eles emularam diversas práticas em voga em países então 

em estágio de desenvolvimento mais avançados, tendo EDs como principais agentes desse 

processo. Vimos que entre as práticas adotadas, destacaram-se as políticas protecionistas e a 

promoção da inovação, de modo que poderia ser razoável supor que para fazerem seus 

catching ups os PIDs precisariam adotar políticas protecionistas.  Essa, entretanto, não deve 

ser a estratégia a ser seguida por esses países, pois a despeito de não terem concluído seu 

alcance, esses já são países industrializados, de modo que já apresentam setores 

potencialmente competitivos no mercado internacional.  

Por isso, é mais adequado que esses países promovam políticas industriais para o 

desenvolvimento de segmentos dos setores de indústria e serviços que sejam mais intensivos 

em tecnologia, contando, para isso, com Estados Empreendedores. No entanto, para que esses 

países possam equalizar suas condições de competição será preciso também verificar o 

                                                 
11 Utilizando dados do Banco Mundial, Marconi (2015) mostrou que a evolução do setor de serviços tende a 

seguir a do setor manufatureiro. 
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cenário internacional de modo a compreender os novos desafios e oportunidades impostos 

pelo novo capitalismo financeiro-rentistas ao seu processo de desenvolvimento. Além disso, 

também precisarão adotar outras políticas de curto prazo, como política fiscal, monetária e 

cambial, e de longo prazo, como a garantia de instituições sólidas, de educação, de 

infraestrutura e financiamento de investimento. É sobre isto que trataremos no próximo 

capítulo. 
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3 ESTADO DESENVOLVIMENTISTA E CATCHING UP  

 

 

A despeito do que sustenta o mainstream liberal, a atuação do Estado, em 

conjunto com o mercado, sempre foi fundamental para o êxito do capitalismo. Afinal, foi o 

Estado que criou as condições que permitiram o surgimento de uma economia baseada no 

mercado, de modo que, como ensinado por Polanyi (1944), a tradicional oposição feita por 

liberais entre Estado e mercado seria, na verdade, um mito. Desse modo, apesar do 

capitalismo ser tradicionalmente "thought of being ‘market’ driven, it has been strongly 

embedded in, and shaped by, the State from day one (Evans, 1995)” (MAZZUCATO, 2013, p. 

95). Além disso, também ao contrário do que afirmam os liberais, o desenvolvimentismo, e 

não o liberalismo econômico, sempre foi a forma default de capitalismo  (BRESSER-

PEREIRA, 2012). Por isso, desejamos, no presente capítulo, analisar quais condições os 

Estados Desenvolvimentistas (EDs) devem assegurar para que os Países Industrializados em 

Desenvolvimento (PIDs) possam realizar seu catching up, utilizando como framework teórico 

o novo desenvolvimentismo, principalmente a sua macroeconomia.    

Iniciamos nossa discussão com a revisão do conceito de ED, de modo a evidenciar 

as razões pelas quais adotamos sua concepção mais abrangente. Em seguida, reconhecendo a 

relevância tanto do Estado como do mercado nesse processo, averiguamos quais condições 

gerais têm de ser asseguradas pelos EDs para que possa haver acumulação de capital. 

Tentamos demonstrar que além das condições tradicionalmente apontadas pela literatura, a 

macroeconomia desenvolvimentista nos ensina que os EDs devem também garantir o 

equilíbrio dos cinco preços macroeconômicos, em especial da taxa de câmbio, para que haja 

não apenas demanda, mas também acesso à demanda pelos produtores que utilizam tecnologia 

no estado de arte internacional.   

A macroeconomia desenvolvimentista tem como principal objeto de estudo o 

desenvolvimento econômico, que é visto como sofisticação produtiva, destacando a 

relevância de Estado e Mercado nesse processo. Essa teoria contesta o atual mainstream 

econômico, o liberalismo, que defende o livre-mercado e a intervenção mínima do Estado, e a 

utilização de uma abordagem histórico-dedutiva, que produz modelos incompatíveis com a 

realidade, usando, em seu lugar, uma abordagem histórico-dedutiva (BRESSER-PEREIRA, 

2009a). 
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A macroeconomia do desenvolvimentismo baseia-se nas teorias keynesiana e 

estruturalista12, mas apresenta inovações teóricas que a diferenciam das suas antecessoras. 

Nesse sentido, uma das principais diferenças entre a teoria keynesiana e a macroeconomia 

desenvolvimentista relaciona-se ao tipo de economias analisadas. Isso porque enquanto aquela 

apresenta um modelo compatível com as economias desenvolvidas, esta considera  

especificidades de economias em desenvolvimento, como o fato de diversas delas 

apresentarem doença holandesa. Já em relação à teoria estruturalista, a principal diferença está 

no estágio de desenvolvimento das economias estudas, visto que enquanto os 

desenvolvimentistas clássicos tentaram entender como os PEDs poderiam romper com o seu 

subdesenvolvimento por meio da sua industrialização, os novo desenvolvimentistas analisam 

essas economias em desenvolvimento se industrializaram, mas não lograram completar o seu 

processo de alcance (BRESSER-PEREIRA OREIRO, MARCONI, 2016). 

Além disso, tanto a macroeconomia desenvolvimentista como a keynesiana 

sustentam que é a existência de demanda que move a economia e o investimento que 

possibilitaria a poupança, e não contrário, como atestam os neoclássicos. Contudo, enquanto 

os keynesianos consideram que a taxa de câmbio é volátil no curto prazo mas tende a se 

estabilizar no longo prazo, os desenvolvimentistas mostram que há uma tendência de 

sobrevalorização da moeda de longo prazo em países com doença holandesa. Isso gera outra 

diferença entre as teorias, que é o fato de a macroeconomia desenvolvimentista afirmar que 

essa sobrevalorização crônica leva a uma falta de acesso a demanda, tema que jamais foi 

tratado por Keynes. Finalmente, se para os keynesianos as variáveis-chave são o déficit 

público e a taxa de juros, a macroeconomia desenvolvimentista chama atenção também para 

déficits em conta corrente e para taxa de câmbio (BRESSER-PEREIRA; OREIRO, 

MARCONI, 2016). Em resumo, mais do que uma extrapolação do keynesianismo, a 

macroeconomia desenvolvimentista pode ser compreendida como uma adaptação das ideias 

keynesianas para o caso dos PIDs.  

Também o estruturalismo e a macroeconomia desenvolvimentista apresentam 

semelhanças e diferenças teóricas. As duas teorias consideram o crescimento econômico 

como um processo de sofisticação produtiva. Nesse sentido, o estruturalismo considera a 

industrialização como meio de superação do subdesenvolvimento, o que deveria ser 

promovido, sobretudo, por meio de políticas industriais protecionistas. Já a macroeconomia 

                                                 
12 Na verdade, o estruturalismo é o nome latino-americanos ao desenvolvimentismo clássico, mas a ideias 

semelhantes estavam em outras teorias, como a desenvolvida por Myrdal, Artur Lewis, Hans Singer, Albert 

Hirschman, entre outros (BRESSER-PEREIRA, OREIRO E MARCONI, 2016). 
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desenvolvimentista tem como objeto os PIDs que já completaram o seu processo de 

industrialização, mas não lograram fazer seu catching up e, por isso, defende a adoção de um 

conjunto de políticas macroeconômicas que incluam uma política cambial que garanta o 

acesso à demanda e uma política fiscal responsável. Para tanto, porém, é preciso que haja um 

ED, que será, por isso, objeto de análise da nossa próxima seção.   

 

 

3.1 Estado Desenvolvimentista: Uma Abordagem Abrangente 

 

 

O conceito de Estado Desenvolvimentista (ED) tem sido utilizado com diferentes 

acepções, que estão relacionados ao histórico de seus usos.  No plano internacional, esse 

termo começou a ser utilizado por teóricos desenvolvimentistas após o lançamento do livro de 

Chalmers Johnson, “MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy, 1925-

1975”, de 1982, no qual foi analisado o expressivo crescimento do Japão no pós-Segunda 

Guerra Mundial. Sua tese fundamental era que o notável crescimento japonês somente teria 

sido possível graças à atuação ativa de um Estado. Para tanto, o Japão teria contado com uma 

burocracia altamente capacitada que atuaria em cooperação com a elite industrial local para a 

promoção do desenvolvimento. Dessa forma, “The most significant difference is that in Japan 

the state’s role in the economy is shred with the private sector, and both the public and 

private sectors have perfected means to make the market work for developmental goals” 

(JOHNSON, 1982, p. viii).  

Diante do êxito do modelo japonês, outros países do leste asiático, como a Coreia 

do Sul (Amsden, 1989), e o Taiwan (WADE, 1990), teriam adotado estratégias semelhantes 

de desenvolvimento, que, exitosas, teriam levado esses países a concluírem seu catching up 

ainda durante o século XX.  Por conta disso, grande parte dessa literatura internacional 

considera como EDs exclusivamente esses casos específicos dos países do Leste Asiático que 

lograram se desenvolver ao longo, sobretudo, da segunda metade do século XX. Segundo 

Evans (1993), por exemplo, mesmo os casos de países que também foram capazes de 

“fomentar transformações profundas” em suas economias em um curto período de tempo, no 

terceiro quartil do século XX, como o Brasil e a Índia, não poderiam ser considerados EDs, 

mas apenas “Estados Intermediários”, pelo fato de apresentarem uma combinação de 

características de EDs e de “Estados Predatórios”, isso é, Estados caracterizados pela ausência 
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de um aparelho burocrático coerente, que seriam originários de uma mescla de 

patrimonialismo e mercantilização do bem público. Esse e outros autores adotaram, portanto, 

uma definição bastante restrita de ED.   

Esse conceito, no entanto, já vinha sendo usado com um sentido mais amplo por 

autores estruturalistas da região da América Latina, desde, pelo menos, a década de 1960. 

Esses teóricos analisaram os modelos de rápida industrialização e crescimento da sua região, 

reconhecendo a essencialidade da atuação ativa do Estado na promoção do desenvolvimento. 

Por conta dos países que analisavam à época, esses autores consideravam que seriam 

desenvolvimentistas os Estados que promovessem a industrialização de seus países, o que os 

capacitaria a superar sua condição de subdesenvolvimento. Na tentativa de compreender a 

origem da utilização da ideia de ED, Fonseca (2014) realizou um amplo estudo sobre a 

origem desse termo no Brasil, e o encontrou sendo usado pela primeira vez em trabalhos de 

Hélio Jaguaribe e Bresser-Pereira, em 1962 e 1963, respectivamente. Desse modo, esses 

autores já adotavam uma definição menos restrita de ED do que a literatura internacional que 

lhes foi posterior.   

Nada obstante, alguns autores como Bresser-Pereira (2016a) adotaram um 

conceito ainda mais abrangente, que considera que qualquer Estado que tenha como 

prioridade o desenvolvimento econômico poderia ser interpretado como 

“Desenvolvimentista”. Assim, ao invés de considerar questões como a eficiência de suas 

escolhas ou a efetividade de seus projetos, sua localização geográfica, o estágio de 

desenvolvimento no qual surge, a existência de determinadas políticas econômicas, a presença 

de certas características institucionais, a ocorrência de especificidades como a relação entre 

burocracia e elite industrial, considera-se tão somente a existência ou não de um Estado que 

atue ativamente na promoção do desenvolvimento e que se oponha ao Estado Liberal na 

medida que não acredita nas leis de laissez-faire. É esta a acepção de ED adotada neste 

trabalho.   

Quando consideramos esse conceito tendo como base esse sentido mais amplo e 

que, portanto, passa a abarcar uma quantidade maior de Estados a serem analisados, torna-se 

oportuno agrupar os diferentes EDs tendo como base determinadas características 

semelhantes, como o momento de sua industrialização. Dessa forma, é possível separar os 

EDs que surgiram durante o processo de industrialização como EDs Originais, que se 

industrializaram entre os séculos XVIII e XIX, como a França e a Inglaterra; EDs de Países 

Não-Colonizados de Industrialização Tardia, que se industrialização na segunda metade do 

século XIX e início do XX, como a Alemanha e os Estados Unidos da América (EUA); EDs 
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da Periferia Independente, que se industrializaram na segunda metade do século XX, como a 

Coreia do Sul e a Tailândia;  EDs da Periferia Dependente, que conseguiram se industrializar 

ao longo da segunda metade do século XX, mas não completaram seu processo de alcance 

com relação às economias mais desenvolvidas, como o Brasil e o México.  

Contudo, uma vez que adotamos critério de ED o fato de o Estado ter como 

principal objetivo a promoção do desenvolvimento econômico, observamos que há um outro 

grupo de EDs que surgiu em um momento posterior ao seu período de industrialização, 

durante a “Era de Ouro” do capitalismo, isso é, entre as décadas de 1950 e 1970, em países 

como os EUA e o Reino Unido (BRESSER-PEREIRA, 2017b), os Países Industrializados 

Desenvolvidos. Isso evidencia que a despeito da negação feita pelo atual mainstream 

neoliberal, o Estado permanece sendo relevante no século XXI (EVANS, 2008)13, de tal sorte 

que a conclusão do processo de industrialização de uma nação não leva o Estado a perder suas 

funções, apenas faz que elas se alterem.  

Desse modo,   

à medida em que as atividades econômicas vão se tornando mais diversificadas e 

mais complexas (…), o mercado passa a ser uma instituição mais eficiente do que o 

Estado na coordenação do imenso número de empresas que então surgem. Enquanto 

é relativamente fácil para o Estado planejar e coordenar essas atividades e o mercado 

não tem a menor possibilidade de fazê-lo, o mercado é uma instituição mais 

adequada para coordenar atividades diversificadas que envolvem criatividade e 

inovação (BRESSER-PEREIRA, 2016a, p. 13)  

Essa análise histórica nos ajuda a crer que se novos EDs surgissem nos atuais PIDs, que já 

concluíram seus processos de industrialização mas ainda não conseguiram alcançar o estágio 

dos PADs, seria possível que esses países concluíssem seu processo de catching up. Para 

tanto, seria necessário que esses Estados contassem com coalizões de classes 

desenvolvimentistas, capazes de defender os projetos desses EDs. Por isso, analisaremos essas 

coalizões de classe desenvolvimentistas na próxima sessão. 

 

 

3.2 A Coalizão de Classe Desenvolvimentista: O Enabler do Catching Up 

 

 

                                                 
13 Para mais sobre os efeitos nocivos do liberalismo como mainstream econômico, ver “Capitalismo Financeiro-

Rentista e Catching Up.  
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A Revolução Capitalista pode ser interpretada como uma dupla revolução que 

envolveu tanto a revolução francesa como a revolução industrial inglesa e teve como 

principais resultados o surgimento de um novo regime econômico, o capitalismo, e um novo 

regime político, o estado-nação14. Por estado-nação compreendemos uma sociedade soberana 

formada por nação, território e Estado, e, como Estado, uma ordem jurídica, organização ou 

aparelho soberano que garante a existência do estado-nação (BRESSER-PEREIRA, 2016b). 

Contudo, é igualmente possível definir Estado como instrumento de ação coletiva de uma 

sociedade, isso é, como “a principal e mais abrangente instituição que a sociedade utiliza para 

(...) para promover seus objetivos” (BRESSER-PEREIRA, 2016b, p. 162).  

Por isso, em cada país, “o Estado será mais ou menos forte ou capaz, conforme 

mais coesa estiver a sociedade nacional ampla do estado-nação (…), isso é quanto mais sólida 

estiver a coalizão” (BRESSER-PEREIRA, 2016b, p. 164), por meio das quais as diferentes 

frações de classes associam-se para alcançar objetivos comuns. Como as coalizões de classe 

são organizações sociais que sustentam determinados interesses da sociedade, os Estados que 

surgem a partir de cada tipo de coalizão de classes serão também diferentes. Nesse sentindo, 

se geralmente se supõe   

que a luta entre trabalhadores e capitalistas se expressa ideologicamente no 

liberalismo e no socialismo, (...) quando pensamos em termos de coalizões de classe, 

a luta se dá em torno de duas formas alternativas de organização econômica e 

política do capitalismo: o desenvolvimentismo e o liberalismo econômico 

(BRESSER-PEREIRA, 2017c, p. 179). 

Novamente a análise histórica do que os PADs fizeram para se desenvolver parece 

pertinente e indica que eles tiveram em comum em seu processo de catching up o fato de 

contarem com coalizões de classe desenvolvimentistas que tornaram possível o êxito de seus 

desenvolvimentos. Durante o processo de industrialização, essas coalizões foram 

tradicionalmente formadas, sobretudo, por suas elites públicas e privadas, isso é, por seus 

burocratas de alto escalão e pelos empresários industrialistas15. Havia, pois, uma relação de 

complementaridade entre Estado e mercado, representados, respectivamente, pelas elites de 

burocratas e empresários, de modo que quanto mais integrados Estado e setor privado, mais 

rápido parece ter sido o catching up (KOHLI, 2012). Por isso, essa relação íntima entre 

Estado e mercado foi apontada por Evans como o principal “enabler” do catching up do Japão 

e, posteriormente, de outros países do leste asiático.   

                                                 
14 Estado-nação deve ser aqui compreendido como uma sociedade política soberana formada por uma nação, um 

Estado e um território (BRESSER-PEREIRA, 2017c).  

15 Cumpre observar que também intelectuais e acadêmicos sempre participaram das coalizões de classes.   
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O autor interpretou essa característica do sistema japonês como um tipo de Estado 

"weberianismo reforçado", no qual os "elementos não-burocráticos da burocracia" reforçam a 

estrutura organizacional formal, da mesma forma que os "elementos não-contratuais do 

contrato" de Durkheim reforçam o mercado" (EVANS, 1993, p. 11). Dessa forma, a 

burocracia japonesa teria como características não apenas o fato de ser preparada e 

meritocrática, mas também ser baseada em sistemas informais internos e externos.  Por 

sistemas informais internos compreendem-se as relações pessoais entre burocratas. Exemplo 

disso seriam os “gakubatsus”, ou seja, laços entre colegas de classe nas universidades de elite 

que influenciariam o processo recrutamento de novos funcionários, o que daria uma 

“coerência interna e uma identidade corporativa que por si só a meritocracia não poderia 

oferecer” (EVANS, 1993). Já os sistemas informais externos seriam as relações entre 

burocratas e empresários e seriam ainda mais centrais para o êxito do projeto 

desenvolvimentista no âmbito do capitalismo, já que teriam garantido investimentos em 

setores de maior produtividade, melhorando, em última instância, o padrão de vida das 

sociedades.  

Por isso, o Estado Desenvolvimentista japonês e de outros EDs de países do leste 

asiático apresentariam uma “autonomia inserida”, isso é,  

uma combinação aparentemente contraditória entre isolamento burocrático 

weberiano e inserção intensa na estrutura social circundante. A forma de se obter tal 

combinação contraditória depende, é claro, tanto do caráter historicamente 

determinado do aparelho de Estado como da estrutura social na qual está inserida, 

como ilustra uma comparação entre o Japão e os NPIs do Leste asiático (EVANS, 

1993, p. 11).  

Contudo, essa relação íntima entre as elites pública e privada não necessariamente se daria de 

maneira exatamente igual. Nesse sentido, enquanto, por exemplo, na Coreia do Sul teria 

prevalecido a inserção, em Taiwan autonomia teria sido mais forte, já que naquele país 

haveria uma relação entre burocracia e setor privado talvez até mais intensa do que no Japão, 

o que tornaria seu governo mais insulado.   

Todas essas formas de estreita ligação entre a alta burocracia e o empresariado 

que Evans chamou de “sistemas informais externos” pode também ser compreendidas como, 

nas palavras de Bresser-Pereira, coalizões de classes desenvolvimentista em prol da 

industrialização desses Estados e formadas pelas elites pública e privada. Desse modo, no 

contexto de desenvolvimento desses países, o pacto nacionalista a favor do desenvolvimento 

se deu sem a participação relevante da sociedade civil, o que pode ser explicado, 

provavelmente, pelo fato desses EDs de Periferia Dependente terem se desenvolvido em um 
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ambiente não-democrático.  Mesmo no caso dos EDs de Países Não-Colonizados Originais e 

dos EDs de Países Não-Colonizados de Industrialização Tardia, o processo de 

desenvolvimento se deu em um momento em que o sufrágio universal ainda era muito 

limitado, seguindo critérios como renda, gênero e raça. Assim, a grande maioria dos EDs que 

existiram em momento coincidente com o da industrialização de seus países não foram 

plenamente democráticos na concepção atual do termo.   

Contudo, os EDs que surgiram em Países Industrializados Desenvolvidos eram 

democráticos, o que levou suas coalizões de classe a incluírem não apenas as elites 

burocrática e industrial, mas também representantes da classe trabalhadora. Assim, no 

contexto dos “Anos Dourados” do capitalismo, que se deu entre as décadas de 1950 e 1970, o 

setor industrial teve papel ainda mais central no processo de desenvolvimento. Isso porque 

coube à elite industrial promover o diálogo com a classe trabalhadora, que concentrada, 

espacialmente, nas indústrias e, ideologicamente, em sindicatos, era capaz de auferir 

aumentos salariais compatíveis com os ganhos de produtividade de modo a manter um 

aumento crescente dos padrões de vida de uma parcela significativa da sociedade, de modo 

que “Looking at the evolution of 20th century manufacturing economies in the North, it was 

not implausible to posit a connection between industrialization and general increases in well-

being” (EVANS, 2008, p. 9).   

No século XXI, porém, com o crescente ganho de importância do setor de 

serviços tanto no mundo desenvolvimento como no desenvolvido, o setor de manufaturas 

emprega uma parcela proporcional da população cada vez menor não apenas no mundo 

desenvolvido, mas também no em desenvolvimento, de modo que “A Global South in which 

manufacturing employs a shrinking minority of the population while most depend on the 

service sector undercuts the 20th century story of increased general well-being built around 

machine production” (EVANS, 2008, p. 10). Isso tende a dificultar a articulação dos 

trabalhadores e se coloca, portanto, como um novo desafio ao desenvolvimento dos PIDs.  

Assim, ao que tudo indica, para fazer seu catching up no século XXI, esses países precisariam 

incluir em suas coalizões de classe mais do que apenas elites públicas e privadas, mas também 

representantes de diferentes grupos da sociedade civil.   

Resumidamente, parece razoável supor que para haver desenvolvimento é preciso 

existir coalizões de classes que sustentem o EDs, que devem, por sua vez, assegurar 

determinadas condições para que haja acumulação de capital, de modo que Estado e Mercado 

atuem conjuntamente para o êxito do catching up.  Por isso, analisaremos, na próxima seção, 

essas condições gerais a serem asseguradas pelos EDs.   
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3.3 As Condições para a Acumulação de Capital: Da Segurança de Contratos ao Acesso à 

Demanda 

 

 

Enquanto o mercado deve regular os preços, a concorrência e a alocação eficiente 

de recursos, o Estado tem de assegurar as condições necessárias para que as empresas possam 

investir e apresentar ganhos contínuos de produtividade (BRESSER-PEREIRA; OREIRO; 

MARCONI, 2016), de tal sorte que ambos apresentam um papel fundamental no processo de 

sofisticação produtiva. Entre as diferentes condições gerais que possibilitam a acumulação de 

capital a serem garantidas pelo Estado tradicionalmente indicadas pela literatura estão a 

constituição de instituições, necessárias para o funcionamento do mercado; de educação e 

tecnologia16 fundamental para que haja aumentos constantes da produtividade do capital 

humano; de uma infraestrutura que promove menores custos de produção; de um sistema de 

financiamento dos investimentos; e, finalmente, de uma política fiscal e monetária que 

garantam a demanda. Como veremos, o Novo Desenvolvimentismo acrescenta uma sétima 

condição geral para a realização dos investimentos: que o Estado garanta às boas empresas 

industriais acesso à demanda tanto interna quanto externa..   

A primeira condição a ser assegurada pelo Estado é a existência de instituições. 

Com relação a isso, apesar de “boas instituições” serem inegavelmente desejáveis, sua 

importância tende a ser sobre-estimada pelos liberais. Isso porque, no início de seus processos 

de desenvolvimento, geralmente os países não contaram com instituições sólidas para crescer 

acentuadamente. Isso tanto é verdade que, como vimos, na maioria do mundo desenvolvido o 

processo de desenvolvimento se deu em um momento em que o sufrágio universal ainda era 

muito limitado (CHANG, 2003). Além disso, diversos PEDs cresceram de maneira 

substancial mesmo sem apresentar instituições sólidas. Diversos países africanos, por 

exemplo, cresceram expressivamente na década de 1960 mesmo tendo instituições 

consideradas muito fracas (JOHNSON; OSTRY; SUBRAMANIAN, 2007). Desse modo, para 

os casos de Países de Menor Desenvolvimento Relativo (PMDRs), a defesa de necessidade de 

haver “boas instituições” pode ser apropriada, tornando-se, por vezes, mais um obstáculo ao 

desenvolvimento (CHANG, 2003)  

                                                 
16 Como já analisamos os ganhos promovidos pelo incentivo à inovação no capítulo “Sofisticação Produtiva e 

Catching Up”, não analisaremos este fator neste capítulo.  
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No caso, porém, de sociedades que já avançaram no seu processo de 

desenvolvimento, como não apenas os países que já se desenvolveram, mas também os PIDs e 

outros países de renda média, as instituições mostram-se mais importantes para o avanço do 

desenvolvimento. No entanto, a crença de grande parte do senso comum, inspirado, ainda que 

inconscientemente, em ideias liberais, de que cabe ao Estado apenas garantir a provisão 

segurança jurídica e, sobretudo, combater à corrupção seja suficiente para que haja 

crescimento impulsionado pelo mercado não se sustenta empiricamente, já que esses são 

meios desejáveis, mas insuficientes, para que haja sofisticação produtiva.     

A segunda condição é que o Estado garanta a provisão de educação de qualidade. 

Afirmar que a educação é fundamental para a promoção desenvolvimento tornou-se quase um 

lugar comum diante da sua extensa repetição, o que faz sentido diante da sua evidente 

importância para o empoderamento dos indivíduos que possibilita o desenvolvimento humano 

(SEN, 2000). Mas, no caso especifico do desenvolvimento econômico, a educação é 

importante ao garantir ganhos contínuos na produtividade do capital humano (REINERT, 

2008) o que é, por sua vez, fundamental para o êxito do processo de sofisticação produtiva.   

Além disso, cumpre observar que a relação entre educação e desenvolvimento é 

de complementaridade, e não de causalidade (CHANG, 2003), o que tem implicações 

econômicas importantes, visto que   

(if) Superficially it may therefore appear that what poor countries need above all 

are better educated people. This is of course also true, but successful cases of 

economic development prove the importance of simultaneously providing not only a 

flow of better educated people, but also jobs where their skills are demanded 

(REINERT, 2008). 

Assim, é preciso que os EDs se esforcem para garantir o encontro entre oferta e demanda de 

trabalhadores capacitado, de modo a evitar tanto excesso de oferta de mão de obra 

qualificada, que levaria, por exemplo, à emigração desses profissionais para outros países, 

como excesso de demanda, que elevaria os custos de produção (REINERT, 2008).  

A terceira condição é que o Estado garanta a existência de infraestrutura, que é 

importante por, sobretudo, promover a redução de custos de produção, de modo a servir como 

um incentivo aos investimentos. Além disso, apresenta efeitos positivos de gerar um número 

relevante de postos de trabalho, sendo, parte deles, potencialmente em segmentos de alta 

produtividade. Sobre isso,   

Há inovações e encadeamentos demandados pelo investimento em 

infraestrutura que implicam processos relativamente simples do ponto 
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de vista tecnológico, como (...) saneamento básico, novos materiais 

para residências da população pobre, etc. Há outras que podem 

envolver atividades sofisticadas, como a produção de equipamentos 

para movimentação de terra, de sistemas eletrônicos de comando do 

trem bala e de metrôs, de sistemas satélites e equipamentos eletrônicos 

para monitorar transporte rodoviário e gado etc.” 

(BIELSCHOWSKYA, 2012, p. 742)  

Isso parece particularmente relevante para os PEs, pois esses países já 

completaram seu processo de industrialização e, como os PADs, têm enfrentado como novo 

desafio ao desenvolvimento a redução de empregos em setores de maior produtividade, 

sobretudo pelo ganho de importância de subsetores de serviços pouco produtivos.   

A quarta condição é que o Estado crie um sistema de financiamento dos 

investimentos. A importância dessa condição foi abordada já por Schumpeter, que afirmou 

que os empreendedores precisavam de meios de financiamento para poder investir e promover 

a inovação (PEREIRA, 1962).  

A quinta condição é que o Estado assegure a existência de um sistema de 

financiamento dos investimentos. Afinal, como demonstrado por Keynes, existe uma 

tendência à insuficiência de demanda, que, para ser corrigida, exige uma política fiscal e uma 

política motonetária contracíclicas, que inclua o financiamento dos investimentos de modo a 

garantir a expansão da demanda agregada (DILLARD, 1948).  

O Novo Desenvolvimentismo ensina que a existência de demanda é condição 

necessária, mas insuficiente para que possa haver acumulação de capital, porque os países em 

desenvolvimento sofrem uma tendência de sobrevalorização crônica e cíclica de suas taxas de 

câmbio17, e, portanto, as empresas industriais que utilizam tecnologia no estado da arte 

mundial muitas vezes deixam de ter acesso à demanda, o que inviabiliza  a  industrialização 

de economias primitivas ou promove a desindustrialização ou precarização das indústrias de 

países industrializados (BRESSER-PEREIRA, LUIZ CARLOS; OREIRO, JOSÉ LUIZ; 

                                                 
17 O fenômeno da doença holandesa foi identificado pela primeira vez nos anos 1960, na Holanda, quando a 

descoberta de gás natural promoveu uma apreciação da moeda doméstica que começou a afetar a indústria 

doméstica negativamente. Nos anos 1980, Corden e Neary criaram o primeiro modelo de doença holandesa, que 

foi uma contribuição significativa, essa teoria tinha algumas limitações, como o fato de considerar que a doença 

holandesa aconteceria apenas nos momentos de boom do preço das commodities e por não apontar a valorização 

da taxa de câmbio como problema central criado pela doença, nem de a sua neutralização ser capaz de gerar 

superávits primários. Por isso, Bresser-Pereira desenvolveu um novo modelo explicativo da doença holandesa, 

no qual incluiu essas e outras questões (BRESSER-PEREIRA, LUIZ CARLOS; OREIRO, JOSÉ LUIZ; 

MARCONI, 2016).  
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MARCONI, 2016). Para tratar dessa questão, a macroeconomia desenvolvimentista oferece 

uma nova teoria da taxa de câmbio que, por um lado, se baseia na ideia da existência da 

correspondência entre o deficit em conta corrente e o caráter sobrevalorizado  da moeda 

doméstica. Por isso, quando o país decide crescer com “poupança externa”, ou seja, com 

deficit em conta corrente financiado com endividamento externo, ele está decidindo valorizar 

sua moeda. Por outro lado, a taxa de câmbio de cada país é determinada pelo valor da moeda 

estrangeira, que, como qualquer bem ou serviço, também tem um valor e um preço.  

Seu valor cobre os custos de produção mais os lucros de empresas que participem 

do comércio internacional e é compatível com um equilíbrio na conta corrente, e, por isso, 

essa taxa pode ser chamada de taxa de câmbio de equilíbrio corrente. Já o preço da moeda 

estrangeira, a taxa de câmbio, varia em torno do seu valor de acordo com a oferta e da procura 

da moeda estrangeira, flutuando, em princípio, em torno do valor, e, portanto, assegurando o 

equilíbrio de sua conta-corrente. Em um país em que há doença holandesa, essa taxa de 

câmbio é satisfatória para os exportadores de commodities, não para a exportação de bens 

manufaturados. Nesse caso, suas empresas que utilizem tecnologia no estado de arte 

internacional não conseguem ter acesso à demanda. Por isso, nestes países, é preciso que o 

governo neutralize a doença holandesa (BRESSER-PEREIRA, 2017a).   

Além da doença holandesa, três políticas econômicas tradicionalmente adotadas 

pelos PIDs, as três inter-relacionadas, tendem a sobrevalorizar suas moedas e a leva-los a 

apresentar déficit em conta-corrente. São elas, a prática de taxa básica de juros relativamente 

altas, a política de endividamento externo e o uso da taxa de câmbio como âncora monetária 

para controle inflacionário. É consensual que a adoção de taxas de juros elevadas promove um 

desincentivo ao investimento e resulta na valorização da moeda. Além disso, o modelo de 

crescimento via “poupança externa”18, ou seja, o processo de transferência de recursos de 

países com maior abundância de capital para países como menor abundância, significa, na 

verdade, a expansão do déficit em conta corrente, o que, pela lei da correspondência, equivale 

a uma sobrevalorização da moeda. Finalmente, a manutenção da política de âncora cambial, 

adotada em alguns PIDs, como o Brasil, resulta em taxas de juros mais elevadas e moeda 

                                                 
18 A própria nomenclatura de “poupança externa” parece inapropriada, já que, em geral, parte desses recursos 

acabam sendo convertidos em consumo interno e não poupança interna, de modo que a equidade entre poupança 

e a somatória de poupança doméstica e estrangeira, utilizada, aliás, por clássicos e keynesianos e 

desenvolvimentistas clássicos, não se sustenta na prática. Nesse sentido, o único caso em que a poupança 

externa é, de fato, correspondente à poupança interna é o caso em que um país está crescendo de maneira 

acelerada e que há taxas esperada de lucro elevada, de modo que a propensão marginal a consumir cai e se 

equipara à taxa marginal a investir (BRESSER-PEREIRA, 2017a).   
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sobrevalorizada, de modo que sua utilização deveria ser revista em países com inflação 

controlada (BRESSER-PEREIRA, 2017a).  

Há, ainda, a pressão à valorização de moedas em PIDs, oriunda da especulação 

internacional, ocasionada, em grande medida, pelas entradas de capital que são necessárias 

para cobrir o deficit em conta-corrente, ou então pelo “carry trade”19.  Todos esses fatores, 

isso é, o valor da moeda estrangeira, a doença holandesa, a adoção de políticas monetárias 

equivocadas e o carry trade determinam a taxa de câmbio e explicam sua tendência de 

sobrevalorização cíclica e crônica no longo prazo no caso de vários PIDs. Daí a relevância de 

haver um Estado Desenvolvimentista, que garanta da taxa de câmbio de equilíbrio industrial 

para economias com tendência a sobrevalorização da moeda, de modo a permitir que as 

empresas com tecnologia compatível ao estado de arte internacional sejam competitivas.  

Por fim, o Estado deve garantir a estabilidade dos demais preços da economia, 

isso é uma taxa de lucro compatível com o investimento das empresas; uma taxa de juros que 

corresponda à taxa básica de juros internacionais mais o risco do país; uma taxa de salários 

que os mantenha equivalentes à produtividade marginal do trabalho; uma taxa de inflação que 

seja suficientemente baixa, mas não necessariamente nula (BRESSER-PEREIRA, 2017a). 

Como, no entanto, a maioria dos PIDs apresentam, na atualidade, regimes de política 

econômica liberais, ou então se valem de políticas fiscal e cambial populistas, no sentido de 

negarem a adoção de medidas impopulares no curto prazo, as políticas monetárias adotadas 

têm sido, justamente, as supracitadas, o que, somado à tendência de doença holandesa, tem 

ocasionado a sobrevalorização da moeda e o déficit em conta corrente e impedido o acesso à 

demanda por setores que utilizam tecnologia compatível com o estado de arte internacional, 

desmobilizando, assim, o processo de sofisticação produtiva.   

  

 

Iniciamos o presente capítulo com a análise das diferentes concepções de Estado 

Desenvolvimentista, de modo a justificar a adoção da sua concepção mais abrangente, que 

considera desenvolvimentista qualquer Estado que tenha como objeto principal a promoção 

do desenvolvimento econômico. Em seguida, vimos que os EDs precisam, por meio da 

sustentação provisionada por coalizões de classe desenvolvimentistas, assegurar todas as 

condições de acumulação de capital, o que inclui não apenas garantir a existência de 

instituições, educação e tecnologia, infraestrutura, financiamento ao investimento, adoção de 

                                                 
19 Para saber mais sobre o “carry trade”, ver Capítulo 4: “Capitalismo Financeiro-Rentista e Catching Up”.  
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política fiscal e monetária, mas também o equilíbrio da taxa de câmbio, de modo a garantir 

que empresas competitivas de PEs tenham acesso à demanda existente.  

Acreditamos, enfim, que se os Estados dos PIDs combinarem políticas de curto e 

longo prazo apresentadas no presente capítulo com uma política de promoção à inovação, 

tratada no Capítulo 2 de nosso trabalho, eles poderão equalizar suas condições de competição 

desde que também considerem o contexto internacional criado pelo capitalismo financeiro-

rentista, que impõe novos desafios mas também cria novas oportunidades ao catching up. É 

disso que trataremos no próximo capítulo.   
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4 CAPITALISMO FINANCEIRO-RENTISTA E CATCHING UP   

 

 

Para realizarem seu catching up, os Países Industrializados em Desenvolvimento 

(PIDs) terão de, como fizeram os Países Atualmente Desenvolvidos (PADs), contar com 

Estados Desenvolvimentistas (EDs) que realizem políticas de curto e médio prazo capazes de 

garantir o processo de sofisticação produtiva e o acesso a demanda por seu setor privado. 

Contudo, esses países somente serão capazes de equalizar plenamente suas condições de 

competição se levarem em consideração o cenário internacional imposto pelo capitalismo 

financeiro-rentista no momento de definirem suas estratégias de desenvolvimento.   

Por isso, analisamos no presente capítulo quais desafios e oportunidades foram 

criados por esse novo contexto internacional, valendo-nos, novamente, da teoria novo 

desenvolvimentista como lente teórica. Iniciamos nossa análise conjuntural apresentando a 

história da formação do capitalismo financeiro-rentista, de modo a demonstrar o poder do 

mainstream liberal na determinação da economia global. Em seguida, verificamos como os 

diferentes tipos de globalização, a saber, a produtiva, a comercial e a financeira impõem 

muitos desafios e algumas oportunidades ao catching up dos PEs. Finalmente, observamos 

que, por conta do seu soft power relativamente elevado, esses países podem ter em suas 

atuações em organizações internacionais uma nova oportunidade diminuir as diferenças nas 

suas condições de competição com os PADS, ou seja, podem criar novos meios de equalizar 

suas condições de competição.   

Como já vimos, a economia política do novo desenvolvimentismo exalta a 

centralidade da revolução capitalista como ponto de partida para o processo de 

desenvolvimento econômico, reconhecendo a importância tanto do Estados como das 

burguesias nesse processo, de modo a formarem coalizões de classe desenvolvimentistas que 

possibilitam o surgimento e fortalecimento de EDs. Assim, reconhece não apenas que 

burocratas e trabalhadores mas também os capitalistas produtivos, que investem e inovam e 

recebem em troca lucros obtidos com seus negócios, fazem parte da coalizão de classes 

capitalistas. Além disso, ressalta que capitalistas rentistas e financistas não agregam nada à 

economia, apenas beneficiando de elevados juros e rendas que, muitas vezes, independem o 

desenvolvimento econômico. Infelizmente, como veremos, embora a existência de uma 

coalizão de classes desenvolvimentista seja fundamental para assegurar a formação de EDs e 

viabilização do catching up, no início do século XXI o mainstream econômico permanece 
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sendo o liberal, o que dificulta sobremaneira a possibilidade do fortalecimento de coalizões de 

classe desenvolvimentistas.  

 

 

4.1 A História do Capitalismo Financeiro-Rentista: Do Mito à Realidade  

 

 

É possível identificar duas ideologias alternativas de organização político-

econômica do sistema capitalista: o liberalismo econômico e o desenvolvimentismo. 

Enquanto o liberalismo econômico é a forma contemporânea de defesa do laissez-faire, isso é, 

do livre-mercado, o desenvolvimentismo defende a intervenção moderada do Estado, 

sobretudo em setores não-competitivos da economia (BRESSER-PEREIRA, 2012). Cada uma 

dessas ideologias resulta em diferentes explicações dos fenômenos da realidade. Vejamos a 

interpretação do processo de constituição de uma nova forma de capitalismo, o financeiro-

rentista, primeiro a partir da história “contada pelos vencedores” e, depois, como ela de fato 

aconteceu. 

Segundo o atual mainstream econômico liberal, no século XVII a Grã-Bretanha 

teria adotado políticas de livre-comércio e o livre-mercado antes dos demais países e por isso 

teria sido pioneira em seu processo de industrialização. Dessa forma, em meados do século 

XIX, diante da óbvia superioridade dos britânicos, outros PADs teriam passado a liberalizar 

suas economias, o que teria possibilitado um período de prosperidade sem precedentes.  Após 

a Primeira Guerra Mundial, no entanto, em resposta a uma economia instável, esses países 

teriam passado a, erraticamente, se valer novamente de barreiras comerciais, e até a Grã-

Bretanha teria voltado a introduzir barreiras de importação. O resultado disso teria sido a 

instabilidade que teria levado à Segunda Guerra Mundial. Finalmente, com o fim do período 

de guerras, o mundo teria passado progressivamente por uma reorientação que teria como 

base ideias liberais, agora defendidas primordialmente pelos norte-americanos, de modo que 

até a década de 1980, a maior parte de políticas antiliberais teriam sido abandonadas 

(CHANG, 2007). 

Estariam criadas, pois, as bases para uma nova etapa do capitalismo, mais liberal, 

que criaria meios para o desenvolvimento de todos os países. Faltava, porém, convencer os 

Países em Desenvolvimento (PEDs) a aceitarem este fato. Isso porque, no mundo em 

desenvolvimento, em que ideias desenvolvimentistas ainda eram predominantes, teria havido 
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maior resistência na adoção de ideias liberais. A eclosão da crise das dívidas externas de 

diversos PEDs teria, no entanto, apresentado como aspecto positivo o fato desses países 

reconhecerem que apenas a abertura seria capaz de proporcionar o crescimento. Desse modo, 

com fim da Guerra Fria, as últimas barreiras à grande integração da economia internacional 

teriam acabado, o que teria resultado no processo de globalização, de modo que, com auxílio 

de instituições internacionais como a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, pela primeira vez na história da 

humanidade, todas as nações poderiam se desenvolver e a pobreza poderia ser erradicada 

desde que todos os países seguissem o que propunha o Consenso de Washington (CHANG, 

2007).  Essa história do capitalismo recente “contada pelos vencedores”, no sentido de ser a 

narrativa adotada e difundida pelo atual mainstream econômico neoliberal. 

Contudo, o que de fato aconteceu durante o processo de formação do capitalismo 

financeiro-rentista é o que se segue. Tendo inicialmente praticado políticas protecionistas por 

mais de duzentos anos, no século XVIII, a Grã-Bretanha se tornou a economia mais poderosa 

do mundo e, sendo o país mais competitivo à época, passou a defender o liberalismo 

econômico, tanto por meio da retórica, como das armas.  Processo semelhante se deu nos 

demais PADs que se industrializaram até o início do século XX, já que esses adotaram, 

inicialmente, práticas protecionistas e apenas posteriormente promoveram abertura comercial 

e defesa retórica do laissez-faire, o que tendia a ser interrompido durante o período do entre 

guerras.   

Já a “Era de Ouro” do capitalismo, o período de mais notável crescimento da 

história da humanidade, somente foi possível por conta da atuação ativa dos Estados, que 

adotaram medidas como subsídios, sobretudo para setores de inovação tecnológica, criação de 

empresas estatais, concessão de crédito ao setor privado, controle de capitais, entre outras 

medidas. Esse período coincidiu com uma fase de grande crescimento de vários PEDs, que 

também contaram com EDs para liderar seus processos de industrialização, de modo que 

“when they were pursuing the ‘wrong’ policies of protectionism and state intervention, per 

capita income in the developing countries grew by 3.0% anually (...) which (...) was the 

period of ‘Industrial Revolution in the third World” (CHANG, 2007). 

Contudo, as crises ocasionadas pelos dois choques do petróleo e a eleição dos 

ultraliberais Ronald Reagan, nos Estados Unidos (EUA) e Margareth Thatcher, no Reino 

Unido, marcaram o retorno do liberalismo como mainstream. O comportamento entusiasta 

destes líderes em relação à “mágica do mercado”, foi complementada pelo argumento fatalista 

de “não haveria alternativa” se não a liberalização da economia (“there is no alternative” - 
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TINA)” (TORRES, 2017). Assim, inicialmente adotadas no mundo desenvolvido, as políticas 

liberais acabaram sendo impostas aos PEDs, por meio, sobretudo, de instituições 

internacionais, notadamente o Banco Mundial e o FMI, que, como os país que os 

financiavam, também deram uma “guinada liberal”, passando a exigir como condicionalidade 

a adoção das práticas liberais recomendadas pelo Consenso de Washington20 (REINERT, 

2008). 

No entanto, passadas décadas da adoção dos preceitos liberais, o mundo em 

desenvolvimento deixou de crescer de maneira acentuada e o mundo desenvolvido entrou em 

crise. A América Latina, por exemplo, apresentou, entre 1980-2010, taxas de crescimento 

equivalentes a cerca de um terço das que obtidas entre 1950 e 1970 (CHANG, 2007). Pior, 

com exceções pontuais, a desigualdade de renda também aumentou tanto no mundo em 

desenvolvimento, como no desenvolvido (PIKETTY, 2014). As exceções de PIDs que 

cresceram acentuadamente nos últimos anos foram, nada por acaso, justamente aqueles que 

mantiveram seus EDs, a saber, a China e a Índia.  

To sum up, the truth of post-1945 globalization is almost the polar opposite of the 

official history. During the period of controlled globalization underpinned by 

nationalistic policies between the 1950s and the 1970s, the world economy, 

especially in the developing world, was growing faster, was more stable and had 

more equitable income distribution than in the past two and a half decades of rapid 

and uncontrolled neo-liberal globalization. Nevertheless, this period is portrayed in 

the official history as a one of unmitigated disaster of nationalistic policies, 

especially in developing countries. This distortion of the historical record is peddled 

in order to mask the failure of neo-liberal policies (CHANG, 2007, p. 14). 

Em resumo, a formação do capitalismo financeiro-rentista foi sustentada pelo discurso 

neoliberal que, na prática, não foi capaz de promover o crescimento com redução de pobreza e 

desigualdade como prometido. Pelo contrário, como veremos a seguir, a globalização 

dificultou o catching up dos PIDs, criando mais desafios do que oportunidade para o 

desenvolvimento desses países.    

 

4.2 Globalização como Globalizações: A Origem de Novos Desafios  

 

                                                 
20 O Consenso de Washington recomendava a adoção das seguintes medidas: disciplina fiscal, redução de 

gastos públicos, reforma tributária, adoção de juros de mercado, adoção de câmbio de mercado, abertura 

comercial, promoção dos investimentos externos diretos, privatizações, desregulamentação (afrouxamento das 

leis econômicas e trabalhistas) e respeito aos direitos de propriedade intelectual (TORRES, 2017).  
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Provavelmente a principal modificação no capitalismo, que passou a ser 

financeiro-rentista, foi ocasionada pelo fenômeno da globalização. Isso porque, ao longo do 

século XX, novos padrões de interação entre os países se estabeleceram como consequência, 

em grande medida, do aprofundamento da globalização, que pode ser definida como um 

processo de "transformação na organização espacial das relações e transações sociais, gerando 

fluxos intercontinentais ou transcontinentais e redes de atividades, interação e poder” (HELD, 

1999, p. 2). Além disso, o aumento da escala e densidade dos fluxos econômicos e das 

interações sociais entre os países faz com que as economias nacionais, com poucas exceções, 

estejam cada vez mais envolvidas nos sistemas globais de produção e troca do que em 

períodos históricos anteriores (HELD; MCGREW, 2007). 

O processo de globalização pode ser subdividido em globalização comercial, 

globalização produtiva e globalização financeira (BRESSER-PEREIRA, 2009b). A 

globalização comercial consiste na abertura relativamente extensa dos mercados nacionais, 

resultante do acirramento da competição econômica entre os países (BRESSER-PEREIRA; 

OREIRO; MARCONI, 2016). Essa intensificação da integração comercial tem sido 

capitaneada pela OMC, que tem como principal objetivo a liberalização do comércio de bens 

e, mais recentemente, também de serviços, por meio do desmantelamento de barreiras ao 

comércio (THORSTENSEN, 1998)21. A OMC tornou ilegal diversas práticas protecionistas 

tradicionalmente usadas pelos PADs durante seus processos de catching up, o que faz que 

grande parte da heterodoxia veja sua atuação com preocupação.   

O Princípio da Concorrência Leal, por exemplo, impõe como regra geral a 

proibição de práticas como o dumping e os subsídios. Já o Princípio da Proibição de 

Restrições Quantitativas impede importações e a imposição de cotas. O Princípio do 

Tratamento Nacional, por sua vez, inviabiliza o tratamento diferenciado de produtos nacionais 

e importados, quando o objetivo for discriminar o produto importado desfavorecendo a 

competição com o produto nacional, de modo que mesmo que uma economia tenha adotado 

uma política industrial para setor específico, seus produtos não podem receber facilitações. É 

verdade que todas essas regras apresentam exceções, mas poucas delas são aplicáveis aos 

PIDs, sendo válidas, em geral, apenas para os PMDRs. Em assim sendo, a utilização de 

diversas políticas protecionistas amplamente utilizadas pelos PADs durante seu processo de 

industrialização atualmente contraria o direito internacional comercial.   

                                                 
21 O atual arcabouço jurídico-normativo do comércio internacional, no entanto, é mais abrangente do que os 

princípios estipulados pela OMC, incluindo também regras dos diferentes acordos de livre comércio regionais, 

entre outros.  
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Por conta disso, diversos economistas heterodoxos tendem a ver as regras da 

OMC como uma ameaça ao desenvolvimento dos PIDs. No entanto, se é inegável que a 

imposição desses princípios dificulta a proteção industrial, também é verdade que, no caso 

desses países que já completaram sua industrialização, a abertura comercial pode não 

significar a imposição de um desafio.  Nesse sentido, essa mudança pode se tornar uma 

oportunidade se os governos desses países adotarem determinadas políticas de curto e longo 

prazo discutidas ao longo do presente trabalho, como a adoção de políticas de incentivo à 

inovação, de modo a potencializar seu processo de sofisticação produtiva, e de uma política 

cambial que acabe com a tendência de sobrevalorização cíclica e crônica das taxas de câmbio, 

comum a muitas dessas economias, de modo a garantir que os setores competitivos 

internacionais tenham acesso à essa demanda. 

Na verdade, grande parte dos desafios colocados ao crescimento dessas economias 

está relacionado não à globalização comercial, mas às globalizações financeira e produtiva. 

Possibilitada pelos avanços tecnológicos, a globalização financeira consiste no aumento 

maciço do fluxo de capitais e tem apresentado como resultado a progressiva integração 

financeira mundial. Essa liberalização financeira também tem se mostrado nociva ao 

crescimento dos PIDs, já que, como a maioria desses países apresenta pouco ou nenhum 

controle de capitais, esse processo tem resultado no fenômeno do carry trade. O carry trade  

consiste na adoção de uma estratégia por meio da qual investidores vendem uma determinada 

quantidade de moeda com taxas de juros relativamente baixa e usam esses recursos para 

adquirir moedas que apresentem taxas de juros mais elevadas, de modo a obter lucros com a 

diferença entre as taxas (FLASSBECK, 2010). 

Como países mais desenvolvidos tendem a apresentar taxas de juros relativamente 

baixas, uma parcela significativa de seus recursos tem migrado para países emergentes, que 

costumam apresentar taxas de juros relativamente elevadas. Isso tem como consequência a 

desestabilização de suas economias, pois essa entrada de capital também pressiona as moedas 

locais dos países receptores de recursos a se sobrevalorizar (FLASSBECK, 2010).  Além 

disso, essas economias se tornam mais vulneráveis à medida que a entrada e saída irrestrita de 

capitais as torna mais sujeitas às oscilações do mercado internacional. Assim, a especulação 

financeira    

distorce o objetivo inicial das finanças, que é reunir as economias de muitos e 

transformá-las em investimento financeiro e consumo de longo prazo. Em lugar 

disso, a financeirização significou uma enorme expansão de riqueza financeira 

fictícia que garantiu elevados rendimentos aos capitalistas rentistas, bem como 
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generosas comissões e bônus de desempenho aos financistas (BRESSER-PEREIRA, 

2009b).  

Essa riqueza é fictícia pelo fato de não ter relação com a produção dos países. Nos 

EUA, por exemplo, a riqueza financeira cresceu quatro vezes mais do que o PIB nacional 

(BRESSER-PEREIRA, 2009b). Dessa forma, a abertura financeira, somada à tendência de 

haver doença holandesa e das políticas monetárias recomendadas pelo maisntream liberal, 

como o uso de taxa de câmbio como âncora para controle de inflação, a política de 

crescimento com “poupança externa” e a adoção de taxas básicas de juros demasiadamente 

elevadas, tem contribuído para a sobrevalorização das moedas desses países, o que reduz ou 

acaba com a competitividade de setores domésticos que produzem com tecnologia no estado 

de arte internacional, freando, portanto, o processo de sofisticação produtiva.   

Finalmente, a globalização produtiva torna o sistema produtivo globalmente 

integrado, por meio das corporações multinacionais, que reorganizam sua produção 

globalmente de modo a reduzir seus custos de produção (BRESSER-PEREIRA, 2009b). Esse 

processo se dá por meio da formação de Cadeias Globais de Valor (CGVs), que têm feito o 

mercado internacional passar por mudanças relacionadas a novas formas de produção, sendo a 

mais relevante delas a fragmentação de processos produtivos industriais, o que impacta 

diretamente a competitividade dos diferentes setores de cada economia (FERRAZ; 

GUTIERRE; CABRAL, 2014). A difusão de empresas multinacionais mudou a natureza do 

capitalismo pois, ao resultar em uma nova divisão internacional do trabalho entre e intra 

setores, implica perda de relevância relativa dos mercados domésticos.   

Até então, as elites privadas nacionais do mundo em desenvolvimento eram 

relativamente coesas, já que dependiam, em alguma medida, do crescimento nacional para se 

beneficiar economicamente. Atualmente, no entanto, elas se subdividiram em uma elite 

produtiva22 e uma elite financeiro-rentista. Desse modo, enquanto as elites produtivas tendem 

a defender taxas de câmbio competitivas – e relativamente desvalorizadas -, as elites rentistas-

financeiras alinham-se a interesses alheios aos nacionais, já que almejam a manutenção de 

elevadas taxas de juros de modo a auferir maiores rendimentos. Formou-se, pois, uma nova 

fase do capitalismo, o financeiro-rentista, no qual as principais elites domésticas não estão 

preocupadas em promover o desenvolvimento de suas nações, já que seus interesses não 

dependem do sucesso nacional (BRESSER-PEREIRA, OREIRO, MARCONI, 2016)  

                                                 
22 Entendemos o conceito de Elite Produtiva como o conjunto composto pelas elite industrial e elite do setor de 

serviços.   
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Ao que parece, portanto, a globalização tem apresentado mais desafios do que 

oportunidades ao catching up dos PEs. Seus desafios, no entanto, estão menos relacionados ao 

seu aspecto mais temido pela heterodoxia, a globalização comercial, e mais às características 

inerentes às globalizações financeira e produtiva. A globalização financeira reduz a 

autonomia dos PIDs ao permitir a ocorrência de carry trade, o que cria uma tendência de 

sobrevalorização monetária incontrolável se não houver controle relativo de capitais. A 

globalização produtiva tem como uma de suas consequências a sobrevalorização cambial, por 

conta do fortalecimento de da elite financeiro-rentista, que defende elevadas taxas de juros e 

não depende mais do crescimento da produção local.   

Já a globalização comercial dos PIDs que são potencialmente competitivos 

internacionalmente pode significar ganhos ao invés de perdas, desde que o acesso a demanda 

seja assegurado aos setores nacionais que produzem no estado de arte internacional, ou seja, 

desde que suas taxas de câmbio sejam as de equilíbrio industrial. Além disso, diferentemente 

dos PMDRs, os PIDs têm soft power suficiente para atuarem na OMC e em outras instituições 

e arranjos internacionais, de modo que esses espaços podem ser potencialmente utilizados 

pelos governos desses países para que novas temáticas sejam debatidas e novas regras sejam 

criadas de modo a favorecer seus catching ups. É por isso que, na próxima seção, 

analisaremos como a atuação em organizações internacionais pode se configurar como uma 

oportunidade à atuação desse grupo específico de PEDs.    

 

 

4.3 Instituições Financeiras Internacionais: A Participação Como Oportunidade  

 

 

Os PADs têm grande influência na economia mundial não apenas pelo peso de 

suas produções e na sua participação no comércio internacional e nos investimentos 

estrangeiros diretos, mas também por sua influência na governança econômica internacional, 

por meio, sobretudo, da sua participação em organizações multilaterais, em especial a OMC, o 

Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI), e foros internacionais de debate 

menos institucionalizados, como o G20. Observa-se, no entanto, que também os PIDs têm 

cada vez mais soft power, ganhando poder de influência nessas instâncias internacionais.   
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O Banco Mundial23, o FMI e o GATT, antecessor da OMC, foram criados em 

1944, durante a Conferência de Bretton Woods, realizada entre os países aliados para definir a 

governança internacional do pós-guerra. “The IMF was set up to lend money to countries in 

balance of payments crises so that they can reduce their balance of payments deficits without 

having to resort to deflation” (CHANG, 2007, p. 14). Já o Banco Mundial, composto 

originalmente apenas pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento32, tinha 

por objetivos, como seu nome já sinalizava, a reconstrução de no pós-guerra e a promoção do 

desenvolvimento de países pobres, por meio do financiamento de infraestrutura para o 

desenvolvimento (CHANG, 2007). Finalmente, por questões políticas na época não chegou a 

ser criada uma organização para regular e fomentar o comércio internacional, de modo que a 

solução de compromisso a que se chegou foi a sistematização de normas de comércio 

internacional no GATT.  

Inicialmente, essas organizações defendiam, de fato, a promoção do 

desenvolvimento, incentivando que países adotassem medidas muito semelhantes às 

propostas, por exemplo, pelos estruturalistas latino-americanos no âmbito da Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL). Contudo, com o retorno do liberalismo 

como mainstream econômico nos países que, em grande medida, as financiavam, essas 

instituições mudaram expressivamente tanto o conteúdo como o escopo de suas atuações. 

Desse modo, essas organizações passaram a adotar condicionalidades muito mais restritivas, 

tendo como principal mecanismo a criação dos Programas de Ajustes Estruturais (SAPs), que 

agora se relacionavam não apenas ao balanço de pagamento desses países e aos setores 

relacionados ao empréstimo em si, mas em  

All areas of economic policy in the developing world. They branched 

out into areas like government budgets, industrial regulation, 

agricultural pricing, labour market regulation, privatization and so 

on. In the 1990s, there was a further advance in this ‘mission creep’ 

as they started attaching so-called governance conditionalities to their 

loans (CHANG, 2007, p. 15).  

                                                 
23 O BIRD é a instituição original da estrutura atualmente conhecida como “Grupo Banco Mundial”, que reúne, 

além do BIRD, outras quatro agências afiliadas criadas entre 1957 e 1988, a Corporação Financeira Internacional 

(CFI), a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), o Centro Internacional para a Arbitragem de 

Dispustas sobre Investimentos (ICSID) e a Agência Multilateral de Garantias ed Investimento (AMGI). 

Frequentemente, no entanto, o termo “Banco Mundial” refere-se apenas ao BIRD e à AID, enquanto o termo 

“Grupo Banco Mundial” é usado para referir-se às cinco instituições de maneira coletiva (COZENDEY, 2013).  
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Como sabemos, nada obstante, passadas décadas da imposição dessas condicionalidades, não 

houve desenvolvimento nem redução das desigualdades entre e intra países, o que tem 

progressivamente promovido um novo redirecionamento das atuações dessas instituições. 

Entre reformas ocorridas no âmbito do Banco Mundial, é possível citar a mudança 

do nome SAPs para “Poverty Reduction and Growth Facility Programme”, como maneira de 

sinalizar sua preocupação com as questões de crescimento e de redução da pobreza. Além 

disso, tanto o Banco Mundial como o FMI têm tentando contratar mais representantes locais 

de modo a responder a críticas relativas à sua tradicional tendência de sugerir políticas do tipo 

“one size fits all”. Todas essas medidas, porém, têm efeitos efetivamente limitados. Uma 

mudança que pode de fato trazer benefícios concretos aos PIDs, e que está atualmente em 

debate, é a eleição de representantes do mundo em desenvolvimento para a presidência dessas 

instituições, já que, tradicionalmente, o FMI teve diretores europeus e o Banco Mundial, 

norte-americanos. 

Além disso, reformas estruturais atualmente em discussão ou já aprovadas, 

respectivamente, no FMI e no Banco Mundial, tendem a promover modificações no cenário 

internacional favoráveis ao PIDs. Em 2010, foi concluída a reforma da governança do Banco 

Mundial, que transferiu parcela das cotas para os países em desenvolvimento, que passaram a 

somar 47% em seu conjunto.  Em 2010, o G20 chegou a um acordo sobre a reforma do FMI, 

que, entrando em vigor, fará que Brasil, China, Índia e Rússia, passem a figurar entre os dez 

maiores quotistas da instituição (COZENDEY, 2013). Essas reformas são fundamentais já 

que as decisões tomadas no âmbito dessas instituições “are made basically according to the 

share capital that a country has (in other words, they have a one-dollar-one-vote system)” 

(CHANG, 2007, p. 19).  

Já a OMC, criada em 1995, passou a incorporar, progressivamente, não apenas 

regras sobre comércio de bens previstas no GATT, mas também outros regimes de regulação 

sobre temas como comércio de serviços, propriedade intelectual e investimentos. Em 

comparação com o Banco Mundial e com o FMI, a OMC é uma instituição mais 

“democrática”, no sentido de cada país ter direito a um voto e não existir possibilidade de 

veto24 (COZENDEY, 2013). Na prática, entretanto, permanece a lógica da desigualdade, já 

que, por exemplo, muitos países não contam com capital humano e financeiro para competir 

em situação de igualdade. Além disso, há uma tendência de as grandes decisões serem 

tomadas na prática por um grupo restrito de países, já que “Only the rich countries and some 

                                                 
24 Existe, na verdade, um mecanismo de veto na OMC, que é um veto consensual, ou seja, só há veto se todos os 

membros vetarem.   
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large developing countries that they cannot ignore (e.g., India and Brazil)” (CHANG, 2007, 

p. 15) são convidados.   

Desse modo, o atual formato institucional da OMC desfavorece pequenas 

economias, mas pode favorecer os PIDs, que têm poder suficiente para, por exemplo, 

pressionar que novas temáticas sejam debatidas no âmbito da instituição. Esses países já vêm 

utilizando esse poder de barganha no âmbito da OMC para defender seus interesses, mas isso 

tem sido feito de uma maneira errática, já que eles têm priorizado a defesa de, sobretudo, seus 

setores agrícolas, que não promovem a sofisticação produtiva, quando deveriam defender que 

novas temáticas, como a questão da política cambial, passassem a ser mais debatidas e 

regulamentadas no âmbito da organização. Além disso, também poder-se-ia pensar em 

debater a abertura de capitais, que por conta do carry trade também tem promovido a 

sobrevalorização das taxas de câmbio desses países.  

Finalmente, além dessas tradicionais instituições, uma parte importante das 

decisões do sistema financeiro internacional tem sido tomadas em foros de debate menos 

institucionalizados, como o G20, que têm adquirido cada vez mais relevância. Inicialmente, o 

foro de debates fora das organizações institucionalizadas mais importante era o G725. No 

entanto, diante da crise asiática em 1999, esse grupo sugeriu a criação do G2026, tendo como 

objetivo explícito a promoção do diálogo entre economias sistemicamente importantes e do 

crescimento econômico estável e sustentável, e como objetivo implícito, a busca de 

convergência de políticas econômicas de todas as economias mundiais “de peso” 

(COZENDEY, 2013).  

Contudo, a crise de 2008, que se iniciou nos PADs deu novo ímpeto às demandas 

de PEs, que em geral estavam apresentando elevadas taxas de crescimento e foram os países 

menos afetados pela crise. Assim, houve um deslocamento de poder do G7 para o G20, que 

passou a assumir, progressivamente, as funções de coordenação e gestão da economia 

mundial. Apesar de sua representação também ser limitada, o G20 já é muito mais 

representativo do que o G7, justamente por incluir PIDs (COZENDEY, 2013). É, portanto, 

um foro fundamental para que esses defendam seus interesses no âmbito internacional.  

 

 

                                                 
25 O G7 é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América, França, Itália, Japão e Reino Unido.  

26 Fazem parte do G20, além dos membros do G7, a comissão europeia, a Austrália e os principais países 

emergentes: África do Sul, Argentina, Arábia Saudita, Brasil, China, Coreia, Índia, Indonésia, México, Rússia e 

Turquia.  
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A análise da atual conjuntura internacional evidencia que, em geral, o capitalismo 

financeiro-rentista, que surgiu nos anos 1980 como resultado da retomada do liberalismo 

como mainstream econômico, da globalização e da transformação na atuação de instituições 

internacionais, criou mais desafios do que oportunidades aos PIDs no seu processo de 

catching up. Nesse sentido, o predomínio de ideias liberais mostra-se como um primeiro 

entrave ao desenvolvimento. Além disso, as globalizações financeira e produtiva também 

tendem a criar novos e difíceis desafios ao catching up desses países. Isso porque a 

globalização financeira sem a adoção políticas de controle de capital relativo tem resultado 

em especulação financeira, o que aumenta a vulnerabilidade de suas economias, e a 

globalização produtiva tem levado à perda de importância relativa dos mercados domésticos.   

Já a globalização comercial, que tende a ser mais criticada pela heterodoxia, tem 

se mostrado nociva ao desenvolvimento, pode deixar de ser se a tendência à sobrevalorização 

das taxas de câmbio desses for sanada, já que essas economias apresentam setores 

suficientemente competitivos no cenário internacional. Finalmente, uma oportunidade criada 

aos PIDs é o uso de seu soft power relativamente grande, que permite a defesa do debate de 

novas temáticas no âmbito de instituições internacionais, como a questão da política cambial.   
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5 CONCLUSÃO  

 

 

Tentamos, por meio do presente trabalho, debater a questão das condições 

necessárias para que os Países Industrializados em Desenvolvimento (PIDs) possam equalizar 

suas condições de competição, de modo a se tornarem aptos a completar seus catching ups. 

Defendemos que, para isso acontecer, esses países terão de contar com Estados 

Desenvolvimentistas (EDs) que, apoiados por coalizões desenvolvimentistas, promovam 

políticas industriais e garantam acesso à demanda por empresas nacionais que produzam no 

estado de arte mundial.  

No capítulo “Sofisticação Produtiva e Catching Up”, discutimos, a partir de uma 

análise histórica, a relação entre os processos de catching up e de sofisticação produtiva. 

Verificamos que os PADs contaram com EDs que promoveram a industrialização por meio, 

sobretudo, da adoção de políticas de incentivo à tecnologia e de políticas industriais, em 

grande medida de cunho protecionista. Contudo, ao analisar o caso dos PIDs, verificamos que 

a particularidade dessas economias já terem concluído sua industrialização, mas ainda não 

terem logrado se desenvolver, torna esses países potencialmente competitivos, de modo que 

seus governos devem priorizar práticas de incentivo à inovação e dispensar práticas 

protecionistas, desde que mantenham suas taxas de câmbio no seu equilíbrio industrial.  

É por isso que no capítulo “Estado Desenvolvimentista e Catching Up”, após 

definirmos EDs e demonstrarmos a relevância da existência de coalizões de classe pró-

desenvolvimento no processo de catching up, evidenciamos como esses Estados devem 

assegurar as condições para a acumulação de capital. Mostramos que isso deve envolver não 

apenas as garantias, tradicionalmente apontadas pela literatura, como instituições sólidas, 

educação e inovação, infraestrutura financiamento ao investimento, políticas fiscal e 

monetária, mas também, como ensinado pelo novo desenvolvimentismo, do equilíbrio dos 

preços macroeconômicos, em especial da taxa de câmbio, que garante que empresas que 

produzam no estado de arte internacional sejam capazes de acessar a demanda.  

Finalmente, no capítulo “Capitalismo Financeiro-Rentista e Catching Up”, 

averiguamos como o cenário internacional impõe não apenas desafios, mas também 

oportunidades ao desenvolvimento dos PIDs. Como desafios, colocam-se não somente a 

manutenção do liberalismo como mainstream econômico, que dificulta o fortalecimento de 

coalizões de classe desenvolvimentistas e, consequentemente, de EDs, mas também pelos 

efeitos deletérios das globalizações produtiva e financeira, que aumentam a vulnerabilidade 
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econômica dessas economias. Já como oportunidades relacionadas a essa nova fase do 

capitalismo, apresentamos uma potencial inserção positiva de PIDs no comércio internacional 

e uso do seu soft power crescente no âmbito das instituições formais e informais que 

compõem o sistema financeiro internacional. 

 

 

Entre as potenciais contribuições teóricas do presente trabalho está nossa tentativa 

de estabelecer uma relação entre a teoria latino-americana do novo desenvolvimentismo e a 

literatura hodierna do development economics. Além disso, acreditamos que a análise do caso 

do alcance específico de Países em Desenvolvimento Industrializados (PIDs) possa ser 

considerada como relativamente inovadora, visto que, em geral, a literatura internacional 

sobre catching up venha analisando os países do mundo apenas em termos de Países 

Atualmente Desenvolvidos (PADs), Países de Menor Desenvolvimento Relativo (PMDRs), 

Países em Desenvolvimento (PEDs), o que parece problemática dada a heterogeneidade 

apresentada por este último grupo de países, que abarca tanto economias já industrializadas 

como por países não plenamente industrializados.  

Já como possíveis limitações desse trabalho, identificamos, em primeiro lugar, o 

fato de tratarmos exclusivamente do desenvolvimento econômico, sem a adoção de uma visão 

mais sistêmica que inclua os demais aspectos do desenvolvimento humano, a saber, o 

desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental. Igualmente, não abordamos uma das 

questões mais latentes em muitos países, que é a existência de profundas desigualdades 

econômico-sociais. Finalmente, não aprofundamos na análise de quais países comporiam o 

grupo de PIDs, o que deixa espaço para a formulação de futuros projetos. 
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