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Teoria do Desenvolvimento

n Teoria do desenvolvimento:
“tentativa de explicação das transformações dos 
Sistemas Econômicos Complexos”.

n Avanço da teoria do desenvolvimento propiciou 
uma percepção mais lúcida da história econômica:

1. a significação dos fatores não econômicos no 
funcionamento e na transformação dos sistemas 
econômicos; 

2. a importância do grau de informação dos agentes 
responsáveis pelas decisões econômicas.



Tese da Afirmação do 
Benefício Mútuo
n As relações econômicas 

existentes entre dois grupos 
de países, os desenvolvidos
e os subdesenvolvidos, 
podem configurar-se 
de forma tal que 
ambos se beneficiem.

Rechaço da 
Tese Monoeconômica
n Os países subdesenvolvidos 

possuem características 
econômicas distintas dos países 
industrializados avançados.

n A análise econômica tradicional, 
inspirada nestes últimos países, 
deverá modificar-se, 
em alguns aspectos importantes, 
quando se aplica aos 
países subdesenvolvidos.
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Posição ortodoxa

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.



Karl Marx

n Marx descreve o processo da exploração
a que esteve sujeita a periferia, durante 
o período da acumulação primitiva no centro.

n Quando Marx esboça “a imagem do futuro” 
dos países de capitalismo tardio, espelhado 
no presente das economias mais avançadas, 
dá a entender que não diferencia as “leis de 
movimento” desses países retardatários 
das leis aplicáveis aos países avançados.



Teorias neomarxistas
n A exploração ou o “intercâmbio desigual” 

é a característica essencial, permanente, 
das relações existentes entre a “periferia” 
subdesenvolvida e o “centro” capitalista. 

n A estrutura política e econômica dos 
países periféricos é muito diferente
de tudo experimentado pelo centro.

n Seu desenvolvimento não pode seguir 
a mesma experiência de industrialização
sob auspícios do capitalismo.



Pensamento estruturalista

n 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. 

n Há um fenômeno de poder 
subjacente às relações econômicas.



Parâmetros não-econômicos

n O comportamento das variáveis 
econômicas depende em grande medida 
desses parâmetros não-econômicos: 

1. regime de propriedade da terra, 
2. controle das empresas por grupos 

estrangeiros, 
3. existência de uma parte da população 

“excluída” da economia de mercado, etc.



Teoria do Desenvolvimento

n 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.



Raul Prebisch
n Parte da análise da:

1. propagação da tecnologia moderna e 
2. repartição dos frutos do progresso técnico. 

n A característica principal da economia mundial 
é a coexistência de um centro, 
que comanda o desenvolvimento tecnológico, 
e uma vasta e heterogênea periferia. 

n Relações existentes entre o centro e a periferia 
=> concentração de renda em escala mundial 
= f( deterioração persistente dos termos do 
intercâmbio com os países periféricos ).



Substituição de Importações

n 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 – ajudaria a corrigir a 
tendência a uma restrição externa do desenvolvimento. 

n Esta era derivada da baixa elasticidade-renda da 
demanda de importações de produtos primários por 
parte do centro, que contrastava com uma alta 
elasticidade-renda da demanda de manufaturados
provenientes do centro por parte da periferia.



Fator não-econômico
n Na medida em que existe um sistema de valores, 

aceito ou imposto, em toda a ordenação econômica, há
a influência do não-econômico na cadeia de decisões 
que levam à transformação dos Sistemas Complexos.

n O crescimento econômico pode ocorrer, 
espontaneamente, pela interação entre as forças de 
mercado, mas o desenvolvimento social
é fruto de uma ação política deliberada. 

n O não-econômico traduz a capacidade humana
para inovar e criar a história.



Planejadores do Desenvolvimento 
versus Livre-Mercado



“Tomar as Rédeas da História”
n Significa reorientá-la de acordo com 

as “soluções que atendem objetivos superiores”.

n A cadeia lógica das transformações econômicas 
se prolonga em direção ao futuro: path dependence. 

n Interpretação da dependência de trajetória dá 
a capacidade de “entender o futuro como história”, 
isto é, como resultante de uma pluralidade de ações.

n O presente deve ser entendido como história
(assim como o futuro): ”a história importa”.



Mudança de rota histórica
n Todas as opções e decisões que 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.. 

n O momento em que se coloca essas opções também 
é chave, pois a resistência à introdução de mudanças 
é mais tênue nas encruzilhadas históricas.

n Opções surgem somente quando a evolução histórica 
cruza os problemas sociais com os problemas econômicos. 

n Infelizmente, os problemas sociais não têm impedido 
o funcionamento e a expansão do sistema capitalista.



Crítica ao Voluntarismo

n “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”.

n Advertência contra 
o voluntarismo dos 
“planejadores do 
desenvolvimento”.

n Voluntarismo: doutrina que 
se caracteriza por privilegiar 
a importância ética, 
psicológica ou metafísica 
da vontade em relação 
às disposições intelectuais 
humanas.



Intervenção do Estado

n As razões históricas decisivas 
para o Estado se encarregar da 
tarefa de estímulo à industrialização são: 

1. os grandes riscos do investimento; 
2. a insuficiente mobilização e concentração de 

capitais pelos empreendedores, 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 
o de empreitadas de obras públicas, afrontando 
somente as linhas de menor resistência.



Nova teoria do crescimento endógeno

n Enfatiza a importância 
da geração de novo 
conhecimento 
em Pesquisa e 
Desenvolvimento 
(P&D), para as 
atividades das firmas.

n A conclusão principal é 
que países que 
investem mais em 
capital humano 
apresentarão maiores 
taxas de crescimento 
econômico e renda per 
capita.



Superação novoclássica do modelo 
de progresso técnico exógeno
n 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 (incluindo o capital 
humano) 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 por e para o mercado. 



Nova Teoria do Crescimento

n 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.

n A Teoria do 
Desenvolvimento
pretendeu ser 
um guia para 
a política econômica, 
enquanto 
a Nova Teoria do 
Crescimento
não pretende isso.



Abordagem Amistosa do Mercado

n A chamada 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. a estabilidade macroeconômica 

segundo o receituário ortodoxo.



Consenso de Washington
1. Disciplina fiscal

2. Redução dos 
gastos públicos

3. Reforma tributária

4. Juros de mercado

5. Câmbio de mercado

6. Abertura comercial

7. Investimento estrangeiro 
direto, com eliminação de 
restrições

8. Privatização das estatais

9. Desregulamentação
(afrouxamento das leis 
econômicas e trabalhistas)

10. Direito à propriedade 
intelectual



Abordagem Amistosa do Mercado
n Esta visão, predominante entre neoliberais, 

pretende constituir-se em uma terceira via 
em relação à: 

1. abordagem neoclássica típica
(visão liberal pura) e 

2. abordagem dita estatizante. 

n Simplesmente destacando 
as falhas do mercado, não rompe com 
a idealização de um livre-mercado como 
a referência básica da eficiência econômica. 



Abordagem Amistosa do Mercado

n Entende como benéfica 
uma intervenção 
localizada voltada 
para estimular o 
funcionamento dos 
mecanismos de mercado
(de capitais e de trabalho), 
enfatizando as políticas 
governamentais 
funcionais ou focalizadas 
(educação, saúde e 
segurança pública).



Visões Polares

n 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.

n 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 = 
f( falhas de mercado 
generalizadas ).



Abordagem alternativa 
neo-schumpeteriana
n Procura avançar com relação à 

crítica heterodoxa, rompendo com 
os fundamentos da economia neoclássica. 

n O processo de evolução tecnológica é 
colocado no centro da análise, 
indicando-se suas especificidades
inclusive no nível das economias nacionais.



Perspectiva neo-schumpeteriana
n O desenvolvimento se refere, fundamentalmente, 

às mudanças qualitativas em termos tecnológicos, 
organizacionais e institucionais.

n O foco é voltado para a própria evolução 
competitiva dos diferentes países, envolvendo: 

1. defasagens tecnológicas e econômicas, 
2. mudança  nas posições do 

ranking competitivo internacional, 
3. situações de crônico atraso ou 

de vantagens insuperáveis, etc.



Perspectiva neo-schumpeteriana
n Progresso técnico = 

processo cumulativo. 
n Há trajetórias 

tecnológicas naturais.

n A entrada em um universo 
tecnológico particular 
significa a exclusão de 
outros universos.

n A adoção de um certo 
paradigma tecnológico é, 
na prática, irreversível,
sem saber ex-ante se é a 
estratégia maximizadora.

n O conceito central
para se pensar o diferencial 
do desenvolvimento das 
nações é o de 
aprendizado tecnológico. 

n É um processo complexo, 
envolvendo desde: 

1. uma dimensão tecnológica 
e setorial específica até 

2. uma dimensão histórica e 
institucional, 

n que não se reduzem à 
questão educacional.



Fases ou Padrões Históricos 
do Desenvolvimento



Enfoque faseológico do desenvolvimento

n Esse enfoque 
faseológico do 
desenvolvimento 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. 



Tendência Histórica

n Não existe tendência à 
passagem automática 
de uma fase qualquer 
a outra fase superior. 

n A única tendência visível 
é que os países 
subdesenvolvidos 
continuarão a sê-lo, 
caso fiquem, de maneira 
passiva, “aguardando os 
acontecimentos”.



Teóricos do desenvolvimento 
n Convicção de que, nas áreas subdesenvolvidas, 

a industrialização requeria um esforço deliberado, 
intenso, orientado, cujo nome e descrição geraram 
uma série de metáforas: 

1. a grande arrancada (Paul Rosenstein-Rodan), 
2. a decolagem (Walt W. Rostow), 
3. o grande salto (Alexander Gerschenkron), 
4. o mínimo esforço crítico (Harvey Leibenstein), 
5. os encadeamentos para trás (backward linkage ou 

efeito de arrasto) e para frente (forward linkage ou 
efeito de propulsão) segundo Albert Hirschman.



Debate sustentado entre 
Rostow e Gerschenkron
n Rostow assumiu uma postura de monoeconomia. 
n Dividiu o processo de desenvolvimento em etapas: 

1. a sociedade tradicional, 
2. as precondições para o arranco, 
3. o arranco propriamente dito, 
4. a marcha para a maturidade, 
5. a era do consumo de massa. 

n 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.



Crítica ao ritmo pentamétrico de Rostow

n Gerschenkron 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. 

n 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. 



Demonstração de Gerschenkron
1. pode haver mais de um caminho em direção ao 

desenvolvimento;
2. os países que decidem industrializar-se tenderão 

a forjar suas próprias políticas, sequências e 
ideologias, para alcançar a meta.

n Trotsky quando esboçou a Lei do 
Desenvolvimento Desigual e Combinado
excluía a possibilidade de repetição de 
uma única forma de desenvolvimento 
em diversas nações.



Lei do desenvolvimento igual e combinado

n “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”. 

n ”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”. 



Lei do desenvolvimento igual e combinado

n ”Os europeus que 
colonizaram a 
América não 
recomeçaram ali 
a História desde 
seu início”.

n ”Se a Alemanha e 
os Estados Unidos 
ultrapassaram 
economicamente 
a Inglaterra, isso se 
deveu, exatamente, 
ao atraso na evolução 
capitalista daqueles 
dois países”.



Industrialização: questão de contemporaneidade

n Os diferentes caracteres das industrializações 
se devem a que as forças produtivas de cada momento 
do capitalismo são distintas. 

n Há então diferentes bases técnicas 
da qual deve partir a industrialização de cada país.

n 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. 



Industrialização originária

n 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. 

n Com o “salto a frente” 
de sua indústria, 
a Inglaterra mantém 
a hegemonia mundial
até fins do século XIX. 



Expansão do capitalismo

n Com a exportação de capital, realizada pela 
Inglaterra, após 1840, há uma expansão horizontal 
– da área geográfica – do capitalismo. 

n Depois de 1860, há também a exportação de 
máquinas e equipamentos e capital financeiro. 

n Este “arrastava” a indústria inglesa 
para outros países, que passavam a desenvolver 
1. a indústria leve, 
2. o sistema ferroviário e, em alguns casos, 
3. a indústria pesada.



Industrialização norte-americana
n 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. 

n O período da Grande Crise de 1873 a 1905 
(final do século XIX), nos Estados Unidos, 
foi quando se iniciou o processo de 
concentração do capital: trustes e carteis.



Razões do processo de concentração
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. 



Alemanha
n A Alemanha possuía os setores industriais 

tecnologicamente mais avançados em relação à 
Europa: material elétrico, química pesada e 
siderúrgico. 

n 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. 

n Este processo deu aos bancos um papel decisivo 
na associação entre o capital industrial e o 
bancário, sob forma de capital financeiro. 



Medidas decisivas do Estado japonês 
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 o controle dos grandes grupos econômicos 
nacionais (zaibatsu), ou seja, fez uma privatização.



Industrialização atrasada do Japão 

n Desta industrialização ressaltam-se duas 
características: 

1. primeiro, a formação de conglomerado, 
com uma não separação entre as órbitas real e financeira;

2. segundo, a proeminência em torno de 60% do 
setor de bens de produção, na estrutura industrial. 

n A tecnologia empregada foi também a mais 
avançada da época, pois houve a importação de 
maquinaria ocidental e cópia de sua tecnologia.



Padrão do desenvolvimento capitalista
n Um padrão do desenvolvimento capitalista 

é que os países retardatários adotam 
uma política econômica com a finalidade de 
superar o atraso. 

n Estabelecem barreiras alfandegárias 
protecionistas, a fim de subtrair o território 
nacional da concorrência do mercado mundial. 

n O resultado é a criação de um campo propício 
onde pode germinar o monopólio. 



Formação de cartéis
n A exclusão da 

concorrência estrangeira 
cooperou para o fomento da 
formação de cartéis. 

n 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. 



Competição versus Concentração

n O livre-cambismo inglês tendia a perpetuar 
a empresa individual e a produção independente, 
enquanto naqueles outros países 
(EUA, Alemanha e Japão) se constituíram:

1. as sociedades anônimas, 
2. os cartéis, 
3. os monopólios e 
4. a intervenção do Estado na economia, 
n realizando a unificação – centralização e 

concentração – dos capitais. 



Capitalismo monopolista
n O capitalismo competitivo, 

entendido como: 
1. a hegemonia industrial da 

Inglaterra, 
2. a existência da livre circulação 

de capitais e mão de obra 
entre os espaços econômicos,

3. a ausência de controle político 
desse movimento de capitais, 
foi superado no século XIX 
pela emergência do 
capitalismo monopolista. 



Especificidade histórica da 
industrialização no Brasil 
n Está em seu momento: 

a etapa do capitalismo monopolista. 
n A industrialização no capitalismo tardio nunca se 

constituiu plenamente, no sentido de atingir 
com suas forças produtivas o nível das vigentes 
em escala mundial. 

n A tecnologia mais avançada não está disponível 
no mercado, devido às restrições derivadas da 
concorrência entre os grandes blocos de capital 
monopolista.



Evolução dos países no século XX
Países Renda per 

capita 
1998 

Renda per 
capita 
1900 

Taxa de 
crescimento 
1998/1900 

Renda 
relativa 
1998 (%) 

Renda 
relativa 
1900 (%) 

EUA 24952 4096 1,84 100,00 89,18 
Dinamarca 21812 2902 2,06 87,42 63,18 
Noruega 20782 1762 2,52 83,29 38,36 
Alemanha 20500 3134 1,92 82,16 68,23 
Japão 19975 1135 2,93 80,05 24,71 
Reino Unid. 18028 4593 1,40 72,25 100,00 
Finlândia 17715 1620 2,44 71,00 35,27 
Itália 17369 1746 2,34 69,61 38,01 
França 15930 2849 1,76 63,84 62,03 
Taiwan 15543 759 3,08 62,29 16,53 
Coréia Sul 12534 850 2,75 50,23 18,51 
Chile 9717 1949 1,64 38,94 42,43 
Argentina 9102 2756 1,22 36,48 60,00 
China 5291 652 2,14 21,20 14,20 
México 5257 1157 1,54 21,07 25,19 
Brasil 5121 704 2,02 20,52 15,33 
Paquistão 1882 687 1,03 7,54 14,96 
Índia 1764 625 1,06 7,07 16,61 
Gana 1107 462 0,89 4,44 10,06 
Bangladesh 882 581 0,43 3,53 12,65 
 



Evolução dos países no século XX
n Em 1900, a renda per capita dos 

norte-americanos equivalia a 89,18% 
da renda per capita do Reino Unido. 

n O Reino Unido caiu do primeiro lugar, em 1900, 
para o 13º lugar, em 1998.

n Países como os nórdicos, Japão, Taiwan, Coréia 
do Sul e Itália revelaram, no último século, 
uma significativa melhoria.

n Outros países ficaram mais pobres, relativamente: 
Chile, Argentina, México, Bangladesh, Gana, 
Índia e Paquistão.



PIB (Paridade do Poder de Compra) 
per capita
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