
Para Roberto Luis Troster, a resistência das instituições inanceiras bra-
sileiras em baixar o preço do crédito é um deboche.
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Vera Martins da Silva apresenta evidências para o esfriamento da econo-
mia brasileira em meio à continuidade da crise internacional.

Para Cristina Fróes de Borja Reis, o êxito de um modelo de desenvolvimen-
to liderado por recursos naturais é apenas possível mediante mudanças 
estruturais no sentido da diversi icação econômica.

Fernanda Graziella Cardoso, em primeiro artigo da série, retoma estudos 
pioneiros acerca do subdesenvolvimento econômico.
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decisão política que pode comprometer o futuro do Polo de Paulínia.
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Gustavo Barros, em último artigo da série, detalha os fatores que levaram 
à queda do coe iciente de importações do setor siderúrgico nas quatro 
primeiras décadas do século 20.

Thiago Fonseca Morello, avaliando o documento inal da Rio + 20, conclui 
que foi perdida uma boa oportunidade para acordar compromisso em prol 
do uso sustentável das lorestas.
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Observatório do Emprego e do Trabalho

O Observatório do Emprego e do Trabalho oferece aos formuladores de políticas públicas um conjunto 
de ferramentas inovadoras para aprimorar as possibilidades de análise e de compreensão da evolução do 
mercado de trabalho.

O Observatório inova a análise do mercado de trabalho em dois aspectos importantes. Primeiro, utiliza 
um conjunto de indicadores novos, especialmente criados pelos pesquisadores da FIPE, os quais junta-
mente com indicadores mais conhecidos e tradicionais permitirão um acompanhamento mais detalhado 
do que ocorre no mercado de trabalho. Segundo, porque estes indicadores podem ser utilizados tanto 
para analisar o mercado como um todo, quanto para analisar aspectos desagregados do mercado como, 
por exemplo, uma ocupação ou um município. São indicadores poderosos, que oferecem uma visão de 
curto prazo e também podem formar uma série histórica. O conjunto de indicadores pode ser usado para 
acompanhar tanto as fl utuações decorrentes das alterações conjunturais de curto prazo quanto as evolu-
ções estruturais de longo prazo. Mensalmente é divulgado um Boletim que apresenta um resumo do que 
ocorreu no mercado de trabalho do Estado. As bases de dados que originam as informações divulgadas 
pelo Observatório são: a) CAGED (MTE); b) RAIS (MTE); c) PNAD (IBGE).

O Observatório do Emprego e do Trabalho foi desenvolvido e é mantido em conjunto pela Secretaria do 
Emprego e Relações do Trabalho do Governo do Estado de São Paulo (SERT) e pela Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas da USP (FIPE).

Para saber mais, acesse:

http://www. ipe.org.br/projetos/observatorio/
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Política Monetária

ROBERTO LUIS TROSTER (*)

O uso de apelos sentimentais na 
política econômica é um evento 
que chama atenção. O fato de a 
presidente ter ido à televisão para 
falar do crédito, por um lado, mos-
tra corretamente sua importância; 
entretanto, por outro, é necessário 
mais, bem mais do que discursos, 
para que o setor bancário dê uma 
contribuição compatível com seu 
potencial. 

O Brasil vive um momento singu-
lar, que exige do crédito a blinda-
gem da economia da volatilidade 
externa e sua atuação como um 
propulsor do crescimento. Todavia, 
o que está acontecendo é um debo-
che com todos que levam a sério a 
questão da intermediação inan-
ceira e do País. Até as palavras e 
os números usados distraem e, o 

que é pior, minimizam a gravidade 
do que está acontecendo. É hora de 
mudar.

O nome do debate é “spread”; usa-
-se o termo em inglês apesar de em 
português existir um, “margem”, 
que é o que aparece em todos os 
livros de contabilidade e inanças. 
Os números mais usados para o 
crédito por bancos, imprensa e go-
verno referem-se ao custo mensal; 
todavia, todas as outras taxas e 
margens no Brasil e no mundo são 
expressos em variações anuais, mi-
nimizando o problema daqui.

As estatísticas divulgadas mos-
tram uma falta de consistência. A 
Anefac (Associação Nacional dos 
Executivos de Finanças, Admi-
nistração e Contabilidade) − uma 

instituição séria que existe desde 
1968 − divulgou que a taxa média 
anual no mês de abril para PF (pes-
soa ísica foi de 106,9%, enquanto 
o Banco Central publicou 42,1%, e 
para PJ (pessoa jurídica) os núme-
ros foram 53,4% e 26,3%, respec-
tivamente. São diferenças expres-
sivas que mantêm a discrepância 
há mais de uma década, e, o que é 
mais grave, nada é feito para que 
convirjam. 

Os anúncios das reduções de juros 
são chistosos; o “a partir de” lem-
bra liquidações de lojas em que 
poucos preços estão no valor anun-
ciado e os demais continuam cus-
tando o mesmo que antes. Ilus-
trando o ponto, nesta semana, a 
taxa mínima do cheque especial 
dos dez maiores bancos é de 1/5 da 
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máxima, e a média é 9/10 da má-
xima. Há taxas médias de bancos 
superando os 200% ao ano e as de 
cartão são o dobro desse valor. 

Os pequenos tomadores têm menos 
inanciamentos. As estatísticas 

divulgadas pelo Banco Central 
de saldos por faixas de valor não 
foram atualizadas desde a nota 
à imprensa de fevereiro último, 
quando mostrou que o estoque de 
dívidas com valores abaixo de R$ 5 
mil caiu em dezembro e, em termos 
reais, encolheu em 2011. O IPEA 
corrobora o fato; no último bole-
tim, aponta números alarmantes: 
92,9% das famílias não planejam 
tomar crédito e 31,6% delas têm 
contas atrasadas.

Mesmo com o desemprego em 
queda e a pressão do governo em 
aumentar a oferta e os mutirões 
para renegociação de dívidas, a 
inadimplência para PF, que já é 
mais que o dobro da média mun-
dial, aumentou em abril de acordo 
com o Banco Central; o IBGE divul-
gou que 14,1% das famílias estão 
superendividadas. É mais um sin-
toma que deveria alarmar.

O crédito no Brasil é volátil, vo-
lumes e taxas oscilam demais. É 
mais usado para fazer caixa do 
que investir, só 6,1% dos recursos 
livres para PJ são para aquisição 
de bens e crédito imobiliário. Sua 
composição não está melhorando. 
No último mês, o cheque especial 

cresceu mais de três vezes que a 
média de expansão da PF. A lista de 
distorções é extensa e preocupa, 
mas se insiste em fazer o jogo do 
contente e em soluções que com-
provadamente não dão certo.

Foi noticiada a possibilidade de 
aportes de capital do Tesouro a 
bancos públicos e que a Emgea 
(Empresa Gestora de Ativos) − uma 
estatal que tem R$ 11 bilhões em 
prejuízos acumulados − compraria 
créditos da Caixa, deixando a dú-
vida sobre se vai gerar resultados 
positivos ou negativos com mais 
operações na carteira. As duas so-
luções podem fazer com que recur-
sos do contribuinte que deveriam 
ir para educação e saúde sejam 
destinados a pagar por inancia-
mentos malconcedidos.

A pressão nas instituições inan-
ceiras para baixar as taxas vai con-
tinuar a mostrar resultados pí ios. 
Os bancos no Brasil estão entre os 
mais caros do mundo em dois sen-
tidos: são os que cobram mais, mas 
também são os que pagam mais; 
sua estrutura de custos inviabiliza 
reduções − basta analisar suas de-
monstrações inanceiras. Sua mar-
gem líquida (lucro/receitas) é da 
ordem de 10%; portanto, diminuir 
juros e serviços é, mais do que isso, 
colocar em risco sua solvência e a 
poupança do público. 

O sistema bancário brasileiro tem 
qualidades de destaque: é so isti-

cado, sólido, rentável e com uma 
abrangência nacional. O crédito 
atende bem a determinados seg-
mentos, mas tem falhas graves 
em outros, mencionados acima, 
que urge corrigir. Os culpados por 
essa situação são os bancos, por 
décadas de complacência com a 
situação e que, preocupados com 
a “imagem”, modernizaram suas 
instituições, mas não izeram o 
mesmo com o sistema. Têm cúm-
plices tão responsáveis quanto, o 
governo, por não reformar, e os 
ismos − consumismo, imediatismo, 
populismo e anacronismo.  

Os juros podem ser baixados, sim. 
É viável uma intermediação que 
preserve suas virtudes atuais e 
ofereça um crédito saudável que 
estimule o investimento, amorteça 
o ciclo de consumo das famílias e 
empresas, facilite a inclusão eco-
nômica, aumente a formalização, 
fomente o empreendedorismo e le-
gitime a intermediação inanceira.

Demanda uma nova engenharia 
para o sistema em transparência, 
regras de preci icação, relaciona-
mentos banco-cliente, indexação, 
custos de observância, consistên-
cia intertemporal, e iciência, tri-
butação e arcabouço prudencial, 
citando alguns itens. É uma tarefa 
complexa, que exige manter suas 
qualidades, sua rentabilidade e 
sua solidez e agregar as que estão 
faltando.
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Urge mudar o paradigma para uma oferta de crédito 
saudável, bem como avançar em outras frentes como 
na bancarização inclusiva, na eliminação do papel, no 
uso mais intenso do celular nas transações bancárias, 
na internacionalização do real e em fazer de São Paulo 
o centro inanceiro continental. 

A história é rica em exemplos de como a intermedia-
ção inanceira ajudou em alguns casos e atrasou em 

outros o crescimento de países. É hora de mudar, de 
fazer acontecer. 

(*) Fipe. 
(E-mail: robertotroster@uol.com.br).
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Nível de Atividade: Produção Interna Continua Se Arrastando

VERA MARTINS DA SILVA (*)

Di icilmente uma economia dinâ-
mica e inserida na economia global 
conseguiria fugir ao destino de 
contaminação pela crise econômi-
ca internacional. E, por mais que 
a economia brasileira tenha um 
mercado interno já grande e com 
enorme potencial de crescimento, o 
fato é que num contexto de uma re-
cuperação da economia americana 
ainda lenta e de uma crise na euro-
zona, o ambiente de negócios se re-
trai e todos os luxos de produção 
e renda se acomodam em níveis 
inferiores aos desejados por todos. 
No agregado, a produção continua 
acontecendo, mas seu crescimento 
é baixo e há fortes discrepâncias 
entre o desempenho dos setores. 
Vamos aos dados e, como de cos-
tume, com um apelo à visualização 
por grá icos.

O Produto Interno Bruto brasilei-
ro (PIB) do primeiro trimestre de 
2012 foi de R$ 1.033.349 milhões, 
dos quais 85% são efetivamen-
te produção e 15% são impostos 
sobre os produtos e serviços, que 
estão incluídos nas estimativas de 
PIB a preços de mercado. O Grá ico 
1 mostra a variação do PIB trimes-
tral desde o primeiro trimestre 
de 2007, antes da crise bancária 
americana até o primeiro trimestre 
de 2012. Fica claro o que é conhe-

cido, o comportamento em forma 
de “v” do PIB, ou seja, a produção 
vinha crescendo num ritmo eleva-
do, acima de 5% nos trimestres de 
2007 e até o terceiro trimestre de 
2008; depois, despencou a partir 
do último trimestre de 2008 até o 
terceiro trimestre de 2009; teve 
uma recuperação durante 2010 em 
função da adoção de medidas anti-
cíclicas, especialmente redução do 
Imposto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) de alguns setores. 

Infelizmente, a recuperação em 
2010 assustou os responsáveis 
pela política econômica, que no pri-
meiro semestre de 2011 adotaram 
uma política monetária prudencial, 
com aumento de juros e redução 
de incentivos iscais. Pelo Grá ico 
1, está claro que o campeão de 
crescimento entre 2010 e 2011 foi 
a arrecadação de impostos sobre 
produtos. Como o IPI faz parte dos 
fundos constitucionais – Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) e 
Fundo de Participação dos Municí-
pios (FPM) –, que distribuem cerca 
de 45% do Imposto de Renda (IR) 
e IPI para Estados e Municípios, o 
que ocorre é uma redistribuição de 
receita entre os entes federativos, 
que ao longo do ciclo econômico 
icam atrelados ao desempenho 

da economia para realizarem suas 

atribuições. O sistema tributário 
nacional tem uma característica 
de ser fortemente cíclico ao apoiar-
-se sobre impostos indiretos sobre 
renda e consumo, de modo que os 
diversos níveis de governo tendem 
a acompanhar os movimentos da 
economia, reduzindo sua capaci-
dade de contrapor-se ao ciclo eco-
nômico. 1

A perspectiva dos grandes agrega-
dos macroeconômicos, então, é de 
um desempenho em “w”, ou seja, 
houve uma queda na atividade a 
partir do inal de 2008, retomada 
em 2010, e desaceleração em 2011. 
Estamos novamente numa fase 
de baixo crescimento, sem haver 
nenhuma indicação segura de uma 
rápida reversão da tendência de 
queda de atividade econômica, 
uma vez que as medidas de incen-
tivo às exportações, a prorrogação 
dos incentivos iscais a setores 
especí icos e redução de juros pro-
vavelmente só se farão sentir no 
segundo semestre de 2012. 

Apesar de tudo, a taxa de cres-
cimento do PIB do primeiro tri-
mestre de 2012 não foi negativa, 
tendo havido um crescimento de 
0,8% em relação ao mesmo perí-
odo do ano anterior. E, como era 
de se esperar, os setores produti-
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Gráfi co 1 – Variação Trimestral do PIB - 1ºTri 2007- 1ºTri 2012 (em relação ao mesmo trimestre do ano anterior)
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Gráfi co 2 – Variação trimestral dos Setores Econômicos 1º Tri 2007- 1º Tri  2012 
(trimestre contra mesmo trimestre do ano anterior)
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Fonte: FIBGE, Contas Trimestrais.

vos apresentaram um desempenho diverso, sendo a 
agropecuária o que apresentou o pior resultado, uma 
redução de 8,5% em seu valor adicionado em relação 
ao primeiro trimestre de 2011. O conjunto da indús-
tria mostrou-se estagnado, com um crescimento de 
apenas 0,1%, e o setor de serviços foi o responsável 
pelo crescimento modestíssimo do PIB, tendo crescido 

1,6%, rea irmando sua importância cada vez maior na 
economia nacional. O Grá ico 2 mostra a evolução dos 
setores econômicos pelos trimestres, a partir de 2007, 
destacando-se a queda e a recuperação da indústria 
entre 2008 e 2010 e, ao contrário, no caso da agro-
pecuária, o bom desempenho entre 2010 e 2011 e o 
péssimo resultado setorial neste início de ano. 
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Dentro do setor de serviços, o 
maior destaque é o crescimento 
do setor de “Serviços de informa-
ção”, 4,1% em relação ao primeiro 
trimestre de 2011. Na indústria, 
o melhor desempenho ocorreu no 
subsetor de “Eletricidade e gás, 
água, esgoto e limpeza urbana”, 
com crescimento de 3,6%, seguido 
de “Construção”, com 3,3%, indi-
cação clara de que a construção 
civil e a infraestrutura a ela asso-
ciada têm sido importantes fontes 
de crescimento. Enquanto isso, o 
resultado da indústria de transfor-
mação foi desastroso, com queda 
de 2,6%. A crise na indústria pare-
ce estar longe de ser equacionada, 
pois apesar dos incentivos, uma 

parte signi icativa do aumento do 
consumo das famílias e do inves-
timento acabou sendo suprida por 
importações. 

O Grá ico 3 mostra a evolução de 
exportações e importações, dei-
xando muito claro que a recupe-
ração econômica de 2010 ampliou 
signi icativamente as importações, 
incentivadas pelo real apreciado e 
uma política comercial e cambial 
agressiva por parte de grandes 
economias internacionais. A re-
dução do crescimento em 2011 
teve um impacto negativo sobre 
as importações, o que é favorável 
a uma estratégia de diminuição 
do dé icit em transações corren-

tes, pois apesar de as exportações 
continuarem a ter resultados posi-
tivos, não foi su iciente para com-
pensar a invasão de importados. 
A partir dos dados do Balanço de 
Pagamentos do Banco Central, o 
Grá ico 4 ilustra como a conta de 
Transações Correntes tem sido 
sistematicamente negativa desde o 
último trimestre de 2007. Isto tem 
sido possível através do inancia-
mento do resto do mundo ao Brasil, 
como mostra a conta “Capital e 
Financeira”, através da qual se vê 
o registro da entrada de capital no 
País. Esse é o mesmo luxo que gera 
a apreciação de nossa moeda e o 
incentivo à importação.

Gráfi co 3 - Variação Trimestral de Exportação e Importação - 1ºTri 2007-1ºTri 2012
(em relação ao mesmo trimestre do ano anterior)
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Fonte: FIBGE, Contas Trimestriais.
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Gráfi co 4 – Balanço de Pagamentos –  US$ milhões  –   1ºTri 2007-1ºTri 2012
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Fonte: Banco Central do Brasil.

O Grá ico 5 mostra o crescimento de consumo de fa-
mílias e governo, assim como do investimento. Desde 
o último trimestre de 2003, o consumo das famílias 
tem tido um crescimento positivo; no caso do investi-
mento, com exceção dos três primeiros trimestres de 
2009, períodos pós-crise inanceira mundial, há uma 
redução no primeiro trimestre de 2012 em relação ao 
primeiro trimestre de 2011. Então, podemos atribuir 
o fraco desempenho da economia brasileira à redução 
dos investimentos. E há fortes evidências de que boa 
parte desse problema está na área pública, não por 

falta de vontade política, de um sistema de planeja-
mento razoável ou mesmo de recursos, mas por di i-
culdades de execução de projetos. 2  

Como a esperança é a última que morre, esperamos 
fortemente que os diversos níveis de governo ampliem 
seus investimentos, assim como os agentes privados 
continuem ampliando seus gastos, seja com consumo 
ou investimento, para que a toda a economia volte a 
ter um crescimento robusto e cada vez mais inclusi-
vo – e, é claro, que isto seja realizado sob critérios de 
racionalidade e efetividade.
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Gráfi co 5- VariaçãoTrimestral de Consumo e Investimento- 1ºTri 2007- 1º Tri 2012  
(em relação ao mesmo trimestre do ano anterior)
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Fonte: FIBGE, Contas Trimestrais.

Os artigos da seção Análise de Conjuntura foram escritos entre 13 e 18/06/2012.

1  Até o inal de 2012 deverão ser adotadas novas regras de repar-
tição do FPE e FPM, e esperamos que sejam mais relacionadas às 
necessidades iscais e esforço de arrecadação própria de Estados e 
municípios.

2  É signi icativa a informação divulgada pelo jornal Valor Econômico, 
de 11/06/2012, oriunda do IPEA, de que “do total de R$ 13,66 bilhões 
autorizados para investimento nas estradas neste ano, apenas R$ 2,54 
bilhões foram pagos até maio. A situação ica ainda mais crítica quando 
veri icado que apenas 7% desse desembolso pago - R$ 197,4 milhões - 
está efetivamente atrelado a despesas de 2012, ou seja, os demais 93% 
são restos a pagar de anos anteriores.” O restante do texto traz mais 
informações sobre o baixo percentual de execução orçamentária em 
vários programas e suas causas, na maioria dos casos envolvendo 
baixa capacidade de gestão.  

(*) Economista e doutora pelo IPE-USP. 
(E-mail: veramartins2702@gmail.com).
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O Desenvolvimento do Setor Siderúrgico Brasileiro entre 1900 e 
1940: 3. Crescimento e Substituição de Importações

GUSTAVO BARROS (*)

O setor siderúrgico brasileiro, 
entre 1900 e 1940, e sobretudo nas 
décadas de 1920 e 1930, foi capaz 
de conduzir um importante proces-
so de desenvolvimento. Esse pro-
cesso de desenvolvimento setorial 
é o objeto desta série de três arti-
gos no boletim Informações FIPE, 
do qual este é o último, e no qual 
trataremos do crescimento da pro-
dução do setor e da substituição de 
importações que ele foi capaz de 
promover no período. Esta série 
de artigos é baseada no capítulo 
II – O desenvolvimento do setor si-
derúrgico até 1940 – de minha tese 
de doutoramento (B , 2011; 
para fontes e referências em deta-
lhe, bem como para todos os dados 

quantitativos aqui mencionados, 
remeto o leitor à tese).

No primeiro artigo, izemos um 
apanhado geral do processo de 
criação de empresas e da evolução 
da capacidade produtiva do setor 
siderúrgico doméstico ao longo do 
período. No segundo, izemos uma 
caracterização da demanda, exa-
minando tanto o consumo aparen-
te quanto as importações de pro-
dutos siderúrgicos. Por im, neste 
terceiro e último artigo, avaliare-
mos de forma mais panorâmica o 
desenvolvimento setorial, exami-
nando o crescimento e a composi-
ção da produção siderúrgica para, 
em seguida, fazer um contraponto 

desta com a demanda, através de 
uma análise do coe iciente de im-
portação.

1  Crescimento e Composição 
da Produção Siderúrgica Bra-
sileira

Como tivemos ocasião de ver no 
primeiro artigo desta série, o Bra-
sil, desde o início do século 20 até 
a 1ª Guerra Mundial, possuía uma 
única empresa que produzia fer-
ro-gusa, a Usina Queiroz Júnior, 
e nenhuma que produzia aço ou 
laminados. A Queiroz Júnior ex-
pandiu sua produção lentamente 
durante esse período, acelerando 
este crescimento durante a Guerra. 
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No pós-Guerra, estendendo-se ao 
longo da década de 1920, houve um 
importante movimento de criação 
de empresas siderúrgicas no País. 
Também na década de 1930, em 
particular na sua segunda metade, 
houve um segundo surto de criação 
de empresas e de expansão da ca-
pacidade produtiva. Tal expansão 
do setor re letia-se, naturalmente, 
também na produção. Se em 1918 o 
País produzira 12 mil t de ferro-gu-
sa, ele chegou em 1929 à produção 
de 33 mil t de ferro-gusa, 27 mil t 
de aço e 30 mil t de laminados. Ao 
longo da década de 1930, a expan-
são da produção foi também muito 
expressiva. Em 1940, o País produ-
ziu 186 mil t de ferro-gusa, 141 mil 
t de aço e 135 mil t de laminados. A 
evolução da produção siderúrgica 
brasileira no período é apresenta-
da no Grá ico 1, a seguir.

No que diz respeito à composição 
da produção siderúrgica domés-
tica, é importante observarmos 
o seguinte: apesar do crescimen-
to expressivo das três principais 
classes de produtos siderúrgicos – 
ferro-gusa, aço e laminados –, o pa-
ralelismo na expansão dos três res-
salta que o que está ocorrendo não 
é um mero crescimento de caráter 

extensivo, mas mais bem um apro-
fundamento da estrutura produti-
va, no sentido de que o ferro-gusa e 
o aço vão assumindo cada vez mais 
o papel de produtos intermediários 
dentro do setor, e os laminados 
vão se tornando o principal pro-
duto “ inal”. Tal evolução deveu-
-se, sobretudo, ao crescimento 
das empresas relativamente mais 
verticalizadas do setor. De fato, o 
ferro-gusa, o aço e os laminados 
são, por um lado, “tipos” diferentes 
de produtos siderúrgicos e, por 
outro, são etapas do processo pro-
dutivo. Sem dúvida, o ferro-gusa e 
o aço podem ser empregados dire-
tamente pelo setor siderúrgico ou 
por outros setores produtivos para 
a fabricação de produtos fundidos 
diversos – desde panelas, passando 
por tubos centrifugados, até peças 
para máquinas. Muitas das empre-
sas siderúrgicas que operavam no 
País no período faziam isto dire-
tamente. Contudo, à medida que o 
setor se aprofundou na direção da 
produção de aço e particularmente 
na de laminados, ele expandiu as 
possibilidades de uso e, portanto, 
o consumo de seus próprios produ-
tos, o ferro-gusa e o aço, que pas-
saram a ser utilizados também  e 
com o tempo, predominantemente 

 como produtos intermediários. 
Se até 1917 todo o consumo apa-
rente de ferro-gusa e aço tinha 
destinos “ inais”, à medida que o 
setor se desenvolvia, o consumo 
intermediário destes bens passou 
a ser cada vez mais importante, 
chegando eventualmente a predo-
minar.

O impacto da crise que se iniciou 
em 1929 foi importante no setor 
siderúrgico, como em geral, mas 
sua retomada foi particularmen-
te rápida. O valor da produção a 
valores constantes caiu 12,9% em 
1930, mas já em 1931 retomou o 
pico de 1929. A retomada, contudo, 
tornou-se especialmente vigorosa 
em 1932, com um crescimento 
muito expressivo, de 41,3% do 
valor da produção, e já ultrapas-
sando em 42,0% o valor da pro-
dução de 1929. Em 1933 o setor 
continuou a crescer, mas em menor 
ritmo (10,4%), atingindo mais que 
o dobro do valor da produção de 
1928. Tal crescimento, ao menos 
até meados da década, foi realizado 
com base em capacidade produtiva 
previamente ociosa. O Grá ico 2 a 
seguir nos mostra a evolução das 
taxas de crescimento do setor:
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Gráfi co 1 − Produção Siderúrgica Brasileira (1901-1940), Toneladas
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Fonte: Barros (2011, p. 211).

Gráfi co 2 − Taxa de Crescimento Anual do Setor Siderúrgico (1919-1940) 
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Uma vez recuperado da depressão, 
o setor siderúrgico cresceu vigo-
rosamente ao longo da década. A 
produção de ferro-gusa aumentou 
em 5,5 vezes entre 1929 e 1940. 
A de aço multiplicou-se por 5,2 no 
mesmo período e a de laminados 
por 4,5. A década de 1930 e o início 
da de 1940 caracterizaram-se, por-
tanto, do ponto de vista do setor si-
derúrgico: i) pelo impacto inicial da 
crise, com consequências negativas 
para quase todas as empresas; ii) 
em seguida, por um período de vi-
gorosa retomada da produção com 
base em capacidade ociosa iniciado 
já a partir de 1931; e iii) após 1935, 
pela expansão da produção aliada à 
ampliação da capacidade produtiva 
das empresas existentes e criação 
de diversas novas empresas, so-
bretudo após 1937.  Globalmente, 
a produção cresceu mais do que a 
capacidade produtiva, a primeira 
em torno de 5 vezes, entre 1929 
e 1940, a segunda, em torno de 3 
vezes, entre 1930 e 1943.

Assim, a década de 1930 foi mar-
cada por uma grande expansão da 
produção siderúrgica doméstica. 
Contudo, devemos também res-
saltar a importância da década de 
1920 para o desenvolvimento do 
setor. Já observamos no primei-
ro artigo desta série o número 
expressivo de novas empresas si-
derúrgicas criadas na década de 
1920. Outro ponto de vista sobre a 
questão nos dá a comparação das 
taxas de crescimento do setor. No 
que diz respeito às taxas médias 
de crescimento, ambas as décadas 

apresentam expressivos resulta-
dos. A taxa média de crescimento 
do setor siderúrgico entre 1919 e 
1929 foi de 26,2% ao ano, enquan-
to a taxa entre 1931 e 1940 foi de 
18,7% ao ano. Essa comparação 
é qualitativamente robusta a di-
ferentes seleções de anos limites 
para o cálculo. No entanto, como 
podemos observar no Grá ico 2 
acima, a taxa de crescimento é 
mais estável e sustentada durante 
o período de crescimento após a 
depressão e oscila muito mais for-
temente ao longo dos anos 1920; 
vale dizer, o setor cresce antes da 
crise em saltos ou degraus, o que, 
sem dúvida também se deve ao fato 
de o setor estar crescendo sobre 
uma base pequena ou, mais preci-
samente, relativamente menor que 
a dos anos 1930.

Contudo, a esse respeito, cabe 
ainda levar em consideração a ca-
pacidade produtiva, o que nos leva 
a observar duas coisas. Primeiro, 
da capacidade produtiva dispo-
nível em 1943, mais de um terço 
havia sido instalada até 1930. Se-
gundo, o crescimento do setor na 
década de 1930 foi em boa medida 
baseado nesta capacidade. Por um 
lado, o crescimento da produção, 
pelo menos até 1936, esteve prati-
camente todo lastreado no parque 
existente antes da crise. Por outro 
lado, ao que tudo indica, os frutos 
desse crescimento inicial, nas con-
dições de proteção alfandegária 
e favorecimento governamental 
disponíveis àquelas empresas, pos-
sibilitaram ou facilitaram a elas 

empreender um segundo pacote 
de investimentos no setor a partir 
de meados da década de 1930. Tais 
circunstâncias, aliadas aos favo-
res de que gozavam as empresas 
criadas ou existentes na década de 
1920 – que as colocavam em franca 
vantagem frente a outras novas 
empresas que pretendessem en-
trar no setor – resultaram em que 
todas as principais empresas do 
setor siderúrgico em 1940 fossem 
empresas criadas antes da crise de 
1929, como apontamos no primei-
ro artigo desta série. Assim, não 
apenas o crescimento da década de 
1920 é comparável ao da década de 
1930, como também, em boa me-
dida, a estrutura produtiva criada 
antes da crise forneceu parte das 
condições de possibilidade para a 
expressiva expansão que efetiva-
mente se deu na década seguinte.

2  Evolução do Coeficiente de 
Importação

Correspondendo à expansão da 
produção doméstica, o coe iciente 
de importação de produtos side-
rúrgicos gradualmente também 
se comprimia. Até a 1ª Guerra a 
quase totalidade da demanda por 
produtos siderúrgicos era suprida 
pela oferta externa, os coe icientes 
de importação globais do setor gi-
ravam em torno de 99%. A queda 
do coe iciente de importação de 
ferro-gusa durante a Guerra esteve 
associada, sem dúvida, ao esforço 
da Queiroz Júnior, mas deveu-se, 
antes de mais nada, às restrições 
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da oferta externa durante o con lito. Ainda assim, 
ao longo da década seguinte, com a criação de novas 
empresas produzindo ferro-gusa, o coe iciente de im-
portações permaneceu mais baixo do que na primeira 
década do século, e chegou em 1929 a 15,7% em valor. 
Ao longo da década de 1920 também os coe icientes de 
importação de aço e laminados sofreram alguma redu-
ção. Já notamos anteriormente que, até 1918, o Brasil 

era incapaz de produzir estes produtos. Contudo, em 
1929, o coe iciente de importação de aço já se situava 
em 68,9% em valor, e o de laminados em 88,4%. Esse 
movimento teve continuidade ao longo da década de 
1930. Em 1940, os coe icientes em valor para ferro-
-gusa, aço e laminados foram, respectivamente, 2,0%, 
25,1% e 76,1%. Essa evolução pode ser mais bem visu-
alizada no Grá ico 3 a seguir.

Gráfi co 3 − Coefi ciente de Importação de Produtos Siderúrgicos (Valor), 1901-1940
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Fonte: Barros (2011, p. 219-220).

É interessante observarmos, também, os efeitos da 
crise de 1929 a partir dos coe icientes de importação. 
A queda nas importações de produtos de ferro e aço 
foi signi icativa durante a crise. Os coe icientes de 
importação em quantidade para ferro-gusa e aço pas-
saram, entre 1929 e 1931, respectivamente, de 12,6% 
para 2,2% e de 74,5% para 23,8%. Os coe icientes de 
importação de laminados também sofreram redu-
ções, mas de menor monta, de 90,7% para 78,3% em 
quantidade e de 88,4% para 80,2% em valor. Isto se 
deu sobretudo com a queda das importações, ou seja, 

devido à restrição externa. Como vimos, a produção 
doméstica sofreu um impacto inicial em 1930, mas já 
em 1931 retomava níveis de produção semelhantes 
aos de 1929. As importações de produtos de ferro e 
aço, por sua vez, sofreram queda maior do que a média 
das importações nestes anos, passando de 6,1% das 
importações totais em 1929 para 5,2% em 1931.

Assim, mesmo consideradas as oscilações, o desenvol-
vimento do setor ao longo do período era acompanha-
do de um correspondente processo de substituição 
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de importações. Contudo, ao anali-
sarmos a contração do coe iciente 
de importação dos produtos side-
rúrgicos, devemos ter em conta 
duas circunstâncias. Primeiro, o 
aprofundamento da estrutura pro-
dutiva do setor, com a crescente 
importância do consumo de ferro-
-gusa e aço como insumos para a 
produção de laminados dentro do 
próprio setor siderúrgico domésti-
co. E segundo, a importância muito 
superior do consumo de laminados 
frente aos demais tipos de pro-
dutos siderúrgicos, que tivemos a 
ocasião de observar no segundo 
artigo desta série. A constatação de 
que o Brasil havia atingido baixos 
coe icientes de importação de fer-
ro-gusa já em 1930 e de que produ-
zia praticamente todo o ferro-gusa 
e quase todo o aço que consumia 
em 1940 tem signi icado econô-
mico bastante restrito. Tais dados 
indicam antes um gargalo produ-
tivo na etapa da laminação do que 
um “cumprimento” na substituição 
de importação das etapas anterio-
res. De fato, o dado crucial é que, 
apesar dos avanços realizados na 
década, o principal item na pauta 
do setor ainda era em valor três 
quartas partes importado. Em ou-
tras palavras, o parco desenvolvi-
mento da laminação mascara uma 
demanda latente por ferro-gusa e 
aço, tomados como bens interme-
diários. Além disso, justamente por 
sua posição de gargalo, a expansão 
da produção da laminação assumiu 
o papel de elemento dinâmico prin-
cipal da evolução do setor, espe-
cialmente depois de 1930. De fato, 

a capacidade ociosa do setor na 
laminação parece ter sido regular-
mente inferior às das demais eta-
pas produtivas do setor no período. 
Assim, uma vez que o consumo 
intermediário de ferro-gusa e de 
aço tornaram-se mais relevantes, o 
passo da expansão da capacidade e 
da produção de laminados passou 
a ditar o ritmo de desenvolvimento 
do setor siderúrgico inteiro.

3  Considerações Finais

Tendo acompanhado o processo de 
desenvolvimento do setor siderúr-
gico ao longo das quatro primeiras 
décadas do século 20 nesta série 
de três artigos para o boletim In-
formações FIPE, cumpre-nos fazer 
algumas considerações inais.

O período foi marcado pela expan-
são da produção siderúrgica e da 
capacidade produtiva do setor, e 
por algum grau de diversi icação 
e aprofundamento produtivos. O 
setor siderúrgico ingressara no 
século 20 com uma produção de 
pequeno signi icado prático. Em 
1918, iniciou-se a produção de aço 
e de laminados leves. Entre 1919 
e 1929, surgiu uma série de novas 
empresas, oito das quais estariam 
ainda em funcionamento em 1939, 
mas das quais três se destacam por 
avançarem às etapas da produção 
de aço e laminação – a Belgo-Minei-
ra, a Cia. Brasileira de Mineração 
e Metalurgia e a Cia. Brasileira de 
Usinas Metalúrgicas. Em 1929, o 
País já produzia 33,7 mil t de ferro-

-gusa, 27,4 mil t de aço e 29,8 mil 
t de laminados. Os coe icientes de 
importação atingiram então 15,7% 
para o ferro-gusa, 68,9% para o 
aço e 88,4% para os laminados. Na 
década de 1930 teve continuidade 
o processo de desenvolvimento do 
setor, com aumentos expressivos 
da produção já a partir de 1931 e, 
na segunda metade da década de 
1930, houve nova onda de inves-
timento no setor, com criação de 
várias novas empresas e expansão 
das existentes. Em 1939, 26 em-
presas operavam no setor. No ano 
seguinte, a produção foi de 186 mil 
t de ferro-gusa, 141 mil t de aço e 
135 mil t de laminados, sendo os 
coe icientes de importação, respec-
tivamente, 2,0%, 25,1% e 76,1%.

Contudo, tal desenvolvimento do 
setor siderúrgico durante as qua-
tro primeiras décadas do século 20 
não colocava o parque produtivo 
doméstico em condições de atender 
adequadamente a demanda do-
méstica. Ainda que o coe iciente de 
importação de ferro-gusa em valor 
em 1929 tenha atingido 11,4%, o 
de aço permanecia em 69,2% e, o 
que é mais importante, o de lami-
nados era de 88,4%. Como vimos, 
havia limitações qualitativas para 
o atendimento da demanda do-
méstica, já que os principais itens 
da pauta de importações – como 
trilhos, chapas e folhas de Flan-
dres – absolutamente não podiam 
ser produzidos pelas empresas 
em operação no Brasil. De fato, 
do ponto de vista da demanda, o 
consumo aparente de produtos 
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siderúrgicos caracterizou-se pelas grandes oscilações 
de acordo com as conjunturas do setor externo, pela 
magnitude relativamente estável dos picos e, por im, 
pela diversi icação da pauta ao longo do tempo.

A despeito dessas limitações do setor siderúrgico 
brasileiro, tanto quantitativas quanto qualitativas, 
não podemos deixar de ressaltar o signi icado e a 
importância desse desenvolvimento setorial ocorrido 
nas décadas anteriores à criação da Companhia Side-
rúrgica Nacional. Os avanços foram expressivos, como 
ica patente se tivermos em conta que a taxa de cres-

cimento média do setor entre 1919 e 1940 foi de nada 
menos que 20,4% ao ano.
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Desenvolvimento Econômico Liderado por Recursos Naturais: 
Uma Discussão Teórica e Crítica. Parte 4 – Mudança Estrutural1

CRISTINA FRÓES DE BORJA REIS (*)

Nesta quarta parte da série de seis 
artigos iniciada em fevereiro a respei-
to de “desenvolvimento econômico 
liderado por recursos naturais”2 apre-
senta-se uma discussão teórica sobre 
transformações na estrutura produti-
va e seu papel na trajetória desta via 
de desenvolvimento. Mudança estru-
tural é um processo que reconfi gura 
a estrutura produtiva da economia, 
apoiado por transformações tecnoló-
gicas, institucionais e políticas, como 
as reformas agrárias, comerciais e 
industriais, e também pelo regime 
macroeconômico3 (discutido no texto 
anterior desta série).4 

Os três modelos gerais de cresci-
mento e desenvolvimento na ciência 
econômica não conferem a mesma 
importância à mudança estrutural 
devido aos seus variados enfoques. 
O modelo neoclássico de crescimento 
exógeno é indiferente a atividades e 
setores econômicos; já o modelo de 
crescimento endógeno é indiferente a 
setores econômicos, mas não à ativi-
dade. Por sua vez, o modelo liderado 
pela demanda é indiferente à ativida-
de, porém não a setores. De um lado, 
a mudança estrutural não importa aos 
primeiros dois modelos, embora ao 
segundo possa afetar indiretamente 
o crescimento das atividades de co-
nhecimento e tecnologia. De outro 

lado, a mudança estrutural é crucial 
em modelos liderados pela demanda, 
como se discute ao longo deste artigo 
(PALMA, 2005).

Além desta introdução e das notas 
fi nais, este artigo contém três seções 
que destacam alguns dos aspectos 
mais relevantes para compreender a 
dinâmica produtiva relacionada ao 
desenvolvimento econômico: ciclos, 
inovações e efeitos de encadeamen-
to (apresentados na seção 1); custos 
afundados (seção 2); e modernização 
agrícola e elevação da produtividade 
no setor exportador e não exportador 
(seção 3). 

1 Ciclos, Inovações e Efeitos de 
Encadeamento

A importância da dinâmica da estru-
tura produtiva para entender o de-
senvolvimento econômico foi procla-
mada por obras seminais de Keynes, 
Kalecki e Kaldor. O conceito “dinâ-
mica da estrutura produtiva” refere-
-se ao funcionamento e à evolução 
dos setores que constituem a produ-
ção total, suas inter e intra-relações, 
estruturas de mercado, mercados de 
fatores e instituições que sustentam 
toda a estrutura produtiva (OCAM-
PO, 2007). Segundo Kaldor (1966) a 
industrialização direcionada aos seto-

res intensivos em capital e tecnologia5 
é o motor central da dinâmica de uma 
economia. Os longos ciclos capitalis-
tas internacionais6 envolvem novas 
dinâmicas fi nanceiras e tecnológicas 
ensejadas por economias líderes, 
que desafi am as outras a reproduzir 
a mudança estrutural ou promover 
integração ao sistema para não fi car 
à margem. Segundo Senghaas (1985), 
as reações de cada economia estão 
condicionadas ao seu grau de de-
senvolvimento corrente em dado 
momento (especialmente em termos 
de modernização na agricultura), ao 
tamanho de sua população e às suas 
estratégias econômicas – associativas 
ou dissociativas.7

O cerne da mudança estrutural tec-
nológica está relacionado à criação 
e difusão de inovações em certas 
indústrias, que implementam novos 
processos produtivos de maior produ-
tividade, podendo incorrer em efeitos 
de encadeamento (linkages) e proces-
sos de aprendizado que dinamizam o 
restante da estrutura produtiva: 

[I]novações são o motor básico da 
mudança; a difusão e criação de 
efeitos de encadeamento na pro-
dução são os mecanismos pelos 
quais elas geram maior impacto 
sobre o sistema; o aprendizado 
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que acompanha esses processos 
e o desenvolvimento de comple-
mentaridades geram economias de 
escala dinâmicas e especialização, 
as quais são essenciais para o au-
mento da produtividade; e oferta 
elástica de fatores é a condição 
necessária para que as atividades 
inovadoras operem como a força 
motriz do crescimento econômico. 
(OCAMPO, 2007, p. 14, traduzido 
pela autora)

De ine-se efeito de encadeamento 
como o desenvolvimento de ca-
deias de fornecimento de bens e 
serviços especializados, canais de 
mercado, organizações, e institui-
ções que disseminam informação e 
proporcionam a comunicação entre 
agentes (OCAMPO, 2007, p. 19). Ao 
longo deste processo, instituições 
emergem para reduzir custos de 
transação e resolver falhas de co-
ordenação. Os setores de recursos 
naturais apresentam quatro cate-
gorias de efeitos de encadeamento 
de produção em relação ao resto 
da economia (CICANTELL; SMITH, 
2005): 1) produtiva para frente 
( forward linkage) relacionada à uti-
lização de produtos de certo setor 
como insumos em outros setores; 
2) produtiva para trás (backward 
linkage) relacionada à demanda 
por insumos; 3) iscal; 4) demanda 
inal – efeito multiplicador. 

A exploração de RN em uma nação 
atrasada pode se revelar o ponto 
de partida para a criação de seto-
res de tecnologia de ponta domés-

ticos através principalmente dos 
efeitos de encadeamento, conforme 
a irmou Hirschman (1958). A re-
comendação geral desta visão é a 
criação de oportunidades para ati-
vidades empresariais em setores 
de vanguarda através de incentivos 
à atividade privada e do investi-
mento estatal. O Estado deve focar 
seus esforços de investimento e 
desenvolvimento em setores que 
potencializam os efeitos de enca-
deamento, estimulando a criação e 
a produção de outras indústrias e 
aumentando o consumo de produ-
tos internos (HIRSCHMAN, 1958).

A staple theory é talvez a escola de 
pensamento econômico sobre o 
desenvolvimento que mais incor-
porou a noção de efeitos de encade-
amento na análise.8 Nesta perspec-
tiva, a relação entre as condições 
naturais e o desenvolvimento da 
estrutura social e econômica dos 
países analisados – destacando o 
Canadá – dependeu das particula-
ridades das atividades extrativa, 
de processamento e consumo dos 
RN. A localização de um recurso 
impacta a aglomeração social e a 
logística do país, não se esquecen-
do de que a natureza e o tamanho 
do mercado mundial para um dado 
RN são em última instância os ár-
bitros para a decisão de “se, onde 
e quando um determinado recurso 
natural é extraído” (CICANTELL; 
SMITH, 2005, p.8). Por exemplo, 
Baldwin (1956) atribuiu o cres-
cimento econômico divergente 
das regiões dos EUA às diferenças 
nas funções produtivas de seus 

respectivos setores exportadores 
de commodities. Se fora intensivo 
em capital, como a mineração do 
sul dos EUA no inal do século 19, 
trouxera esparsos efeitos de enca-
deamento. Em contraste, se fora 
intenso em trabalho, como a produ-
ção de grãos ou atividades lores-
tais do oeste do país, geraram-se 
mais efeitos de encadeamento. Este 
processo seria mais intenso em 
caso de poucas barreiras à entrada 
e maior reinvestimento  gerando 
aumento da produtividade. 

Baldwin também argumentou que 
o problema dos países periféricos 
abundantes em RN, antes da 2ª 
Guerra Mundial, era a participação 
de uma grande parcela da força de 
trabalho no setor não exportador da 
economia, que por oferecer baixos 
salários, con igurava um merca-
do interno pequeno para bens de 
consumo produzidos localmente. 
Assim, os efeitos multiplicadores da 
demanda eram fracos, bem como 
os efeitos de encadeamento iscais 
e produtivos. As atividades que 
agregam valor às commodities, prin-
cipalmente o seu processamento, 
tenderam a ocorrer no exterior, e as 
economias permaneceram especia-
lizadas no setor primário e depen-
dentes de mercados externos.   

Todavia, algumas críticas à teo-
ria dos efeitos de encadeamento 
devem ser colocadas, tanto como 
construção teórica quanto práti-
ca – empenhada como base para o 
planejamento do desenvolvimento. 
Em primeiro lugar, como Bunker 
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(1989) argumenta, indústrias en-
cadeadas tendem a aglomerar-se 
geogra icamente em volta do setor 
de ponta, gerando discrepâncias 
espaciais em um país. Isto porque 
poucas linkages emergem entre 
regiões em face de altos custos de 
transporte, de infraestrutura e 
outros custos associados à disper-
são geográ ica das indústrias. Em 
segundo lugar, há casos nos quais 
as características especí icas das 
matérias-primas impedem efeitos 
de transbordamento signi icati-
vos. Em terceiro lugar, projetos 
econômicos para incentivar efei-
tos de encadeamento especí icos 
podem ser super iciais, ignorando 
as peculiaridades da indústria e do 
mercado mundial, especialmente 
em termos de sua estrutura, eco-
nomia e política. Em quarto lugar, 
a teoria de Hirschman assume a 
existência de um Estado política 
e economicamente forte que em 
geral não se comprova em países 
em desenvolvimento.9 Além disso, 
assume a racionalidade técnica de 
planejamento de desenvolvimento 
e de ação do Estado para executar 
esses planos, baseada na existência 
de um grupo de tecnocratas quali-
icados  o que não é con irmado 

na prática, denotando certa inge-
nuidade ao aspecto normativo das 
políticas relacionadas aos efeitos 
de encadeamento (CICANTELL; 
SMITH, 2005). 

Outro gênero de crítica é quanto 
aos fracos efeitos de encadeamen-
to da produção primária. Rocha 
(2010) demonstra que, em alguns 

casos, (i) o setor de exportação de 
RN tem maior produtividade do 
que o setor voltado para o mer-
cado interno; (ii) as exportações 
de RN proporcionam efeitos de 
transbordamento positivos para 
o setor doméstico; e (iii) sua pro-
dutividade e encadeamento para 
a economia são pelo menos tão 
elevados quanto aqueles forne-
cidos pelo setor de exportação 
de manufaturas. Isso contradiz o 
argumento comum na literatura 
ortodoxa e heterodoxa de que a es-
pecialização de RN é uma maldição 
para o desenvolvimento porque 
apresenta exíguas externalidades 
positivas.10 Contudo, tanto autores 
heterodoxos quanto ortodoxos fre-
quentemente assumem a priori que 
o setor primário tem baixos efeitos 
de encadeamento – ainda que não 
utilizassem necessariamente este 
termo. Furtado (1957) apontava 
tais baixos efeitos como uma das 
razões para a heterogeneidade 
estrutural das economias latinas 
ricas em RN. Já a teoria neoclássi-
ca (revisitada, que assume custos 
de transação) considera que as 
exportações de RN geram poucas 
“externalidades positivas” para o 
restante da economia. No entanto, 
a história demonstra que há países 
que se desenvolveram com base em 
RN, como os EUA  onde inovações 
tecnológicas geradas em setores 
de RN promoveram efeitos de en-
cadeamento e transbordamento 
positivos para o resto da econo-
mia. Mais além, Wright e Czelusta 
(2003) demonstram que nos EUA 
a abundância de recursos per se foi 

mais um resultado das capacidades 
tecnológicas do que de dotações 
iniciais. Este exemplo reforça o 
ponto discutido no artigo 1 de que 
a “abundância” e a “especialização” 
podem ter um signi icativo compo-
nente causal endógeno.

2 Custos Afundados

Além dos efeitos de transborda-
mento e das inovações, um dos me-
canismos principais de mudança 
estrutural são os custos irrecupe-
ráveis ou afundados.11 Estes cus-
tos in luenciam o comportamento 
do investimento das empresas, a 
organização e o desempenho de 
indústrias extrativas de várias 
maneiras. Uma vez que geralmente 
os investimentos em indústrias 
extrativas são irreversíveis, eles 
marcam profundamente a tra-
jetória de evolução da estrutura 
produtiva. Este fato já havia sido 
captado por Innis (1956), mas na 
abordagem matério-espacial as 
consequências dos custos afunda-
dos são mais enfatizadas do que 
na staple theory ou nos modelos 
neoclássicos de mercados competi-
tivos com mobilidade dos recursos. 
Assume-se que todos os quatro es-
tágios básicos da atividade extra-
tiva  descoberta e apropriação da 
matéria-prima, extração, proces-
samento e transporte  incorrem 
em custos afundados. Em primeiro 
lugar, as características ísicas do 
investimento envolvem altos cus-
tos de instalação, especialmente 
nos setores de mineração e ener-
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gia, em decorrência da elevada 
escala mínima de e iciência. Em 
segundo lugar, o investimento é 
especí ico e muitas vezes remoto, o 
que pode acrescentar mais custos 
afundados, até mesmo referentes à 
contratação de recursos humanos. 
Terceiro, os custos de transação 
são grandes; a transferência de um 
investimento implica certos custos 
que reduzem sua valorização líqui-
da potencial. Finalmente, também 
é cara a manutenção de uma ins-
talação, e, portanto, a preservação 
dos investimentos irrecuperáveis 
(BARHAM; COOMES, 2005). 

Somando-se a essas interpreta-
ções de microeconomia estática, 
Barham e Coomes (2005) apontam 
elementos estratégicos dos cus-
tos irrecuperáveis na economia 
extrativa. Ao empreender custos 
irrecuperáveis as empresas incum-
bentes a irmam o compromisso de 
permanecer na indústria, consti-
tuindo, assim, barreiras à entrada 
e muitas vezes garantindo maior 
poder de mercado (habilitando-
-as a marcar preços mais altos e 
auferir lucros acima dos níveis 
competitivos). Tais custos também 
geram vantagens do tipo “primeiro 
a se mover”, limitando ou detendo 
os futuros aderentes. Em termos 
práticos, os custos irrecuperáveis 
estão relacionados ao desenvolvi-
mento da estrutura produtiva e à 
capacidade estratégica de indús-
trias extrativas. Tal capacidade 
depende de vários fatores com-
petitivos, como quem domina as 
reservas principais, as vantagens 

das empresas multinacionais,12 
a di iculdade para permanecer 
competitivo (em tecnologias de 
descoberta, extração e transporte, 
desenvolvimento de produtos, e 
marketing e distribuição), entre 
outros. Os custos irrecuperáveis 
estão, também, bastante relacio-
nados ao regime macroeconômico, 
principalmente à questão da do-
ença holandesa nas economias ex-
portadoras de produtos primários. 
Um boom (por aumento no preço 
ou na demanda) no setor exporta-
dor de RN atrai luxos de capital e 
trabalho, que tende a apresentar 
maior discrepância entre o custo 
e o preço de seus produtos quanto 
maior forem as reservas dos recur-
sos e mais inelástica a demanda. 
Os custos afundados incorridos na 
expansão da produção para novas 
áreas são, em geral, altos demais 
e demoram para se concretizar – 
conferindo maior vantagem para 
os produtores já estabelecidos no 
mercado. A tendência é de que a 
economia se torne mais dependen-
te do setor exportador de RN, e o 
efeito de seu crescimento sobre 
os outros setores é bastante de-
sigual.13 O aumento da renda do 
setor em geral leva a maiores gas-
tos domésticos em bens e serviços 
não transacionáveis – de cujos 
preços provavelmente se elevam, 
que passam também a ser alterna-
tivas de reinvestimento do setor 
exportador. Por im, a elevação dos 
preços do capital e trabalho tende 
a prejudicar os outros setores de 
bens comercializáveis. Se a taxa de 
crescimento das exportações não 

for mantida, o consumo crescente 
de importados e de produtos do 
setor não exportador doméstico 
não tem como se sustentar. Quan-
to maior o tempo de boom, mais 
profunda será a dependência da 
dinâmica da economia em relação 
ao setor de RN. E também, quanto 
maiores os custos irrecuperáveis, 
mais rígida é a estrutura da econo-
mia – e, consequentemente, mais 
vulnerável. Um exemplo perfeito 
para este processo é a ascensão e 
queda do ciclo da borracha amazô-
nica na Amazônia. 

3 Modernização Agrícola e Ele-
vação da Produtividade

As trajetórias bem-sucedidas de 
desenvolvimento econômico lide-
rado por RN têm em comum um 
aumento notável na produtividade 
do setor de exportações. Tal au-
mento na produtividade gerou efei-
tos de encadeamento para outros 
setores da economia, extinguindo 
a dualidade tradicional. A moder-
nização agrícola, sustentada por 
crescimento contínuo da produti-
vidade, propiciou altos salários no 
setor de RN na Austrália, Canadá 
e Nova Zelândia, em contraste com 
Argentina, Brasil e África do Sul, 
por exemplo (SENGHAAS, 1985). 
Contudo, o crescimento da produ-
tividade agrícola não é nem uma 
condição necessária nem su iciente 
para industrializar; igualmente, o 
potencial favorável de efeitos de 
encadeamento no setor exporta-
dor de RN sobre outros setores 
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não é uma condição necessária ou 
su iciente para desenvolvimento 
econômico. A inal, aumentos na 
produtividade não necessariamen-
te são originados por mais técnicas 
intensivas em capital, podem ser 
simplesmente um resultado do uso 
extensivo de fatores. Mais do que 
aumentar a produtividade, a mo-
dernização agrícola é um processo 
complexo que transforma as estru-
turas sociais no campo, que estão 
relacionadas a contextos geográ i-
cos, institucionais e demográ icos 
especí icos. 

O estudo de Senghaas (1985) sobre 
o desenvolv imento da Europa 
mostra que no caso dos países 
europeus pequenos e populosos, 
a modernização começou com as 
transformações nas relações feu-
dais que desencadeou processos de 
aumento na produtividade agrícola 
rumo a técnicas intensivas em ca-
pital e elevação dos salários reais. 
Aqueles movimentos propiciaram 
o desenvolvimento do mercado 
interno e mais disponibilidade da 
força de trabalho para o setor de 
manufatura. Já no caso dos países 
europeus grandes e não populosos, 
houve mecanização inicial na agri-
cultura com aumento da produti-
vidade e dos salários reais porque 
havia um limite para expandir a 
força de trabalho no campo. Essas 
limitações não aconteceram em 
muitas colônias europeias, onde a 
produtividade não veri icou cresci-
mento signi icativo. O autor realça 
que muitos casos bem-sucedidos 
de desenvolvimento econômico 

contaram com uma distribuição 
ex ante de ativos – notadamente 
reforma agrária – que foi crucial 
para permitir alto nível de salários, 
como é rapidamente revisado nos 
casos mencionados a seguir.14 

Na primeira metade do século 20, 
Finlândia, Noruega, Suécia e Dina-
marca apresentavam as caracterís-
ticas de uma economia periférica.15 
O desenvolvimento econômico teve 
raízes em dois elementos-chave: a 
distribuição equitativa de recursos 
naturais e o processo de indus-
trialização. O primeiro elemento 
se traduziu na distribuição mais 
equitativa dos rendimentos das ex-
portações de RN, permitindo uma 
dinâmica coesa de crescimento. A 
industrialização foi dirigida rumo 
à diversi icação motivada pela de-
manda russa, alemã ou britânica. 
A modernização agrícola, o prote-
cionismo tarifário e a provisão de 
infraestrutura pesada pelo Estado 
incentivaram a industrialização 
por substituição de importações. 
Posteriormente, os países escandi-
navos começaram a se especializar 
em nichos tecnológicos.16 

Em contraste, na mesma época 
Uruguai, Brasil e Argentina t i-
veram sistemas fundiários bem 
menos democráticos. Os grupos po-
líticos principais, os comerciantes 
importadores e os proprietários 
de grandes fazendas compartilha-
vam dos interesses britânicos e, 
assim, as políticas estatais foram 
menos nacionalistas, não incorren-
do na formação do investimento 

em infraestrutura e incentivos 
para a indústria como houve nos 
domínios temperados britânicos. 
Além do mais, as receitas de ex-
portações dos países latinos foram 
redirecionadas para o consumo 
da elite de bens de luxo importa-
dos em vez de investimentos em 
atividades intensivas em capital 
(FURTADO, 2007). As economias 
latino-americanas viveram um 
modelo de desarollo hacia fuera, no 
qual setores intensivos em capital 
e tecnologia não tinham se fortale-
cido.17 Na Escandinávia, a reorgani-
zação da propriedade propiciou um 
tipo de dinâmica econômica e uma 
correspondente estratégia estatal 
que resultou em diversi icação pro-
dutiva. Algumas décadas depois, 
esses países mostraram níveis 
contrastantes de renda per capita, 
exportações e per is produtivos.18

A análise institucional-estrutura-
lista de Senghaas (1985) se com-
bina com o argumento matério-
-espacial (vide artigo 1) sobre 
desenvolvimento liderado por RN 
exatamente na questão da mu-
dança estrutural – substituição da 
estrutura de crescimento liderado 
pelas exportações pelo desenvolvi-
mento de mercados locais assenta-
dos em novos nichos tecnológicos, 
em geral através da intervenção do 
Estado. Na visão matério-espacial, 
a chave que diferencia a transfor-
mação estrutural está na solução 
da contradição entre o aumento 
da escala produtiva e a elevação 
dos custos, especialmente relacio-
nados à questão do espaço ísico 
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de produção. Investimentos em 
infraestrutura e para gerar ganhos 
de produtividade, associados a 
inovações tecnológicas, estão na 
raiz da solução a ser tomada pelo 
grupo de capitalistas/ empresários 
envolvidos e o Estado. Mas esta 
solução depende muito das insti-
tuições e dos interesses envolvidos, 
principalmente no que se refere à 
propriedade dos fatores no setor 
exportador e à apropriação de seu 
excedente. 

Essas possibilidades de transfor-
mação são escassas no jogo de 
competição capitalista interesta-
tal,19 dependendo da resiliência dos 
parceiros comerciais e inanceiros 
– em geral, as potências do núcleo 
do sistema capitalista interestatal. 
A expansão material no ciclo de 
acumulação capitalista no pós-
-guerra, centrada em investimen-
tos diretos dos EUA, constituiu 
novas estruturas produtivas em-
presariais com base num processo 
de internacionalização dos custos 
de transação através de revoluções 
organizacionais em hierarquias 
gerenciais, incluindo a integração 
vertical. Economias de escala redu-
ziram o custo da unidade de produ-
ção, uma condição importante para 
manter a competitividade e que im-
plicou operar perto da capacidade 
produtiva total. A modernização de 
máquinas, equipamentos e infraes-
trutura exigiu acesso a fontes bara-
tas e estáveis de matérias-primas, 
um dos elementos importantes de 
concorrência geopolítica entre os 
Estados avançados. Assim, a inte-

gração vertical, os processos de 
outsourcing e a construção das cha-
madas cadeias produtivas globais 
visaram não somente expandir o 
mercado para bens domésticos, 
mas especialmente reduzir os cus-
tos de transação da cadeia forne-
cedora, propiciando maior acumu-
lação (O’HEARN, 2005). Ou seja, a 
expansão material veri icada no 
novo ciclo de acumulação desde 
os anos cinquenta, com núcleo nos 
investimentos externos das mul-
tinacionais norte-americanas em 
manufaturas, constituíram a nova 
divisão internacional do trabalho 
preservando uma velha fórmula: 
estabelecer fontes diretas de maté-
rias-primas e semifabricados que 
possibilitam economias de escala, 
ganhos de produtividade e aumen-
to de excedentes. 

4 Notas Finais

Na discussão do artigo anterior, 
destacaram-se dois casos princi-
pais de desenvolvimento a partir 
de recursos naturais: de um lado, 
o das economias relativamente di-
versi icadas que sofrem mudanças 
na matriz produtiva após a desco-
berta ou disponibilidade de uma 
nova fonte de RN que se torna um 
produto importante das exporta-
ções; de outro, o caso das econo-
mias de subsistência dependentes 
da exportação de produtos primá-
rios, que se encontram num estágio 
mais atrasado de diversi icação 
produtiva. Enfatizou-se que tanto 
nos países que possuem uma base 

industrial prévia quanto naque-
les que não a possuem, o regime 
macroeconômico e as políticas in-
dustriais desempenham papel fun-
damental para o desenvolvimento 
da economia e diversi icação da 
matriz produtiva. 

No presente artigo, procurou-se 
aprofundar a investigação sobre o 
processo de mudança estrutural, 
destacando-se a importância das 
inovações e dos efeitos de encade-
amento, dos ganhos de produtivi-
dade e modernização agrícola, e 
de aspectos microeconômicos da 
cadeia de valor – especialmente 
custos afundados, na superação 
da heterogeneidade estrutural. 
A ideia geral é de que países que 
obtiveram sucesso na trajetória 
de desenvolvimento liderado por 
recursos naturais contaram com 
inovações e investimento tecnoló-
gico no mesmo, propiciando fortes 
efeitos de encadeamento sobre 
o restante da economia e geran-
do elevação da produtividade do 
setor e em geral. O desempenho 
das inovações e dos efeitos de enca-
deamento dependem dos aspectos 
microeconômicos (e relacionados à 
estratégia geopolítica dos Estados 
e das multinacionais) da cadeia 
produtiva do RN, principalmente 
dos custos afundados relacionados 
à sua produção. E os ganhos tecno-
lógicos e de produtividade, ainda 
em países de sucesso, envolveram 
necessariamente a modernização 
agrícola.
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Na próxima edição será explora-
do como o processo de mudança 
estrutural está imbricado com o 
processo de mudança institucional 
nas trajetórias de desenvolvimento 
econômico liderado por recursos 
naturais. 
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ao grau de soberania nacional. Noruega, 
Luxemburgo, Austrália, Canadá e Nova 
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O Big Push e os Efeitos de Encadeamento: Retomando as Con-
tribuições Teóricas de Rosenstein-Rodan e Hirschman

FERNANDA GRAZIELLA CARDOSO (*)

1 Introdução

O presente artigo inicia uma série 
de quatro textos que buscam re-
tomar a contribuição teórica de 
alguns dos pioneiros do desenvol-
vimento econômico. Esses auto-
res ajudaram a compor a base da 
Economia do Desenvolvimento, 
que ganhou forma e expressão no 
pós 2ª Guerra Mundial. Todos os 
artigos que compõem esta série 
estão baseados em dois capítu-
los de minha tese de doutorado 
(CARDOSO, 2012), em que bus-
quei elencar contribuições teóricas 
dos pioneiros do desenvolvimento 
que auxiliariam a compor uma 
perspectiva complexa sobre os 
processos de desenvolvimento e 
subdesenvolvimento econômicos, 
na medida em que destacam a he-
terogeneidade e especi icidade 
das nações subdesenvolvidas, bem 
como mecanismos cumulativos e 
causações circulares relacionadas 
à armadilha do subdesenvolvimen-
to econômico, assim como à sua 
própria superação. 

Nesse primeiro texto, o foco está 
sobre dois pioneiros: Rosenstein-
-Rodan (1943, 1944) e Hirschman 
(1958). Ambos indicaram a forma-
ção e estímulo de certos mecanis-

mos cumulativos como meio pos-
sível para superar a condição de 
subdesenvolvimento. De Rosens-
tein-Rodan destacam-se o conceito 
de economias externas e a forma-
ção da teoria do grande impulso. Já 
no caso de Hirschman, evidencia-
-se a sua de inição de efeitos de 
encadeamento. Por im, busca-se 
destacar possíveis paralelos e con-
vergências entre as abordagens 
dos dois pioneiros, apesar de suas 
evidentes diferenças e, inclusive, 
da crítica explícita de Hirschman à 
teoria do crescimento equilibrado, 
a qual é atribuída, dentre outros 
autores, a Rosenstein-Rodan.

2 Rosenstein-Rodan e a Teoria do 
Grande Impulso 

Embora não negue a importância 
da agricultura, Rosenstein-Rodan, 
assim como os demais pioneiros, 
concede papel crucial à industria-
lização como requisito para alcan-
çar o desenvolvimento econômico. 
Com vistas ao objetivo de desenvol-
vimento, o autor elenca duas vias 
possíveis de industrialização das 
regiões atrasadas. Pela primeira 
via, o chamado “modelo russo”, as 
nações se industrializariam por 
sua própria conta, objetivando a 
autossu iciência produtiva e sem 

recorrer ao capital internacional. 
Para o autor, essa via de indus-
trialização incorreria nas seguin-
tes desvantagens: (i) crescimento 
lento, pois, sem capital externo, 
há que se criar capital interna-
mente e, para tal, impactaria o 
padrão de vida e de consumo da 
população; (ii) criação de uma uni-
dade independente na economia 
mundial, diminuindo as vantagens 
que poderiam decorrer da divisão 
internacional do trabalho, visto 
que, quando essa opera, resulta 
numa maior produção global; por 
im, (iii) geração de capacidade 

ociosa mundial, especialmente de 
indústrias pesadas, implicando 
um desnecessário desperdício de 
recursos. 

Já a segunda alternativa de indus-
trialização, qual seja, de promovê-
-la por meio da inserção dessas re-
giões mais atrasadas na economia 
mundial, preservaria as supostas 
vantagens da divisão internacional 
do trabalho e estaria baseada em 
um grande aporte de capital ex-
terno. As vantagens dessa segunda 
alternativa seriam: (i) permitir um 
progresso mais rápido, sem preci-
sar sacri icar os níveis de consumo; 
(ii) ao respeitar a divisão interna-
cional do trabalho, essas regiões 
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pautariam sua industrialização 
somente em indústrias leves, com 
técnicas intensivas em trabalho; 
(iii) e mesmo que se observasse 
uma expansão na economia mun-
dial, as indústrias pesadas já exis-
tentes nas nações desenvolvidas 
seriam su icientes para satisfazer 
a demanda das regiões atrasadas. 

Pela própria construção de sua 
argumentação, obviamente que 
Rosenstein-Rodan advoga a favor 
da segunda via de industrialização. 
A sua sugestão de industrialização, 
por conseguinte, refere-se prepon-
derantemente ao desenvolvimento 
de indústrias mais simples, além da 
necessidade da formação de uma 
boa infraestrutura. Assim, pode-
-se inferir do autor que a formação 
dos referidos setores já teria força 
su iciente para implicar uma tra-
jetória dinâmica que resultaria no 
desenvolvimento. 

Segundo Rosenstein-Rodan, deixa-
da às forças de mercado, a indus-
trialização das regiões atrasadas 
não poderia emergir e se sustentar 
espontaneamente. Nesse sentido, 
o autor ressalta que, para a indus-
trialização das áreas menos desen-
volvidas ser bem-sucedida, faz-se 
necessária a criação de um novo 
ambiente institucional, objetivan-
do uma industrialização planeja-
da em larga escala. Com vistas a 
esse planejamento, o autor destaca 
dois pontos cruciais. O primeiro 
deles refere-se à importância do 
treinamento planejado de mão de 
obra e o segundo ponto crucial diz 

respeito ao investimento em bloco, 
de modo a garantir a complemen-
taridade das diferentes indústrias.

As sugestões de vias de atuação 
do planejamento realizadas por 
Rosenstein-Rodan baseiam-se no 
conceito de economias externas 
 responsáveis por retornos cres-
centes de escala  das quais desta-
ca duas formas. A primeira delas, 
economias externas tecnológicas, 
relaciona-se à primeira sugestão, 
a formação de trabalho especiali-
zado. Um conjunto de irmas, por 
meio de um consórcio, por exem-
plo, ao investir na formação de 
trabalho especializado viabilizaria 
uma decisão que, individualmente, 
não seria viável. Quanto à segunda 
forma, as economias externas pe-
cuniárias, implica que a realização 
de um conjunto de investimentos 
complementares horizontalmen-
te resulta numa taxa de retorno 
maior para cada um dos investi-
mentos tomados isoladamente, por 
conta dos seus efeitos sobre a ge-
ração de demanda  vale dizer, na 
terminologia Keynesiana, efetiva, 
pois os efeitos se realizam sobre o 
consumo e sobre o investimento. 

Como os projetos de investimen-
to, por conta da incerteza, envol-
vem uma série de riscos relativos 
ao devir  o que, no caso das na-
ções subdesenvolvidas, é ainda 
mais evidente  , a estratégia de 
investimento em bloco mostrar-
-se-ia interessante e adequada ao 
contexto do subdesenvolvimento, 
pois os efeitos da operação das 

economias externas pecuniárias 
sobre o nível de demanda efetiva 
e, portanto, sobre as expectativas, 
formariam um ambiente mais ami-
gável à realização e continuidade 
de investimentos. Como resultan-
tes, poderiam ser observadas tam-
bém economias externas verticais, 
tanto entre irmas do mesmo ramo 
como entre irmas de ramos distin-
tos, permitindo um efeito de retro-
alimentação de formação de base 
industrial, tanto horizontal quanto 
verticalmente. 

Da geração de economias externas 
tecnológicas e pecuniárias, e de 
sua signi icância dinâmica com 
vistas ao desenvolvimento, Rosens-
tein-Rodan deriva a importância 
da coordenação dos projetos de 
investimento. Essa coordenação ou 
planejamento, para o autor, deveria 
ser algo realizado necessariamente 
pelo Estado. Dessa forma, por meio 
do planejamento estatal da indus-
trialização em larga escala, poder-
-se-ia garantir o balanceamento do 
processo de mudança, entre os di-
versos setores, levando à transfor-
mação em bloco. Por essa sugestão 
de balanceamento de investimento 
entre os setores, de modo a apro-
veitar os efeitos de complementa-
ridade desses investimentos  o 
que potencializaria o alcance e os 
efeitos dinâmicos das economias 
externas por eles geradas , é que 
se inclui a abordagem do autor na 
chamada teoria do crescimento 
equilibrado, a ser criticada por 
Hirschman (1958).
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Ainda sobre a consecução dos pro-
jetos de industrialização, Rosens-
tein-Rodan sugere que, em seu 
início, o investimento deveria se 
concentrar na formação de indús-
trias básicas e nos serviços pú-
blicos, na medida em que ambos 
possuem alto potencial de fazer 
surgir novos canais de investi-
mento, sendo, portanto, setores 
com alta capacidade de geração de 
retroalimentações positivas para 
a economia ou região de que se 
trata; e, mais do que isso, a sua não 
observação poderia ser impediti-
va do desenvolvimento de outros 
setores. 

A Teoria do Grande Impulso (ou Big 
Push) derivou da estratégia de po-
lítica de industrialização por meio 
da viabilização de um grande bloco 
de investimentos sugerida pelo pio-
neiro Rosenstein-Rodan. Segundo 
essa teoria, um nível mínimo de re-
cursos deveria ser deslocado para 
o projeto de desenvolvimento para 
que o mesmo pudesse ter chances 
de sucesso. Por isso a comparação 
metafórica com a decolagem de 
um avião, pois, nesse caso, há uma 
velocidade mínima crítica que lhe 
permite alçar voo. Nesse sentido, 
se o que se almeja é o desenvolvi-
mento, o qual, no caso dos países 
subdesenvolvidos, requer grandes 
e profundas transformações, não 
caberia a ideia de investimento 
gradativo, que, no máximo, possi-
bilitaria um voo de galinha. 

3 Hirschman e os Efeitos de En-
cadeamento

Hirschman salienta que, antes que 
se inicie o processo de desenvol-
vimento, é di ícil visualizá-lo, não 
apenas em virtude da grande gama 
de requisitos a serem preenchidos 
simultaneamente, mas também em 
decorrência dos diversos círculos 
viciosos a serem rompidos. No en-
tanto, boa parte da solução dessas 
questões encontrar-se-ia no pró-
prio processo de desenvolvimento. 
O autor destaca que os fatores eco-
nômicos levam a diferentes efeitos 
de retroalimentação sobre as suas 
próprias quantidades disponíveis. 
Especialmente no caso do capital, 
pois ao gerar renda e poupança, 
o capital utilizado no processo de 
formação de alguma atividade pro-
dutiva geraria efeitos mais do que 
su icientes para repô-lo, além de 
potencialmente levar à formação 
complementar de capital em outras 
atividades. 

Hirschman aventa que, se o atraso 
econômico se deve à quantidade 
insu iciente e à velocidade insatis-
fatória de decisões relativas ao de-
senvolvimento, o problema crucial 
residiria na geração e direciona-
mento adequado da ação humana. 
Assim, seria a habilidade em tomar 
essas decisões o recurso escasso 
que condicionaria as outras di i-
culdades e escassezes das nações 
subdesenvolvidas. A chave para re-
solver esse problema residiria, por 

sua vez, em mecanismos indutores 
efetivos do processo decisório.   

A habilidade para investir, segundo 
Hirschman, é adquirida e incre-
mentada principalmente pela prá-
tica, a qual, por sua vez, dependeria 
do tamanho do setor moderno da 
economia, o que colocaria o proces-
so em outro círculo vicioso. Entre-
tanto, reforça o pioneiro que, nas 
nações subdesenvolvidas, haveria 
tanto recursos disponíveis  por 
exemplo, o excesso de mão de obra, 
detectável pelo emprego disfarça-
do  quanto a propensão a investi-
-los. Por conseguinte, novamen-
te, o problema residiria em como 
conectá-los. Ainda sobre a habili-
dade para investir, e destacando 
os seus efeitos retroalimentadores 
positivos, sugere Hirschman que 
o investimento gerado a partir 
dessa habilidade não constituiria 
um teto, mas sim um piso, para o 
volume de investimento resultante. 
O autor assimila a esse investimen-
to o mecanismo capaz de superar 
as di iculdades enfrentadas pelas 
nações subdesenvolvidas, a que de-
nomina efeito complementaridade 
do investimento.  

À semelhança de Rosenstein-Ro-
dan, Hirschman destaca que, no 
processo de desenvolvimento, a 
cada passo, um determinado setor 
tomaria as vantagens das econo-
mias externas geradas por uma 
expansão prévia, ao mesmo tempo 
em que criaria novas economias 
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externas a serem exploradas por 
outros setores. Esse seria o efeito 
direto ou contágio do investimen-
to, ou, tal como de inira o autor 
anteriormente, efeito complemen-
taridade do investimento. Alinhado 
ao efeito complementaridade do in-
vestimento, o autor de ine os con-
ceitos de encadeamento para trás 
e para frente. Os encadeamentos 
para trás  relacionados especial-
mente ao suprimento de insumos 
necessários àquela atividade  e 
os encadeamentos para frente  no 
caso de atividades que não aten-
dam exclusivamente a demandas 
inais, seus produtos poderiam ser 

insumos de outras atividades. 

Segundo Hirschman, o caráter 
cumulativo do desenvolvimento, 
bem representado pelos encade-
amentos para frente e para trás, 
mostrar-se-ia na observação de 
que os efeitos de encadeamento 
de duas ou mais indústrias vistas 
em conjunto são mais intensos do 
que o seriam se os efeitos dessas 
indústrias fossem analisados isola-
damente. Importante notar igual-
mente que, quanto à potencialidade 
de seus efeitos transformadores, 
os encadeamentos para trás se-
riam mais importantes do que os 
encadeamentos para frente. Isso 
porque o encadeamento para fren-
te não ocorre sozinho, devendo ser 
sempre acompanhado pelo encade-
amento para trás, que resultaria da 
pressão de demanda. 

Hirschman defende que o proces-
so de desenvolvimento só pode 

ser provocado pelos desequilí-
brios. O autor critica a teoria do 
crescimento equilibrado  cujos 
principais representantes seriam 
Rosenstein-Rodan, Nurkse e Lewis 
, pois ela implicaria ao contexto 
do subdesenvolvimento tentativas 
de solução que seriam condizen-
tes a um contexto de desemprego 
 algo factível no caso das nações 
avançadas que passam por alguma 
crise, por exemplo , demandando 
das nações subdesenvolvidas expe-
riência, conhecimento e habilidade 
em tomar decisões de investimento 
que ainda não possuiriam. O autor 
concede muita ênfase aos elemen-
tos que emergem no próprio evol-
ver do processo de desenvolvimen-
to, destacadamente a habilidade 
em tomar decisões, como re lexo 
da capacidade incrementada de 
compreensão dos próprios proble-
mas. Nesse sentido, o pioneiro des-
taca que as próprias tensões que 
surgem no evolver do processo de 
desenvolvimento podem adicionar 
força para seu prosseguimento. 
Dito de outra forma, as tensões, se 
bem compreendidas e enfrentadas, 
na verdade podem vir a potencia-
lizar o desenvolvimento, por conta 
dos efeitos dinâmicos que provo-
cam. 

Esse seria o grande diferencial 
analítico de Hirschman com rela-
ção aos autores a quem se atribui a 
teoria do crescimento equilibrado, 
na medida em que não apenas des-
taca os efeitos de retroalimentação 
permitidos pelos investimentos 
 os encadeamentos para frente e 

para trás  em setores industriais, 
mas especialmente porque uma 
fonte crucial de efeitos positivos ao 
desenvolvimento deriva das pró-
prias mudanças  e desequilíbrios 
 desencadeados pelo processo. 
É como se boa parte das soluções 
dos círculos viciosos do subde-
senvolvimento fosse propriedade 
emergente do próprio processo, 
não podendo, por conseguinte, ser 
pressuposta a priori. 

4 Considerações Finais

O presente artigo buscou destacar 
das contribuições teóricas de dois 
dos pioneiros do desenvolvimento 
econômico alguns elementos ex-
plicativos condizentes com uma 
perspectiva mais complexa sobre 
o processo de desenvolvimento e 
subdesenvolvimento econômicos, 
ressaltando a especi icidade da 
condição de subdesenvolvimento 
 e, por isso, a necessidade de pla-
nejamento e promoção de políticas 
especí icas àquele contexto , bem 
como os mecanismos cumulati-
vos indicados pelos autores como 
meios possíveis de superação do 
subdesenvolvimento.

Para superar o subdesenvolvimen-
to, em linhas gerais, Rosenstein-
-Rodan não nega a importância 
de promover melhorias na agri-
cultura; porém, principalmente, 
assim como os demais pioneiros, 
destaca a necessidade de promover 
a industrialização. Para reverter 
a tendência que resulta no subde-
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senvolvimento, o autor indica a ne-
cessidade de planejamento de uma 
industrialização em larga escala, 
fazendo-se necessária a atuação 
do Estado. Os pontos cruciais do 
planejamento, por sua vez, diriam 
respeito ao treinamento planejado 
de mão de obra e à promoção do 
investimento em bloco, que permi-
tiriam um melhor aproveitamento 
das economias externas pecuniá-
rias e tecnológicas, intensi icando 
os efeitos de encadeamento posi-
tivo transformadores pela cadeia 
produtiva, possibilitando a forma-
ção de um grande impulso, neces-
sário para dar início ao processo de 
desenvolvimento. 

Para Hirschman, seria justamente 
a falta de interdependência e de 
encadeamentos entre os setores 
que compõem o sistema econômico 
nacional uma das características 
típicas das nações subdesenvolvi-
das. Mesmo porque essas nações 
permaneceriam baseadas princi-
palmente na agricultura, especial-
mente a agricultura de subsistên-
cia, caracterizada por raros (ou 

fracos) efeitos de encadeamento. 
Ademais, destaca que boa parte da 
solução dos problemas relaciona-
dos ao subdesenvolvimento emer-
ge no decorrer do próprio processo 
de desenvolvimento, não podendo, 
portanto, ser pressuposta a priori.

Apesar das críticas que Hirsch-
man dirige à teoria do crescimento 
equilibrado, representada, dentre 
outros, por Rosenstein-Rodan, é 
possível identi icar semelhanças 
nas contribuições teóricas dos 
autores, na medida em que ambos 
recorrem ao funcionamento de 
mecanismos cumulativos  econo-
mias externas e efeitos de encade-
amento  como meios possíveis de 
reversão da tendência dos círculos 
viciosos que resultam no subde-
senvolvimento. 
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Cultura e Transformação Urbana: Avaliando o Caso de Paulínia 
(Parte 4)

JULIO LUCCHESI MORAES (*)

1 Introdução

Em último artigo da série sobre a 
avaliação socioeconômica do Polo 
Cinematográ ico de Paulínia rea-
lizaremos uma discussão sobre as 
polêmicas referentes ao recente 
cancelamento de parte das ativida-
des do projeto. O caso veio à tona 
no dia 13 de abril de 2012, quando 
o atual prefeito da cidade a irmou 
que não realizaria o anual festival 
de cinema alegando carência de or-
çamento e necessidade de investi-
mento em áreas sociais. Para além 
de uma simples questão política, o 
cancelamento suscita discussões 
sobre o projeto como um todo, in-
dicando não apenas algumas das 
fragilidades do modelo corrente 
de inanciamento à produção au-
diovisual brasileira, quanto graves 
riscos de descontinuidade da ati-
vidade cinematográ ica nacional 
como um todo.

2 Fim do Projeto Paulínia? A 
Polêmica do Edital

No último dia 13 de abril, o prefei-
to de Paulínia, José Pavan Junior, 
veio a público a irmar que a atual 
gestão municipal não iria realizar 
o tradicional Festival de cinema 
da cidade. O argumento era que os 

recursos mobilizados no evento – 
da ordem de 10 milhões de reais – 
seriam realocados em outras áreas 
como habitação, saúde, ou meio 
ambiente etc., segmentos que, de 
acordo com ele, seriam prioritários 
em relação aos investimentos cul-
turais. 

Embora o político tenha deixado 
claro que os investimentos em 
cultura (e os editais de cinema) 
não cessariam, a decisão cau-
sou comoção, sobretudo entre a 
classe dos produtores cinema-
tográ icos que temem o inal do 
projeto e a extinção das linhas de 
fomento locais. No mesmo mês, 
cineastas constituíram um grupo 
de trabalho para dialogar com as 
autoridades, tentando reverter a 
decisão.

A polêmica, contudo, foi adiante 
após reportagem publicada pelo 
Jornal Folha de S.Paulo de 19 de 
abril em que foi evidenciada uma 
situação bastante deteriorada do 
projeto Polo Cinematográ ico de 
Paulínia. Os repórteres enviados 
pelo periódico constataram que di-
versas das iniciativas e investimen-
tos públicos despendidos ao longo 
dos últimos anos para o fomento 
da produção cinematográ ica na 

cidade encontravam-se sucateados 
ou subutilizados (MAGENTA; RO
DRIGUES, 2012).

A reportagem indicou, também, a 
falta de integração e coordenação 
dos diversos projetos levados a 
cabo pela prefeitura nos últimos 
anos. Os estúdios de animação, por 
exemplo, estavam sendo utiliza-
dos como depósito de materiais, e 
diversos produtores que tentaram 
valer-se dos bene ícios do Polo 
viram seus projetos logrados, seja 
pela ausência de mão de obra téc-
nica capacitada no local, seja pelas 
di iculdades e morosidade da buro-
cracia local.

3 Local  ou  Estrutural :  Uma 
Análise da Crise

Há algumas maneiras de inter-
pretar a atual crise pela qual vem 
passando o Polo Cinematográ ico 
de Paulínia. A primeira delas, já 
fartamente discutida na presente 
série de artigos, relaciona-se ao 
problemático desenho institucio-
nal do polo. Vimos que a decisão da 
constituição do projeto não surgiu 
de uma particular demanda de 
viés econômico por investimentos 
no setor audiovisual e tampouco 
se originou de uma pressão popu-
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lar local. Tratou-se, ao contrário, 
de uma deliberação exclusiva da 
gestão municipal anterior, liderada 
pelo então prefeito Edson Moura.

Esse tipo de decisão (chamada na 
bibliogra ia de decisão top-down, 
isto é, “de cima para baixo”) in-
corre em uma série de riscos. A 
primeira e mais problemática é 
a questão da representativida-
de. Uma vez que a decisão não se 
originou da vontade popular, o 
projeto gozou de baixo reconhe-
cimento por parte da população.1 
Adiciona-se ao fato que a proposta 
dependia exclusivamente de ações 
capitaneadas por agentes externos 
a Paulínia (os produtores cinema-
tográ icos), isolando ainda mais as 
atividades do Polo da comunidade 
local.

Disso decorre um segundo risco: 
o da continuidade do projeto. Ora, 
frente a um quadro de baixo res-
paldo público, ica o projeto ex-
posto a todo tipo de oscilação ou 
disputa política. Assim, a despeito 
do registro de alguns avanços e 
incrementos institucionais inter-
gestões (como os indicadores pro-
postos no Relatório Cultura Presta 
Contas, de 2009), percebe-se um 
hiato na mudança de governos com 
uma subsequente interrupção ou 
mudança de prioridade do projeto 
no quadro orçamentário geral.

Obviamente, essa condição traz 
male ícios inegáveis tanto para os 
munícipes de Paulínia ( já que o 
projeto já custou aos cofres públi-

cos o montante de 550 milhões de 
reais) quanto ao cinema nacional. O 
caso todo indica, todavia, uma das 
muitas fragilidades do atual mode-
lo de inanciamento audiovisual no 
País. Parece-nos particularmente 
crítica a alta taxa de dependência 
das produtoras aos recursos espo-
rádicos e/ou pouco luidos oriun-
dos de editais (federais, locais etc.), 
modalidade disponibilizada pela 
prefeitura de Paulínia.

Mais do que um problema pontu-
al de gestão na condução de um 
projeto municipal, a crise de Pau-
línia re lete alguns dos desa ios 
centrais das políticas públicas na 
área cultural. Uma política de fo-
mento à cultura precisa ir além de 
decisões de cunho local, pessoal 
ou fruto da deliberação de uma 
gestão política. A despeito do su-
cesso do Polo Cinematográ ico de 
Paulínia no contexto da produção 
audiovisual dos anos 2000, estão 
mais que claras as fragilidades da 
“política do edital”. Um plano de 
fomento ao cinema (e aos demais 
suportes artísticos) precisa apon-
tar para modelos de gestão capa-
zes de envolver positivamente os 
cidadãos e agentes locais. 

Se o que se objetiva é, além disso, 
sedimentar a atividade audiovisual 
como um setor econômico propria-
mente produtivo, é fundamental 
considerar as particularidades 
econômicas do segmento. Moder-
nizar as leis de fomento às artes, 
estimulando linhas de apoio mais 
dinâmicas e integrar as ações vol-

tadas à produção aos demais elos 
da cadeia são alguns dos caminhos 
possíveis e reivindicados de agen-
tes da área.2 

1 Os resultados completos das pesquisas 
empíricas realizadas em Paulínia estão no 
artigo “How magic is Cinema? Assessing the 
effects of the artistically successful cinema 
cluster in Paulínia, Brazil”, redigido em co-
autoria com o Prof. Aldo do Carmo Junior, 
da Univerisdade de Roterdã, e que será 
apresentado na 17º Conferência da Associa-
tion for Cultural Economics International¸ na 
cidade de Kyoto (Japão) entre os dias 21 e 
24 deste mês.

2 Estas são algumas das conclusões de pesqui-
sa para o Sindicato da Indústria Audiovisual 
de São Paulo (SIAESP) realizada pelo autor 
no inal de 2011.
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Rio + 20: Como Ficam Nossas Florestas?

THIAGO FONSECA MORELLO (*)

É uma avaliação su icientemen-
te difundida a de que a carta de 
compromissos culminante da con-
ferência das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Sustentável se 
mostra super icial, especialmente 
quanto à sua utilidade prática, i.e., 
enquanto insumo para orientar a 
tomada de decisão (ABRAMOVAY, 
2012; VEIGA, 2012; ANTUNES et 
al., 2012; GOES et al., 2012).

Cabe observar, quanto a este par-
ticular, que a concordância acerca 
de metas precisas (i.e., que digam 
“quanto”, “quando” e “como”) como 
a referente, p.ex., à taxa em que o 
consumo da energia fóssil tem de 
ser reduzida – abstraindo, desde já, 
as eventuais vantagens estratégi-
cas associadas ao não-comprometi-
mento –, não é trivial. A diversida-
de de condições socioeconômicas 
é, talvez, uma das razões para isso. 

Uma medida para esta diversidade 
pode ser encontrada nos valores 
assumidos pelo PIB per capita (cor-
rigido pela paridade do poder de 
compra e a valores constantes de 
2005) em 2009 por 182 dos 193 pa-
íses participantes da conferência. 
Aproximadamente 10% do grupo 
(18 de 182) possuía (em 2009) PIB 
per capita inferior a US$ 1.000,00; 
metade (92 de 182) possuía PIB 
per capita superior a US$ 1.000,00 
e inferior a US$ 10.000,00; para o 
restante (72 de 182, 40%), a medi-
da atingia, em 2009, valor superior 
a US$ 10.000,00 (PWT 7.0, 2011).

As críticas (plenamente cabíveis, 
em minha opinião) ao PIB como 
indicador de bem-estar, reiteradas 
no evento em questão requerem a 
quali icação de que o argumento 
aqui se restringe ao domínio da 
performance em reprodução ma-
terial. Neste aspecto, os números 

mostram que os países signatários 
do documento em questão diferem 
de modo não desprezível.

Porém, para a questão especí ica 
do aproveitamento das lorestas, a 
discrepância de condições socioe-
conômicas e, acrescento, ambien-
tais, longe de ser um entrave (como 
levantado de início), se mostra, ao 
contrário, meio propício para um 
avanço internacional integrado na 
direção da sustentabilidade.

A extensão coberta, em 2010, por 
tais ecossistemas varia, ao longo 
das nações presentes à Rio + 20, 
de uma área total nula (Catar, por 
exemplo) a áreas superiores a 1 mi-
lhão de km² (em ordem crescente: 
Austrália, República Democrática 
do Congo, China, Estados Unidos, 
Canadá, Brasil e Rússia), passando 
por situações intermediárias como 
a de alguns países europeus (dos 
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quais se pode citar Itália, Noruega 
e Polônia, os três com áreas de lo-
restas entre 90.000 e 101.000 km² 
e outros atualmente com área su-
perior, como França e Alemanha), 
sul-americanos (como Equador, 
Chile e Argentina, cuja extensão de 
lorestas se encontra no intervalo 

de 90.000 km² a 300.000 km²), 
africanos (como África do Sul, com 
90.000 km² de lorestas, e Tanzâ-
nia, com 334.000 km²) e asiáticos 
(Tailândia, por exemplo, detendo 
190.000 km², e Japão, com 250.000 
km²). Estes dados se referem ao 
ano de 2010 e foram retirados do 
Global Forest Resources Assess-
ment (FRA, 2010), da FAO.

Juntando as evidências deste últi-
mo parágrafo aos números para o 
PIB, parece inevitável depreender 
que há discrepância internacional 
não ignorável tanto quanto (i) à 
capacidade para identi icar e im-
plementar a melhor decisão acerca 
do aproveitamento das lorestas de 
uma nação, considerando-se, para 
isso, todos os indivíduos poten-
cialmente impactados (e grupos de 
interesse); e quanto (ii) à complexi-
dade do problema de decisão para 
ser resolvido.

Mas o crucial está em que esta 
discrepância se apresenta, em di-
versos casos, como uma despro-
porcionalidade entre o tamanho do 
problema e a capacidade, constata-
da na prática, para resolvê-lo.

Brasil e República Democrática do 
Congo, por exemplo, estão tanto 
entre os dez maiores detentores de 
lorestas em 2010 como entre os 

dez maiores desmatadores1, com-
parando suas áreas de loresta em 
2005 e em 2010 (FRA, 2010). O pre-
ocupante é que esta destruição não 
se reverteu em ascensão no ranque 
do PIB per capita, pelo contrário: 
em 2005, o primeiro país ocupa-
va a 142° posição do ranque para 
tal medida, passando a 145° em 
2009 (PWT, 2007, série “rgdpch”). 
Para o Brasil também não houve 
salto: partindo da 82° posição, 
em 2005, assumiu a 83° em 2009 
(PWT, 2007, série “rgdpch”)2. No 
extremo oposto, os Estados Unidos, 
a França e o Reino Unido registra-
ram aumento na extensão de suas 
lorestas no período.3 

Estes fatos não são surpreenden-
tes à luz da discussão corrente na 
literatura acerca dos dois estágios 
para a relação entre crescimento 
econômico e variação da área de 
lorestas, a la curva de Kuznets 

(RUDEL et al., 2005). Em um pri-
meiro estágio, em que, suposta-
mente, estão os países em desen-
volvimento, crescimento tende a 
vir acompanhado de desmatamen-
to para, em um segundo estágio, 
dar lugar à recuperação da cober-
tura arbórea perdida.

A verdade desta hipótese ica a ser 
comprovada pela história e pela 
pesquisa. Por aqui, icamos com a 
concepção de que a coexistência 

de nações em estágios distintos 
de um possível “ciclo lorestal” é 
possível. À luz disso, surge a inda-
gação: como, materialmente, aque-
les que estão em um estágio mais 
avançado podem contribuir para 
que o mundo em desenvolvimento 
(ou “em desmatamento”) supere o 
atual estágio em que se encontra 
atualmente? Uma questão total-
mente pertinente dentro do esco-
po de uma conferência como a Rio 
+ 20. 

Antes de passar à resposta a que 
se pôde chegar ao inal do even-
to, imaginemos as possibilidades. 
Transferência de conhecimento, 
também na forma de tecnologia, 
mas mais como experiência prática 
no desenho de instituições para 
a gestão de recursos lorestais é, 
sem dúvida, uma delas. Outra é a 
irmação de acordos multilaterais 

em prol da pesquisa em lorestas 
tropicais, dada a necessidade de 
se conhecer melhor a importância 
(CIFOR) correntemente subestima-
da dos serviços prestados por tais 
ecossistemas. Também a tessitura 
de relações sociais que rege, na 
prática, o aproveitamento daquelas 
lorestas, é um tema de pesquisa 

que merece mais investimento in-
ternacional. E, é claro, não se pode 
deixar de mencionar a transferên-
cia de recursos que paguem pelo 
desmatamento/degradação evita-
dos, tal como já se vem discutindo 
internacionalmente nos marcos do 
REDD+.
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Não se tem, porém, no documento 
inal da Rio + 20 (ONU, 2012), ne-

nhum compromisso nos sentidos 
apontados. E nem mesmo há pre-
missas claras orientando como a 
colaboração pode avançar. O REDD 
+ não é nem mesmo mencionado. 
Por mais que organismos como o 
Centro Internacional de Pesquisa 
Florestal (CIFOR) tenham promo-
vido reuniões especí icas sobre 
esses temas (TEIXEIRA, 2012), os 
resultados eventualmente alcan-
çados não obtiveram destaque no 
documento o icial.

Nenhuma novidade, portanto, para 
nossas lorestas.
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(BARLOW et al., 2012, p. 4). Fica, portanto, 
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a República Democrática do Congo também 
conservou sua posição, no caso, a 183°. 

3 A China, segundo a estatística da FAO, apre-
sentou o segundo maior aumento (atrás 
apenas dos Estados Unidos) de sua área 
de lorestas; mas ica a questão quanto à 
con iabilidade desta informação.
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Desenvolvimento, IPE-USP. 
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