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Sobre formigas e elefantes...
Indicadores – economias selecionadas, 2017

China
Hong Kong
Coreia do Sul
Cingapura
Taiwan***
Brasil

PIB
PIB per capita População
Área
(bi US$)
(US$)
(mi pessoas)
(km2)
12.238
8.827
1.386,4
9.562.911
341
46.194
7,4
1.105
1.531
29.743
51,5
100.280
324
57.714
5,6
719
573
24.318
23,5
36.193
2.056
9.821
209,3
8.515.770

FBCF
(% PIB)
41,9
21,8
31,1
24,8
20,5
15,6

Indústria* Exportações**
(% PIB)
(% PIB)
40,5
19,8
7.5
188,0
35,9
43,1
23,2
173,3
35,4
65,2
18,5
12,6

Fonte: elaboração própria. Dados do Banco Mundial (World Development Indicators), exceto para Taiwan (fonte: National Statistics ‐ Republic of China ‐ Taiwan).
* Indústria inclui construção civil. Para Hong Kong, dado de 2016.
** Exportações de bens e serviços.
*** Dado para população de 2016.

...em um habitat (em mutação)!

A pergunta...
Dadas as hierarquias e assimetrias monetário‐financeiras e
produtivo‐tecnológicas, acirradas no contexto de
globalização, como alguns (poucos) países foram capazes de
promover mudança estrutural e catching‐up (em termos de
renda per capita) com as economias centrais?

...e algumas explicações
‐ Convencionais:
◦ Eficiência dos mercados e livre mobilidade dos fatores (Banco Mundial)
(crescente ideologia neoliberal em oposição aos mercados regulados e ao Estado
desenvolvimentista)

◦ Abertura comercial (Balassa / Krueger)
(especialização produtiva com base nas vantagens comparativas)

◦ Abertura financeira (McKinnon / Shaw)
(sem “repressão financeira”, existência de “poupança” para financiamento global)

◦ Capital humano e aspectos culturais (Banco Mundial)

...e algumas explicações (historicamente mais coerentes)
‐ Heterodoxas / desenvolvimentistas:
◦ Argumento da indústria nascente (Chang / Amsden / Wade)
(políticas industrial e macroeconômica ‐> incentivos com disciplina / contrapartidas para
construção de uma indústria nacional com capacidade competitiva internacionalmente)

◦ Regulação comercial e financeira (Akyüz / Ocampo / Palma / Prates / Cunha)
(preservação da indústria nascente frente ao caráter pró‐cíclico dos fluxos de capitais)

◦ Geopolítica e liderança regional (Medeiros / Palma)
(“desenvolvimento a convite” e estratégia dos “gansos voadores”)

◦ Novo‐desenvolvimentista (Bresser)
(políticas macroeconômicas “acertadas” ‐> consolidação de uma indústria nacional competitiva
internacionalmente)

Notas sobre AL e LA
‐ Transição ISI para ordem neoliberal ‐> razões convencionais
para o “fracasso” latino‐americano e o “sucesso” asiático:
◦ AL: Proteção excessiva do mercado doméstico e das indústrias locais
durante a ISI
◦ AL: Comportamento rent‐seeking e apoio de empresas ineficientes
◦ AL: Estratégia de desenvolvimento orientada “para dentro”
◦ LA: Abertura ‐> market‐oriented export‐led growth
◦ LA: Crise asiática ‐> crony capitalism

Notas sobre AL e LA
‐ Críticas heterodoxas / desenvolvimentistas:
◦ ISI na AL: E o capital estrangeiro? E o financiamento externo? O
problema da restrição externa... (anos 2000: aliviada por commodities
sem mudança estrutural)
◦ AL durante ISI: Forte crescimento econômico com mudança estrutural
e participação ativa do Estado
◦ LA: Abertura restringida ‐> preservação da capacidade de coordenação
estatal em meio à revolução tecnológica
◦ LA: Crise asiática ‐> liberalização financeira

Notas sobre AL e LA

Fonte: BORGHI, R. A. Z. (2015) Growth trajectories in the globalisation era: a macrosectoral analysis of
China and Brazil. Cambridge: University of Cambridge (PhD Thesis).

Notas sobre AL e LA
‐ Políticas pró‐liberalização adotadas em diferentes graus e ritmos
◦ Padrão asiático: abertura econômica “orientada” (mais restrita e paulatina)
◦ Padrão latino‐americano: abertura econômica “indiscriminada” (mais profunda e rápida)

‐ Trajetórias de crescimento e tipo de integração na ordem econômica
internacional (Palma)
◦ “Gansos voadores” (maratonistas) ‐> elevado dinamismo industrial com capacidade de
desenvolvimento tecnológico em setores de ponta (embora restrito a alguns países e
suscetíveis ao movimento das finanças internacionais)
◦ “Patos vulneráveis” (corredores de curta distância) ‐> elevado dinamismo primário‐exportador
e dinamismo financeiro x baixo dinamismo industrial com potencial mercado consumidor

Um olhar sobre a China
‐ Crescimento econômico como condição para estabilidade política e social
‐ Percepção da necessidade de tecnologia e divisas estrangeiras
‐ Processo gradual e experimental de transição e reformas econômicas ‐> das terras ao
comércio e ao capital estrangeiro
‐ Padrão de crescimento sustentado baseado em investimento com diversificação e
integração da base industrial doméstica sem restrição de divisas
‐ Condições macro e forte coordenação estatal ‐> metas, incentivos e contrapartidas
‐ Empresas e bancos públicos em um sistema financeiro regulado ‐> internacionalização
e pressões crescentes para liberalização

Um olhar sobre a China
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A título de conclusão... replicabilidade?
‐ NÃO e SIM
‐ NÃO: especificidades históricas (tempo e espaço)
‐ SIM: lições podem ser extraídas e as mediações necessárias, feitas
(investimento, indústria, competividade externa, superávit comercial, desenvolvimento
tecnológico, regulação financeira...)

‐ Experiência do LA e da China: é menos um caso para ser tomado como exemplo
a ser seguido e mais um caso para mostrar que caminhos alternativos podem ser
perseguidos, partindo da realidade nacional em meio ao contexto internacional
‐ Uma nota pessoal: a importância de novos consensos (heterodoxos)!
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