
CAPÍTULO 3
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I

O ano de 2008 pôs fim abrupto a uma fase dourada da economia global. Dourada 
e brevíssima: um intervalo de apenas seis anos no bojo da trajetória muito mais 
longa e acidentada da “era da globalização”. 

A ruptura de vários dos pilares dos “trinta anos gloriosos” do pós-guerra e 
sua substituição pelas políticas neoliberais definem a era da globalização. Não foi 
o melhor dos tempos em termos de crescimento econômico: deste ponto de vista, 
os louros ainda cabem à era de Bretton Woods (MACEDO E SILVA, 2010).17 
No período subsequente, as crises financeiras foram muito mais numerosas;  
a volatilidade dos fluxos financeiros internacionais e das taxas de câmbio foi marcante. 
As taxas de desemprego aumentaram.28 A participação dos salários na renda tendeu a 
cair em praticamente todas as regiões, inclusive nos países desenvolvidos (UNCTAD, 
2010, p. 142).39 O fosso entre a renda per capita dos Estados Unidos e a do mundo 
em desenvolvimento praticamente não parou de crescer entre 1980 e 1999.410 

* O autor agradece aos comentários de Ricardo Carneiro, André Biancarelli e Claudio Hamilton Matos dos Santos.
** Pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) no Ipea e professor do Instituto de 
Economia da Universidade de Campinas (IE/UNICAMP).

1. Segundo os dados de Angus Maddison, atualizados pelo Conference Board (2009), o crescimento do produto inter-
no bruto (PIB) global, com paridade de poder de compra, entre 1950 e 1980, foi de 4,5% ao ano (a.a.). Entre 1980 e 
2008, foi de 3,4% a.a., superando os 2,1% anuais do período de 1870 a 1913.

2. Segundo a UNCTAD (2010, p. 138), a taxa de desemprego, nos países desenvolvidos, foi, em média, igual a 2,9%, 
entre 1956 e 1973. O valor aumentou para 5,9% no período de 1974 a 1985, quando registrou a marca de 5,2% 
para os países em desenvolvimento. De 1986 a 2000, a taxa se elevou para 7,2% nos países desenvolvidos e 6% nos 
países em desenvolvimento. No período mais recente, de 2000 a 2008, registrou-se uma queda no primeiro grupo para 
6,6%, e um aumento no segundo para 6,7%.

3. Segundo estudo citado pela UNCTAD, a tendência ganhou velocidade e atingiu maior número de países a partir 
dos anos 1990.

4. A comparação com a renda per capita dos Estados Unidos é uma medida tradicional de convergência. O fosso mencionado, 
em termos de PIB por paridade de compra per capita, é medido pelo FMI (Macedo e Silva, 2010). Entre os vários blocos 
de países em desenvolvimento (África, Europa Central e Oriental, América Latina e Caribe, Oriente Médio e Ásia em 
desenvolvimento), apenas a Ásia em desenvolvimento registrou uma trajetória persistente de convergência após 1980.
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Entre 2002 e 2008, porém, sobreveio a bonança, intensa e disseminada. 
Após a desaceleração global de 2001, a recuperação econômica levou a taxa de 
crescimento a patamares há muito esquecidos. O crescimento médio do período, 
de 3,9% ao ano (a.a.), foi saudado (erradamente) por muitos como o mais alto da 
história.5 Por sua vez, o crescimento da renda per capita, de 3,7% a.a., este sim, 
parece ter de fato atingido um pico histórico.6 Mais que isso, a ponderação dos 
países em desenvolvimento – na economia e, cada vez mais, na economia política 
internacional – mudou de forma dramática. 

Entre 1991 e 2000, a contribuição dos países em desenvolvimento ao 
crescimento da economia global fora de 27,2%.7 Na expansão subsequente, 
foi de 45,5%. Fenômeno semelhante ocorreu, nos mesmos subperíodos, com o 
comércio internacional: a contribuição do bloco ao crescimento das exportações 
globais passou de 36,3% a 47,4%; no caso das importações, de 29,7% a 41,8%. 
A participação no produto interno bruto (PIB) global aumentou, com base na 
paridade de poder de compra, de 37,1%, em 2000, para 44,9%, em 2008; medida 
em dólares constantes de 2000, a elevação foi de 20,6% para 25,5%. 

É bem verdade que uma parcela extraordinariamente elevada desses ganhos 
concentrou-se na chamada Ásia em desenvolvimento e, particularmente, na China. 
Mas também é verdade que, no período recente, “mais de 85% das economias 
em desenvolvimento cresceram mais rapidamente que os Estados Unidos, frente 
a menos de um terço entre 1960 e 2000,8 e a praticamente nenhuma no século 
precedente” (THE ECONOMIST, 2010a. Tradução livre). 

Para a maior parte dos analistas, viviam-se apenas os primeiros anos do 
melhor dos tempos. Após as dores e os sobressaltos da transição, o mundo 
finalmente colhia os frutos de um arranjo em que o “livre jogo das forças de 
mercado” ganhava papel sempre mais proeminente. Apenas uma minoria – mais 
heterodoxa, menos liberal ou, talvez, apenas mais realista –9 preocupava-se com 
os riscos crescentes de que as inconsistências do processo de crescimento levassem 
a uma crise de grandes dimensões. 

5. Dados do Conference Board (2009). A série tem início em 1950 e mostra que, em todos os períodos de sete anos 
entre 1958 e 1974, o crescimento do PIB global foi superior àquele verificado na última fase dourada.

6. No entanto, esse índice reflete mais o baixo crescimento da população que um crescimento excepcional do produto. 
O pico anterior, entre 1959 e 1966, foi de 3,4% a.a. (Conference Board, 2009).

7. Os números para o conjunto dos países em desenvolvimento excluem os novos países industrializados asiáticos 
(Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Cingapura), classificados como economias avançadas pelo FMI.

8. Naturalmente, a comparação com o período 1960-2000 (que inclui a década perdida latino-americana, nos anos 
1980, e o desmoronamento do bloco soviético, nos 1990) é uma escolha pouco feliz.

9. Há exemplos entre os acadêmicos, como Wynne Godley, jornalistas, como Martin Wolf, e analistas de mercado, como 
Nouriel Roubini – conhecido pejorativamente, especialmente antes da crise, como Mr. Doom.
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II

Em abril de 2008, o panorama mundial vislumbrado pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI) previa bons tempos à frente (IMF, 2008). Uma discreta 
desaceleração ocorreria no ano em curso e em 2009. Após isso, o PIB global 
voltaria a crescer a taxas próximas de 5%.10 

O World Economic Outlook de abril de 2009 trazia números bem diferentes. 
A previsão, feita um ano antes, de uma expansão de 3,8% em 2009 fora substituída 
por uma contração estimada em -1,3%. Para as economias avançadas, a previsão 
de 1,3% se transformara numa estimativa de -3,4%; para as economias em 
desenvolvimento, o crescimento estimado estava cinco pontos percentuais (p.p.) 
abaixo dos 6,6% previstos. A reversão das expectativas era ainda maior no caso 
do comércio internacional: a expansão esperada, de 5,8%, convertera-se numa 
estimativa de contração brutal (-11%). As previsões relativas a 2010 descreviam 
uma recuperação anêmica, com taxas de crescimento para o mundo, os países 
avançados e em desenvolvimento, respectivamente, de 1,9%, 0% e 4%. 

No entanto, as estimativas e previsões relativas ao produto, como se descobriria 
depois, desta vez pecavam pelo pessimismo excessivo. Com efeito, nem a “Grande 
Recessão”, embora merecedora do epíteto, foi tão profunda, nem a retomada do cres-
cimento foi tão débil quanto se temeu. Segundo o World Economic Outlook de outu-
bro de 2010, a economia global contraiu-se, em 2009, em apenas -0,6%;11 no mundo 
avançado, a taxa de crescimento foi de -3,2%; no mundo em desenvolvimento, de 
2,5%. O “grande colapso do comércio internacional” (IMF, 2010, p. 125), contudo, 
correspondeu integralmente às piores expectativas (sobre isto, ver Baldwin, 2009).  

Para os agregados mundo, países avançados e países em desenvolvimento, as es-
timativas apontam, respectivamente, as marcas de 4,8%, 2,7% e 7,1% para 2010; 
4,2%, 2,2% e 6,4% para 2011; e 4,6%, 2,5% e 6,6% anuais para 2012-2015.12 

Bons tempos à frente?

III

Nem todos os intérpretes encontram reconforto nos números dos últimos parágrafos. 

O cenário apocalíptico de uma depressão comparável à dos anos 1930 pôde 
ser evitado, a despeito da intensidade do choque inicial,13 devido à inusitada 

10. É justo reconhecer, em primeiro lugar, que, em princípio, ninguém é capaz de prever com exatidão o momento de 
eclosão de uma crise; em segundo lugar, que o próprio FMI há muito alertava para os riscos associados a várias das 
características da expansão em curso.

11. Essa foi a primeira queda do PIB global em 50 anos.

12. Eis os números para o comércio internacional: 11,4% em 2010; 6,9% em 2011; e 6,9% anuais entre 2012 e 2015.

13. Christina Romer (2009, apud Singh e Zammit, 2010, p. 10) argumenta que os choques que atingiram a economia 
norte-americana no outono de 2008 foram pelo menos tão fortes quanto aqueles experimentados em 1929.
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orquestração, em países desenvolvidos e em desenvolvimento, de um conjunto 
de medidas tipicamente keynesianas (SINGH e ZAMMIT, 2010), senão ainda 
mais radicalmente heterodoxas – particularmente nos Estados Unidos, com as 
operações financeiras do Federal Reserve (FED) e as medidas de apoio a empresas 
do setor produtivo.  

Resta, porém, um enorme passivo a ser “digerido” – como tipicamente ocorre 
após graves crises financeiras (REINHART e ROGOFF, 2010; REINHART e 
REINHART, 2009; FREUND, 2009; IMF, 2010). Esta é a razão pela qual a 
hipótese de uma recuperação morosa (“em U” ou “em L”, mas já não “em V”), 
particularmente nos países desenvolvidos, parece plausível para vários observadores.  

Estímulos fiscais, injeções maciças de liquidez, recomposição dos estoques 
e a própria base deprimida de 2009 explicam os números de 2010 – e sugerem 
cautela nas projeções para os anos vindouros. Em vários países desenvolvidos, 
famílias e empresas procuram aumentar a poupança, de forma a recompor a riqueza 
financeira destruída pela crise e reduzir o endividamento (THE ECONOMIST, 
2010b). Para aumentar a poupança, um agente tem à sua disposição, no 
fundamental, uma única opção: o corte dos gastos. Este corte, por sua vez, reduz a 
receita (e talvez a poupança) de outros agentes. Em outros termos, na tentativa de 
aumentar sua poupança, o setor privado, se bem-sucedido, reduz as receitas (e em 
princípio a poupança) do setor público e/ou dos parceiros comerciais do país.14 

Parte importante do ônus tem recaído, evidentemente, sobre as finanças 
públicas. Subestimando a fragilidade da recuperação em curso e revelando a 
incapacidade, por razões metodológicas (ou ideológicas), de compreender os 
nexos entre finanças privadas e públicas, ergue-se, nos países desenvolvidos, 
um forte coro conservador, clamando por imediato e significativo ajuste fiscal. 
Segundo uma fonte totalmente insuspeita, as economias avançadas caminham 
para o que “provavelmente será o maior arrocho fiscal coletivo em pelo menos 
quatro décadas” (THE ECONOMIST, 2010b), negligenciando “os riscos que 
a austeridade fiscal acarreta para a demanda doméstica” (THE ECONOMIST, 
2010c). Afinal, reduções no gasto público, ou aumentos nos impostos, reduzem 
a renda disponível do setor privado.

A contração fiscal, nesse momento, aumenta o risco de uma recuperação 
“em L” – senão mesmo de um “duplo mergulho” (double dip) da economia global 
(ROUBINI, 2010). 

14. Em processos recessivos, é bastante normal que o setor público passe a incorrer em maior déficit, o que é parti-
cularmente desejável quando a contrapartida deste déficit é o superávit do setor privado, que assim recompõe suas 
finanças, reduzindo o endividamento contraído durante a fase de expansão precedente. A “fisiologia” dos três saldos 
financeiros básicos (privado, público e externo), tão essencial quanto mal compreendida, é explorada por Barbosa Filho 
et al. (2006) e Santos e Macedo e Silva (2009).
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IV

O peso adquirido pelas economias em desenvolvimento e sua resiliência frente 
à crise – que teve como epicentro os países centrais – contribuíram, de forma 
decisiva, para a contenção das ondas de choque deflagradas pela crise financeira. 
Em boa parte destas economias, a recuperação assumiu a auspiciosa forma de um 
“V”. Com isso, pareceu confirmar-se, ao menos em parte, a intuição de que teria 
havido, ou estaria em curso, uma desconexão ou descolamento (decoupling) entre as 
trajetórias dos países desenvolvidos e as dos países em desenvolvimento (KOSE, 
OTROK e PRASAD, 2008; THE ECONOMIST, 2008). 

Em meio à “era da globalização” – caracterizada pela crescente integração 
comercial, financeira e produtiva entre os países – parece razoável argumentar 
que o ônus da prova cabe aos defensores da tese. A resiliência observada, embora 
favoreça a proposição, está longe de constituir evidência definitiva. Embora não 
seja improvável que, num futuro mais remoto, venha a ocorrer uma troca de 
“locomotivas” na economia global – um switchover, na metáfora ferroviária de 
Canuto (2010) –, o crucial, para o curto e o médio prazo – digamos, um horizonte 
de cinco a dez anos –, consiste em saber se, de fato, um comboio dos países 
em desenvolvimento, liderado pela economia chinesa, teria combustível para 
contrabalançar a provável falta de dinamismo da demanda interna nas principais 
economias capitalistas, como os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. 

Trata-se, de forma mais geral, de discutir se e quando um novo arranjo substituirá 
os “desequilíbrios globais” na função de motor do crescimento econômico. 

Entre 1982 e 2010, os Estados Unidos foram os campeões mundiais do 
déficit em transações correntes. Estes déficits estiveram associados, de diferentes 
formas, aos déficits financeiros – e consequente endividamento – de diferentes 
setores da economia norte-americana, como firmas financeiras e não financeiras, 
famílias e governo.15 

Através do espelho, o déficit norte-americano convertia-se em superávits 
alheios, principalmente de Japão, Alemanha e, muito mais recentemente, China, 
tendo nestes países implicações internas inversas àquelas nos Estados Unidos: 
superávits financeiros em diferentes setores. Por ser o déficit corrente norte-
americano, no essencial, um déficit no comércio de bens, convertia-se igualmente, 
pelo estímulo às exportações e ao investimento para produzi-las, num poderoso 
fator de crescimento dos parceiros comerciais (MACEDO E SILVA, 2006). 

A China, como é sabido, transformou-se no ponto terminal de uma vasta 
cadeia internacional de suprimentos, dinamizando tipicamente as exportações 

15. Tal implicação foi sistematicamente ressaltada pelos trabalhos realizados no Levy Institute. Ver, por exemplo, 
Godley (1999) e Santos (2004).
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de máquinas, peças e componentes provenientes de outros países asiáticos – mas 
também dos Estados Unidos e da Alemanha, entre outros países desenvolvidos –  
e de matérias-primas produzidas em regiões como América Latina, Oriente 
Médio e África. Os produtos convergem para a China, onde são processados e 
reexportados para Estados Unidos e Europa, que representam, respectivamente, 
24,5% e 26% dos mercados externos do país. 

Um conjunto respeitável de intérpretes enxerga nesse arranjo característico 
da era da globalização uma tendência ao baixo crescimento econômico (AKYUZ, 
2010a; 2010b; UNCTAD, 2010; SINGH e ZAMMIT, 2010; CRIPPS, 
IZURIETA e SINGH, 2010; PATNAIK, 2010). Eis mais uma tese sobre cujos 
postulantes – dado o retrospecto de crescimento não desprezível durante o período 
– recai o ônus da prova. O raciocínio é certamente instigante. Por um lado, “a 
competição internacional organizada pelo capital global (...) intensifica o risco 
de ‘subconsumo’ ao deprimir salários, erodir as condições de trabalho, reduzir 
orçamentos e limitar a proteção social”. O processo “tende a gerar superávits nos 
países mais competitivos, nos quais lucros e riqueza são altamente concentrados”. 
Por outro lado, “a liquidez do sistema financeiro mundial e a busca por lucros 
máximos (...) tem dado lugar a empréstimos imprudentes e ‘superendividamento’ 
em muitos países, tanto emergentes quanto de alta renda” (CRIPPS, IZURIETA 
e SINGH, 2010, p. 4. Tradução livre).

Essa descrição apenas consolida intuições que precederam a crise – e se 
difundiram de forma considerável após a sua eclosão. A percepção de que um 
crescimento sustentado por déficits recorrentes e pela consequente acumulação 
de dívidas atingia patamares perigosos nos Estados Unidos – e também no Reino 
Unido e na Espanha – ganhou ainda mais respaldo com os eventos transcorridos 
em outros países da União Europeia, como Grécia e Islândia. No outro lado da 
moeda, havia, e há, a excessiva poupança (ou o subconsumo) chinês, como um 
enigma a desafiar os estudiosos. Uma das explicações mais simples e plausíveis 
reside na participação cadente dos salários na renda nacional – tanto na China, 
aliás, quanto na Alemanha e no Japão, onde também tem caído a razão entre 
consumo e PIB (AKYUZ, 2010a). Para a UNCTAD (2010, p. 78), a compressão 
dos salários e, portanto, o subconsumo têm sido parte essencial das estratégias 
export-led destes e de outros países. 

O viés estagnacionista torna-se claro quando a simbiose entre deficitários 
e superavitários é rompida, em geral mais por força da crise que de um acesso 
de prudência por parte dos formuladores de políticas nos países deficitários. 
A contração dos déficits e da demanda, obviamente, reduz os superávits e a 
produção; o crescimento perde fôlego em ambos os polos.  
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O ajustamento dos deficitários vem, com efeito, ocorrendo, inclusive, de 
forma particular, nos Estados Unidos. No passado recente, este ajustamento fora 
adiado, com a substituição da bolha bursátil pela bolha imobiliária como principal 
indutor do aumento do consumo. Agora, tudo indica que a “fuga para frente” 
esgotou suas possibilidades. Ao mesmo tempo que os consumidores empenham-
se em aumentar suas poupanças,16 o governo norte-americano envida esforços 
para dobrar as exportações do país em cinco anos, e dá sinais de que, para tanto, 
não deixará de usar a desvalorização do dólar,

Nesse quadro, o consenso global – ao que parece abonado pelas próprias 
autoridades chinesas (UNCTAD, 2010) – é de que a China deveria transitar 
para um modelo de crescimento liderado pelo consumo. Os Estados Unidos 
deveriam fazer o contrário. Num cenário otimista, considerado plausível pelo 
FMI, segundo Akyuz (2010a), a troca de papéis traria ganhos em estabilidade que 
seriam colhidos sem maiores sacrifícios do crescimento econômico global. 

Várias contribuições recentes questionam essa possibilidade. Akyuz (2010b)17 
sugere, em primeiro lugar, que o crescimento chinês vinha sendo, antes da crise, 
muito mais dependente das exportações que o que normalmente se crê.18 A depen-
dência das exportações seria ainda maior em países como Coreia do Sul, Taiwan, 
Tailândia, Malásia, Cingapura e Vietnam. A perda de dinamismo por parte das 
cadeias de transmissão que conectam uns aos outros (e todos aos mercados norte-
americanos e europeus) teria um forte impacto negativo sobre o crescimento da 
região. Além disso, escreve Akyuz, a China tornou-se um grande importador sem 
ter se tornado um grande mercado para os produtos de seus vizinhos. Vale dizer, 
parte substancial das importações chinesas destina-se à produção de bens que serão 
exportados e não ao consumo local. O conteúdo importado dos bens consumidos 
pelos chineses, porém, é muito inferior àquele dos bens exportados. Com uma 
reorientação para o consumo (não trivial, de toda forma, por envolver aumentos 
de salários e do gasto social, bem como uma reestruturação industrial), a conexão 
entre o crescimento chinês e o crescimento das exportações dos países asiáticos se 
tornaria mais frágil. 

16. “Em 2009-2009, pela primeira vez desde a depressão dos anos 1930, o dispêndio real em consumo caiu por dois 
anos seguidos. As famílias agora poupam 6% de sua renda disponível, contra apenas 2,7% nos anos que precederam 
a crise” (The Economist, 2010b. Tradução livre). Segundo a revista, o processo de recomposição da riqueza pelas 
famílias está ainda longe de terminar.

17. Ver, para um resumo, Akyuz (2010c), bem como suas outras contribuições no South Bulletin de 30 de junho.

18. “Estima-se que, a despeito do alto conteúdo importado das exportações, um terço do crescimento da renda 
chinesa nos anos que precederam a eclosão da crise global se deveu às exportações, dado seu crescimento fenomenal 
de 25% a.a. O número se eleva a 40% se os efeitos multiplicadores sobre o consumo doméstico forem levados em 
conta, e para 50% com os efeitos sobre o investimento doméstico. Estes números são significativamente mais elevados 
que as estimativas em torno de 15% produzidas pela contabilidade tradicional baseada nas exportações líquidas” 
(Akyuz, 2010b, p. 7. Tradução livre). Para uma interpretação diametralmente oposta, ver Medeiros (2010).
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As simulações feitas pela UNCTAD (2010) e por Cripps, Izurieta e Singh 
(2010) ratificam igualmente a opinião de Akyuz de que um ajuste circunscrito ao 
“G-2” (Estados Unidos e China) teria impactos negativos para a economia global: 
sendo a economia chinesa menor e sua população muito mais pobre que a norte-
americana, o país não tem peso suficiente para substituir os Estados Unidos como 
motor do crescimento global. Um ajuste mais expansionista exigiria a ressurreição da 
demanda interna em países como Alemanha e Japão. Contudo, nem estes mostram 
qualquer inclinação neste sentido nem os frágeis mecanismos de governança global, 
como o FMI ou o G-20, dispõem de poder para convencê-los a colaborar. 

Segundo a UNCTAD (2010, p. 63. Tradução livre), porém, 

os preços dos produtos primários e as perspectivas exportadoras de muitos dos parcei-
ros comerciais da China podem não ser afetados significativamente por uma ênfase 
mais forte no crescimento da demanda doméstica. Isto porque tal mudança provavel-
mente não afetará a trajetória de crescimento das importações chinesas de produtos 
primários, desde que o ritmo de seu crescimento econômico possa ser mantido. 

Boas novas para o Brasil?

V

Uma longa tradição – que remonta aos mercantilistas, passa por List no século 
XIX e, no século XX, ganha ares keynesianos com Prebisch e Furtado – defende 
a ideia de que a produção (e, em algum momento, a exportação) de mercadorias 
cada vez mais sofisticadas – tradicionalmente identificadas19 com os produtos 
industrializados – é quase uma condição necessária para o desenvolvimento 
econômico (REINERT, 1994; MACEDO E SILVA, 2005). A produção de bens 
mais sofisticados requer o uso mais intensivo de tecnologia, contribuindo ao 
mesmo tempo para a sua difusão, gera ganhos de produtividade que permitem o 
aumento dos salários reais e, tendo um comportamento particularmente dinâmico, 
uma vez que a demanda por estes bens é fortemente sensível ao crescimento da 
renda, contribui para o crescimento do emprego. 

Uma das evidências mais fortes desse dinamismo é a participação crescente 
dos bens mais intensivos em tecnologia no comércio internacional. Entre 1985 
e 2008, a participação no comércio global dos bens classificados como de alta 
tecnologia aumentou de 21% para 25,3%, em larga medida por conta do aumento 
das exportações asiáticas nesta categoria. As participações dos produtos primários 
e dos produtos intensivos em trabalho e recursos naturais caíram, respectivamente, 

19. Essa identificação é imperfeita. Tentando fugir às classificações estáticas baseadas na intensidade de fator, vários 
autores têm procurado desenvolver o conceito de “sofisticação”. Ver Lall, Weiss e Zhang (2005), bem como Hausmann, 
Hwang e Rodrik (2005).
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de 17,8% para 12,8%, e de 12,0% para 10,1%, dando continuidade a uma 
tendência de longo prazo cuja origem é muito mais remota no tempo.20 

Entre 2000 e 2008, porém, essa tendência pareceu reverter-se: a participa-
ção dos produtos de alta tecnologia caiu 3,9 p.p.; o ganho mais importante não 
se deu nos produtos intensivos em trabalho e recursos naturais (nos quais, pelo 
contrário, houve uma queda de 2,9 p.p.), nem no conjunto dos produtos primá-
rios (ganho de 1,3 p.p.), mas nos produtos de energia (3,4 p.p.).21 

Como já referido por tantos analistas (UNCTAD, 2009), o crescimento 
acelerado da economia global, as necessidades da economia chinesa e a intensifi-
cação da especulação com commodities contribuíram, juntamente com restrições 
mais circunstanciais pelo lado da oferta, para o rápido aumento, a partir de mea-
dos de 2003, dos preços das matérias-primas, e especialmente de produtos como 
petróleo e gás natural. A variação dos preços, mais que a do volume, explica as 
referidas mudanças na composição do comércio internacional. 

Serão essas mudanças duradouras? A partir do início de 2009, os preços das 
commodities recuperaram-se parcialmente da queda espetacular sofrida em meados 
do ano anterior. A expectativa de vários analistas é de que os preços continuem, 
por muitos anos, em níveis relativamente elevados, como os atuais. 

A pauta exportadora brasileira acompanhou a “primarização” do comércio 
global. Em 2000, a ponderação dos produtos primários, energéticos e intensivos 
em trabalho ou recursos naturais era de 52,0%. Em 2008, montava a 59,4%.22 
O total dos produtos de média e alta tecnologia, de 36,6% em 2000, havia 
tombado para 27,9% em 2008. Dessa vez, portanto, o Brasil não remou contra a 
corrente. Teria remado, porém, contra seu futuro?

Evidentemente, nem o aumento das exportações de commodities nem a 
melhora dos termos de troca (esta mais moderada para o Brasil que para o conjunto 
da América Latina), durante a expansão recente, podem ser deplorados. Afinal, 
contribuíram de forma importante para que o Brasil pudesse viver, durante alguns 
anos, uma combinação – rara para o Brasil, bem como para a maioria dos países 
em desenvolvimento – de crescimento acelerado e superávit em conta corrente. 

Com a crise econômica e a recuperação (“em V”) da economia brasileira, 
o superávit se foi. Possivelmente não voltará, ao menos no que depender da 

20. Dados da United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), extraídos de Macedo e Silva (2010). 
O cálculo baseia-se em valores nominais, que refletem, portanto, as variações nos preços. A classificação é, no es-
sencial, aquela empregada nos Trade and Development Reports publicados pela UNCTAD, com o acréscimo de uma 
categoria dedicada aos produtos energéticos (petróleo, gás natural, carvão etc.). O uso da classificação SITC-2 impede 
que a série comece antes dos anos 1980. Usando-se a SITC-1, pode-se mostrar que a tendência ao aumento da 
participação dos produtos manufaturados vem, pelo menos, desde o início da série da UN Comtrade, nos anos 1960.

21. Além disso, os produtos de baixa intensidade tecnológica ganharam 2,1 p.p. e os de média perderam 1,3 p.p.

22. Com um ganho de 5,7 p.p. dos primários e de 7,8 p.p. dos energéticos.
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recuperação econômica nos países desenvolvidos, que deverá prosseguir em 
marcha lenta – para nem mencionar a hipótese de um double dip. Tanto a 
ampliação do diferencial de crescimento entre o Brasil e vários de seus parceiros 
comerciais quanto as modificações esperadas e desejáveis na composição da 
demanda agregada, com um aumento da taxa de investimento, contribuirão para 
a piora da balança comercial brasileira. 

Nesse contexto, a eventual persistência de termos de troca próximos aos 
correntes será obviamente bem-vinda. A se confirmarem as expectativas de que o 
Brasil se tornará um exportador importante de petróleo em um prazo de cinco a 
sete anos, tal configuração seria ainda mais favorável, podendo mesmo reconsti-
tuir o superávit corrente.23 

Todavia, é necessário evitar, invertendo o chavão, que a oportunidade trans-
forme-se em crise. Mais especificamente, é necessário evitar que a “bonança” nos 
preços dos produtos primários – que, sugere a história, nunca é duradoura –  
induza a uma “primarização” ainda mais profunda – e, portanto, mais dificilmen-
te reversível – da pauta exportadora e da estrutura produtiva brasileira.24 Ademais, 
no curto prazo, e na presença de fortes incertezas em relação às perspectivas do 
pré-sal, é indispensável evitar um aumento excessivo do déficit corrente, o que 
exporia, mais uma vez, o país à ciclotimia dos mercados financeiros globais.  

Aceita a premissa – que economistas mais ortodoxos, é certo, questionariam –  
de que a passividade frente à estrutura produtiva e à inserção comercial do país 
não é uma opção, vislumbram-se pelo menos duas estratégias possíveis: a de um 
crescimento liderado pelas exportações ou a de um crescimento liderado pelo 
mercado interno. 

Alguns economistas respeitáveis, no Brasil, têm defendido a adoção de uma 
estratégia export-led (BRESSER PEREIRA e GALA, 2007; OREIRO e PAULA, 
2009). Não cabe, aqui, entrar nos detalhes de sua tese.25 Independentemente de 
uma avaliação da consistência interna desta proposta,26 preocupa sua consistência 
com a economia política brasileira contemporânea e com o ambiente internacional. 

23. Vale ressaltar que, embora somente 15,3% das importações chinesas, em 2005, consistissem em produtos primá-
rios, 78,4% das exportações brasileiras para este país enquadravam-se, no mesmo ano, nesta categoria.

24. Uma farta literatura analisa a “maldição dos recursos naturais”. Em UNCTAD (2010) e em vários trabalhos recentes 
de Rodrik (como 2006 e 2009), podem ser encontrados argumentos que ratificam (e revitalizam) a tradição “produti-
vista” e “industrialista” defendida pelos estruturalistas latino-americanos.

25. Esta proposta, nos últimos anos, pareceu aproximar-se da ideia, mais típica de economistas ortodoxos, de que a 
contração fiscal poderia ter efeitos expansionistas. Tal ocorreria, segundo esperam seus defensores, porque a contração 
permitiria a conciliação entre: uma forte desvalorização cambial, a qual aumentaria a competitividade dos produtos 
brasileiros comercializáveis, particularmente dos industriais; a queda dos juros; e – presumivelmente após uma recessão 
que impediria um recrudescimento da inflação – a instauração de um regime de crescimento liderado pelas exportações.

26. Ver Santos e Macedo e Silva (2010).
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Em seu Trade and Development Report de 2010, a UNCTAD argumenta 
que estratégias export-led tendem a conduzir à compressão dos salários, “que pode 
parecer indispensável ao fortalecimento ou à manutenção da competitividade in-
ternacional” (2010, p. 78. Tradução livre). O resultado, além de inconsistente 
no plano global,27 pode ser o “crescimento insuficiente do poder de compra dos 
trabalhadores, por si só um importante determinante do crescimento da deman-
da agregada e da criação de emprego”. Mais sustentável (e favorável à equidade 
social) seria uma estratégia em que o crescimento da demanda, alimentado por 
aumentos salariais em linha com os aumentos da produtividade, suscita aumentos 
do investimento, num círculo virtuoso em que os ganhos de produtividade são 
divididos entre o trabalho e o capital. Mas, atenção: não seria esta uma descrição 
aproximada do processo em curso na economia brasileira, em que se conjugaram 
crescimento e distribuição da renda? Não seria preferível combater as fragilidades 
e contradições do “modelo” atual a defender sua substituição?  

O ambiente externo, por seu turno, dificilmente seria receptivo à adoção, 
por parte de um país do porte do Brasil, de uma agressiva estratégia export-led 
(RODRIK, 2008). Pelo contrário: parece mais provável, e possivelmente mais 
conducente à estabilidade global, que se intensifique a pressão contra a China e 
outros notórios praticantes da estratégia, como a Alemanha e o Japão.  

Como ressalta o economista declaradamente neoclássico Dani Rodrik (2009, 
p. 6-7), desenvolvimento é transformação estrutural, principalmente – e ainda 
hoje – na direção da produção de bens industriais. Em outros termos, desenvolvi-
mento equivale a aumentar a participação, na produção e no emprego, das ativida-
des modernas nas quais é maior a produtividade. O que determina o crescimento 
econômico em um país “não é o tamanho de seu superávit comercial, nem mesmo 
o volume de suas exportações”, mas a “produção de bens comercializáveis não 
tradicionais, que pode se expandir sem limites enquanto a demanda doméstica se 
expandir ao mesmo tempo” (RODRIK, 2009, p. 2. Tradução livre).28

Essa transformação estrutural não ocorre espontaneamente: precisa ser for-
jada por políticas produtivistas (RODRIK, 2009). Requer políticas industriais, 
comerciais, cambiais e de crédito – as mesmas políticas que são necessárias para 
conciliar um crescimento liderado pelo mercado interno com a obtenção de uma 
situação confortável do ponto de vista das contas externas. 

27. É impossível que todos os países do mundo – quiçá sequer todos os países em desenvolvimento – adotem 
simultaneamente uma estratégia export-led.

28. Obviamente, em países em desenvolvimento maiores, como o Brasil e a China, nos quais ainda há parcelas 
importantes da população vivendo na pobreza e empregadas em atividades de baixa produtividade, a possibilidade de 
se adotarem políticas que conciliem aumentos da oferta e da demanda domésticas é muito maior.
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