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ROTEIRO 

1. A indústria é especial? 

2. Relação entre câmbio e crescimento 

3. Relação entre entrada de capital e 
crescimento 

4. Relação entre intervenções esterilizadas e 
crescimento 

5. Conclusão sem graça: nada de heterodoxia 
simplesmente aumentar a poupança 

1. Ainda a fábula das cigarras e das formigas 

 
 

 



TEMAS: 

1. Há evidências de que a indústria seja especial 
em alguma dimensão? 

2. Rever a literatura recente que diz que sim 

3. Mostrar que esta literatura associa indústria 
com câmbio, câmbio com crescimento e 
poupança com crescimento 

4. Qual é o mecanismo? Para o debate 

5. Conclusão? 



A INDÚSTRIA É ESPECIAL? 

• Literatura que investiga episódios de crescimento 
– Ricardo Hausmann, Lant Pritchett e Dani Rodrik 2005. “Growth 

Acceleration,” Journal of economic growth 10(4): 303-329 
• Identificam 83 episódio de aceleração do crescimento em que a taxa 

de crescimento do produto per capita eleva-se em 2 p.p. ou mais 
sustentando-se neste nível mais elevado por pelo menos oito anos 

• Há forte desvalorização do câmbio anos antes dos episódios de 
crescimento 

– Benjamin Jones e Benjamin Olken 2008. “The Anatomy of Start-
Stop Growth,” The Review of Economic and Statistcs  90(3): 582-
587 

• Identificam 73 quebras estruturais na evolução do produto per capita 
em 48 economias das 125 em que há pelo menos 20 anos de dados na 
PWT 

• As quebras são classificadas em ‘para cima’ e ‘para baixo’ 
• As acelerações e desacelerações são fenômeno de produtividade 
• Há forte elevação (redução) da participação da indústria 

manufatureira no produto nas acelerações (desacelerações) 



A INDÚSTRIA É ESPECIAL? 

• Literatura que investiga episódios de crescimento 
– Benjamin Jones e Benjamin Olken 2008. “The Anatomy of 

Start-Stop Growth,” The Review of Economic and Statistcs  
90(3): 582-587 

• Identificam 73 quebras estruturais na evolução do produto per 
capita em 48 economias das 125 em que há pelo menos 20 anos 
de dados na PWT 

• As quebras são classificadas em ‘para cima’ e ‘para baixo’ 

• As acelerações e desacelerações são fenômeno de produtividade 

• Características : 
– Há grande crescimento do comércio internacional (de 13% a 25%) 

produzido por aumento das exportações e das importações e não há 
evidência de grandes ganhos de termos de troca 

» Não há grande variações no comércio nas desacelerações 

– Há forte variação da participação do emprego nas manufaturas: 3,6% e -
4,8% ao ano nas acelerações e desacelerações respectivamente 

– Há forte elevação da inflação nas desacelerações e não há impacto sobre 
a inflação nas acelerações 
 



FENÔMENOS DE CRECIMENTO 

Benjamin Jones e Benjamin Olken 2008. “The Anatomy of Start-Stop Growth,” The 

Review of Economic and Statistcs  90(3): 582-587 

Exemplos 



EVIDÊNCIA DO DESCOLAMENTO DA ÁSIA DA 
A.L. QUE OCORREU NOS ANOS 80 E 90 

Globalization, Structural Change, and Productivity Growth 
Margaret McMillian e Danin Rodrik, Fev 2011 

 
• Decomposição da evolução da produtividade do 

trabalho em efeito nível e efeito composição setorial 
• A.L. ao longo do tempo: 

– Para a A.L. a queda do crescimento da produtividade foi 
um fenômeno alocativo 

– A subida a partir dos anos 90 não contou com a alocação 
correta 

– Carmen Pages (ed.) 2010, The Age of Productivity, IDB 

• Quando comparamos a A.L. com a Ásia a maior 
diferença encontra-se na componente alocativa 
 



ARGUMENTO DE RODRIK 
The Real Exchange Rate and Economic Growth 

Brookings Paper on Economc Activity, fall 2008, 365-439 
• Câmbio desvalorizado (isto é, mais desvalorizado do que o normal) estimula o 

crescimento 
• Isto ocorre pois o câmbio desvalorizado eleva a participação do setor 

manufatureiro no PIB 
• O câmbio funciona como um segundo melhor pois em equilíbrio de mercado há 

‘menos’ indústria do que o ótimo social 
– Externalidades (tecnológicas) ligadas à indústria 
– Evidência que a indústria (do ponto de vista ‘relacional’) demanda mais do marco 

institucional/ legal do que os demais setores 

• Políticas que desvalorizem o câmbio e, consequentemente, produzam um maior 
superávit de transações correntes podem ser ótimas do ponto de vista de bem 
estar! 

• De fato, Eswar Prasad,  Raghuram Rajan e  Arvind Subramanian documentam que 
há correlação robusta entre crescimento econômico e o superávit de transações 
correntes 

• Ambos fatos estilizados – crescimento correlaciona-se com câmbio desvalorizado e 
com superávit de transações correntes – ocorrem para países emergentes. Não 
valem para os países ricos 

• A estória alocativa ajusta-se bem dado que em economias maduras o crescimento 
econômico ocorre pelos ganhos de produtividade intra setoriais e não por meio de 
realocação entre setores 



ARGUMENTO DE RODRIK 
The Real Exchange Rate and Economic Growth 

Brookings Paper on Economc Activity, fall 2008, 365-439 
Câmbio e indústria 



RELAÇÃO ENTRE CÂMBIO E CRESCIMENTO 
Dani Rodrik, The Real Exchange Rate and Economic Growth, BPEA, fall 2008: 365-439 

• Medidas de desalinhamento cambial 
– PPP corrigido para PIB per capita 
– Idéia é corrigir para Balassa-Samuelson 
– O resíduo da regressão do índice de preço para uma cesta de 

bens e serviços nos diversos países – em uma moeda comum – 
na renda per capita é tratado como a medida de 
desalinhamento cambial 

– Fato muito robusto: em regressões de crescimento o resíduo 
cambial correlaciona-se com crescimento 

– Países que apresentam câmbio desalinhado na direção de 
desvalorização crescem mais 

• Vale para painel, painel com instrumentos, seção transversal, não 
depende de alguns dados, etc. 

• Endogenia não é um grande problema pois Balassa-Samuelson segue 
na direção contrária 

• Apesar de viés de omissão de variáveis sugerir (comentário de 
Woodford) que pode haver superestimação do efeito 



RELAÇÃO ENTRE CÂMBIO E CRESCIMENTO 
Dani Rodrik, The Real Exchange Rate and Economic Growth, BPEA, fall 2008: 365-439 
Fato estilizado muito convincente: DR apresenta regressões em CS, Painel, diversos 

períodos e diversos controles 



RELAÇÃO ENTRE CÂMBIO E CRESCIMENTO 
Dani Rodrik, The Real Exchange Rate and Economic Growth, BPEA, fall 2008: 365-439 
Fato estilizado muito convincente: DR apresenta regressões em CS, Painel, diversos 

períodos e diversos controles 
Woodford sugere que é melhor empregar o dado de câmbio rela em vez do 

desalinhamento cambial 



RELAÇÃO ENTRE CÂMBIO E CRESCIMENTO 
Dani Rodrik, The Real Exchange Rate and Economic Growth, BPEA, fall 2008: 365-439 
Fato estilizado muito convincente: DR apresenta regressões em CS, Painel, diversos 

períodos e diversos controles 
Outras variáveis de controle 



RELAÇÃO ENTRE CÂMBIO E CRESCIMENTO 
Dani Rodrik, The Real Exchange Rate and Economic Growth, BPEA, fall 2008: 365-439 
Fato estilizado muito convincente: DR apresenta regressões em CS, Painel, diversos 

períodos e diversos controles 
Dados de seção transversal 



RELAÇÃO ENTRE CÂMBIO E CRESCIMENTO 
 Andrew Berg and Yanliang Miao, The Real Exchange Rate and Growth: The 

Washington Consensus Strikes Back?, IMF w.p. march 2010 

•  Andrew Berg e Yanliang Miao revisitam o trabalho de 
Rodrik 
– O consenso de Washington sugere que: 

• O conceito de câmbio real de equilíbrio deve incorporar outras 
variáveis além do PIB per capita 

• Desvios para qualquer um dos lados não devem ser bons para o 
crescimento 

– Consideram uma medida que incorpora além do PIB per capita: 
• A taxa de investimento 
• Consumo do governo 
• Grau de abertura 
• Termos de troca 

– A correlação entre ambas é de 96% 
– O fato estilizado persiste 

• Desequilíbrios cambias na direção de desvalorização estimulam 
(correlacionam-se) o crescimento 



RELAÇÃO ENTRE CÂMBIO E CRESCIMENTO 
 Andrew Berg and Yanliang Miao, The Real Exchange Rate and Growth: The 

Washington Consensus Strikes Back?, IMF w.p. march 2010 



TAMBÉM RESOLVI FAZER UMAS CONTAS... 
Balassa-Samuelson vale 

Média para 2000-2007 – dados da PWT 

y = -0,1985x + 2,3987 
R² = 0,4272 

-0,30

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

ln
(C

âm
b

io
 r

e
al

) 

ln(Produto per capita) 



TAMBÉM RESOLVI FAZER UMAS CONTAS... 
Fato estilizado também parece que vale 

Crescimento do PIB per capita contra desvio do câmbio 
Média para 2000-2007 – Dados PWT 

y = 2,6325x + 3,4742 
R² = 0,0655 
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Desalinhamento cambial 



RELAÇÃO ENTRE POUPANÇA E CRESCIMENTO 
 Eswar Prasad, Raghuram Rajan e Arvind Subramanian, Foreign Capital and 

Economic Growth, BPEA, 1, 2007: 153-230 

• Mostram que países que apresentam saldo positivo de transações 
correntes crescem mais 

• O efeito desaparece quando controla-se para a taxa de poupança 
• O fenômeno não vale para países ricos 
• Minha leitura: 

– O fato estilizado de D. R. – que também não vale para países ricos – é 
redescoberto do ponto de vista das quantidades e não dos preços 

– Um trabalho é o espelho do outro: dimensão preço e quantidade 

• Ou seja, câmbio desvalorizado e saldo positivo de transações correntes 
são positivos para o crescimento 

• Evidentemente a correlação pode ser inversa: 
– Ganhos de produtividade elevam o crescimento e elevam muito a taxa de 

poupança 
– A taxa de investimento cresce menos do que a taxa de poupança pois sistemas 

financeiros pouco desenvolvidos não conseguem intermediar bem a poupança 
– Explica também elevados níveis de reservas 



RELAÇÃO ENTRE POUPANÇA E CRESCIMENTO 
 Eswar Prasad, Raghuram Rajan e Arvind Subramanian, Foreign Capital and 

Economic Growth, BPEA, 1, 2007: 153-230 



RELAÇÃO ENTRE POUPANÇA E CRESCIMENTO 
 Eswar Prasad, Raghuram Rajan e Arvind Subramanian, Foreign Capital and 

Economic Growth, BPEA, 1, 2007: 153-230 



RELAÇÃO ENTRE INTERVENÇÕES ESTERILIZADAS NO 
CÂMBIO E CRESCIMENTO 

 Eduardo Levy-Yeyati e Federico Sturzenegger, Fear of Appreciation, Policy Research 
Working Paper, 4387, Novembro 2007 

• Até agora trabalhamos com papers que não investigam 
o efeito de variáveis que considerem uma variável de 
política econômica que pode causar câmbio 
desalinhado e/ ou superávit de T.C. 

• Levy-Yeyati e Sturzenegger constroem uma base de 
dados de intervenções esterilizados 

• Dois conceitos: 
– Fraca: acumulação de reservas além da expansão da base 

– Forte: acumulação de reservas além da expansão de M1 

– LN(Indicador)><1 conforme ocorra ou não acumulação 
esterilizadas de reservas 



RELAÇÃO ENTRE INTERVENÇÕES ESTERILIZADAS NO 
CÂMBIO E CRESCIMENTO 

 Eduardo Levy-Yeyati e Federico Sturzenegger, Fear of Appreciation, Policy Research 
Working Paper, 4387, Novembro 2007 

• Resultado:  
– Intervenções esterilizadas contribuem para 

manter o câmbio desvalorizado 

– As intervenções elevam a inflação medida pelo 
deflator além do IPC 

– As intervenções aceleram o crescimento 

– As intervenções elevam a poupança e o 
investimento pois reduzem a participação da 
renda do trabalho no PIB 



CONCLUSÃO 
1. Há evidência de que os fenômenos de crescimento continuado da 

produtividade do trabalho em economias não maduras envolve 
forte realocação de fatores de produção para os setores mais 
produtivos 

2. Isto é há forte ganhos alocativos de produtividade diferentemente 
do que ocorre com as economias maduras, nas quais os ganhos de 
produtividade são disseminados e não há forte realocação setorial 

3. As economias que ainda não apresentam nível muito elevado da 
produtividade do trabalho e deixam de transferir fatores de 
produção para os setores mais produtivos apresentam problemas 
de desempenho 

4. Parece que a indústria manufatureira é um forte candidato a setor 
mais produtivo 

1. Há forte correlação entre episódios de aceleração do crescimento e 
elevação da participação da indústria no produto 

2. O inverso vale para episódios de desaceleração do crescimento 
3. Parece que o câmbio real é uma correia de transmissão importante 
4. Parece que a taxa de poupança doméstica também 



CONCLUSÃO 
1. Há evidência de que câmbio desvalorizado correlaciona-se com 

crescimento 
2. Há evidência de que poupança doméstica – para um dado valor da 

taxa de investimento – correlaciona-se com crescimento 
3. Há evidência de que intervenções esterilizadas elevam o 

investimento 
4. Redescobrimos o modelo de crescimento de Kaldor-Pasinetti 
5. Voltamos ao início: como não utilizar os ganhos de termos de 

troca para elevar o consumo? 
1. Quando olhamos a evolução da renda média da PNAD e do câmbio 

real notamos uma elevadíssima correlação: 78% 
2. Parece não ser compatível um câmbio mais desvalorizado e os 

ganhos de salário e consumo que permitiram a emergência da nova 
classe média 

1. Ao menos não no ritmo que ela tem emergido 



CONCLUSÃO 
Renda real e câmbio real – 1995-2011 
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RENDA MÉDIA DA PNAD (R$ DE SETEMBRO DE 2009, INPC) 

Correlação = 82% 


