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Resumo
O objetivo deste artigo é discutir a relevância da manutenção dos chamados preços
macroeconômicos em seu nível correto para o processo de catching up baseado na
sofisticação da estrutura produtiva, isto é, na mudança estrutural na direção da manufatura e
dos serviços modernos; adicionalmente, apresentar a evolução recente destes preços na
economia brasileira, sua relação com o processo de falling behind que vivenciamos e propor
soluções para corrigir o desequilíbrio desses preços e retomarmos uma trajetória consistente
de crescimento.

Abstract
This article aims to discuss the relevance of keeping the so-called macroeconomic prices at
their correct level for the catching up process based on the sophistication of the productive
structure, that is, on the structural change towards manufacturing and modern services; in
addition, it aims to present the recent evolution of these prices in the Brazilian economy, its
relation with the falling behind process that we are experiencing and to propose solutions in
order to correct the imbalance of these prices and resuming a growth path.
Área 1: Macroeconomia, política econômica e financiamento do desenvolvimento

Introdução
É importante entender o motivo pelo qual a participação da manufatura (indústria de
transformação) e dos serviços modernos no valor adicionado são importantes para o processo
de crescimento econômico. Entende-se desenvolvimento como um processo de acumulação
de capital com incorporação de progresso técnico que possibilite o aumento dos salários e a
melhoria das condições de vida da população. Esse processo requer uma participação
crescente dos setores que produzem bens com elevado conteúdo tecnológico, implicando
assim a transferência da força de trabalho para setores com maior renda per capita (o que
também requer aumento da escolaridade média e melhoria da qualificação para o trabalho
por parte da população). Tais setores são, atualmente, a manufatura e os serviços associados
à produção industrial. Além de gerarem renda por trabalhador mais elevada, geram mais
empregos e encadeamentos produtivos (impactos na produção de outros setores) que as
demais atividades econômicas.2 Muito se fala sobre a tendência futura de participação
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crescente do setor de serviços modernos em detrimento da manufatura, mas na verdade os
estudos recentes mostram que os dois se desenvolvem mais rápido quando caminham
conjuntamente3.
Portanto, as características da estrutura produtiva brasileira, com destaque para a redução da
participação da manufatura (indústria de transformação) no valor adicionado sem a
compensação de uma maior participação de outros setores modernos, explicam parcela
importante de nosso baixo crescimento per capita, bem como a menor participação de
manufaturados em nossas exportações, sendo que ambos eventos estão associados, como
ficará claro posteriormente. Certamente a defasagem educacional de nossa população (que
vem sendo reduzida lentamente e a duras penas a partir dos anos 90, pois durante muito
tempo esse tema foi prioritário no âmbito das políticas públicas) contribui para o nosso atraso,
mas o avanço no grau de escolaridade é necessário mas insuficiente para o aumento da renda
per capita: se não tivermos uma maior participação de setores sofisticados na estrutura
produtiva, não teremos demanda por mão-de-obra mais qualificada e que recebe melhores
salários.
Os novo-desenvolvimentistas entendem que estes processos de reprimarização da pauta de
exportações, regressão da estrutura produtiva e falling behind estão primordialmente
associados a desequilíbrios macroeconômicos, expressos através da manutenção dos
chamados preços macroeconômicos em níveis distintos daqueles que deveriam prevalecer
para estimular o direcionamento da produção aos setores com maior conteúdo tecnológico e
geradores de empregos diretos e indiretos.
Na próxima seção, será explicado o que se entende por “preços macroeconômicos no nível
correto” e o papel que eles desempenham em uma estratégia de desenvolvimento, enquanto
nas seguintes será discutida a evolução desses preços na economia brasileira, sua relação com
a regressão na estrutura produtiva e o baixo crescimento e finalmente serão propostas
medidas no sentido de corrigir os desequilíbrios nesses preços e viabilizar o retorno ao
processo de desenvolvimento econômico.

1. A relevância dos preços macroeconômicos
Os mercados são fundamentais para o processo de desenvolvimento econômico e excelentes
instituições de coordenação em ambientes competitivos, sendo eficientes na definição de
preços e quantidades produzidas para os bens e serviços privados quando há suficiente
concorrência. Entretanto, já em relação aos chamados preços macroeconômicos (assim
intitulados porque afetam, sem exceção, todos os setores e decisões de investimento em uma
economia), a predominância de um valor definido pelos equilíbrios de mercado não implicará
necessariamente em maior crescimento econômico com equidade. A teoria Novo
Desenvolvimentista classifica cinco preços nessa categoria: a taxa de câmbio, a taxa de juros,
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a taxa de salários, a taxa de inflação e a taxa de lucro, sendo esta última fortemente
influenciada pelos anteriores.
O nível da taxa de câmbio deve garantir o acesso dos empresários à demanda agregada interna
e externa, possibilitando aos produtores nacionais eficientes de manufaturados competirem
no mercado global em situação de igualdade com seus concorrentes; o da taxa de juros, deve
propiciar um custo de financiamento ou oportunidade para o investimento inferior à sua
rentabilidade e a equalização dos custos financeiros no país com o de seus competidores
externos, acrescidos do diferencial de risco e da expectativa de variação cambial; a taxa de
salários deve aumentar na mesma proporção que a produtividade do trabalho (a variação pode
ser superior apenas quando a produtividade do capital for crescente); a taxa de inflação deve
ser suficientemente baixa para evitar uma redução relevante de poder aquisitivo para a
sociedade e a desorganização da atividade econômica, e todos esses preços, uma vez situados
no devido patamar, terminam garantindo uma margem e, consequentemente, uma taxa de
lucro média (em termos agregados) suficiente para estimular o montante de investimento
necessário ao processo de crescimento, e que varia de acordo com o estágio do processo de
desenvolvimento de cada sociedade. A manutenção desses cinco preços em seus níveis
corretos e o resultante investimento levará, com o auxílio de uma política industrial voltada
ao aprimoramento tecnológico, à sofisticação da estrutura produtiva da economia (BresserPereira, Oreiro e Marconi, 2015).
Quando um país é acometido por um processo de doença holandesa4, sua economia pode
possuir duas taxas de câmbio de equilíbrio distintas – corrente e industrial. A primeira
assegura o equilíbrio em transações correntes, enquanto a segunda assegura a
competitividade do setor manufatureiro, equalizando a taxa de lucro dos produtores de
manufaturados nacionais e estrangeiros que competem no mercado internacional5,6.
Ambas são distintas porque as margens de lucro nos setores primário e manufatureiro são
também diferentes, sendo maiores no primeiro. Dessa forma, a rentabilidade dos setores
produtores de bens primários pode se reduzir em função de uma valorização da moeda, mas
ainda assim situar-se em um patamar satisfatório para os exportadores. Já a margem de lucro
dos produtores de manufaturados é mais estreita, por não possuírem as mesmas vantagens
comparativas no processo produtivo, e a valorização da moeda torna-a insatisfatória
rapidamente.
No caso brasileiro, a valorização da moeda decorre, além da pressão oriunda da demanda
externa por commodities, da manutenção da taxa de juros em patamares elevados para
controlar o processo inflacionário e atrair capitais externos (supostamente para compensar a
carência de poupança interna). Essa valorização resulta em déficits em transações correntes
e implica na regressão da estrutura produtiva, apesar da redução da inflação.
Enquanto o investimento privado depende da comparação entre as taxas de lucro e juros, o
investimento público resulta de uma decisão política que se defronta com uma restrição dada
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pela capacidade de poupança do Estado. Por isso, o novo desenvolvimentismo defende um
resultado fiscal que garanta uma poupança pública positiva que suporte, se não a totalidade,
a maior parcela dos investimentos públicos necessários.
À luz dessa breve apresentação sobre algumas das principais ideias do arcabouço teórico
novo-desenvolvimentista, será discutido o comportamento dos preços macroeconômicos na
economia brasileira.

2. Uma análise empírica à luz dos cinco preços macroeconômicos
2.1. A taxa de lucro
A economia brasileira apresenta fortes indícios de que a rentabilidade de setores primários é
superior à observada para os manufaturados. No gráfico 1, observa-se a evolução relativa de
preços e produtividade na agropecuária e na indústria desde 1950, adotado como ano base
das séries, através da divisão entre o índice de preços do atacado da agropecuária e dos
produtos industriais, e da divisão entre a produtividade média (valor adicionado per capita)
na agricultura e na indústria de transformação (manufatura). Ambas relações são favoráveis
aos produtos agropecuários7. Um aumento da produtividade relativa destes últimos deveria
gerar uma queda em seus preços relativos, mas o que se observa é o oposto. Com a elevação
conjunta, em termos relativos, de seus preços e de sua produtividade, a sua rentabilidade
certamente se torna superior.
Gráfico 1 – Comparação entre a evolução de preços ao atacado e produtividade nos setores
agropecuário e industrial – base: 1950 = 100

Fonte: Ibre-FGV, GGDC 10 Sector Database e IBGE, com cálculos do autor
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No gráfico 2, por sua vez, compara-se a rentabilidade dos produtores da indústria extrativa
mineral com a dos produtores de manufaturados (ao contrário do setor agropecuário, existem
dados que possibilitam calcular a rentabilidade do setor extrativo). A primeira também é bem
superior. Nota-se, inclusive, que houve declínio tanto na rentabilidade do setor extrativo
como do manufatureiro nos últimos anos, e essa tendência é decisiva para explicar a queda
do investimento e do nível de atividade nos anos recentes; mas mesmo assim, a rentabilidade
dos setores relacionados às atividades de extração mineral permaneceu bem superior à da
indústria de transformação.

Gráfico 2 – Comparação entre a rentabilidade no setor extrativo mineral e na indústria
manufatureira – mensurada pela relação entre o resultado de produção e vendas e a receita
líquida de vendas (em %)

Fonte: Pesquisa Industrial Anual – IBGE, com cálculos do autor

Portanto, a tese de que a taxa de lucro nos setores que produzem bens primários e
manufaturados é distinta, sendo maior para os primeiros, se aplica à economia brasileira.
2.2. A taxa de câmbio
Dada a diferença entre a rentabilidade dos produtores de bens da indústria extrativa e de
transformação, sendo bem superior para os primeiros, e entre a evolução de preços e
produtividade de produtos agrícolas e industriais, é possível afirmar que as valorizações da
moeda brasileira afetam mais os setores que produzem os bens manufaturados. Porém, ao
invés de ser mantida em um patamar competitivo para a manufatura, a taxa de câmbio vem
passando, desde a década de 80, por sucessivos períodos prolongados de apreciação,
5

interrompidos por súbitas desvalorizações causadas por desequilíbrios no balanço de
pagamentos, crises globais ou cenários políticos incertos. Conforme se observa no gráfico 3,
a estabilidade da taxa real de câmbio foi observada apenas no período entre 1969 e 1979,
justamente quando a participação dos manufaturados nas exportações cresceu e da indústria
no valor adicionado atingiu seu pico. Posteriormente, essa taxa também se estabilizou entre
1995 e 1998, mas em um patamar bastante valorizado, desfavorável à indústria, nível esse
que foi novamente atingido em 2010 e 2011, quando ocorreu um acentuado vazamento da
demanda interna para o exterior, com a desindustrialização se intensificando posteriormente.
Gráfico 3 – Taxa real de câmbio entre as moedas brasileira e americana – em reais a preços
de janeiro de 2017

Fonte: Banco Central e Ipeadata, com cálculos do autor

Seria possível argumentar que a produtividade brasileira teria se elevado mais que a
americana ao longo do período e a taxa de câmbio real necessária hoje seria inferior à
observada no passado. Entretanto, a relação entre a produtividade brasileira e a americana
declinou após 1981 e encontra-se hoje em um nível muito próximo ao observado em 1950, o
que invalida esse argumento. Outro argumento bastante usual defende que o ajuste da
rentabilidade das empresas deve ocorrer através da redução de custos e não da estabilização
da taxa de câmbio em um patamar competitivo para a indústria. Porém, não há meios de
reduzir e adaptar constantemente a estrutura e custos de produção de uma empresa aos
seguidos ciclos de valorização da moeda observados no Brasil. Há limites para esse processo,
ainda mais porque a queda da rentabilidade inibe os investimentos e, por consequência, o
incremento da produtividade. Não é essa última que deve se ajustar à valorização da moeda;
na verdade, tal valorização é que impede a melhoria da produtividade. Um bom exemplo da
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influência negativa da valorização da taxa de câmbio sobre a rentabilidade dos produtores de
manufaturados é a recente evolução, em sentidos opostos, do custo unitário do trabalho
(CUT) em reais e em dólares. Essa é uma importante medida da competitividade do país e
também um indicador da tendência da inflação; corresponde ao salário médio por trabalhador
dividido pela produtividade média e nos baseamos em seu comportamento para calcular a
taxa de câmbio necessária para nossos setores industriais e de serviços mais sofisticados
serem competitivos no exterior.
Desde 2016, o CUT da indústria, deflacionado, vem caindo no Brasil, o que é benéfico para
a competitividade, mas por duas motivações indesejáveis - a produtividade está crescendo
devido à brutal queda no emprego, e não porque estivéssemos produzindo mais, e também
porque os salários reais sofreram uma redução, ainda que menos acentuada que a observada
no emprego.
Pois bem, quando calculado em dólares, que é a medida relevante para o exportador avaliar
sua rentabilidade, o valor do CUT vem subindo, refletindo em perda de nossa
competitividade junto ao mercado externo. Por que ocorreu isso? Porque nossa moeda se
valorizou substancialmente em 2016 e mais que compensou os ganhos de produtividade
observados na indústria. Portanto, uma valorização da moeda pode rapidamente neutralizar
um ganho de produtividade. Considerando ainda que esse ganho ocorreu no período recente
devido à redução do emprego, o resultado é ainda mais prejudicial ao crescimento. Afirmar
que a desvalorização da moeda compensa os menos eficientes, que não conseguem gerar
ganhos de produtividade, não parece corresponder à realidade dos fatos; na verdade, a
valorização da moeda é que termina neutralizando qualquer ganho de produtividade que
possa ter ocorrido, incluindo aqueles que derivam da elevação do desemprego. Inclusive,
nota-se no gráfico 4 que a oscilação do custo unitário do trabalho calculado em dólares é bem
mais intensa que a do índice calculado em reais, devido justamente às oscilações observadas
na taxa de câmbio desde 1995.
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Gráfico 4
Evolução do custo unitário do trabalho em dólares (eixo da esquerda) e reais (deflacionado,
neste caso – eixo da direita) na indústria - Brasil
Média em 12 meses - 2001 = 100

Fonte: IBGE e IPEADATA, com cálculos do autor

Outros fatores, além dos prolongados períodos de valorização da moeda, contribuíram para
a tendência declinante observada para a taxa de lucro na indústria de transformação, quais
sejam, o elevado endividamento e custo financeiro e o crescimento dos salários reais acima
da produtividade8.
2.3. O salário real
De fato, após um período de oscilação devido à inflação elevada, posterior estabilidade com
a queda da inflação após o lançamento do Plano Real e queda entre 1999 e 2003, os salários
reais começaram a retomar uma trajetória de alta a partir de 2005 e atingiram em 2014 o
patamar mais alto de sua respectiva série histórica. Essa elevação foi importante para a
melhoria da distribuição pessoal da renda e a próprio aquecimento da demanda agregada
interna. Por ter sido superior à variação da produtividade média do trabalho, conforme se
observa no gráfico 5, essa elevação dos salários reais também provocou uma redistribuição
funcional da renda (entre lucros e salários) a partir de 2005, conforme demonstra-se no
gráfico 6.
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Gráfico 5 - Evolução do salário médio real, produtividade do trabalho e do capital – índice
2004 = 1009

Fonte: Ipeadata, IBGE, Banco Central, GGDC 10 Sector Database e Penn World Tables, com cálculos do autor

Gráfico 6 – Componentes da renda nacional (em participação %)

Fonte: Contas Nacionais, com cálculos do autor
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Uma elevação consistente dos salários reais depende de um aumento também duradouro da
produtividade do trabalho e, por seu turno, uma contínua redistribuição funcional da renda
em favor dos salários e em detrimento da participação dos lucros depende não apenas da
produtividade do trabalho, mas também da produtividade do capital, que deve ser positiva e
compensar a elevação dos salários superior à da produtividade do trabalho. Do contrário, esse
processo deprimirá a taxa de lucro e os investimentos ou gerará aceleração da inflação. A
produtividade do capital não exibiu tal comportamento positivo, conforme se observa no
gráfico 5. Por consequência, o movimento de alta dos salários foi abortado após 2014, por
ter contribuído para deprimir as taxas de lucro e acelerar a inflação. Em consequência desse
quadro, a política econômica sofreu uma reorientação e o combate à inflação tornou-se
novamente prioritário.
2.4.

A taxa de juros

A política econômica atribui peso importante à taxa de juros como instrumento de controle
da inflação. O argumento é que a política fiscal é continuamente expansionista e o Bacen
precisa compensar esse viés observado na economia brasileira para controlar a demanda
agregada e a inflação. Esse argumento é parcialmente verdadeiro, pois o Bacen praticou
elevadas taxas de juros mesmo quando o resultado primário foi positivo e superior a 2% do
PIB, entre 2003 e 2008; portanto, não podemos atribuir a prática de altas taxas de juros apenas
a esse fator. Existem outras motivações para essa prática.
Uma delas reside na utilização da taxa de juros como instrumento para valorização da moeda,
visando a redução da inflação e a atração de capitais externos que busquem elevada
rentabilidade financeira e financiem o déficit em transações correntes, decorrente da própria
valorização, e que ao mesmo tempo propicia a continuidade do período de apreciação
cambial mesmo com o prosseguimento desses déficits. A valorização da moeda impacta
rapidamente os preços dos produtos comercializáveis com o exterior. A elevação da taxa de
juros também visa a redução da demanda agregada que causa desemprego e deveria resultar
em menores variações nos salários e consequentemente nos preços, principalmente dos
produtos e serviços que não sofrem concorrência externa (chamados de não
comercializáveis); mas, como a economia brasileira é muito indexada, como discutiremos
mais à frente, a taxa de juros tem que permanecer elevada por muito tempo para exercer
alguma influência sobre o nível dos salários reais.
Adicionalmente, a indexação de uma parcela relevante dos títulos públicos à Selic também
restringe a queda dessa última, pois diminuí-la significaria também reduzir a rentabilidade e
a atratividade dos títulos públicos. Nesse sentido, desindexar esses títulos é uma pré-condição
para o governo conseguir reduzir a taxa de juros de curto prazo. Por sua vez, a melhoria da
situação fiscal abre espaço para a redução das taxas de juros ofertadas nos títulos que
financiam o déficit e a dívida pública previamente acumulada. Estimular o aumento da
concorrência bancária também se constitui em um requisito para a redução da taxa de juros
praticada pelo setor financeiro privado.
A prática de uma elevada taxa de juros inviabiliza grande parte dos investimentos produtivos.
Basta comparar a rentabilidade obtida pelos produtores de manufaturados, exibida no gráfico
2, com a taxa real de juros praticada nos empréstimos para capital de giro (ainda que estes
não sejam os recursos destinados ao investimento, constituem-se naqueles necessários à
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operação de uma empresa), que pode ser visualizada no gráfico 7. Não há, após o Plano Real,
período em que essa taxa tenha sido inferior a 10% ao ano. Na maior parte do período
considerado, como aliás atualmente, tem se situado em torno do patamar de 20% ao ano.
Gráfico 7 – Taxa real de juros acumulada em 12 meses (deflator: IPC-FGV)

Fonte: Bacen e Ipeadata, com cálculos do autor

A taxa de juros real atingiu seus menores valores no passado recente em meados de 2011 e
2013, quando o governo tentou romper o binômio juros altos – câmbio valorizado. Essa seria
a mudança de rota da política econômica mais importante dos últimos anos, talvez desde a
queda da inflação pós Plano Real, mas uma mudança de dois preços macroeconômicos, de
tal importância e no sentido correto, precisava ser acompanhada de outras medidas, mais
especificamente as citadas acima. Além disso, naquele momento, a inflação estava se
acelerando, e o governo deveria ter controlado esse movimento dos preços através de uma
política fiscal mais austera que reduzisse os estímulos à demanda agregada e viabilizasse a
alteração nos preços relativos entre bens comercializáveis e não comercializáveis, em
decorrência da desvalorização da moeda, sem implicar em repasses significativos aos preços.
Sem essas medidas complementares, a equipe econômica teve de abortar a tentativa, elevar
os juros e reforçou os argumentos contrários à eliminação gradual de tal binômio.
2.5.

A taxa de inflação

A combinação entre moeda apreciada e taxa de juros alta deteriora a estrutura produtiva do
país no médio prazo e reduz o nível de atividade, mas no curto prazo eleva o poder de compra
da população e gera um efeito riqueza que estimulam a demanda agregada e compensam
parcialmente esse desaquecimento. Nesse processo, os preços dos produtos manufaturados
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não sofrem pressão acentuada, pois a valorização da moeda restringe a sua alta em função do
crescente influxo de produtos importados. Porém, os preços dos produtos não
comercializáveis (alimentos in natura e serviços em geral) sofrem altas maiores. No caso
brasileiro, desde 2004 esse grupo de bens e serviços apresenta variações superiores às dos
produtos comercializáveis (e assim foi até o final de 2015). Por não sofrerem concorrência
externa, esses preços se elevam devido às pressões de demanda oriunda da própria
valorização da moeda e, a partir de 2010, passaram a sofrer também a influência do crescente
custo unitário do trabalho10, que é mais relevante na determinação dos preços em mercados
não competitivos que em competitivos.

Gráfico 8 – Variações de preços dos produtos comercializáveis, não comercializáveis e
monitorados (no IPCA) - Var % acumulada em 12 meses

Fonte: IBGE e Bacen

Ademais, em uma economia indexada (formal ou informalmente) como a brasileira, na qual
existem poucos mecanismos de flexibilização salarial durante períodos de crise, a política
monetária demora para surtir efeitos sobre o custo unitário do trabalho e o Banco Central
termina prolongando muito o processo de alta da taxa de juros, o que termina provocando
um aumento acentuado da taxa de desemprego. Basta notar que essa taxa se elevou de 6,9%,
no quarto trimestre de 2014 para 12% no quarto trimestre de 2016 (dados da PNAD Contínua
– IBGE), e o custo unitário do trabalho começou a se reduzir apenas em abril de 2016.

10

O custo unitário do trabalho corresponde a uma estimativa do custo salarial embutido em uma unidade
produzida. Seu cálculo corresponde à divisão entre o salário médio (por trabalhador) e a produtividade média
(por trabalhador também).
12

Portanto, reduzir a inflação no Brasil de forma mais acelerada e com menores custos sociais
requer uma desindexação mais ampla de preços e salários.

2.6.

Uma breve análise do impacto da valorização cambial nos últimos anos

A política econômica da década de 2000 visava, dentre outros objetivos, uma ampliação do
mercado interno baseada na elevação dos salários, a incorporação de pessoas ao mercado de
trabalho, principalmente o formal, e no crescimento do crédito. Com isso esperava-se a
elevação do consumo e por consequência do investimento. A primeira ocorreu, mas a
segunda foi efêmera, devido ao vazamento de parte significativa da demanda interna para o
exterior. A discussão a seguir demonstra os impactos da valorização da moeda e de tal
vazamento, decorrente dessa apreciação, sobre o nível de atividade da economia brasileira.
Para tal, o gráfico 9 exibe o comportamento das exportações, importações e saldo comercial
de manufaturados, em valores constantes, e a defasagem cambial.
Gráfico 9 - Fluxo comercial de manufaturados em US$ milhões constantes de 2005 (exclui
petróleo, eixo da esquerda) e defasagem cambial (índice, 2005=100, eixo da direita)

Fonte: Funcex, IBGE, FMI, Banco Mundial e órgãos nacionais de estatísticas, com cálculos dos autores

As importações cresceram fortemente a partir de 2004, mas as exportações acompanharam
esse movimento a início, estimulando a produção e o próprio consumo interno. Enquanto
exportações e importações caminharam conjuntamente a economia cresceu. Mas após a crise
de 2009, que implicou na redução da demanda global pela nossa produção (tal demanda
passou a ser atendida pela produção das plantas industriais em outros locais em que as
empresas estavam sofrendo mais intensamente os efeitos da crise11), e a crescente valorização
de nossa moeda, as exportações de manufaturados se estagnaram (em termos quantitativos),
11

Sobre o comportamento e destinação das exportações brasileiras após a crise de 2009, ver Marconi (2013).
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enquanto as importações desses produtos continuaram crescendo e atendendo a demanda. A
evolução do saldo comercial seguiu a da defasagem cambial12. As importações respondem
mais rapidamente e intensamente que as exportações a essa diferença13. Enquanto é mais
fácil e rápido comprar de produtores externos, que sempre estão buscando novos mercados,
vender a produção interna em outros países é mais complexo, pois requer a prospecção e
conquista desses mercados, a estruturação da logística de atendimento antes e após as vendas,
custos de produção e financeiros compatíveis com os de seus competidores externos, além
dos conhecidos problemas de histereses14. Logo, a reação das exportações à taxa de câmbio
é mais lenta. No gráfico 10, demonstra-se que as oscilações do quantum de manufaturados
seguem, com defasagem, as da taxa real de câmbio no Brasil. Mas certamente são mais tênues
que as observadas em relação às importações.
Gráfico 10 – Variação do quantum de exportações brasileiras de manufaturados e da taxa
efetiva real de câmbio (t – 12 meses) - var % da média em 12 meses

Fonte: Funcex, IBGE, Banco Central, FMI, Banco Mundial e órgãos nacionais de estatísticas, com cálculos dos autores

12

A defasagem cambial corresponde à diferença entre a taxa de câmbio real observada e a necessária, aqui
considerada como a de equilíbrio industrial. Esta última, por sua vez, corresponde àquela que equilibra a
evolução do custo unitário do trabalho da indústria no Brasil ao de seus principais competidores no mercado
externo. Quanto maior a diferença positiva entre a taxa observada e a necessária, maior o que chamamos de
defasagem cambial, e mais prejudicada será a rentabilidade da manufatura. Foi escolhido o ano de 2005 como
base porque foi aquele, no período entre 1996 e 2016, que apresentou o maior saldo comercial de manufaturados
na economia brasileira; por consequência, corresponde também ao ano no qual considera-se que a taxa de
câmbio real efetiva observada se situava no patamar necessário. As defasagens entre as duas taxas de câmbio
observadas no gráfico foram calculadas, portanto, em relação a esse ano base.
13
As informações do fluxo comercial de cada ano estão comparadas à defasagem cambial no ano anterior, pois
o seu impacto sobre as exportações, principalmente, não é imediato.
14
Sobre esse tema, ver Kannebley Júnior, Baroni e Prince, 2015.
14

Enquanto o fluxo comercial de primários é menos afetado pelo comportamento da defasagem
cambial, conforme se observa no gráfico 11, com o de manufaturados ocorre o contrário,
como vimos acima. Um dos motivos que explicam a menor correlação entre o fluxo
comercial de primários e a taxa de câmbio é a existência de uma margem de lucro maior para
os produtores daqueles bens, conforme discutido anteriormente, e que os possibilita absorver
uma valorização da moeda sem prejudicar sobremaneira a sua rentabilidade, mesmo porque
um dos fatores determinantes da apreciação é a própria elevação dos preços dos produtos
primários. O mesmo não ocorre com os manufaturados, cuja margem de lucro é mais estreita
e os preços oscilam menos que os dos primários.

Gráfico 11 - Fluxo comercial de primários em US$ milhões constantes de 2005 (exclui
petróleo, eixo da esquerda) e defasagem cambial (índice, 2005=100, eixo da direita)

Fonte: Funcex, IBGE, FMI, Banco Mundial e órgãos nacionais de estatísticas, com cálculos dos autores

Reforçando o argumento sobre o vazamento da demanda, o gráfico 12 mostra o
comportamento dos coeficientes de abertura comercial da indústria de transformação.
Enquanto o de exportações cai a partir de 2006, o de importações cresce continuamente entre
2003 e 2011, bem como o de insumos importados. Ainda que o valor dos coeficientes seja
baixo, a evolução (positiva ou negativa) ao longo do período é significativa. O crescimento
do coeficiente de insumos importados contribuiu para o desmantelamento de nossas cadeias
produtivas. Como esse processo ocorreu conjuntamente à valorização de nossa moeda, não
podemos afirmar que é simplesmente uma consequência da disseminação das cadeias globais
de valor, que implicam na fragmentação da cadeia produtiva entre diversos países e no fim
da chamada especialização vertical.
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Gráfico 12 - Evolução dos coeficientes de abertura comercial da indústria de transformação
(em %) - a preços constantes de 2007

Fonte: Funcex e CNI

Seria possível afirmar que o barateamento das importações reduz os custos de produção e
beneficiaria as exportações. Em um sistema de produção organizado na forma de cadeias
globais de valor, um país que conseguisse reduzir tais custos poderia participar de uma
determinada etapa (ou mais de uma) da cadeia produtiva de forma competitiva, de modo a
estimular as suas exportações. Porém, não parece ter sido isso que ocorreu na economia
brasileira. Outro indicador calculado pela Funcex e CNI, o chamado coeficiente de
exportações líquidas, desconta as importações de insumos industriais das exportações de
manufaturados e calcula esse resultado como proporção do valor da produção. Se o resultado
for positivo, as exportações estão superando as importações de insumos, e negativo indica o
contrário. O gráfico 13 mostra que o valor desse indicador (descontado o efeito dos preços)
foi declinante ao longo do período em que o índice da defasagem entre a taxa de câmbio real
observada e necessária moeda tornou-se menor que 100 e decrescente. Em 2014 o coeficiente
de exportações líquidas chegou a ser negativo, indicando que estávamos importando mais
insumos industriais que exportando manufaturados. 15 Quando este é o cenário, uma
desvalorização da moeda como a de 2012 pode não surtir os efeitos desejados, isto é,
estimular as exportações (ainda mais por ter sido insuficiente para recuperar a
competitividade do setor manufatureiro). Após um período tão acentuado de apreciação, que
torna o montante de importações de insumos maior que o das exportações, a desvalorização
15

Marconi e Rocha (2012) também demonstram que o efeito negativo exercido pelo aumento das importações
de insumos intermediários sobre os encadeamentos produtivos prevaleceu na economia brasileira, nos últimos
anos, sobre os efeitos positivos que o barateamento dos insumos importados pode provocar através de uma
maior integração vertical dos produtos manufaturados exportados.
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acentua os custos e pode reduzir as margens do setor manufatureiro ou provocar inflação e
neutralizar os efeitos da própria desvalorização. Nesse caso, é necessário promover,
juntamente com a depreciação da moeda, uma redução temporária dos impostos sobre
insumos importados, até que a estrutura produtiva se ajuste à mudança de preços relativos
entre bens e serviços comercializáveis e não comercializáveis.
Gráfico 13 – Coeficiente de exportações líquidas de manufaturados (a preços constantes, eixo
da esquerda) e defasagem cambial (índice, 2005=100, eixo da direita)

Fonte: Funcex e CNI

O resultado desse vazamento da demanda interna para o exterior foi a redução na produção
industrial e seu descolamento da evolução das vendas do comércio, a perda de participação
da indústria no PIB e junto com ela um estimulo menor ao desenvolvimento dos setores
modernos que implicariam na sofisticação produtiva e na elevação da produtividade,
mensurada como renda per capita por trabalhador. Em decorrência, o processo de
crescimento foi estancado.
2.7.

A crise pós-desequilíbrio dos preços macroeconômicos

Em 2014 a recessão se agravou, em virtude de todos estes desequilíbrios nos preços
macroeconômicos que vinham se perpetuando há alguns anos. A partir de 2012 o governo
tentou compensar o desajuste em tais preços com medidas equivocadas, mas o resultado não
correspondeu ao esperado pela equipe econômica: excesso de desonerações e crédito
subsidiado, controle de preços do petróleo e energia e ações de política industrial que se
mostraram claramente inoperantes nesse cenário e acentuaram o desequilíbrio fiscal. As
despesas do setor público, que cresciam de acordo com a evolução da arrecadação,
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continuaram evoluindo quando a receita se estabilizou e com isso o resultado primário foi se
deteriorando.
A propalada elevação da taxa de investimentos (formação bruta de capital fixo / PIB) no
início da década, que teria ocorrido em virtude da adoção de uma estratégia de crescimento
orientada à ampliação do mercado interno e compensaria o vazamento das importações é
explicada, na verdade, pelo aumento de despesas do programa Minha Casa Minha Vida, que
foi uma decisão política que não decorre de um ciclo de crescimento econômico. Os dados
da tabela 1 demonstram que o aumento da taxa de investimentos entre 2010 e 2013 deveu-se
à construção residencial (foi o único componente que cresceu no período) e não à ampliação
da infraestrutura ou do parque de máquinas e equipamentos, fatos que indicariam a ampliação
da capacidade produtiva. A participação da inversão em máquinas e equipamentos no PIB
sofreu uma redução de 39% entre 2010 e 2016, sendo de 33% apenas no biênio 2015-1616.
Tabela 1 – Evolução da taxa de investimento, por componente e setor institucional, entre
2010 e 2016 (em % do PIB, calculada a partir dos valores a preços correntes)
Formação bruta de capital fixo
Construção
Residencial
Outros edifícios e estruturas
Máquinas e equipamentos
Outros
Setor privado
Setor público
Adm. Pública
Empresas públicas
Setor privado + Empresas públicas

2010
20,5
10,2
4,1
6,1
8,0
2,3

2011
20,6
10,4
4,2
6,2
7,8
2,4

2012
20,7
10,8
4,6
6,2
7,5
2,4

2013
20,9
10,7
4,7
6,0
7,9
2,3

2014
19,9
10,3
4,5
5,8
7,3
2,5

15,2
5,3
3,2
2,1
17,3

16,1
4,5
2,8
1,7
17,8

16,2
4,5
2,7
1,8
18,0

16,6
4,3
2,7
1,6
18,2

15,5
4,4
3,0
1,4
16,9

2015*
17,9
9,9

2016 *
16,4
9,1

5,5
2,5

4,9
2,4

2,0

1,8

15,9

14,5

* Os dados referentes ao investimento público em 2015 e 2016 são estimados com base nas informações dos Demonstrativos
de Operações do Governo Geral divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Fonte: IBGE e STN, com cálculos dos autores

O setor público, em seu conjunto, buscou manter a sua taxa de investimentos relativamente
constante entre 2011 e 2014. Porém, com o agravamento da situação fiscal a partir de 2013,
o governo federal optou erroneamente, em 2015, por reduzir proporcionalmente mais as
despesas com investimento que as correntes (pessoal, custeio, transferências e benefícios
sociais e pagamento de juros), eliminado assim a possibilidade de que o ajuste contribuísse
para a retomada do crescimento econômico17. Essa queda da taxa de investimento do setor
público, da ordem de 32% entre 2014 e 2015, acentuou a recessão.
Uma combinação de eventos e ações neste período contribuiu para piorar a crise: a queda dos
preços das commodities, o insucesso da política industrial adotada, o cenário político, os
desdobramentos da operação Lava-Jato, a insegurança jurídica e a alta das taxas de juros, que
elevou o endividamento de empresas e governos e deteriorou ainda mais o resultado do setor
16

Os dados sobre investimento não retrocedem a períodos anteriores porque recentemente houve uma
importante mudança metodológica em seu cálculo pelo IBGE e foram disponibilizados os dados relativos ao
período a partir de 2010 sob esse novo critério.
17
Os dados referentes ao investimento das empresas públicas dos três níveis de governo, posteriores a 2014,
não foram divulgados até o momento da elaboração deste texto.
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público. Os juros se elevaram em função do desequilíbrio fiscal e do cenário político que
pressionou a taxa de câmbio e a inflação, que se acelerou não só por isso, mas também devido
ao necessário realinhamento das tarifas públicas. O impacto desse cenário sobre a demanda
agregada e o nível de atividade foi devastador; o PIB brasileiro sofreu uma redução
acumulada de 7,2% em 2015-16 e de 8,2% em termos per capita. Como reverter essa
situação?

3. Algumas proposições a partir do quadro teórico e do cenário atual
Vimos que os preços macroeconômicos estão, sem exceção, desequilibrados há anos,
provocando uma queda da margem de lucro e dos investimentos privados. Os requisitos para
o retorno do crescimento duradouro são a recuperação da poupança pública e a correção
desses desequilíbrios: a taxa real de câmbio deve estar em um nível que possibilite aos
produtores nacionais eficientes de manufaturados competirem no mercado global e
doméstico em pé de igualdade com seus concorrentes18; a taxa real de juros deve se situar em
um nível que possibilite equalizar custos financeiros no país e em seus competidores,
acrescida do diferencial de risco e da expectativa de oscilação cambial; os salários devem
crescer de acordo com a produtividade; a desindexação de salários, dos títulos públicos à
Selic e de alguns preços de serviços de utilidade pública são instrumentos importantes para
auxiliar no controle da inflação e elevar a eficácia da política monetária, contribuindo assim
para reduzir a taxa de juros.
O governo atual prossegue errando, ainda que com outra orientação, na condução da política
econômica, por entender que a retomada da confiança em virtude das reformas, umas
propostas e outras aprovadas, e a melhoria das condições de oferta agregada (como a redução
de custos e a eliminação de entraves burocráticos) seriam suficientes para a retomada do
crescimento. Ainda que medidas com essas características possam auxiliar nesse processo,
há um problema muito maior, a insuficiência de demanda sem solução no horizonte imediato.
Frente ao cenário atual, em que a renda per capita sofreu forte queda, a saída da crise passa
pela elevação dos gastos autônomos, isso é, daqueles que independem da demanda agregada
interna; correspondem às exportações de manufaturados (dado que as exportações de
commodities são instáveis e não geram os mesmos efeitos sobre os demais setores que as
primeiras, conforme já discutido no início deste texto) e ao investimento público.
O requisito do sucesso de uma estratégia orientada às exportações de manufaturados é a
correção da taxa real de câmbio, que deve estabilizar-se em um patamar competitivo, e dos
demais preços macroeconômicos em seu nível adequado, conforme já discutido acima. Mas
também depende, entre outros, da melhoria da infraestrutura, de uma política industrial
orientada à inovação, de condições e custo de crédito semelhantes à dos competidores
externos, da redução de entraves burocráticos, alfandegários, tarifários e tributários e de
acordos comerciais que incluam a discussão em torno de normatização de padrões de
produção para os diversos bens e serviços, que se constituem na nova barreira comercial na
disputa entre os países no mercado global. Esse conjunto de medidas não pode ser
18

Para que haja uma depreciação real da taxa de câmbio, que implica em uma mudança de preços relativos
entre produtos comercializáveis e não comercializáveis, a política econômica deve evitar o repasse de uma
desvalorização nominal aos preços ou, em outras palavras deve operar no sentido de fazer com que esse repasse
seja o menor possível, evitando uma aceleração significativa da inflação.
19

implementado e nem gerar resultados no curto prazo, certamente, ainda mais depois de tantos
anos de sucateamento de nossa indústria; A correção cambial seria apenas a medida inicial
dessa estratégia e estimularia rapidamente as exportações daqueles setores que já possuem
uma estrutura mais orientada às exportações, como os têxteis, calçados, papel e celulose,
máquinas e equipamentos e veículos, a exemplo do que ocorreu em 2016 em função da
correção cambial observada em 2015 (e que foi perdida durante 2016). Outros setores
conseguiriam voltar a exportar a médio prazo, à medida que uma política claramente
orientada ao estímulo às vendas externas torne-se perene e estável.19
Dado que essa estratégia de estímulo às exportações de manufaturados não é integralizada
no curto prazo, a solução mais imediata para sairmos da crise é a retomada do investimento
público, cujo requisito é a recuperação da capacidade de investir por parte do Estado, o que
por seu turno depende da geração de poupança pública positiva, fato que foi observado, após
os anos 80, apenas em 1993 e 1994 e posteriormente entre 2010 e 2012.
Os dados da tabela 2 exibem o comportamento da poupança pública, agregada para os três
níveis de governo, ao longo dos últimos setenta anos, e auxiliam na proposição de estratégias
para a sua recomposição. Podemos observar, nessa longa série iniciada em 1947, que as
despesas correntes e as receitas se elevam (como percentual do PIB) após a
redemocratização, enquanto a taxa de investimentos se reduz quando comparada à praticada
no período anterior a este marco histórico. O Estado ampliou políticas públicas, com ênfase
para a área social, e os governos foram aumentando a receita ao longo do tempo para financiar
estes programas, bem como contratando mais servidores para realiza-las, sem um
planejamento adequado da força de trabalho necessária. A partir de 2013 a evolução das
receitas e despesas deixam de evoluir conjuntamente, e a poupança pública volta a ser
negativa, chegando a -6,7% do PIB em 2015 e -6% em 2016. Destaca-se a evolução de três
grupos de despesas nos últimos anos: assistenciais e previdenciárias, com juros e o
pagamento de salários.
Realizar um ajuste fiscal é, portanto, essencial para termos um Estado forte, por mais
paradoxal que possa parecer. Temos que controlar a evolução das principais despesas
correntes: previdência e assistência, pessoal, juros e custeio, para que possamos elevar o
investimento público20 e conseguir reduzir de forma consistente, e com sustentação técnica e
política, a taxa de juros e, com ambas medidas, estimular o crescimento e a melhoria da
arrecadação. Uma alternativa aos investimentos públicos seria a concessão de obras ao setor
privado, cujo avanço também não é imediato, pois depende do desenrolar dos acordos de
leniência e da melhoria do ambiente político e jurídico para os investimentos.
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A partir da comparação entre a evolução do custo unitário do trabalho na indústria no Brasil e em seus
principais concorrentes, calcula-se que a taxa de câmbio nominal necessária hoje, para atingir a taxa de câmbio
real competitiva, situa-se em um patamar ao redor de R$ 3,90. Este texto não apresenta as possíveis estratégias
para corrigir e manter a taxa de câmbio no nível competitivo, nem os demais preços macroeconômicos, pois o
tema não se esgota em poucos parágrafos e requer uma análise específica e mais ampla.
20
A reforma da previdência é prioritária, mas a proposta precisa ser modificada, e além disso o governo deve
buscar o chamado resultado fiscal estrutural, que desconta as oscilações de receitas e despesas em virtude dos
ciclos econômicos. Sobre uma proposta de composição do ajuste fiscal e da reforma da previdência, ver Marconi
e Brancher (2016).
20

Tabela 2 – Composição da receita e despesa e poupança pública nos três níveis de governo
(exceto empresas públicas), em % do PIB
2014

2015

2016

RECEITA CORRENTE

1947-63 1964-69 1970-84 1985-94 1995-98 1999-02 2003-08 2009-13
18,5

21,4

24,6

27,4

37,0

39,3

40,6

40,3

38,6

40,8

41,1

REC TRIBUTÁRIA

15,8

21,8

25,4

25,4

29,3

31,6

33,7

33,5

32,8

33,2

33,0

OUTRAS REC CORR

2,7

-0,4

-0,8

2,0

7,7

7,7

6,9

6,8

5,9

7,6

8,1

DESPESA CORRENTE *

16,5

18,6

21,1

30,0

39,2

42,5

42,1

40,5

41,4

47,5

47,0

POUP CONTA CORR *

2,0

2,8

3,5

-2,7

-2,3

-3,2

-1,4

-0,1

-2,8

-6,6

-5,9

INVESTIMENTOS

3,5

4,5

3,2

3,1

2,3

2,3

2,3

2,9

3,0

2,0

1,8

DESPESA TOTAL *

20,0

23,1

24,3

33,2

41,5

44,7

44,4

43,4

44,4

49,5

48,8

RESULTADO GERAL *

-1,5

-1,7

0,3

-5,8

-4,6

-5,5

-3,8

-3,0

-5,8

-8,7

-7,8

DETALHAMENTO DA DESPESA CORRENTE
CONSUMO - TOTAL

11,4

10,9

10,0

15,3

18,8

19,2

18,9

19,0

19,2

19,8

20,3

SALÁRIOS

6,2

7,5

6,5

8,9

9,0

9,3

9,4

9,7

9,8

10,3

10,6

0,6

1,0

0,9

2,2

2,8

2,9

3,0

3,1

3,1
6,7

ENC PATRONAIS **
COMPRA BENS/SERV.

5,3

3,5

3,0

5,6

7,9

7,6

6,7

6,3

6,4

6,4

SUBSÍDIOS

0,5

1,0

1,9

1,3

0,5

0,4

0,2

0,3

0,5

0,4

0,5

TRANSF. ASSIST E PREV.

4,0

6,4

7,7

9,1

13,1

13,3

13,7

13,9

14,9

15,6

16,8

JUROS *

0,6

0,3

1,4

4,4

6,9

9,9

9,5

7,6

7,4

11,7

9,4

DESPESA PRIMÁRIA

19,4

22,8

22,9

28,8

34,6

34,8

34,8

35,8

37,0

37,8

39,4

RESULT ANTES JUROS

-0,9

-1,4

1,7

-1,4

2,3

4,5

5,8

4,6

1,7

3,0

1,7

Fonte: Centro de Estudos Fiscais-IBRE/FGV e Estatísticas Históricas do IBGE para 1947 a 1999, Contas Nacionais para 2000 a 2014
e Demonstrativos de Operações do Governo Geral (da STN) para 2015 e 2016; dados estimados para estes dois últimos anos
A despesa corrente corresponde à soma de consumo, subsídios, transf. assis. e previd. e juros
A poupança em conta corrente corresponde à receita corrente (-) despesa corrente
A despesa total corresponde à soma da despesa corrente e dos investimentos
A despesa primária corresponde à soma de consumo, subsídios, transf. assis. e previd. e investimentos
* exclui a correção monetária entre 1970 e 1994
** informação disponível a partir de 1970

Adicionalmente, é importante ressaltar que a distribuição de renda deve ser acelerada por
políticas públicas, através da substituição de diversos impostos sobre a produção por
impostos de renda progressivos que financiem os importantes benefícios sociais criados na
economia brasileira e que constituem salário indireto. As mudanças tecnológicas futuras nos
processos de trabalho deverão eliminar muitos empregos com as características atuais, não
só em funções operacionais, e programas de renda mínima como o que vem sendo testado na
Finlândia poderão tornar-se necessários para garantir um nível de bem-estar mínimo para a
população21.
A desindexação e a possibilidade de flexibilização de salários em épocas recessivas, com a
garantia de retorno à situação anterior quando o crescimento ressurgir, são instrumentos
21

A composição da incidência tributária no Brasil em 2015 foi a seguinte: tributos sobre a renda (18%), folha
de salários (26%), propriedade (4%), bens e serviços (50%) e transações financeiras (0,02%). Os dados são
oriundos de Rachid (2017). Não apenas a participação de tributos sobre a renda é mínima, quando comparada
à de outros países, mas concentrada nas camadas mais pobres, piorando a distribuição da renda no país: 89%
dos rendimentos das pessoas físicas são tributáveis para os que ganham até três salários mínimos e apenas 17%
para os que ganham acima de 80 salários mínimos (considerando a renda mensal total, portanto não apenas a
oriunda do trabalho). O dados são oriundos de C.CiF (2017). Há, portanto, uma sobrecarga da taxação sobre a
produção e comercialização de bens e serviços e a incidência sobre a renda, além de diminuta, é extremante
concentrada. Isso não significa que a carga tributária necessite aumentar, pelo contrário; deve-se alterar o seu
conteúdo.
21

importantes para auxiliar no controle da inflação que podem diminuir a sobrecarga atribuída
à taxa de juros nesse processo, conforme citado acima. Portanto, uma reforma trabalhista
deve possibilitar a flexibilização dos salários e dos contratos de trabalho, inclusive para fazer
frente às mudanças futuras na forma de produzir bens e serviços; mas essa flexibilização deve
ocorrer em um ambiente no qual os mecanismos de negociação coletiva que inclua entidades
representativas dos trabalhadores, como em qualquer democracia avançada, se fortaleçam. A
proposta em discussão no Congresso vai na direção oposta e possivelmente resultará em um
número ainda maior de ações trabalhistas.
A discussão desenvolvida neste artigo deixa claro que, para a teoria novo desenvolvimentista,
os requisitos para o retorno do crescimento duradouro são o estabelecimento dos cinco preços
macroeconômicos em patamares adequados e a recuperação da poupança pública.
Essas medidas, associadas à recuperação do crédito, que sofreu uma redução de 4,2 pontos
percentuais do PIB apenas em 2016, e à criação de estímulos para a renegociação de dívidas
do setor privado, poderão trazer o crescimento de volta. Não será através de decisões de
cunho microeconômico, importantes mas insuficientes e desprovidas de fôlego, que sairemos
de uma recessão que implicou em redução acumulada do PIB real de mais de 7% entre 2015
e 2016. O cenário que o país atravessa inclui claramente uma crise estrutural. Perdemos a
oportunidade de um período de boom de commodities devido a vazamentos de demanda e à
decorrente regressão na estrutura produtiva. Os reflexos da mudança da estrutura produtiva
brasileira sobre sua taxa de crescimento são visíveis e explicam parcela relevante da atual
crise pela qual o país passa. A sociedade brasileira precisa se conscientizar da necessidade
de uma estratégia nacional de desenvolvimento que abandone o regime que estabeleceu o
binômio juros alto – câmbio valorizado. Do contrário, nossa estrutura produtiva continuará
regredindo e a renda crescendo a taxas irrisórias.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bresser-Pereira, L.C., 2008. The Dutch disease and its neutralization: a Ricardian approach.
Revista de Economia Política, v. 28, n. 1, p. 47-71.
Bresser-Pereira, L.C.; Oreiro, J.L.; Marconi, N., 2015. Developmental Macroeconomics.
Londres, Routledge Ed.
C.CiF., 2017. Sistema tributário Brasileiro: distorções e propostas de reforma. Centro de
Cidadania Fiscal, abril de 2017.
Cemec, 2016. Endividamento das empresas brasileiras - metade das empresas não gera
caixa para cobrir despesas financeiras em 2015/2016. NOTA CEMEC 06/2016, Centro de
Estudos do Instituto IBMEC.
Corden, W. M.; Neary, P., 1982. Booming sector and de-industrialisation in a small open
economy. Economic Journal, v. 92, n. 368.
Evangelista, R.; Lucchese, M.; Meliciani, V., 2014. Manufacturing exports and the impact
on bussiness services. Paper presented at the workshop “Explaining economic change”,
Sapienza Università di Roma, nov. 2014.

22

Feenstra, R. C.; Inklaar, R.; Timmer , Marcel P., 2015. The Next Generation of the Penn
World Table, American Economic Review, 105(10), 3150-3182.
Frankel, J.A., 2010. The natural resource curse: a survey. NBER Working Paper Series, nº
15836. Cambridge, National Bureau of Economic Research.
Guerrieri, P.; Meliciani, V., 2005. Technology and international competitiveness: The
interdependence between manufacturing and producer services. Structural change and
economic dynamics, 16(4), 489-502.
Kannebley Júnior, S.; Baroni, J. P. M. T.; Prince, D., 2015. Macro-Hysteresis Test for
Brazilian Exports of Manufactured Products: A threshold Panel Approach. Metroeconomica
(Testo stampato), v. 66, p. 606-637.
Lodefalk, M., 2010. Servicification of manufacturing – evidence from Swedish firm and
enterprise group level data. Working Papers 2010:3, Örebro University, School of Business.
Marconi, N., 2015. Estrutura produtiva e desenvolvimento econômico. In: Nelson Marconi;
Nelson Barbosa; Mauricio Canedo; Laura Carvalho. (Org.). Industria e desenvolvimento
produtivo no Brasil. 1 ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, p. 31-70.
Marconi, N., 2013. O Desempenho do comércio exterior brasileiro no período pós-crise. Nota
técnica em Boletim do IPEA. Brasilia: IPEA.
Marconi, N., 2012. The industrial equilibrium exchange rate in Brazil: an estimation. Revista
de Economia Política, v. 32, p. 656-669.
Marconi, N.; Brancher, M. C., 2016. Ajuste fiscal é fundamental, mas proposta é equivocada.
Folha de São Paulo, São Paulo, 27 nov. 2016.
Marconi, N.; Rocha, M., 2012. Insumos importados e evolução do setor manufatureiro no
Brasil. Texto para discussão do IPEA, nº 1780. Brasilia: IPEA.
McKinsey & Company, 2012. Manufacturing the future: the next era of global growth and
innovation. McKinsey Global Institute.
Nordås, H.K.; Kim, Y., 2013. The role of services for competitiveness in manufacturing.
OECD Trade Policy Papers, n. 148, OECD Publishing. Disponível em:
<http://dx.doi.org/10.1787/5k484xb7cx6b-en>.
Palma, G., 2005. Four sources of “de-industrialization” and a new concept of Dutch Disease.
In: Ocampo, J.A. (Ed.). Beyond reforms: structural dynamics and macroeconomic
vulnerability. Stanford: Stanford University Press and World Bank.
Rachid, J. A. D., 2017. Avaliação do sistema tributário nacional e do desempenho da
administração tributária da União. Apresentação para a Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, maio de 2017.
Sachs, J.D.; Warner A.M., 2001. The curse of natural resources. European Economic Review,
v. 45, p. 827-838.

23

