
SÉTIMA LIÇÃO 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

De te fabula narratur 

[de ti fala a história] 

7.1. Diálogo estagiário(a) de economia – ex-funcionário internacional 

- Como a revolução francesa afetou o desenvolvimento econômico mundial? 

- É muito cedo para dizer...  

Essa piada me lembra que “a história é sempre a mesma; os 
historiadores que são diferentes”. A teoria do desenvolvimento – “tentativa de 
explicação das transformações dos conjuntos econômicos complexos”i – 
demonstra isso. 

Segundo Furtado, um dos primeiros frutos do avanço da teoria do 
desenvolvimento foi uma percepção mais lúcida da história econômica. Esta 
revelava a significação dos fatores não econômicos no funcionamento e na 
transformação dos sistemas econômicos, bem como a importância do grau de 
informação dos agentes responsáveis pelas decisões econômicas. 

Um número crescente de decisões tende a ser programado. Na medida 
em que existe um sistema de valores, aceito ou imposto, em toda a ordenação 
econômica, verifica-se a influência do não-econômico na cadeia de decisões 
que levam à transformação dos conjuntos econômicos complexos.  

“O crescimento econômico pode ocorrer espontaneamente pela 
interação das forças de mercado, mas o desenvolvimento social é fruto 
de uma ação política deliberada. Se as forças sociais dominantes são 
incapazes de promover essa política, o desenvolvimento se inviabiliza ou 
assume formas bastardas. O atraso político causado pelos vinte anos de 
ditadura explica a deterioração da máquina do Estado e a decadência da 
classe política brasileira”ii. 

O não-econômico traduz a capacidade do homem para criar a história e 
inovar. 

- Esse maior campo de possibilidades corresponde a espaço mais amplo 
para a ação do indivíduo ou apenas maiores exigências de ação coletiva? 

- Sua pergunta é muito complexa para ser elaborada por um(a) estagiário(a) 
de economia! Nem eu – que tive meus dias de glória lá no estranho 
caminho de Santiagoiii – consigo te responder! É um problema ao qual 
talvez a psicologia social possa algum dia dar resposta. 

O que eu posso é parafrasear Adam Ferguson, filósofo escocês que 
disse, em 1793: “o que acontece na história é o resultado da ação humana, 
mas não a execução de algum plano humano”. 
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- Você perdeu a fé no planejamento econômico? 

- A convicção de que é necessário “tomar as rédeas da história” e reorientá-la 
de acordo com as “soluções que atendem objetivos superiores” é uma 
atitude que se caracteriza pela incapacidade de “entender o futuro como 
história”, isto é, como resultante de uma pluralidade de ações. A cadeia 
lógica das transformações econômicas se prolonga em direção ao futuro. O 
presente deve ser entendido como história e o futuro também.  

Todas as opções e decisões que impliquem em mudança de rota 
histórica, que procurem novos caminhos para a história, só ganham existência 
real na medida em que são formuladas e socialmente reconhecidas como 
próprias de um “sujeito” (grupo, classe social) que tenha inserção no sistema, 
força, influência, etc.. O momento em que se coloca essas opções também é 
chave. A resistência à introdução de mudanças é mais tênue nas encruzilhadas 
históricas. Estas são atingidas somente quando a evolução histórica cruza os 
problemas sociais com os problemas econômicos. Infelizmente, os problemas 
sociais não têm impedido o funcionamento e a expansão do sistema capitalista. 

“Só completaram o difícil trajeto que vai do papel à realidade aqueles 
programas e proposições sugeridos pelas próprias dificuldades 
encontradas pelo sistema econômico em evolução”iv. 

Essa sensação de impotência é dolorosa, para os técnicos e intelectuais 
do desenvolvimento que já levaram tanta fé no seu ofício... 

- Ânimo, mestre, agora o senhor está livre de responsabilidades executivas 
pela primeira vez em muitos anos, pode revisar e desenvolver 
sistematicamente seu pensamento, pensar como a fantasia foi organizada e 
desfeita. 

- Sim, você tem razão. Veja o esforço de balanço realizado pelos grandes 
teóricos do desenvolvimento: Raul Prebisch, Albert Hirschman, Celso 
Furtadov. 

Porém, como observador e antigo participante não posso deixar de 
sentir que a antiga vitalidade já não é encontrada na teoria do 
desenvolvimento, cada vez é mais difícil encontrar idéias novas e, o que mais 
me incomoda, essa teoria não está se reproduzindo, adequadamente, por sua 
incapacidade para atrair talentos jovens. É como Hirschman constatou, 
tristemente: 

“Em sua época de efervescência [anos 40 e 50], a economia do 
desenvolvimento se desenvolveu muito melhor que o objeto de seu 
estudo, o desenvolvimento econômico das regiões mais pobres do 
mundo (...). Nas últimas décadas, parece que essa brecha vem se 
estreitando, infelizmente, não tanto pelo efeito de uma aceleração 
repentina do desenvolvimento econômico, mas sim porque o avanço de 
nossa sub-disciplina [economia do desenvolvimento] se freiou, 
notavelmente”vi. 
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- De fato, o virtual desaparecimento do interesse pela teoria do ciclo 
econômico pode até ser justificado pela ausência de flutuações nos “anos 
dourados” da expansão contínua do capitalismo, a partir do término da II 
Guerra Mundial até meados dos anos 70. Mas, por que não se fala mais 
tanto na teoria do desenvolvimento, se os problemas da pobreza do 
Terceiro Mundo permanecem sem solução? 

- Talvez pelo argumento contrário a esse: o descobrimento decepcionante de 
que não existe uma solução imediata. No entanto, há, em muitos lugares, 
progressos animadores, que o estudo do desenvolvimento poderia 
sistematizá-los, para espraiá-los. No fundo, a economia do 
desenvolvimento, no passado, se iludiu com esperanças e ambições 
exageradas, que acabaram em decepções. 

- Eu ouvi falar, na minha escola, que há uma nova teoria do crescimento 
endógeno... 

- É o mesmo velho conteúdo neoclássico em novo frasco... O debate recente 
sobre teoria do desenvolvimento contempla também um market friendly 
approach [abordagem amigável do mercado] e uma alternativa partindo do 
enfoque microeconômico da abordagem neo-schumpeteriana. Nada há 
como a glória do passado. 

- Mas, para minha formação de economista, interessa-me conhecê-las. Faça-
me, inicialmente, uma classificação simples das antigas teorias do 
desenvolvimento. Outras questões que eu gostaria de ver respondidas são: 
Qual é o pensamento estruturalista sobre o desenvolvimento? Qual é a 
nova teoria do crescimento endógeno? O enfoque neo-schumpeteriano do 
desenvolvimento é uma alternativa à abordagem amigável do mercado? 
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7.2. Como se classificam as antigas teorias do desenvolvimento? 

- Hirschman, analisando o auge e o ocaso da teoria do desenvolvimento, 
afirma que as idéias sobre o desenvolvimento, nascidas durante os anos 40 
e 50, compartilhavam dois ingredientes básicos do campo da Ciência 
Econômica. 

 

Os dois ingredientes econômicos básicos foram: 

1. O rechaço da tese monoeconômica: esta é a concepção de que os 
países subdesenvolvidos possuem características econômicas distintas dos 
países industrializados avançados e que a análise econômica tradicional, 
concentrada nestes últimos países, deverá modificar-se, em conseqüência, 
em alguns aspectos importantes, quando se aplica aos países 
subdesenvolvidos. 

2.  A tese da afirmação do benefício mútuo: é a assertiva de que as 
relações econômicas existentes entre esses dois grupos de países podem 
configurar-se de forma tal que ambos se beneficiem. 

- Eu posso até aceitar essas duas teses, mas tenho professores que rejeitam 
ambas e outros que aceitam uma, mas não a outra. Com quem eu devo 
ficar? 

- Hirschman traça um Quadro que serve como uma tipologia dessas diversas 
posições em termos das antigas teorias do desenvolvimento. Revela que 
havia dois sistemas unificados de pensamento: a economia ortodoxa e o 
neomarxismo; e outras duas posições muito menos claramente consistentes 
que, em conseqüência, tendiam a ser instáveis: as idéias dispersas de Marx 
sobre o desenvolvimento das áreas atrasadas e coloniais, e a chamada 
economia do desenvolvimento. Este Quadro pode ajudar o seu 
posicionamento. 

 

TIPOS DE  
TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO 

A tese monoeconômica 

Aceita Rechaçada 

Afirmação do 
benefício mútuo 

Aceita Economia 
ortodoxa 

Economia do 
desenvolvimento 

Rechaçada Marx Teorias 
neomarxistas 

- Deixa-me ver se entendi, corretamente, o Quadro: por exemplo, Marx está 
na célula do sudoeste porque rechaça a afirmação de benefício mútuo e 
aceita a afirmação da monoeconomia? 
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- Isto mesmo. Marx descreve o processo da exploração a que esteve sujeita 
a periferia, durante o período da acumulação primitiva no centro. Lembra-se 
da Segunda Lição deste livro? Por outro lado, de te fabula narratur. Esta 
nossa epígrafe é a sentença de Marx a respeito dos países de 
industrialização retardatária. Assim, o futuro desses países estaria 
espelhado no presente das economias mais avançadas. Marx, quando 
esboça “a imagem do futuro” dos países de capitalismo tardio, dá a 
entender que não diferencia as “leis de movimento” destes países das leis 
aplicáveis aos países industrialmente avançados. 

- Os dois pólos antagônicos são constituídos pela posição ortodoxa, de um 
lado, e pelas teorias neomarxistas, de outro, não? 

- Sim. A primeira sustenta, ao mesmo tempo, as duas afirmações; a segunda 
as rejeita, inteiramente. Lembra-se que a simplificação da realidade é 
favorável à formação de ideologias... 

 

POSIÇÃO ORTODOXA TEORIAS NEOMARXISTAS 

Sustenta as duas proposições 
seguintes: 

1. A Ciência Econômica está 
integrada por vários teoremas de 
validez universal: só há uma 
Ciência Econômica. 

2. Um destes teoremas afirma que, 
em uma economia de mercado, 
todos os participantes, sejam 
indivíduos, sejam países, se 
beneficiam de todos os atos 
voluntários de intercâmbio 
econômico, caso contrário, não os 
executariam. 

Segundo as quais: 

1. A exploração ou o “intercâmbio 
desigual” é a característica 
essencial, permanente, das 
relações existentes entre a 
“periferia” subdesenvolvida e o 
“centro” capitalista. 

2. Como resultado desse prolongado 
processo de exploração, a 
estrutura política e econômica dos 
países periféricos é muito diferente 
de tudo experimentado pelo centro, 
e seu desenvolvimento não pode 
seguir a mesma experiência de 
industrialização sob auspícios do 
capitalismo. 

- Por que a economia do desenvolvimento conjuga a rejeição da 
aplicabilidade da análise ortodoxa às economias subdesenvolvidas e a 
crença de que os países desenvolvidos podem contribuir ao 
desenvolvimento dos subdesenvolvidos? 

- Começando pela justificativa desta crença: sem a percepção de que seus 
próprios países pudessem desempenhar um papel positivo no processo de 
desenvolvimento da periferia não teria sido possível mobilizar o interesse de 
um grande grupo de ativistas – ou “economistas ocidentais solucionadores 
de problemas” (conservadores ou não) – tais como Arthur Lewis, 
Rosenstein-Rodan, Nagar Nurkse, Theodore W. Schultz, Gunnar Myrdal e o 
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próprio Albert Hirschman, pioneiros dessa disciplina, nos países 
desenvolvidos. 

“O pensamento orientado para a ação raras vezes se destaca por sua 
consistência. A economia do desenvolvimento não é uma exceção a esta 
regra; nasceu da combinação de novas idéias acerca dos problemas 
econômicos especiais dos países subdesenvolvidos e do desejo envolvente 
de avançar rapidamente na solução destes problemas dentro do sistema 
internacional existente e mediante o uso dos instrumentos disponíveis 
naquela ocasião, ou que se acreditava disponíveis, como a ajuda 
estrangeira em grande escala”vii. 

Quanto à afirmação então herética de que o corpo convencional do 
pensamento econômico e da política econômica, substancialmente, não é 
aplicável aos países mais pobres, a economia do desenvolvimento aproveitou-
se de dois fatores. Primeiro, o descrédito sem precedente em que havia caído 
a economia ortodoxa como resultado da depressão dos anos 30. Segundo, 
partiu da idéia que Keynes havia estabelecido, firmemente, de que havia duas 
classes de Ciência Econômica: a tradição ortodoxa ou clássica, para 
economias com pleno emprego, e a própria abordagem keynesiana, para 
economias com desemprego. 

Foi então natural o tratamento dos países subdesenvolvidos como um 
grupo de economias sui generis, principalmente no que se refere ao 
subemprego rural e à industrialização tardia. O enfoque do subemprego rural 
como a característica principal do subdesenvolvimento surgiu na obra de Arthur 
Lewis. 

- O conceito de subemprego alcançou sua posição de coluna vertebral da 
economia do desenvolvimento por causa de sua afinidade com o 
pensamento keynesiano? 

- Sim, tendo em vista o desejo dos primeiros autores de colocarem-se sob a 
proteção de uma heterodoxia que havia alcançado o êxito, recentemente. 
Porém, o próprio senso comum a respeito da idéia de desenvolvimento 
sugeria que era necessária uma revisão das noções tradicionais. 

“A construção de uma estrutura industrial sob condições de ´chegada tarde´ 
era, obviamente, uma tarefa formidável que levou ao questionamento da 
doutrina recebida, segundo a qual as empresas industriais adequadas para 
qualquer país seriam rapidamente iniciadas por empresários perspicazes e 
atrairiam o financiamento requerido graças ao funcionamento regular dos 
mercados de capitais”viii. 

- Mas a industrialização demora tanto, na periferia! Dava para acreditar que 
somente faltava de “espírito empresarial”? 

- Essa desconfiança levou  a alastrar a convicção de que, nas áreas 
subdesenvolvidas, a industrialização requeria um esforço deliberado, 
intenso, orientado. O nome e a descrição deste esforço geraram uma 
concorrência de metáforas: a grande arrancada (Paul Rosenstein-Rodan), a 
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decolagem (Walt W. Rostow), o grande salto (Alexander Gerschenkron), o 
mínimo esforço crítico (Harvey Leibenstein), os encadeamentos para trás 
(backward linkage ou efeito de arrasto) e para frente (forward linkage ou 
efeito de propulsão) segundo o próprio Albert Hirschman.  

A luta entre os defensores e os adversários da monoeconomia refletiu-se 
no debate sustentado entre Rostow e Gerschenkronix. Embora Rostow tenha 
cunhado a metáfora que se tornou mais popular (take-off) – significando 
decolagem, arranco ou um impulso brusco, exógeno ao sistema econômico –, 
ele assumiu uma postura de monoeconomia.  

Rostow dividiu o processo de desenvolvimento em cinco etapas: a 
sociedade tradicional, as precondições para o arranco, o arranco propriamente 
dito, a marcha para a maturidade, a era do consumo de massa. Essas cinco 
etapas do desenvolvimento tinham conteúdo idêntico para todos os países, 
independentemente do momento em que cada qual se iniciou no caminho da 
industrialização. 

Gerschenkron ironizou o ritmo pentamétrico de Rostow e demonstrou 
que, pelo contrário, a industrialização tardia dos países europeus, como a 
Alemanha e a Rússia, diferiu em alguns aspectos fundamentais da revolução 
industrial inglesa. Por exemplo, o papel dos bancos e do Estado, na 
centralização do capital necessário ao grande investimento inicial, é 
completamente diferente do representado na industrialização originária. 

O trabalho de Gerschenkron teve grande importância para a economia 
do desenvolvimento ao fornecer um apoio histórico ao argumento contra a 
monoeconomia. Segundo Hirschman, para os economistas com orientação 
histórica, ele trouxe a mesma classe de segurança que o keynesianismo havia 
dado àqueles que tinham uma orientação analítica.  

Gerschenkron demonstrou, definitivamente:  

1. que pode haver mais de um caminho em direção ao desenvolvimento; 

2. que os países que decidem industrializar-se tenderão a forjar suas próprias 
políticas, seqüências e ideologias, para alcançar a meta. 

- Trotsky quando discutia a lei do desenvolvimento igual e combinado já 
excluía a possibilidade de uma repetição das formas de desenvolvimento 
em diversas nações, não é verdade? 

- Ah, como é bom reencontrar um(a) estudante como os do meu tempo! É 
verdade sim. Talvez ele tenha sido o vencedor do concurso da mais bela 
metáfora sobre a história econômica. 

“Na contingência de ser rebocado pelos países adiantados, um país 
atrasado não se conforma com a ordem de sucessão: o privilégio de uma 
situação historicamente atrasada – e este privilégio existe – autoriza um 
povo ou, mais exatamente, o força a assimilar todo o realizado, antes do 
prazo previsto, passando por cima de uma série de etapas intermediárias. 
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Renunciam os selvagens ao arco e à flecha e tomam imediatamente o fuzil, 
sem que necessitem percorrer as distâncias que, no passado, separaram 
estas diferentes armas. Os europeus que colonizaram a América não 
recomeçaram ali a História desde seu início. Se a Alemanha e os Estados 
Unidos ultrapassaram economicamente a Inglaterra, isso se deveu, 
exatamente, ao atraso na evolução capitalista daqueles dois países”x 

- Pelo que estou entendendo, a industrialização se trata de uma questão de 
contemporaneidade. Os diferentes caracteres das industrializações se 
devem a que as forças produtivas de cada momento do capitalismo são 
distintas. Há então diferentes bases técnicas da qual deve partir a 
industrialização de cada país. A historicidade das forças produtivas 
capitalistas leva à necessidade do país que se propõe a uma 
industrialização pesada dar um salto tecnológico que envolve problemas de 
escala, de dimensão, de mobilização e concentração de capital suficiente 
para enfrentar a descontinuidade tecnológica. 

- De fato, é somente a partir da Revolução Industrial, na Inglaterra dos fins 
do século XVIII, que o processo de constituição do capitalismo adquire uma 
irreversível força de autopromoção. Com o “salto a frente” de sua indústria, 
a Inglaterra mantém a hegemonia mundial até fins do século passado. Com 
sua exportação de capital, após 1840, há uma expansão horizontal – da 
área geográfica – do capitalismo. Depois de 1860, há a exportação também 
de máquinas e equipamentos e de capital financeiro. Este “arrastava” a 
indústria inglesa para outros países, que passavam a desenvolver a 
indústria leve, o sistema ferroviário e, em alguns casos, a indústria pesada. 

Uma especificidade da industrialização norte-americana – classificada 
como atrasada – em relação à inglesa – originária – era seu maior grau de 
mecanização, pela adoção da fronteira tecnológica da época. O período da 
Grande Crise de 1873 a 1905 constitui um marco na sua história.  

Nos Estados Unidos, no final do século XIX, foi quando se iniciou o 
processo de concentração pelas seguintes razões: 

1. razões tecnológicas, com a introdução de processos contínuos (de 
refinação, de processos químicos, etc.) e de peças permutáveis (execução 
do produto final por linha de montagem), nas fábricas; 

2. razões econômico-financeiras, como o elevado nível de escala mínima de 
produção requerido, pois havia um amplo mercado interno a ser explorado; 

3. razões de fusões e aquisições, próprias de período de crise. 

A Alemanha possuía os setores industriais tecnologicamente mais 
avançados em relação à Europa: de material elétrico, química pesada e 
siderúrgico. Entretanto, a escassez de capitais centralizados nas mãos de 
capitalistas individuais, capazes de responder às exigências do 
desenvolvimento das forças produtivas, tornou necessária a formação das 
sociedades anônimas. Este processo deu aos bancos um papel decisivo na 
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associação entre o capital industrial e o bancário, sob forma de capital 
financeiro. 

Outro exemplo marcante de industrialização atrasada é a do Japão.  

O Estado japonês tomou medidas decisivas para o fomento industrial: 

1. Doou grande quantidade de bônus públicos aos ex-samurais em troca dos 
privilégios que lhe haviam sido despojados pela restauração Meiji: estes se 
transformaram no capital de bancos estabelecidos por ex-samurais de 
estamento superior e por grandes comerciantes. 

2. Construiu algumas fábricas modernas – originalmente, para a defesa ou a 
agressão militar: indústria naval bélica, siderurgia, sistema de transportes, 
energia e comunicação –, garantindo a infra-estrutura. 

3. Concedeu grande quantidade de subsídios à iniciativa privada e transferiu, 
mais tarde, as principais empresas estatais para as mãos dos grandes 
grupos econômicos (zaibatsu). 

Desta industrialização ressaltam-se duas características: primeiro, a 
formação de conglomerado, com uma não separação entre as órbitas real e 
financeira, e, segundo, a proeminência – em torno de 60% – do setor de bens 
de produção, na estrutura industrial. Por fim, devemos salientar que a 
tecnologia empregada foi também a mais avançada da época, pois houve a 
importação de maquinaria ocidental e cópia de sua tecnologia. 

- Quer dizer que a privatização de empresas estatais não é nenhuma 
novidade histórica... e eu que achava que era coisa dos neoliberais 
modernos! 

- Um padrão do desenvolvimento capitalista é que os países retardatários 
impõem também uma política econômica com a finalidade de superar o 
atraso. Estabelecem barreiras alfandegárias protecionistas, a fim de subtrair 
o território nacional da concorrência do mercado mundial. O resultado é a 
criação de um campo propício onde pode germinar o monopólio.  

A exclusão da concorrência estrangeira, sem dúvida, cooperou para o 
fomento da formação de cartéis. Isso permitiu a países retardatários como a 
Alemanha e os Estados Unidos não só igualarem como também superarem o 
capitalismo inglês, especialmente porque se formou uma organização da 
produção de nível superior. O livre-cambismo inglês tendia a perpetuar a 
empresa individual e a produção independente, enquanto naqueles outros 
países se constituíram as sociedades anônimas, os cartéis, os monopólios e a 
intervenção do Estado na economia, realizando a unificação – centralização e 
concentração – dos capitais. 
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O capitalismo competitivo, entendido como a hegemonia industrial da 
Inglaterra, a existência da livre circulação de capitais e mão de obra entre os 
espaços econômicos e a ausência de controle político desse movimento de 
capitais, foi superado – entre 1880 e 1900 – pela emergência do capitalismo 
monopolista. 

- Qual é a especificidade histórica da industrialização no Brasil? 

- Está em seu momento: a etapa do capitalismo monopolista. Na verdade, a 
industrialização no capitalismo tardio nunca se constitui plenamente, no 
sentido de atingir com suas forças produtivas o nível das vigentes em 
escala mundialxi. A tecnologia mais avançada não está disponível no 
mercado, devido às restrições derivadas da concorrência entre os grandes 
blocos de capital monopolista. 

As razões históricas decisivas para o Estado se encarregar de tal tarefa, 
estimulando a industrialização, são:  

1. Os grandes riscos do investimento;  

2. A insuficiente mobilização e concentração de capitais pelos 
empreendedores brasileiros, em face da envergadura dos 
empreendimentos;  

3. As oportunidades lucrativas de inversão, com baixo risco, na medida em 
que conquistassem mercados protegidos como o bancário e de empreitadas 
de obras públicas, afrontando somente as linhas de menor resistência. 

- Esse enfoque faseológico do desenvolvimento não é um esforço 
interpretativo da história que, dada a complexidade dos processos 
históricos, exige elevar extremamente o nível de abstração, o que 
evidentemente reduz a eficácia explicativa dos modelos construídos? 

- Você me faz lembrar o Celso Furtado falando! 

“A idéia de classificar os sistemas econômicos históricos e de definir, a 
partir dessa classificação, tipos ideais – no sentido de categorias abstratas 
– de sistemas econômicos, com base num pequeno número de fenômenos 
passíveis de expressão quantitativa e em parâmetros derivados do nível da 
técnica e do quadro institucional, é certamente muito antiga. Imaginar que 
esses tipos ideais são fases pelas quais passam necessariamente todas as 
sociedades em sua evolução é uma forma particular de interpretação da 
história fundada nas idéias de progresso que permeiam a filosofia européia 
a partir do iluminismo”xii. 

Assim, em razão de sua extrema generalidade, o valor dessas análises, 
como base de antecipação de tendências a longo prazo, é reduzido ou nulo. No 
entanto, a despeito dessas limitações que levam o alcance do enfoque 
faseológico a ser meramente descritivo, ele pode alertar para o papel dos 
fatores não-econômicos que interferem nos processos de desenvolvimento e 
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das características específicas das atuais economias subdesenvolvidas ou em 
desenvolvimento. Furtado sempre alertou para os aspectos políticos do 
desenvolvimento. 

“É no controle das estruturas de poder – assim como na apropriação e 
utilização do excedente – por grupos cujas motivações não se 
relacionam de forma principal com a atividade produtiva e na aliança 
desses grupos com elementos estrangeiros cujos objetivos não são 
compatíveis com os interesses da coletividade que se encontram os 
principais obstáculos ao desenvolvimento dos atuais países 
subdesenvolvidos”xiii. 

Um outro perfil de base histórica do desenvolvimento da economia 
contemporânea foi sugerido por Raúl Prebisch (1901-1986), economista 
argentino secretário executivo da CEPAL – Comissão Econômica para a 
América Latina – desde sua fundação, pela ONU – Organização das Nações 
Unidas –, em 1948, até 1962.  

Prebisch parte da análise da propagação da tecnologia moderna e da 
repartição dos frutos do progresso técnico. A característica principal dessa 
economia é a coexistência de um centro, que comanda o desenvolvimento 
tecnológico, e uma vasta e heterogênea periferia. O tipo de relações que 
existe entre o centro e a periferia estaria na base do fenômeno de 
concentração de renda em escala mundial, que se realiza principalmente por 
meio da deterioração persistente dos termos do intercâmbio com os países 
periféricos. Sua análise dinâmica indica que não existe tendência à passagem 
automática de uma fase qualquer a outra superior. Ao contrário, a única 
tendência visível é que os países subdesenvolvidos continuarão a sê-lo. 

 

7.3. Qual é o pensamento estruturalista sobre o desenvolvimento? 

- Em primeiro lugar, por que o pensamento é denominado estruturalista? 

- A matriz estrutural de um modelo é o conjunto de relações precisas 
existentes entre as variáveis, isto é, a forma como a partir dos valores 
conhecidos de um vetor de variáveis (exógenas) se determina os valores de 
um outro vetor de variáveis (endógenas). A análise econômica se propõe a 
explicar certos fenômenos a partir de outros que são conhecidos. Se os 
valores dos parâmetros – variáveis ou constantes às quais, numa relação 
determinada ou numa questão específica, se atribui um papel particular e 
distinto do das outras variáveis ou constantes – são especificados, as 
relações entre as variáveis assumem características precisas, definindo-se 
uma estrutura. 

O termo estrutura refere-se às proporções e relações que caracterizam 
um conjunto econômico localizado no tempo e no espaço. 

“O estudo (no tempo) das modificações das matrizes estruturais dos 
modelos que acompanham a intensificação da divisão social do trabalho – 



 12 

vale dizer: o aumento da produtividade do trabalho no plano 
macroeconômico e a diversificação da demanda no plano social – é a 
matéria central da teoria do desenvolvimento”xiv. 

No modelo adotado por economistas, o sentido substantivo dos 
elementos do conjunto – decisões de consumo, de investimento, etc. – é 
imprescindível para que se entendam as relações, isto é, para que se defina a 
estrutura. Como afirma Furtado, o estruturalismo econômico – escola de 
pensamento surgida na primeira metade dos anos 50 entre economistas latino-
americanos – teve como objetivo principal pôr em evidência a importância dos 
“parâmetros não-econômicos” dos modelos macroeconômicos. O 
comportamento das variáveis econômicas depende em grande medida desses 
parâmetros. 

- Poderia dar-me exemplos desses fatores “não-econômicos” que integram a 
matriz estrutural do modelo com que trabalha o economista “cepalino”? 

- Os economistas que deram ênfase especial ao estudo de tais parâmetros 
foram chamados de “estruturalistas”. 

Os fatores não-econômicos que são particularmente pertinentes com 
respeito a sistemas econômicos heterogêneos, social e tecnologicamente, 
como é o caso das economias subdesenvolvidas são, entre outros: 

1. Regime de propriedade da terra: sem um conhecimento adequado da 
estrutura agrária não seria possível entender a rigidez da oferta de 
alimentos em certas economias; 

2. Controle das empresas por grupos estrangeiros: sem uma análise do 
sistema de decisões (cujo controle pode estar em mãos de grupos 
estrangeiros) não seria fácil entender a orientação das inovações técnicas; 

3. Existência de uma parte da população “fora” da economia de mercado: 
sem a identificação do dualismo estrutural não seria fácil explicar a 
tendência à concentração de renda. 

- Você acha que os estruturalistas retomaram a tradição do pensamento 
marxista? 

- Sim, no sentido que ambas correntes colocaram em primeiro plano a 
análise das estruturas sociais como meio para compreender o 
comportamento de variáveis econômicas. O trabalho desses economistas 
estruturalistas aproxima-se também do daqueles outros preocupados em 
dinamizar os modelos econômicos, contrapondo-se à construção de 
modelos “estáticos” de caráter a-histórico.  

Furtado alerta que o fato de que o modelo keynesiano haja sido 
construído a um elevado nível de abstração – em realidade, como vimos na 
Lição anterior, ele se limita a explicar as interações de sete variáveis – não 
impede que se refira somente a uma realidade histórica bem definida. Assim, 
não seria tão fácil “generalizá-lo”, isto é, estender o seu alcance explicativo a 
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uma realidade histórica fundamentalmente diversa, como é o caso de 
economias subdesenvolvidas. O modelo macroeconômico deve ser referido a 
essa realidade histórica. 

Por sua vez, os modelos microeconômicos se apoiam em regras que se 
pretendem estarem implícitas no comportamento dos agentes econômicos. 
Tais modelos são simples construções lógicas que têm por objetivo tornar 
inteligível o comportamento da multiplicidade de agentes de cuja interação 
resultam os processos econômicos. É como os agentes tendessem a se 
comportar segundo certas uniformidades, que são estabelecidas mediante os 
recursos da microanálise. Os métodos da macroanálise captam, globalmente, o 
processo histórico. 

Em síntese, a microeconomia constitui um simples conjunto de regras 
de racionalidade formal e a macroeconomia, um esforço de captação a 
posteriori, e sua tradução em linguagem econômica, de um processo histórico 
no qual o “econômico” e o “não-econômico” se condicionaram mutuamente em 
todos os instantes. 

“O avanço da análise econômica requer a combinação desses dois 
enfoques: por um lado, o estudo dos processos históricos, ou das 
realidades sociais globais, e a construção de tipologias referidas aos 
mesmos; por outro, o aprofundamento na compreensão do comportamento 
dos agentes econômicos a partir de contextos perfeitamente definidos. Os 
dois enfoques se completam e mutuamente enriquecem. Que seja 
necessário combiná-los indica a complexidade do trabalho de teorização na 
Ciência Econômica”xv. 

- Essa proposta é semelhante à deste livro! Quer dizer que o Furtado 
permanece como um autor moderno. 

- O autor prefere pensar assim do que imaginar que sua metodologia está 
ultrapassada... Na verdade, Celso Furtado sempre será um clássico que 
deve ser lido por gerações posteriores. Veja, por exemplo, o brilho de seus 
comentários sobre a interação entre decisões e estruturasxvi. 

Para tomar uma decisão qualquer, um agente econômico necessita de 
certa quantidade de informações, cuja importância varia de acordo com o 
alcance da decisão. Por outro lado, toda decisão é, ela mesma, a fonte de um 
certo número de informações.  

Dessa forma, pode-se conceber a decisão de duas maneiras. A primeira 
como elemento de uma cadeia, constituindo resposta a uma situação social 
dada. A segunda como centro de irradiação capaz de influenciar o 
comportamento de outros agentes, ou seja, capaz de modificar certa situação 
social. 

A análise econômica neoclássica não se limita a ver nos mercados 
mecanismos de compilação, elaboração e transmissão de informações. 
Pretende identificar neles autênticos centros produtores de decisões, na 
medida em que tende a transformar o agente econômico em um dispositivo de 
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resposta automática. Desta forma, esse agente desaparece como entidade 
autônoma, ou melhor, sua autonomia apenas se manifesta quando ele atua de 
forma “irracional”, não cumprindo exatamente o seu papel como peça de um 
mecanismo. Assim compreendidos, os mercados passam a ser apresentados 
como mecanismos cibernéticos, isto é, com capacidade não somente de 
recolher, elaborar e transmitir informações, mas também aptos a reagir em face 
de uma situação dada – produzida pelas mesmas informações –, levando à 
realização de um certo programa. 

“Dentro dessa concepção [neoclássica], os agentes individuais não têm 
qualquer possibilidade de modificar, seja a curva da procura, seja a da 
oferta, o que permite definir uma posição de equilíbrio geral em que todas 
as decisões são produzidas automaticamente. O sistema econômico seria, 
assim, um imenso mecanismo cibernético, enquadrado num meio natural 
inerte, que a partir de dados técnicos e psicológicos (as preferências dos 
consumidores) produz informações para si mesmo, toma decisões com 
base nessas informações e alimenta um fluxo contínuo de informações com 
dados derivados daquelas decisões”xvii. 

- O que os economistas e os computadores têm em comum? 

- Você necessita colocar dados em ambos... Entretanto, colocando o mesmo 
input num processador de dados ortodoxo e num heterodoxo vai resultar em 
dois distintos outputs. 

- Parece-me que essa idéia de equilíbrio, tão enraizada no pensamento 
econômico, não se funda na observação da realidade social. 

- Você tem razão. Ela foi, na verdade, tomada de empréstimo à física 
mecânica, na qual a toda ação corresponde uma reação igual em sentido 
contrário. Mas, pela observação direta da realidade econômica, não 
podemos reduzi-la a esse tipo de modelo ação versus reação que anula ou 
equilibra. O fenômeno econômico tem como base uma macrodecisão ou um 
conjunto de decisões de agentes com uma função social específica. Essas 
decisões são cruciais, isto é, ponto de partida de um processo que altera o 
contexto em que foram tomadas, de maneira irreversível. 

As  variáveis macroeconômicas carecem de originalidade fora de sua 
expressão ex-post. São elas o resultado da compatibilização, por diversos 
meios, de decisões tomadas por uma multiplicidade de agentes econômicos.  

As decisões são parte integrante de planos que ligam o presente ao 
passado e ao futuro. Tais planos, elaborados com base em um conhecimento 
limitado do comportamento dos outros agentes, podem ser total ou 
parcialmente incompatíveis uns com os outros, quando entram em fase de 
efetivação. 

De antemão, dificilmente um agente poderá saber até que ponto seu 
plano é incompatível com outros. Somente o desenrolar dos acontecimentos 
porá em evidência, ex-post, a medida dessa incompatibilidade. 



 15 

“Quando um agente (...) está capacitado para prever e identificar ex-ante as 
incompatibilidades entre planos concorrentes, e emprega formas de coação, 
pública ou privada, para tornar compatíveis ou concordantes os referidos 
planos, configura-se o caso de uma macrodecisão”xviii . 

 A macrodecisão, tomada ou pelo Estado ou por outra unidade 
dominante, se funda em uma avaliação antecipada do resultado final da cadeia 
de reações. Ela somente é possível porque certos agentes estão em condições 
de exercer um efeito de dominação sobre os demais. As decisões econômicas 
mais significativas em vez de provocar reações tendentes a anular o impulso 
inicial, põem em marcha processos cumulativos no sentido desse impulso. 

 Há um fenômeno de poder subjacente às relações econômicas. 
Diferentemente do enfoque tradicional, que se preocupa essencialmente em 
descobrir automatismos, a Teoria do Desenvolvimento tende a concentrar-se: 

1. na caracterização das estruturas; 

2. na identificação dos agentes significativos; 

3. nas interações entre determinadas categorias de decisões e as estruturas. 

- Como esse fenômeno de poder aparece nas relações internacionais? 

- Na formulação de seu ponto de vista, Prebisch mencionou, desde o início 
da CEPAL, o papel do progresso técnico, em particular a questão da sua 
difusão internacional e a distribuição de seus frutos. Os dados empíricos 
revelavam uma desigualdade considerável entre os produtores e 
exportadores de bens manufaturados, por um lado, e os produtores e 
exportadores de bens primários, por outro. 

“Havia com efeito uma ´constelação econômica´ cujo centro o constituíam 
os países industrializados favorecidos por esta posição – apoiada em seu 
avanço prévio em matéria de progresso técnico –, os quais organizavam o 
sistema em seu conjunto para servir aos próprios interesses. Os países 
produtores e exportadores de matérias primas estavam assim conectados 
com o centro em função de seus recursos naturais, de modo que formavam 
uma periferia vasta e heterogênea, incorporada no sistema de forma e 
amplitude diferentes”xix. 

O tipo e a amplitude de conexão da cada país periférico com o centro 
dependiam em grande medida de seus recursos e de sua capacidade 
econômica e política de mobilizá-los. Isso condicionava a estrutura econômica 
e o dinamismo de cada país. Entretanto, a penetração e propagação do 
progresso técnico nos países da periferia era mais lenta que o requerido para a 
absorção produtiva de toda a força de trabalho. Em conseqüência, a 
concentração do progresso técnico e seus frutos nas atividades econômicas 
voltadas para as exportações tornou-se característica de uma estrutura social 
heterogênea, onde uma grande parte da população permanecia à margem do 
desenvolvimento. 
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Outra causa da insuficiência dinâmica do desenvolvimento latino-
americano, de acordo com a análise da CEPAL, era devida à deterioração das 
relações de troca entre centro e periferia. A relação de preços entre produtos 
industrializados e primários evoluía de forma totalmente desfavorável para 
estes últimos.  

Os cepalinos contestavam os conceitos fundamentais da teoria 
tradicional do comércio exterior – a divisão internacional do trabalho, baseada 
na lei das vantagens comparativas –, observando que a organização social e 
da força de trabalho, nos centros industrializados, permitiram que os ganhos de 
produtividade, obtidos como o desenvolvimento tecnológico, não fossem 
transferidos para a periferia, sob forma de redução de preços. Além disso, os 
produtos primários representavam uma porcentagem decrescente na demanda 
global, pois o desenvolvimento tecnológico permitia a sua substituição e 
reduzia sua participação no valor dos bens finais. Finalmente, o protecionismo 
dos países industrializados estreitava o acesso aos seus mercados. 

- Então o diagnóstico de Prebisch a respeito da situação dos países latino-
americanos se baseou nessa sua crítica ao padrão de desenvolvimento 
orientado para fora? 

- Sim. A política de desenvolvimento que ele propôs se dirigia ao 
estabelecimento de um novo padrão de desenvolvimento que permitiria 
superar as limitações do padrão anterior. Esta nova forma de 
desenvolvimento teria como objetivo principal a industrialização.  

A substituição de importações estimulada por uma política de 
proteção moderada e seletiva – Prebisch achava o planejamento compatível 
com o mercado e com a iniciativa privada – era um procedimento 
economicamente sensato para o logro dos seguintes efeitos desejáveis: 

1. Tal política ajudaria a corrigir a tendência a uma restrição externa do 
desenvolvimento, derivada da baixa elasticidade-renda da demanda de 
importações de produtos primários por parte dos centros, que contrastava 
com uma alta elasticidade-renda da demanda de manufaturados 
provenientes dos centros por parte da periferia. 

2. A substituição de importações mediante a proteção contraporia à tendência 
à deterioração das condições de intercâmbio ao evitar a alocação de 
recursos produtivos adicionais às atividades de exportação de bens 
primários e permitir desviá-los para a produção industrial. 

3. Além de seu papel na penetração global do progresso técnico e seus efeitos 
sobre o emprego, a industrialização promoveria algumas mudanças na 
estrutura de produção que respondem à elevada elasticidade da demanda 
de manufaturas. 

4. A industrialização e o aumento da produtividade na produção primária 
seriam fenômenos complementares. Quanto mais intenso fosse esse último, 
maior seria a necessidade da industrialização. 
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- Os cepalinos esperavam que a industrialização dos países 
subdesenvolvidos resultasse num desenvolvimento homogêneo ou 
igualitário? 

- Eles sabiam que, em uma estrutura subdesenvolvida, em que os lucros 
auferidos no setor exportador não se inserem no fluxo interno de renda, não 
se manifestaria uma pressão permanente no mercado de trabalho, favorável 
à elevação da taxa de salário. Neste caso particular, o excedente de mão 
de obra poderia até ser absorvido sem que o quadro de distribuição de 
renda viesse a sofrer modificação significativa. 

“Depreende-se daí que uma economia subdesenvolvida não deve ser 
considerada isoladamente do sistema de divisão internacional do trabalho 
em que está inserida, e que, em suas raízes, o subdesenvolvimento é um 
fenômeno de dominação, ou seja, de natureza cultural e política”xx. 

Devendo substituir produtos importados, o produtor interno é, 
naturalmente, levado a copiar as indústrias com as quais pretende concorrer. 
Os equipamentos que adquire foram desenhados em função do estágio de 
desenvolvimento das economias avançadas: visam a permitir uma grande 
poupança de mão de obra. A absorção de mão de obra por unidade de produto 
final no setor industrial é, então, relativamente pequena. Portanto, mesmo com 
a industrialização, a tendência à modificação na estrutura ocupacional 
permanece lenta. 

O aumento da produtividade média, no país periférico, não se traduzia, 
como vimos, em aumento significativo da taxa de salário. Mas trazia consigo a 
modificação qualitativa do padrão de vida da minoria proprietária e dos grupos 
urbanos profissionais e burocráticos. Desenvolvimento (ou “progresso”) passou 
a ser confundido com importação de padrões culturais dos países avançados 
ou “modernização” dos estilos de vida da elite. 

- A “substituição de importações” não tendia a assumir a forma de fabricação 
local dos artigos que antes eram importados para consumo dos grupos 
dirigentes e proprietários, isto é, a minoria rica? 

- A seqüência usual tendia a ser a seguinte: o aumento da produtividade, 
decorrente da expansão do setor exportador ou do setor substitutivo de 
importações, acarretava elevação e/ou diversificação adicional do consumo 
da minoria com acesso aos benefícios do progresso. Quando esse 
processo alcançava um ponto de saturação, configurava-se uma nova 
seqüência que requeria, para concretizar-se, certa diversificação da 
demanda, a qual tendia a efetivar-se mediante a importação de novos 
modelos de produtos a serem produzidos para os grupos de alta renda. Isso 
implicava continuar a elevar o coeficiente de capital e concentrar ainda mais 
a renda, fechando-se, assim, o circuito. 

- Estou concluindo, então, que o principal fator causativo da elevação da 
produtividade na economia periférica industrializada parece ser a 
diversificação dos padrões de consumo das minorias de altas rendas, sem 
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que o processo tenha necessariamente repercussões na melhoria das 
condições de vida da grande maioria da população. 

- Seria um erro, entretanto, ignorar a ação do Estado. Este pode, segundo os 
ex-cepalinos, introduzir modificações significativas no perfil da demanda e 
na estrutura do próprio sistema produtivo, alterando de forma significativa 
essas tendências apontadas. 

- Houve uma “contra-revolução” frente aos modelos de desenvolvimento 
intervencionistas? 

- Esse jovem economista que vive sendo citado, na mídia e por sua geração, 
o Paul Krugman, conta uma fábula que começa por: “Era uma vez um 
campo chamado de economia do desenvolvimento – um ramo da Economia 
preocupado em explicar porque alguns países são tão mais pobres do que 
outros e prescrever meios pelos quais países pobres se tornariam ricos. 
Nos dias de glória, nos anos 50, as idéias da economia do desenvolvimento 
eram vistas como revolucionárias”xxi. Entretanto, ele acha que este campo 
não mais existe. 

Um dos motivos para seu virtual desaparecimento é porque os trabalhos 
de seus especialistas tornaram-se demasiadamente genéricos para todos os 
países. Daí surgiu um campo que focaliza, especificamente, as economias 
subdesenvolvidas. Mas é um campo difuso, fragmentado em núcleos de 
pesquisa agrícola, industrial, macroeconomia da dívida e da hiperinflação, etc. 
Poucos economistas se arriscam, agora, a oferecer grandes hipóteses sobre o 
porque os países pobres são pobres ou o que se pode fazer a respeito. 

Krugman alega que a contra-revolução foi muito longe. Argumenta que, 
durante os anos 50, emergiu um núcleo central de idéias sobre economias 
externas, complementaridade estratégica e desenvolvimento econômico que 
ainda permanecem intelectualmente válidas e podem continuar a ter aplicações 
práticas. Esta “grande teoria do desenvolvimento” antecipou de diferentes 
maneiras a moderna teoria do crescimento e do comércio exterior. 

- Qual é a razão apontada para o virtual ostracismo contemporâneo dessa 
teoria do desenvolvimento?  

- É bastante discutível. Na opinião de Krugman, seus fundadores teriam 
falhado em colocar seus argumentos com clareza analítica suficiente para 
comunicar sua essência a outros economistas. Ele acha que as recentes 
mudanças na Economia podem agora tornar isso possível, isto é, conceitos 
recentes podem conduzir a uma redescoberta da validade de insights 
descartados. Por exemplo, a reconstrução da teoria do comércio exterior,  
levando em conta os rendimentos crescentes, necessariamente envolveria 
o abandono de toda pretensão de generalidade. Em outras palavras, ele 
clama por uma contra-contra-revolução. 

- Qual é o valor que Krugman vê na antiga economia do desenvolvimento? 
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- Ele argumenta que ela contém uma teoria na qual a complementaridade 
estratégica joga um papel chave no desenvolvimento, As economias 
externas estabelecem uma relação circular na qual a decisão de investir em 
produção de grande escala depende do tamanho do mercado, e o tamanho 
do mercado depende da decisão de investir. 

- Quais são os motivos apontados para sua decadência? 

- Ele cita, em primeiro lugar, que à medida que a ajuda externa foi se 
tornando crescentemente impopular no eleitorado das nações ricas, a 
especialização em Economia do Desenvolvimento tornou-se uma carreira 
profissional muito menos atraente. Ela foi desacreditada também pela 
carência de sucesso prático. Suas idéias foram, muito freqüentemente, 
usadas para justificar políticas que, em retrospectiva, impediram mais do 
que encorajaram o crescimento econômico. 

Entretanto,  Krugman afirma que os problemas puramente intelectuais 
foram também extremamente importantes. Os teóricos líderes falharam em 
transformar seus insights intuitivos em claros modelos que poderiam servir 
como o núcleo de uma poderosa disciplina. Sob o ponto de vista de um 
moderno economista norte-americano – cuja teoria econômica é, 
essencialmente, uma coleção de modelos –, a característica mais saliente dos 
trabalhos da “grande teoria do desenvolvimento” é sua adesão a um estilo 
discursivo, não matemático. Devido a esse seu estilo “arcaico”, é apontado nela 
“falhas de formalismo”. 

Mas salienta também as “falhas práticas”. Países em desenvolvimento 
tiveram relativo sucesso em desenvolver sua base industrial, mas desde que 
essas indústrias são muito ineficientes, a industrialização não parece ter muito 
a ver com o desenvolvimento. Na realidade, as maiores histórias de sucesso 
relacionam-se com industrialização orientada para exportação. Um outro 
grande embaraço para a teoria do desenvolvimento é a extensão com que a 
retórica da teoria do desenvolvimento foi usada para encobrir políticas 
pobremente concebidas ou mesmo corruptas. 

Com a ascensão ideológica do neo-liberalismo, após 1980, a fé na 
eficácia do mercado e do comércio livres para países em desenvolvimento 
tornou-se uma crença que se chocou com o argumento de que os mercados 
desses países eram rígidos e necessitavam ser impulsionados pela ação 
governamental. Esta ortodoxia efetivamente nega que haja qualquer 
especificidade na situação dos países subdesenvolvidos comparada com a das 
nações mais ricas. De acordo com a ironia de Krugman, para caricaturar o 
ponto de vista da ortodoxia, “os pobres não são diferentes de você ou de mim – 
eles têm somente menos dinheiro”. 

- A que ponto Krugman quer chegar? 

- Ele oferece duas sugestões. Primeiro, um alerta contra a postura de levar 
em conta a ortodoxia do livre-mercado longe demais. Não é verdade que a 
teoria econômica “prova” que mercados livres são sempre melhores; há 
intelectualmente sólidos casos de promoções governamentais da indústria. 
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A segunda sugestão é que há necessidade de uma reorientação na 
pesquisa econômica. A contra-revolução que iniciou nos anos 60 
estabeleceu o terror contra o modelo de substituição de importações e as 
distorções impostas pela política governamental. No entanto, os governos 
têm suas oportunidades de serem úteis. Já é chegado o tempo de uma vez 
mais focalizar as falhas do mercado assim como são focadas as falhas do 
governo. 

 

7.4. Qual é a nova teoria do crescimento endógeno? 

- Para responder a essa pergunta, devemos observar, preliminarmente, que a 
distribuição de renda se converteu no tema dominante da literatura 
desenvolvimentista, no início dos anos 70. Surgiu um grande número de 
estudos e se concentrou o esforço em entender o processo em que o 
desenvolvimento poderia se configurar de acordo com as metas de 
distribuição ou formular políticas que combinavam os objetivos de 
crescimento e distribuição. 

Logo, já não só estava focalizando-se os aspectos relativos à 
distribuição de renda, mas também o nível absoluto de necessidades entre os 
grupos mais pobres da população de um país. Assim, nasceu o interesse pelas 
necessidades básicas – de alimentação, saúde, educação, etc. –, que 
passaram a ser uma das preocupações principais da economia do 
desenvolvimento.  

Em conseqüência, o foco sobre “país subdesenvolvido típico” foi 
substituído por “grupos diversos de países”. O único objeto de maximização da 
Economia do Desenvolvimento – a renda per capita – se repartiu em diversos 
objetivos parciais, cada qual objeto de consulta a experts distintos em matéria 
de nutrição, saúde pública, habitação, educação, etc. Retrato dessa 
transformação é o cálculo do IDH – Índice de Desenvolvimento Humano –, uma 
média ponderada de indicadores de renda per capita real, nível educacional 
(grau de alfabetização e número de matrículas) e grau de saúde (esperança de 
vida ao nascer). É um indicador elaborado pela ONU que mede a qualidade de 
vida das pessoas em 174 países do mundo. 

- Mas a Economia do Desenvolvimento não surgiu com a promessa de um 
esforço que haveria de gerar uma emancipação total do atraso? 

- De fato, assim foi. Em suas próprias palavras, diz Hirschman: 

“Não se pode fazer Ciência Econômica fechada em si própria. É por esta 
razão que não se podia remediar-se, completamente, o declínio da 
economia do desenvolvimento: nossa subdisciplina alcançou seu brilho e 
atração consideráveis em virtude da idéia implícita de que poderia vencer o 
dragão do atraso virtualmente por si só, ou pelo menos que sua 
contribuição a essa tarefa seria fundamental. Agora sabemos que não 
ocorre assim; em conseqüência, o brilho se foi junto com sua atração”xxii. 
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- Quem criou a Nova Teoria do Crescimento Econômico? 

- A Nova Teoria do Crescimento Econômico foi criada por Romer e Lucasxxiii .  

A tentativa desses economistas novoclássicos superarem o modelo 
convencional de Solow, construído a partir da hipótese de que o maior 
crescimento da renda per capita resulta de progresso técnico exógeno, reúne 
três hipóteses relacionadas: 

1. Os retornos sociais do investimento são maiores do que os retornos 
privados por causa das economias externas. 

2. O capital largamente definido tem uma participação muito maior no gasto do 
que o convencionalmente medido. 

3. O progresso técnico é, amplamente, um resultado endógeno de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) dirigida para o mercado. 

Dessas três hipóteses, segundo Krugman, a primeira tem claramente o 
mesmo espírito daquelas da antiga Teoria do Desenvolvimento. Na formulação 
inicial de Romer, as economias externas foram tratadas de forma puramente 
tecnológica. Posteriormente, importou técnicas da literatura do comércio 
exterior para mostrar como o crescimento dirigido por economias externas 
pode aumentar as economias de escala das plantas. 

- Esses modernos teóricos não “reinventaram a roda”? Não se trata de uma 
mera visita à velha teoria do desenvolvimento? 

- Krugman pensa que a resposta é não. A Nova Teoria do Crescimento tem 
estado preocupada com questões diferentes daquelas da teoria do 
desenvolvimento: como explicar a persistência do crescimento mais do que 
como iniciá-lo. Os novos modelos de crescimento assumem que a 
economia tem um único setor, ou que todos os setores são simétricos. Ao 
contrário, a teoria do desenvolvimento tinha como preocupação central a 
diferença entre os setores modernos e os tradicionais no tocante às 
economias de escala. Mesmo no que se refere a um setor moderno, o 
conceito de encadeamento implicava a pesquisa de indústrias-chave. 
Embora a filosofia de Nova Teoria do Crescimento seja, em essência, a 
redescoberta da Teoria do Desenvolvimento, ela não retornou às mesmas 
questões. 

A diferença mais essencial, claramente, é que apesar de sua abordagem 
abstrata, a Teoria do Desenvolvimento pretendeu ser um guia para a política 
econômica, enquanto a Nova Teoria do Crescimento não pretende isso. Estes 
teóricos “modernos” somente tentam interpretar o mundo, enquanto os 
predecessores pensavam que podiam mudá-lo. 

“Ligando velhas idéias com as novas, nos podemos evitar repetir velhos 
erros e ter uma chance de cometer novos”xxiv. 
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- Desde Adam Smith, o problema de verificar o que determina o dinamismo e 
o desempenho em termos de crescimento econômico, ou seja, a natureza e 
as causas da riqueza das nações, tem sido o maior objeto de pesquisa na 
Ciência Econômica. Os grandes teóricos não reconheceram que não há 
nem um lado puramente endógeno no processo de elevação da 
produtividade social, nem tal coisa como uma mudança exógena nas forças 
produtivas? 

- Nos autores clássicos, variações tecnológicas e organizacionais  são, 
consistentemente, retratadas como essencialmente endógenas. A questão 
é saber em que sentido a auto denominada “Nova” Teoria do Crescimento 
“Endógeno” é, realmente, “nova”, e por que explicar o crescimento de 
maneira “endógena”. 

O significado de crescimento endógeno na “nova” literatura de 
crescimento é que o produto cresce mais rápido que os fatores exógenos o 
fariam crescer. A taxa de variação tecnológica, e a fortiori a taxa de 
crescimento, não é mais tomada como dada de fora, mas é orientada pela 
dependência do comportamento dos participantes do mercado, isto é, de seus 
gostos e preferências. 

“Com diferentes preferências, os parâmetros tecnológicos e 
demográficos sendo os mesmos, a taxa de crescimento auto-sustentado 
será, geralmente, bem diferente. Esta é a mensagem básica da ´nova´ 
teoria do crescimento”xxv. 

 O modelo de Romer, divulgado em 1986, enfatiza a geração de novo 
conhecimento, em pesquisa e desenvolvimento (P&D), para as atividades das 
firmas. O modelo de Lucas, elaborado em 1988, coloca atenção sobre a 
acumulação de capital humano. 

 Nenhum analista sensível negaria que os aspectos estruturais têm um 
importante papel no processo de crescimento e desenvolvimento econômico. 
Isso inclui: 

1. A mudança endógena do quadro institucional da economia no curso de seu 
crescimento e desenvolvimento; 

2. Mudanças em termos de alocação do produto e do emprego entre distintos 
setores da economia; 

3. Diferentes formas de mudança tecnológica e organizacional. 

Entretanto, nenhum desses aspectos tem importância na “Nova” Teoria 
do Crescimento.  

A idéia de que elevados níveis de educação, isto é, um adequado 
estoque de capital humano, constituem condição necessária se não suficiente 
para um país pobre superar o subdesenvolvimento é central na Teoria do 
Crescimento Endógeno. 
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- Quer dizer que há, atualmente, uma nova onda de interesse em modelos de 
crescimento de longo prazo pelo mainstream? 

- Sim. O modelo neoclássico de Solow, publicado em 1956, inspirado na 
primeira onda de interesse no crescimento de longo prazo desencadeada 
por Harrod-Domar, tinha como principal proposição a de que a taxa de 
crescimento de longo prazo dependia, essencialmente, da taxa de mudança 
tecnológica, isto é, do progresso técnico. Como Solow a considerava uma 
variável puramente exógena, o modelo neoclássico básico postulava que 
todos os países tenderiam a convergir para a mesma taxa de crescimento 
(e para os mesmos níveis de renda per capita) a longo prazo. Essa 
suposição tornou-se insustentável face à persistente divergência entre as 
taxas de crescimento e os níveis de renda per capita xxvi . 

A conclusão dos novos teóricos do crescimento é que, em termos 
dinâmicos, o modelo neoclássico básico não é compatível com a evidência 
empírica que demonstra divergências internacionais nos níveis de renda per 
capita e nas taxas de crescimento. Não há qualquer tendência à convergência. 

As adaptações ao modelo neoclássico deram origem à Teoria do 
Crescimento Endógeno. A maior parte das extensões do modelo básico 
enfatiza a importância do capital humano – definido ao nível individual como o 
nível de habilidade geral do trabalhador – na determinação da trajetória de 
longo prazo da economia. A inclusão do capital humano permite tornar o 
modelo neoclássico consistente com a evidência empírica internacional sobre 
taxas de crescimento e níveis de renda, abrindo novas possibilidade para o 
esforço de interpretação teórica das discrepâncias entre países. 

A conclusão principal da Teoria do Crescimento Endógeno é que 
países que investem mais em capital humano apresentarão maiores taxas de 
crescimento econômico e renda per capita.  

O objetivo dos trabalhos dessa corrente de pensamento econômico é 
identificar as razões endógenas pelas quais alguns países investem mais do 
que outros em capital humano. Assim, uns estudam os prováveis efeitos do 
regime educacional (privado ou público) sobre o crescimento econômico. 
Outros enfatizam o papel da distribuição de renda inicial no desempenho a 
longo prazo da economia. Além de apresentar melhores perspectivas de 
crescimento, as economias com renda mais distribuídas são também mais 
flexíveis no que diz respeito à adaptação a choques macroeconômicos 
exógenos. Isto porque seus trabalhadores mais qualificados transitam melhor 
entre setores. Finalmente, há trabalhos cujo argumento básico é que a 
distribuição inicial de riqueza determina uma certa estrutura ocupacional que é 
fundamental para entender a trajetória de longo prazo da economia. 

“Se se pudesse resumir suas proposições em uma única palavra de 
ordem (...), tenho poucas dúvidas de que esta deveria ser: mais 
educação! Apenas por esta via poderiam os países subdesenvolvidos 
romper o círculo vicioso da pobreza”xxvii . 
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- Não questiono, obviamente, a importância da educação, mas será esta uma 
condição suficiente para a superação do subdesenvolvimento? 

- O autor citado procura mostrar que não. O desenvolvimento dessas 
economias depende, na etapa atual, muito mais do investimento físico em 
proporções adequadas. Sem este, o investimento em capital humano é uma 
condição necessária, mas não suficiente, para a transformação social. 

É verdade que o atual paradigma tecnológico, por ser intensivo em 
informação, requereria um nível mais alto de educação. Porém, ele é ainda 
muito menos intensivo em mão de obra do que o anterior, isto é, a que ele 
emprega é especializada, mas é relativamente menor do que antes. A 
industrialização de países em desenvolvimento não gera um setor moderno 
capaz de absorver parcela significativa da população economicamente ativa, 
inclusive da mão de obra especializada.  

“O volume de emprego proporcionalmente reduzido (quando comparado 
com o emprego total) no setor moderno (...), em que os requisitos 
educacionais são maiores, (...), tem sido historicamente determinado por 
fatores alheios ao capital humano propriamente dito”xxviii . 

- Por que considerar o investimento em capital humano, isoladamente, e não 
como elemento de uma estratégia mais abrangente que incluísse outros 
tipos de investimentos, por exemplo, os realizados em pesquisa e 
desenvolvimento, em infra-estrutura e em capital físico, necessários para 
ocupar os trabalhadores progressivamente mais qualificados pelos 
investimentos em capital humano? 

- Os autores da Teoria do Crescimento Endógeno supõem que o aumento do 
estoque desse capital tenha um efeito isolado significativo sobre os níveis 
de renda. Na realidade, a educação é necessária para a operação eficiente 
do aparato produtivo e para o próprio exercício da cidadania. É, antes de 
mais nada, um direito do cidadão. Porém, o subdesenvolvimento não 
decorre somente do baixo nível educacional. A incapacidade de absorção 
da maioria de sua mão de obra, inclusive especializada, em seu setor 
moderno, demonstra a necessidade de medidas que visem alargar as 
dimensões desse setor. Boa parte da mão de obra qualificada não 
consegue ser empregada, permanentemente, no setor moderno ou em 
posições compatíveis com sua formação. O verdadeiro problema das 
economias em desenvolvimento está na inadequação da estrutura de 
oferta. Não se pode abandonar a ênfase no investimento em capital físico, 
dirigido para a remodelação do aparato produtivo, inclusive para empregar o 
capital humano do pessoal qualificado. 

- Vamos mudar de escola. A escola neo-schumpeteriana ou evolucionista 
ocupou o espaço dos autores keynesianos – como Harrod e Domar – no 
campo da teoria do crescimento, à margem do mainstream? 
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7.5. O enfoque neo-schumpeteriano do desenvolvimento é uma alternativa 
à abordagem amigável do mercado?xxix 

- Quais são os fatores essenciais para o desenvolvimento? 

- Vamos, inicialmente, examinar a visão predominante, hoje, no Banco 
Mundial.  

A chamada abordagem amistosa do mercado [market friendly 
approach] destaca a importância de: 

1. Um saudável setor privado, que resulta de investimentos em capital 
humano; 

2. Um muito reduzido papel reservado ao governo; 

3. Abertura para (e então competitividade com) o resto do mundo; 

4. Estabilidade macroeconômica. 

Esta visão pretende constituir-se numa terceira via em relação às 
abordagens neoclássicas típicas (visão neoliberal pura) e à abordagem dita 
estatizante. 

 

VISÃO NEOLIBERAL PURA Descarta o papel do Estado no 
desenvolvimento mesmo no caso de 
falhas de mercado, pois considera as 
falhas de governo ainda mais 
perniciosas. 

VISÃO ESTATIZANTE Desconsidera, em grande medida, o 
mercado  como o elemento básico da 
eficiência econômica em situações de 
capitalismo tardio, sugerindo um papel 
ativo de políticas industriais seletivas. 

ABORDAGEM AMISTOSA DO 
MERCADO 

Entende como benéfica uma 
intervenção voltada para estimular o 
funcionamento dos mecanismos de 
mercado, enfatizando as políticas 
governamentais funcionais. 

- Em que medida essa abordagem amistosa do mercado relaciona-se com 
aquela Nova Teoria do Crescimento Endógeno? 

- Ambas tomam como ponto de partida da análise a função neoclássica de 
produção de Solow, enriquecendo-a com o capital humano. O crescimento 
é explicado pelo ritmo de acumulação de capital (físico e humano), pela 
alocação eficiente dos fatores de produção e pelo salto tecnológico, sendo 
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representado tanto pela evolução natural ao longo da função de produção, 
com o incremento relativo da dotação de capital, como pelo seu 
deslocamento progressivo ascendente na direção da fronteira tecnológica. 

A abordagem amistosa do mercado propõe-se constituir uma 
abordagem funcional do crescimento, na qual o papel do Estado e da pressão 
competitiva são analisados a partir de seu impacto nas três fontes básicas do 
crescimento: acumulação, alocação e evolução tecnológicaxxx. 

- Especificamente, qual é o papel colocado para o Estado no fomento do 
desenvolvimento econômico, por essa abordagem? 

- O Estado tem um papel decisivo através da garantia dos fundamentos 
macroeconômicos e institucionais requeridos ao comportamento eficiente 
dos agentes e dos mercados. É relevante, principalmente, para alcançar a 
estabilidade macroeconômica, um elevado investimento em capital humano, 
um sistema financeiro seguro e eficiente, um ambiente favorável ao acesso 
à tecnologia estrangeira, e preços não distorcidos em virtude de decisões 
políticas, respeitando a dotação de fatores. 

Essa visão avança em relação à visão neoclássica tradicional, pois 
aceita a necessidade eventual de intervenções seletivas através de uma série 
de instrumentos de política econômica e industrial, por exemplo, crédito 
seletivo com controle de juros (repressão financeira), proteção discricionária a 
setores industriais específicos e incentivos às exportações. No entanto, essas 
políticas seletivas devem respeitar os sinais de mercado, evitando distorções 
consideráveis de preços, não alterando a base e a evolução natural das 
vantagens comparativas e permitindo uma canalização eficiente dos 
investimentos. Em outras palavras, os incentivos e os desestímulos 
governamentais só podem substituir o mercado como mecanismo indutor de 
comportamentos eficientes. As falhas de mercado, principalmente as falhas de 
coordenação, são o critério básico da intervenção seletiva, sem restringir a 
pressão competitiva. 

- No que se refere à política industrial – voltada para alterar a estrutura 
industrial, visando o aumento da produtividade –, é considerada como um 
fator indutor do desenvolvimento? 

- Não, pois é considerada ineficaz pela abordagem amistosa do mercado. A 
realidade do mercado e da dotação de fatores acabam se impondo sobre os 
desejos dessa política. 

No entanto, a necessidade de um desempenho exportador favorável é 
um dos critérios mais importantes para que os agentes usufruam dos incentivos 
governamentais, compensando os efeitos negativos sobre a competitividade 
das políticas de proteção do mercado interno e mesmo das estratégias de 
substituição de importações. A presença no mercado internacional tanto impõe 
uma atualização tecnológica como facilita a troca e a negociação de 
conhecimentos necessários a uma estratégia de salto tecnológico, apoiada, 
inicialmente, na transferência internacional de tecnologia. 
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- Essa visão que representa a posição do Banco Mundial com respeito ao 
desenvolvimento não procura sair de uma concepção neoliberal simplista, 
para criar um novo consenso ortodoxo? 

- Sim, porque recupera o papel clássico do Estado na garantia de condições 
externas, macroeconômicas e institucionais, requeridas ao bom 
funcionamento do mercado, garantindo os fundamentos de sua operação 
eficiente: estabilidade macroeconômica, recursos humanos, sistema 
financeiro, etc. Em condições especiais, até aceita uma intervenção seletiva 
que respeita o mercado – atuando onde este está falho – e que forja 
condições de concorrência, mesmo beneficiando atividades particulares. O 
viés exportador abre a economia para as forças de mercado. Enfim, o papel 
do Estado no desenvolvimento econômico se concentra nos fundamentos, 
não fugindo, portanto, das concepções tradicionais, que somente justificam 
uma intervenção estatal genérica, focalizando os bens públicos, as 
externalidades e os monopólios naturais. O avanço é reconhecer também a 
necessidade de uma intervenção funcional, para superar falhas de 
coordenação. 

  Na realidade, as diferentes visões acerca do papel do Estado e, em 
especial, da política industrial, são decorrentes das distintas concepções 
acerca das falhas de mercado. 

 

VISÃO NEOLIBERAL PURA Concebe as falhas de mercado como 
acarretadas pela interferência indevida 
das instituições no mercado, criando 
fricções para seu bom funcionamento 
e tornando-o falho na alocação de 
recursos. A melhor política industrial é 
o Estado “sair” do mercado. 

ABORDAGEM AMISTOSA DO 
MERCADO 

A presença de falhas em situações de 
atraso na disponibilidade de um 
sistema educacional e de um mercado 
de capitais eficientes leva à admissão 
de uma intervenção funcional do 
Estado, limitada, evitando qualquer 
prática discricionária e discriminatória. 

VISÃO ESTATIZANTE As falhas de mercado são vistas como 
generalizadas, justificando políticas 
industriais abrangentes e seletivas, 
inclusive interferindo nos mecanismos 
de alocação de recursos ou fatores. 

“Como todos [que compartilham dessas visões] concordam que nos 
casos de falhas justifica-se a intervenção estatal, o debate torna-se 
absolutamente conjectural. Se o Estado atuou e deu certo é porque agiu 
corretamente nas falhas de mercado ou porque não interferiu no seu 
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funcionamento. Se deu errado é porque as falhas de mercado não foram 
corrigidas ou porque o funcionamento do mercado foi prejudicado pela 
intervenção estatal. (...) Embasando teoricamente as duas visões 
[polares], há um mercado idealizado que opera de forma ótima, com 
plena racionalidade sobre o presente e o futuro, sem assimetrias e 
diferenças permanentes entre os setores e as empresas e convergindo 
sempre para situações de equilíbrio, mesmo que intertemporal”xxxi . 

- Parece-me que essa discussão torna-se, em grande medida, tautológica. 
Como romper com esse referencial dominante? 

- Algumas das contribuições da abordagem neo-schumpeteriana, que partem 
da crítica aos pressupostos neoclássicos, podem servir de base para um 
programa alternativo de pesquisa sobre o desenvolvimento.  

Nessa perspectiva neo-schumpeteriana, o desenvolvimento se refere, 
fundamentalmente, às mudanças qualitativas em termos tecnológicos, 
organizacionais e institucionais. O foco é voltado para a própria evolução 
competitiva dos diferentes países, envolvendo defasagens tecnológicas e 
econômicas, mudança  nas posições do ranking competitivo internacional, 
situações de crônico atraso ou de vantagens insuperáveis, etc. 

 A concorrência schumpeteriana é centrada no progresso técnico, que 
constitui a forma principal de obtenção de renda monopolista. O progresso 
técnico é tratado no âmbito das estratégias empresariais, num contexto de 
incerteza. Os agentes decidem sob racionalidade limitada, face ao 
desconhecimento das decisões dos outros e da resultante futura da pluralidade 
dessas decisões.  Adotam regras de decisão rotineiras que conformam padrões 
de comportamentos bem definidos, por exemplo, rotinas de busca por 
inovações, para obterem progresso técnico. A partir dessas rotinas ocorre o 
processo de evolução tecnológica. Existem determinados paradigmas que 
representam o universo cognitivo embutido num certo conjunto relacionado de 
tecnologias, delimitando o programa de pesquisa e desenvolvimento, no qual 
os esforços tecnológicos serão concentrados. 

 O progresso técnico apresenta, então, uma forte característica de 
processo cumulativo. Há trajetórias tecnológicas naturais. A entrada num 
universo tecnológico particular significa a exclusão de outros universos. A 
adoção de um certo paradigma tecnológico é, praticamente, irreversível. Não é 
possível avaliar ex-ante, entretanto, se será a estratégia maximizadora. 

 O mercado que, seletivamente, vai definindo os paradigmas e as 
trajetórias que vão se tornando hegemônicos. O objetivo de busca 
tecnológica é a obtenção de vantagens sobre os concorrentes em termos de 
custos e/ou qualidade dos produtos de forma se obter maiores lucros. A 
obtenção de vantagens também tende a apresentar características 
cumulativas. O processo competitivo gera assimetrias e diferenças, e não 
convergências. Há uma tendência à heterogeneidade não à homogeneidade. O 
aprendizado tecnológico traz retornos crescentes, gerando economias de 
escala dinâmicas que criam barreiras à entrada nos mercados e barreiras à 
mobilidade em seu interior. O processo capitalista é, assim, inerentemente, um 
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processo de configuração de situações onde existem ganhadores e 
perdedores. 

- Mas esse impacto de novos paradigmas tecnológicos se restringe à órbita 
microeconômica? 

- As estratégias tecnológicas das firmas de um determinado setor de 
atividade podem se desdobrar, afetando a atividade macroeconômica em 
seu conjunto e as trajetórias nacionais de crescimento e desenvolvimento. 
Países que se capacitam e se tornam líderes nos setores associados aos 
paradigmas tecnológicos mais dinâmicos apresentam altas taxas de 
crescimento e dinamismo no comércio internacional. 

O que se ajusta nas relações internacionais é a taxa de crescimento dos 
setores mais dinâmicos, que afeta o desempenho macroeconômico de longo 
prazo. O padrão de especialização setorial possui desdobramentos dinâmicos 
para o desenvolvimento econômico. A força ou a fraqueza em determinadas 
áreas de competência de determinados setores e paradigmas tecnológicos, em 
conjunto com a capacidade de transformação da base tecnológica herdada, 
que explicam, em grande parte, o dinamismo a longo prazo das economias 
nacionais. 

O conceito central para se pensar o diferencial do desenvolvimento das 
nações é o de aprendizado tecnológico. O processo de aprendizado é 
complexo, envolvendo desde uma dimensão tecnológica e setorial específica 
até uma dimensão histórica e institucional, que não se reduzem à questão 
educacional. 

- Por que Krugman critica a ausência de formalização desse fenômeno? 

- O desenvolvimento, como vimos, é um processo complexo que envolve 
desde características específicas aos novos paradigmas, às firmas e aos 
setores produtivos até características socio-institucionais, que interagem e 
moldam o processo de aprendizado.  Não há como formalizar essa 
dimensão sócio-institucional. O enfoque neo-schumpeteriano prioriza a 
relevância teórica face à elegância formal. 

- Como essa visão neo-schumpeteriana explica a crescente divergência e 
polarização no desenvolvimento econômico entre os países? 

- Gadelha te responde em suas próprias palavras. 

“A natureza cumulativa do progresso técnico, seu caráter tácito e indivisível, 
que se manifestam no âmbito das empresas, setores e países, tende a criar 
crescentes disparidades entre o pequeno grupo dos países mais 
capacitados e o grande número de países menos desenvolvidos. A 
convergência, assim, não é um processo natural decorrente da lógica de 
mercado. A norma é a ampliação das distâncias, em especial nos 
momentos de mudança paradigmática”xxxii . 
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 Esse autor mostra a artificialidade do corte Estado-mercado, 
enfatizando que o processo de desenvolvimento exige uma evolução conjunta 
de ambos. As trajetórias de desenvolvimento dependem da convergência dos 
atores públicos e privados em torno de uma determinada direção, conformando 
uma certa institucionalização favorável a esse processo.  

“Talvez o tema do desenvolvimento – por envolver de forma não 
desprezível a história, as instituições, o desconhecimento sobre o futuro, 
a tendência à heterogeneidade e a articulação não trivial do Estado, da 
política e do mercado – ponha em evidência mais do que qualquer outro 
a insuficiência de uma teoria econômica que deixou de ser Economia 
Política”xxxiii . 

- Creio que esta Lição termina do mesmo modo que começou: enfatizando a 
importância da velha Economia Política... 

 

 

 

RESUMO: 

1. Como se classificam as antigas teorias do desenvolvimento? De acordo 
com o posicionamento em relação a dois ingredientes econômicos básicos: 
o rechaço da tese monoeconômica é a concepção de que os países 
subdesenvolvidos possuem características econômicas distintas dos países 
industrializados avançados e que a análise econômica tradicional, 
concentrada nestes últimos países, deverá modificar-se, em conseqüência, 
em alguns aspectos importantes, quando se aplica aos países 
subdesenvolvidos; a tese da afirmação do benefício mútuo é a assertiva 
de que as relações econômicas existentes entre esses dois grupos de 
países podem configurar-se de forma tal que ambos se beneficiem. 

2. Qual é o pensamento estruturalista sobre o desenvolvimento? O 
estruturalismo econômico – escola de pensamento surgida na primeira 
metade dos anos 50 entre economistas latino-americanos – teve como 
objetivo principal pôr em evidência a importância dos “parâmetros não-
econômicos” dos modelos macroeconômicos. O comportamento das 
variáveis econômicas depende em grande medida desses parâmetros: 
regime de propriedade da terra, controle das empresas por grupos 
estrangeiros, existência de uma parte da população “fora” da economia de 
mercado, etc. Há um fenômeno de poder subjacente às relações 
econômicas. Diferentemente do enfoque tradicional, que se preocupa 
essencialmente em descobrir automatismos, a teoria do desenvolvimento 
tende a concentrar-se: na caracterização das estruturas; na identificação 
dos agentes significativos; nas interações entre determinadas categorias de 
decisões e as estruturas. 
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3. Qual é a nova teoria do crescimento endógeno? A nova teoria do 
crescimento econômico foi criada por Romer e Lucas. O modelo de 
Romer enfatiza a importância da geração de novo conhecimento, em 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), para as atividades das firmas. O 
modelo de Lucas coloca atenção sobre a acumulação de capital humano. A 
tentativa deles superarem o modelo convencional de Solow, derivado da 
hipótese de que o maior crescimento da renda per capita resulta de 
progresso técnico exógeno, reúne três hipóteses relacionadas: os retornos 
sociais do investimento são maiores do que os retornos privados por causa 
das economias externas; o capital largamente definido tem uma 
participação muito maior no gasto do que o convencionalmente medido; o 
progresso técnico é, amplamente, um resultado endógeno de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) dirigida por e para o mercado. A Nova Teoria do 
Crescimento tem estado preocupada com questões diferentes daquelas da 
Teoria do Desenvolvimento: como explicar a persistência do crescimento 
mais do que como iniciá-lo. A Teoria do Desenvolvimento pretendeu ser um 
guia para a política econômica, enquanto a Nova Teoria do Crescimento 
não pretende isso. A conclusão principal da Teoria do Crescimento 
Endógeno é que países que investem mais em capital humano 
apresentarão maiores taxas de crescimento econômico e renda per capita. 

4. O enfoque neo-schumpeteriano do desenvolvimento é uma alternativa à 
abordagem amigável do mercado? A chamada abordagem amistosa do 
mercado [market friendly approach] destaca a importância de: um saudável 
setor privado, que resulta de investimentos em capital humano; um muito 
reduzido papel reservado ao governo; abertura para (e então 
competitividade com) o resto do mundo; a estabilidade macroeconômica. 
Esta visão, atualmente predominante no Banco Mundial, pretende constituir-
se numa terceira via em relação às abordagem neoclássica típica (visão 
neoliberal pura) e à abordagem dita estatizante. Este pensamento crítico, 
simplesmente destacando as falhas do mercado, não rompe com a 
idealização de um mercado como a referência básica da eficiência 
econômica. Uma abordagem alternativa neo-schumpeteriana procura 
avançar com relação à crítica heterodoxa, rompendo com os fundamentos 
da economia neoclássica. O processo de evolução tecnológica é colocado 
no centro da análise, indicando-se suas especificidades inclusive ao nível 
das economias nacionais. 

 

 

PERGUNTA E RESPOSTA: 

1. Quantos economistas marxistas são necessários para trocar uma lâmpada? 

 Nenhum, pois a lâmpada contêm a semente de sua própria revolução. 
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LEITURA ADICIONAL RECOMENDADA: 

 

FURTADO, Celso. Teoria e política do desenvolvimento econômico. São Paulo, 
Abril Cultural, 1983. 

COMENTÁRIO: Essa é a única obra de autor brasileiro que pertence à série de 
obras clássicas reunidas sob a denominação Os Economistas. Nenhum 
economista brasileiro terá completado sua formação básica se não lê-la. 
Encontram-se nela não somente as teses clássicas da CEPAL, mas também as 
contribuições de economistas do porte de Gunnar Myrdal, Albert Hirshman, 
Ragnar Nurkse, entre outros. É um livro que merece ter importância maior na 
literatura econômica brasileira. 

 

PREBISCH, Raúl. Cinco etapas de mi pensamiento sobre el desarrollo. El 
Trimestre Económico. México, Vol. L (2), nº 198, abril-junio 1983. pp. 1077-
1095.  

COMENTÁRIO: Nesse balanço pessoal sobre seu pensamento a respeito do 
desenvolvimento econômico, publicado três anos antes de sua morte, esse 
economista organizador e primeiro diretor-geral do banco central argentino, 
secretário executivo da CEPAL desde sua fundação, em 1948, até 1962, 
quando começou a dirigir a UNCTAD, e depois como editor da Revista da 
CEPAL, percorre todas as etapas de sua carreira profissional. Deu decisiva 
contribuição á teoria sobre o comércio internacional, destacando a deterioração 
nos termos de troca entre o centro industrializado e a periferia 
subdesenvolvida. 

 

HIRSCHMAN, Albert. Auge y ocaso de la teoría económica del desarrollo. El 
Trimestre Económico. México, Vol.  nº 188, 1980. pp. 1055-1077. 

COMENTÁRIO: Em seu estilo peculiar, o autor de ensaios brilhantes como os  
de “As Paixões e os Interesses” (1977),  “A Retórica da Intransigência: 
Perversidade, Futilidade, Ameaça” (1991), “Auto-subversão: teorias 
consagradas em cheque” (1995), escreve essa resenha sobre a teoria 
econômica do desenvolvimento. Ele narra sua história, com algumas anedotas 
episódicas. 
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FONTES DE INFORMAÇÕES NA INTERNET: 

 

Sobre informações socio-econômicas a respeito do Estado de São Paulo:  

Fundação SEADE: www.seade.gov.br 

 

Sobre o desenvolvimento econômico dos países: 

Banco Mundial: www.worldbank.org. 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID: www.iadb.org 

Organização das Nações Unidas – ONU: www.un.org 

Comissão Econômica para América Latina e Caribe – CEPAL: www.eclac.org 

Organização dos Estados Americanos – OEA: www.oea.org 
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