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RESUMO 

O objetivo central deste artigo é analisar a relação entre concentração setorial e crescimento 

econômico no Brasil e em um conjunto de países selecionados. Para tanto, o artigo parte da 

discussão teórica proposta por Furtado (1974) e outros autores que destacam a importância da 

industrialização para o processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Na sequência, 

o artigo se baseia na metodologia proposta por Szirmai e Foster-Mcgregor (2017) para 

periodizar os episódios de crescimento econômico de 46 países, entre 1950-2018, e, 

posteriormente explicar quais variáveis econômicas podem explicar estes episódios de 

crescimento. Os resultados da pesquisa indicam que a dinâmica da concentração setorial é 

importante para explicar os episódios duradouros de crescimento econômico, de modo que 

economias com maior crescimento do PIB per capita tendem a concentração setorial em 

termos de emprego e valor adicionado até determinado ponto de inflexão, a partir do qual 

passam a apresentar desconcentração. Essas evidencias estão em consonância com as ideias 

de Furtado e outros autores sobre a importância de estruturas produtivas diversificadas e com 

elevação de produtividade para trajetórias bem sucedidas de crescimento econômico. 

 

Palavras-chave: industrialização, crescimento e subdesenvolvimento. 

 

 

ABSTRACT 

The main objective of this paper is to analyze the relationship between sectoral concentration 

and economic growth in Brazil and in a group of selected countries. Therefore, the paper 

starts from the theoretical discussion proposed by Furtado (1974) and other scholars who 

highlight the importance of industrialization for the process of economic growth and 

development. Subsequently, the paper is based on the methodology by Szirmai and Foster-

Mcgregor (2017) to periodize the episodes of economic growth in 46 countries, between 

1950-2018, and later which variables can explain these growth examples. The results indicate 

that the dynamics of sectoral concentration is important to explain the lasting episodes of 

economic growth, so that economies with higher GDP per capita growth tend to sectoral 

concentration in terms of employment and value added up to a certain point of inflection, 

from which they begin to show deconcentrating. This evidence is in line with the ideas of 

Furtado and other authors on the importance of diversified productive structures and with 

increased productivity for successful trajectories of economic growth. 
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Introdução 

Desenvolvimento e crescimento econômico são tratados como sinônimos na literatura, 

apesar da necessária ressalva de que são fenômenos diferentes. O segundo é condição 

necessária, porém não suficiente para verificação do primeiro. Nos últimos anos, os países 

que conseguiram aumentar sua renda per capita de forma mais rápida e duradoura o fizeram 

simultaneamente com um processo de industrialização. Furtado (1959) mostrou o importante 

ponto de inflexão que a industrialização representou para o Brasil na década de 1930, mas 

alguns anos mais tarde confessou seu desapontamento com o processo de substituição de 

importações, o que chamou de mito do desenvolvimento econômico. A industrialização, da 

forma que foi realizada, passou a ser vista como um instrumento para aprofundamento do 

subdesenvolvimento, e não da sua superação. 

Para manutenção de períodos duradouros de crescimento a economia do país precisa 

mudar com certa frequência a fonte do seu dinamismo, pois as condições econômicas e 

financeiras internacionais se alteram de tempos em tempos. As crises econômicas estão longe 

de ser uma anomalia e podem ser consideradas como um importante experimento natural para 

investigação das mudanças estruturais na produção dos países. 

Se a mudança estrutural pode ser realizada com algum grau de discricionariedade 

através de políticas públicas é interessante conhecer os condicionantes para a atuação efetiva 

dos formuladores de políticas. Porém, se as políticas públicas não tem impacto efetivo na 

promoção do desenvolvimento econômico, a sua execução pode se resumir na criação de um 

mito, como proposto por Furtado. 

O objetivo central deste artigo é analisar a trajetória de concentração setorial e 

crescimento econômico no Brasil. Para tanto, é importante verificar em que direção a 

mudança estrutural ocorre naqueles países com crescimento resiliente em tempos de crise 

internacional. A metodologia utilizada nesse trabalho permite verificar que a estrutura 

produtiva do país se concentra em determinados setores até determinado nível de renda per 

capita e tem um ponto de inflexão a partir do qual passam a se desconcentrar novamente. Um 

elemento central é que os países com crescimento acelerado foram bem-sucedidos em elevar a 

produtividade agregada, o que somente foi possível com o aumento da participação do 

emprego em setores em que a produtividade média era mais elevada, no caso, a indústria de 

transformação. O desenvolvimento econômico somente é alcançado com mudança da 

estrutura produtiva do país para atividades com maiores ganhos de produtividade. A ausência 

de mudança é uma garantia de estagnação.  

Na próxima seção será realizada uma revisão da literatura em busca de um melhor 

entendimento sobre o mito do desenvolvimento econômico, conceito explorado em 

profundidade por Celso Furtado (1974). Também é feita uma breve revisão da literatura sobre 

as metodologias para comparação da experiência do Brasil com outros países, o que se torna 

indispensável à medida em que se aprofunda a integração comercial e os ciclos financeiros 

tem alcance cada vez mais rápido e amplo. Na segunda seção aborda-se uma metodologia 

para datação dos episódios de crescimento, o que é importante para verificar se os períodos de 

bonança ou crise estão alinhados internacionalmente. Cabe aqui a ressalva de que trataremos 

o crescimento do PIB per capita como sinônimo de desenvolvimento econômico. A principal 

limitação dessa medida é desconsiderar a concentração de renda, o que pode (ou deve) ter 

efeitos diretos sobre a sustentabilidade do próprio crescimento. Na terceira seção busca-se 

entender a relação entre o desenvolvimento e, concentração setorial e mudança estrutural. 

Nesse ponto é importante a realização da comparação do Brasil com países que foram bem 

sucedidos na tarefa de elevar o PIB per capita. 

Por fim, são feitas algumas considerações à guisa de conclusão, inclusive com a 

sugestão para pesquisa futura. Este pequeno ensaio não tem a pretensão de esgotar a 

discussão, antes pelo contrário, o objetivo mais premente é encontrar as questões relevantes 

para orientação de estudos adicionais para o embasamento de políticas econômicas que levem 

a um verdadeiro desenvolvimento econômico. 
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1 – Industrialização e o Mito da Superação do Subdesenvolvimento 

A probabilidade de qualquer país convergir a sua renda ao nível dos países líderes é 

maior à medida que mantém um crescimento econômico elevado e, preferencialmente, 

duradouro. A manutenção de taxas de crescimento por muitos anos somente é possível para 

aqueles países cuja economia é mais resiliente, principalmente durante as crises 

internacionais. Uma economia muito especializada em determinados setores com vantagens 

comparativas, por exemplo, fica mais vulnerável quando os termos de troca se tornam 

desfavoráveis. Se o ritmo da economia doméstica depende do reestabelecimento da confiança 

das empresas privadas para investir, da melhoria de liquidez internacional ou da difusão 

tecnológica, a renda doméstica permanecerá estagnada enquanto aumentam os conflitos 

distributivos. 

Myrdal (1972), a solução dos problemas sociais não é possível sem uma série de 

mudanças interdependentes circulares e acumulativas3 e, portanto, não seria possível o 

progresso econômico e social em condições de equilíbrio estável. Dessa maneira, o Estado 

teria papel central com políticas para acionar propulsores de desenvolvimento econômico, 

principalmente através da educação e tecnologia. O desenvolvimento do setor industrial 

doméstico pode ser um fator essencial para o crescimento econômico. Lewis (1954) propôs 

que o subdesenvolvimento poderia ser superado através da ação planejada do Estado na 

promoção da acumulação de capital no setor industrial, que elevaria a produtividade do 

trabalho e os salários. Hirschman (1961), por sua vez, acreditava que o fortalecimento do 

investimento no setor industrial seria importante para quebrar o círculo vicioso devido a maior 

interdependência econômica (encadeamentos). 

Kaldor (1966) enumerou uma lista de fatos estilizados, reconhecidos atualmente como 

leis, que ressaltam o papel especial da manufatura, principalmente por causa do retorno 

crescente de escala verificado nesse setor. A primeira lei diz que há uma correlação positiva 

entre o crescimento da indústria e da economia como um todo, enquanto a segunda (Lei de 

Verdoorn) ressalta que uma boa parte do crescimento do PIB industrial é explicado pelo 

aumento da produtividade nesse mesmo setor. Setterfield (2014) ressalta que uma maior 

produtividade também eleva a demanda por exportações, em função da redução dos custos de 

produção. Ou seja, o processo de crescimento tem a capacidade de gerar um círculo virtuoso 

com as elevações sucessivas do produto e da produtividade. 

Szirmai (2012 e 2013) apresenta uma série de argumentos empíricos e teóricos para 

sustentar que a manufatura é o motor do crescimento e desenvolvimento econômicos, mesmo 

com o crescente protagonismo do setor de serviços. Muitos desses argumentos corroboram as 

leis de Kaldor, como a correlação empírica entre grau de industrialização e nível de renda per 

capita. O autor considera quatro características específicas do setor manufatureiro que o 

levam a ser mais produtivo, tais como maiores oportunidades de acumulação de capital, 

economias de escala, avanço tecnológico, além de maiores efeitos de encadeamentos e 

externalidades para economia. Dois outros argumentos consideram o bônus decorrente 

mudança estrutural da economia para setores de maior produtividade e o fardo gerado quando 

são aqueles setores de menor produtividade que ganham espaço da renda per capita. 

Szirmai e Foster-Mcgregor (2017) mostram que a diferença entre sucesso e falha no 

crescimento econômico depende fundamentalmente da habilidade do país em sustentar esse 

crescimento através de episódios mais duradouros. Os autores encontraram efeitos positivos 

do aumento da participação da indústria de transformação no PIB sobre os episódios de 

crescimento econômico, enquanto os efeitos da indústria extrativa e dos serviços modernos 

foram negativos. Variáveis econômicas como inflação e investimento tendem a aumentar a 

duração dos episódios de crescimento, já a abertura comercial e uma elevada participação do 

consumo do governo possuem efeitos na direção contrária. Por fim, os testes com variáveis 

 
3 O autor desenvolveu o conceito de causação circular originalmente em 1944. 
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políticas e institucionais, tais como guerras civis e fragmentação étnica, apresentaram 

resultados mistos, muitas vezes não significativos ou na direção contrária daquela esperada. 

Dessa maneira, pode-se dizer que o aumento relativo da participação da manufatura é 

considerado uma mudança estrutural que resulta em crescimento econômico. Nesse sentido, 

duas abordagens buscam medir esse fenômeno. Uma delas mede a especialização setorial a 

partir da concentração da participação dos setores no PIB pelo lado da oferta enquanto a outra 

decompõe o crescimento do PIB, pela mesma ótica, entre os fatores estáticos (within) e 

dinâmicos (between). 

Ao utilizar a primeira abordagem, Imbs e Wacziarg (2003) encontraram um padrão de 

especialização setorial em formato de U com relação ao tamanho do PIB per capita, de modo 

que ocorre desconcentração produtiva até nível de US$ 9 mil (em valores de 1985) e retomada 

do processo de concentração a partir desse ponto de inflexão. Ou seja, as economias menores 

crescem com uma elevação da concentração nos setores mais dinâmicos e passam a se tornar 

mais diversificadas a partir de determinado nível de renda. Ainda de acordo com os autores, a 

precipitação do processo de especialização, verificada nos países em desenvolvimento na 

década de 1990, poderia ser explicada pela abertura comercial. 

Carvalho e Kupfer (2011) estudaram a trajetória de mudança estrutural percorrida pela 

indústria brasileira entre 1966 e 2007 e encontraram que o ponto de inflexão do Brasil ocorreu 

em um nível de renda inferior ao dos demais países, em torno de US$ 4 mil. O início da 

especialização ocorreu em meados de 1980 (década perdida) e é explicado pelos autores por 

fatores externos, além do nível de renda, como em função da doença holandesa, concentração 

da pauta de exportações em commodities, tendência de sobrevalorização do câmbio e, além 

disso, da rigidez estrutural da indústria. Os autores recuperam ainda uma importante 

contradição das políticas recomendadas por economistas do mainstream, apontada 

originalmente por Rodrik (2004), de que se somente os países avançados passam a se 

especializar após determinado nível de renda, não foi a especialização, necessariamente, que 

os levou até aquele ponto. 

Com a utilização da segunda abordagem da mudança estrutural, McMillan e Rodrik 

(2011) e Timmer et al (2014) enfatizam que o fluxo de trabalho para atividades de maior 

produtividade é a chave para geração de desenvolvimento econômico. Países com uma 

parcela relativamente maior da exportação de produtos intensivos em recursos naturais, como 

os países da América Latina e África, tiveram uma mudança estrutural redutora de 

crescimento, enquanto os países da Ásia tiveram um melhor desempenho em função dos 

efeitos dinâmicos provocados pela transferência de emprego da agricultura (de menor 

produtividade) para o setor manufatureiro exportador (de maior produtividade). 

Nassif et al. (2020a e 2020b) buscam identificar as variáveis explicativas para o 

componente da produtividade que mede especificamente a mudança estrutural (between 

effect), isto é, a realocação de trabalho para setores mais eficientes da economia brasileira 

entre 1995-2011 e 1950-2011, respectivamente. Os resultados mostram que a abertura 

comercial e a taxa de câmbio valorizada tiveram um efeito significativo e positivo sobre o 

ganho de produtividade, o que capta os efeitos benéficos de uma maior exposição da 

economia nacional à concorrência estrangeira. Por outro lado, a taxa de juros elevada e a 

maior participação dos produtos primários na pauta de exportação afetaram a produtividade 

de maneira significativa em sentido negativo. Segundo os autores, isso reforça a hipótese de 

que o cenário macroeconômico foi parcialmente responsável pela estagnação da mudança 

estrutural na produtividade do trabalho. Já as variáveis que medem a participação do trabalho 

de baixa qualificação em serviços e a tarifa de importação média não tiveram efeito 

significativo no período. 

Torezani (2020) explora quatro diferentes metodologias para decompor a 

produtividade da indústria brasileira 1996 e 2016 e os resultados encontrados corroboram a 

literatura brasileira, isto é, a produtividade do setor industrial brasileiro teve o crescimento 
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baseado no componente intrasetorial (within) enquanto a mudança estrutural dinâmica foi 

reduzida ou negativa. 

As evidências mais atuais sobre a industrialização no Brasil mostram, dessa forma, 

que pouca coisa mudou. Furtado (1974 e 1983) considera que o modelo de 

subdesenvolvimento brasileiro refuta a tese de Lewis de que o deslocamento de recursos para 

o setor industrial criaria um sistema econômico de homogeneidade crescente, situação em que 

o nível salarial cresceria em compasso com os ganhos de produtividade média. O autor 

argumenta que entre os países que tiveram um relativo desenvolvimento a partir do processo 

de substituição de importações, como é o caso do Brasil, os aumentos de produtividade não 

foram resultados do progresso tecnológico engendrado domesticamente, mas ocorreram 

principalmente a partir do deslocamento de recursos do setor primário ou importação de bens 

de capital do exterior. A industrialização com apoio do capital externo (multinacionais) 

reforçaria a tendência de reprodução dos padrões de consumo de sociedades de nível de renda 

maior. A combinação de industrialização e aumento da concentração de renda implicou em 

insuficiência de demanda efetiva. Dessa forma, os países da periferia nunca seriam 

desenvolvidos tal qual os países do centro capitalista e a promessa de desenvolvimento seria 

apenas um simples mito, cujo objetivo é a integração desses países de maneira dependente 

através da destruição da sua cultura e da exploração tanto da sua força de trabalho quanto dos 

seus recursos minerais e ambientais. Em síntese, maiores taxas de crescimento econômico 

tenderiam a aumentar, em vez de reduzir, o subdesenvolvimento e as desigualdades sociais. 

Vilaça Jr. e Conceição (2021) reforçam a importância que o consumo conspícuo tem 

para a conformação da produção nacional. Segundo os autores, esse hábito individual e torna 

um padrão de consumo da sociedade a partir dos efeitos da emulação social. Assim, produtos 

assumem um caráter diferenciado de maior qualidade apenas por sua produção ser realizada 

no exterior, por empresas com um forte investimento para construção de uma marca 

internacional. Os empresários consideram a importação de insumos como uma forma de 

difusão tecnologia mais rápida, tornando desnecessária a realização de investimento para 

melhoria da produção nacional. Dessa maneira, a produção nacional cresce com uma absorção 

decrescente de emprego, confirmando as conclusões de Tavares (1983), o que resultaria em 

uma produtividade estagnada no longo prazo. Além disso, há um reforço da estrutura 

produtiva de produtos com vantagens comparativas estáticas. 

Fajnzyber (1990) explora com detalhes os motivos de não haver exemplos entre os 

países da América Latina de crescimento econômico e distribuição de renda ao mesmo tempo 

(el casillero vacio). O autor reforça a tese cepalina de que ausência de aumento da 

produtividade por causa da incapacidade dos países latino americanos em abrir a caja negra 

do progresso técnico. A superação do subdesenvolvimento, entretanto, seria possível através 

de um processo de substituição de importações concentrado em setores da alta tecnologia, 

com ênfase para o setor de bens de capital. 

Baseados na abordagem de paradigmas tecnológicos de Peres (2002), Arend e Fonseca 

(2012) analisam o desempenho econômico do Brasil entre 1950 e 2000 através de uma 

abordagem neoshumpteriana, isto é, com a avaliação da inserção internacional do país de 

maneira dinâmica à revolução tecnológica. Seu estudo mostra que o Brasil conseguiu se 

aproximar dos países líderes entre 1955 e 1980, contudo a estratégia baseada em apoio do 

capital externo não foi suficiente para manutenção do ritmo quando surgiu a quinta revolução 

tecnológica na década de 1980. Dessa maneira, a possibilidade de realização do catching up 

das economias periféricas dependeriam da transferência tecnológica realizada pelas 

multinacionais, o que teria menor chance de ocorrer na fase inicial de um novo paradigma 

tecnológico. 

Fagerberg (2000) encontra um padrão diferente do crescimento da produtividade após 

o surgimento do paradigma da tecnologia da informação e telecomunicações, em 1973. No 

período posterior, o componente de mudança estrutural estático (within) passou a predominar 

sobre o dinâmico (between), o que indicaria a difusão do progresso técnico para os diferentes 
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setores da economia, em vez do deslocamento da mão de obra para os setores mais dinâmicos. 

Além disso, o autor encontra diferenças de poder de mercado entre os diferentes setores da 

economia, o que contraria o modelo padrão (neoclássico) de comércio exterior. Isto é, alguns 

setores as empresas tem a capacidade de não repassar totalmente para os preços o seu 

aumento da produtividade. De qualquer maneira, os países que conseguiram aumentar a 

participação em setores mais avançados tecnologicamente, com destaque para maquinária 

elétrica, foram justamente aqueles que experimentaram maior ganho de produtividade, tais 

como Coreia do Sul, Taiwan, Cingapura e Japão. 

Amsden (2009) considera que a importância do setor manufatureiro vai além de ser 

um simples cabedal de conhecimento, pois para que um país seja bem sucedido são 

fundamentais tanto a acumulação histórica quanto a evolução institucional. Nenhuma 

economia emergiu do nada para competir com as potencias estabelecidas e a capacidade das 

suas empresas para se mover para mercados mais eficientes foi o diferencial competitivo. O 

exemplo histórico é a venda de uma patente de um tear pela Toyoda para uma empresa 

britânica antes da Segunda Guerra Mundial. Dessa maneira, o porte e a estrutura das empresas 

importam para a diversificação industrial e, consequentemente, para o desenvolvimento 

econômico. 

Novulari e Russo (2019) destacam que o ganho de produtividade que impulsiona o 

crescimento econômico ocorre em setores específicos e que estejam relacionados ao estágio 

tecnológico do país. Assim, apesar dos setores que geram crescimento econômico variarem a 

cada país, uma mudança estrutural para atividades intensivas em conhecimento é uma fonte 

de crescimento da produtividade tanto para os países desenvolvidos quando em 

desenvolvimento. No entanto, um rápido catch up poderia ser alcançado também a partir de 

elevados ganhos de produtividade em setores relacionados com produção em massa, como foi 

o caso da China. 

Aghion et al. (2021) mostram uma evidência empírica de que não há trade-off entre 

desigualdade de renda e alta sustentabilidade do crescimento, principalmente para China e 

milagres asiáticos, como Japão, Hong Kong, Coreia do Sul, Cingapura e Taiwan. Segundo os 

autores, o dinamismo, caracterizado por exportações industriais sofisticadas, inovação, 

destruição criativa e elevada competitividade, permitiria atingir um crescimento econômico 

elevado e sustentável com baixa desigualdade de renda. Dessa forma, são sugeridas políticas 

industriais que promovam a sofisticação setorial, a inovação e a difusão tecnológica, bem 

como mudanças de estrutura de mercado que fortaleçam a competição interna e externa, de 

modo a evitar que as empresas capturem o apoio estatal e que estimule a orientação das 

empresas para exportação. 

Alternativamente, Palma (2008) ressalta que a diferença de desempenho de 

crescimento da economia entre países da América Latina e do Leste da Ásia pode ser 

explicada pelas exportações. Enquanto os países da América Latina ficaram presos em na 

armadilha das vantagens comparativas tradicionais (estáticas), exportação de produtos 

primários, enquanto os países do leste asiático foram mais bem sucedidos no desenvolvimento 

baseado em produtos de maior dinamismo (crescimento acima da média) na demanda 

mundial. Este autor, baseado em Akamatsu (1962), acrescenta que a industrialização ocorreu 

como um voo de ganso (flying geese) entre os países asiáticos, em que a produção se moveu 

sequencialmente conforme cada país avançava na curva de aprendizado e o então líder da 

produção regional perdia competitividade. Dessa maneira, a capacidade de melhorar 

continuamente a pauta de exportações estaria relacionada com a capacidade do Estado 

implementar as políticas industriais e comerciais apropriadas. 

Esse movimento, contudo, não foi exclusivo para o Brasil. Os demais países 

emergentes também experimentaram situações semelhantes com a elevação dos preços das 

commodities, sobretudo a partir da entrada da China na OMC em 2001. Como mostram Kohn 

et al. (2018), as economias emergentes ficaram mais expostas aos choques de preços dos 

termos de troca, se beneficiando dos superávits com a exportação de commodities, mas 
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incorrendo em déficits em produtos manufaturados. Com isso, a volatilidade do ciclo de 

negócios ficou maior nos países emergentes, com elevado crescimento econômico quando os 

preços das commodities atingiram níveis elevados recordes e uma profunda estagnação com o 

menor aquecimento da economia mundial. 

Nesse sentido, a Unctad (2021) realizou um estudo econométrico com 206 países entre 

1995 e 2008 que encontrou que a especialização na produção e exportação de commodities 

envolvem tecnologias que oferecem menos possibilidades de novas combinações, isto é, 

menor diversificação potencial. Dessa forma, a dependência de produtos primários está 

associada com baixo crescimento da produtividade do trabalho na manufatura e menor 

capacidade de mudança estrutural. Para escapar da armadilha da dependência de commodites 

o país precisa executar políticas governamentais ativas para o fortalecimento das 

competências industriais, aquisição de capacidade tecnológica, inovação e difusão de 

tecnologia. Além disso, são recomendadas políticas fiscais contra cíclicas com a transferência 

de recursos do setor de commodities para os demais naquele momento em que os preços 

internacionais estão elevados. 

Estudos empíricos recentes demostram o impacto relevante que uma pauta de 

exportações concentrada em commodities pode ter sobre o crescimento economia do Brasil. 

Lélis et al. (2019) estimam que 1/3 da contração da atividade econômica brasileiras após 2014 

esteve associada com a queda internacional dos preços das commodities. Já Magacho e Rocha 

(2022), utilizando uma metodologia baseada na proposta dos três motores para o 

desenvolvimento brasileiro de Bielschowsky (2012), encontraram que a redução dos preços 

internacionais das commodities explica 34% da queda do produto no período posterior a 2013. 

Além disso, as reduções de investimentos em infraestrutura e construção civil explicam outro 

1/3 da redução do PIB, enquanto a redução do consumo das famílias explicaria o restante. A 

sugestão dos autores é que a demanda interna deve ser reativada através de investimentos em 

infraestrutura. 

A sustentação de episódios de crescimento por períodos grandes é fundamental para a 

convergência com os países ricos, porém não é trivial diante das crises internacionais. O 

dinamismo doméstico é um componente importante e somente pode ser alcançado com a 

expansão do mercado consumidor que, por sua vez, apenas é viável com elevação sustentada 

da renda. O aumento dos salários ocorre com o aumento da produtividade e do emprego em 

setores de maior valor agregado. Essa equação é fácil de ser descrita, mas poucos países tem 

conseguido implementa-la com sucesso nos últimos anos. Na próxima seção será descrita a 

metodologia para calcular os episódios de crescimento e analisados seus resultados para a 

aplicação para o período entre 1950 e 2018. 

2 – Episódios de Crescimento Econômico 

O Groningen Growth and Development Center database (GGDC)4 compila uma série 

de dados que permitem a comparação da economia de diversos países. Nosso maior interesse 

recai sobre os dados de PIB per capita e dos sistemas de contas nacionais que mostram a ótica 

da produção e permitem o cálculo da participação de cada setor no emprego e no valor 

adicionado, que posteriormente serão utilizados para o cálculo de concentração setorial e 

decomposição do crescimento da produtividade. Nessa seção, se analisa os dados da renda 

agregada através de uma metodologia para o cálculo da duração de episódios de crescimento. 

Szirmai e Foster-Mcgregor (2017) distinguem os episódios de crescimento (growth) e 

de quedas (slumps), sendo que este último é subdividido em contrações e recuperações. Os 

autores utilizaram os critérios a seguir: 

1. PIB per capita, t0, é superior ao do ano anterior, t-1; 

 
4 Dados disponíveis em: https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/ (versão atualizada em 

07/12/2021) e https://www.rug.nl/ggdc/structuralchange/etd/ (versão atualizada em 15/07/2021). 

https://www.rug.nl/ggdc/historicaldevelopment/maddison/
https://www.rug.nl/ggdc/structuralchange/etd/
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2. PIB per capita, t0, é superior ao do ano anterior por dois anos em sequência, t-1 e 

t-2. Ou seja, apenas um ano de crescimento não é considerado episódio de 

crescimento. Para 1951, excepcionalmente, apenas o crescimento sobre o primeiro 

ano da amostra é suficiente para caracterizar o início do período de crescimento; 

3. O episódio de crescimento termina no último ano em que o PIB per capita foi 

superior ao do ano anterior, t1 < t0. Com exceção da regra 4, a seguir; 

4. O episódio de crescimento não termina se a queda do PIB per capita não for 

menor que 1% em relação ao ano anterior e o nível do PIB per capita em t-1 é 

recuperado em t+1, isto é, se a queda foi apenas pontual, o que se denomina 

“solavanco”. Os itens 5 e 6, a seguir, são um desdobramento deste ponto.  

5. O episódio de crescimento termina se a queda do PIB per capita é superior a 1% 

em relação ao ano anterior; 

6. O episódio de crescimento também é considerado finalizado se uma queda menor 

de 1% o PIB per capita em t0, a recuperação no ano seguinte (t+1) não for 

suficiente para recuperar o nível do ano anterior (t-1). 

 

Ao se aplicar as definições acima nos dados de Maddison/ONDD para o período entre 

1950 e 2018 encontra-se 545 episódios de crescimento. A primeira constatação, conforme a 

figura 1, é que a taxa de crescimento médio tende a ser menor quanto maior a duração do 

episódio de crescimento, como esperado. Outro ponto é que são raros os casos de episódios de 

crescimento maiores que 40 anos. Dois exemplos são o Paquistão que cresceu em torno de 

2,9% ao ano em média entre 1973 e 2018 e Botswana que cresceu em média 5,9% ano entre 

1952 e 2008. Esses casos mais extremos ilustram uma limitação da metodologia, que é a 

subestimativa do tamanho dos episódios de crescimento em função dos limites da amostra. 

 

Figura 1 - Crescimento do PIB per capita e duração dos episódios de crescimento, 1950-

2018 

 
Elaboração própria com base nos dados do DDGC. 

 

Na Figura 2 está a quantidade de país que tiveram o final do seu episódio de 

crescimento por ano enquanto na Figura 3 está a duração média dos episódios de crescimento 

encerrados em cada ano. Em 2007, com o advento da crise imobiliária nos Estados Unidos, 

ocorreu o final do episódio de crescimento de 15 anos naquele país. Esta foi, inclusive, a 



 9 

duração média de outros 14 países que tiveram o final de ciclo neste ano, entre os quais Itália 

e Irlanda. No ano seguinte, a disseminação da crise resultou no fim do episódio de 

crescimento para 46 países, com uma duração média de aproximadamente 12 anos, incluindo 

Espanha, Grécia e Portugal. 

 

 

Quantidade de países e duração média dos episódios de crescimento por ano 

  

  
Elaboração própria com base nos dados do DDGC. 

 

Na figura 4 estão os anos em que o início dos episódios de crescimento tem início e, 

em geral, a retomada acontece marcadamente em um ou dois anos após o final do ciclo de 

crescimento anterior. Já a figura 5 mostra a duração média dos episódios de crescimento 

iniciados no respectivo ano. Dessa maneira, os 19 países cujo ciclo iniciado em 1959 tiveram 

aproximadamente 13 anos de crescimento do PIB per capita, em média. 

A década de 1970 foi marcada pelo colapso de Bretton Woods e pelas duas crises do 

petróleo, que representou o final do ciclo de crescimento para 19 países em 1973 e mais 22 

países em 1974. Em 1973 houve a interrupção do crescimento de 14 anos dos Estados Unidos. 

Outros países com 20 ou mais anos de crescimento também tiveram sofreram uma interrupção 

desse processo em 1973 ou 1974, tais como Reino Unido, França, Hong Kong e Japão, por 

exemplo. A retomada do crescimento ocorreu principalmente em 1976, quando 18 países 

iniciariam um período de crescimento de aproximadamente 8 anos. 

Os anos 1990 marcam o início de um período de relativo crescimento para muitos 

países, apesar das sucessivas crises financeiras que ocorreram nessa década, com destaque 

para a Crise do México em 1994, Crise da Ásia em 1997 e Crise da Rússia em 1998. Em 

1990, quatro países iniciaram um episódio de crescimento superior a 21 anos em média, sendo 

que Bangladesh e Noruega ainda não haviam encerrado seus ciclos até o final da amostra dos 

dados. Por outro lado, a crise da Ásia significou o final do episódio de crescimento para Hong 

Kong, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia e Cingapura. Para esse último país, a crise 

financeira na região resultou na interrupção de um ciclo de crescimento próximo a 7% ao ano 

em média que havia começado em 1966. 

Na Tabela 1 são mostrados os dados para os países com população maior que 120 

milhões de pessoas em 2018, mais a Coreia do Sul. Com esses critérios, os Estados Unidos 

possuíam o maior PIB per capita em 2018 e os seus principais episódios de crescimento 
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ocorreram entre 1950-1974 (era de ouro do pós-Guerra) e 1993-2008 (Grande Moderação), 

com crescimento médio anual de 2,3% e 1,9%, respectivamente. O período de 1974-1993 foi 

mais conturbado, pois, apesar da taxa de crescimento relativamente elevada, foram cinco anos 

de contração maior que 1%. O período pós crise de 2008 foi marcado por uma recuperação 

lenta, com retomada do crescimento do PIB per capita apenas a partir de 2014. Essas 

referências temporais dos Estados Unidos são importantes balizas para os demais, pois deste 

país surgiram grande parte dos ciclos tecnológicos e financeiros durante o período pesquisado. 

 

Tabela 1 – Dados selecionados para os principais países entre 1950 a 2018 

Elaboração própria com base nos dados do DDGC. 

 

O Japão também teve sua era de ouro no período pós-guerra, com um crescimento 

médio anual de 7,95% durante 21 anos. Como pode ser visto na figura 6, o Japão conseguiu 

um novo episódio de 21 anos de crescimento após 1976, mas com uma taxa de crescimento 

inferior e com final na Crise da Ásia. Desde então os períodos de crescimento têm sido 

menores e com taxa de crescimento cada vez menor. A Coreia do Sul conseguiu uma 

convergência acelerada, inclusive com o Japão que tinha uma renda per capita três vezes 

maior em 1950. A economia do país asiático demonstra uma forte resiliência diante das crises, 

pois foram verificadas contrações maiores que 1% somente em 1956, 1980 e 1998. A crise de 

2008 gerou uma queda de apenas -0,5% no PIB per capita da Coreia do Sul, não sendo 

suficiente para interromper o episódio de crescimento iniciado em 1999 e que representou um 

crescimento médio de 3% ao ano até o final da amostra, conforme a Figura 7. 

A China possui um histórico distinto dos países asiáticos, tanto que o primeiro 

episódio de crescimento sustentado ocorre apenas entre 1978 e 1988. Mas o principal período 

de crescimento começou realmente em 1991 e vai até o final da amostra com um crescimento 

médio de 5,5% ao ano, como pode ser visto na Figura 8. Se o país asiático conseguir manter 

esse ritmo, seu PIB per capita deve superar o brasileiro nos primeiros anos da década de 

2020, considerando que possuía uma renda per capita quase três vezes menor em 1950. 

O Brasil também faz parte do grupo de países que teve um crescimento relativamente 

elevado no período pós-guerra. De acordo com a figura 9, seu primeiro episódio de 

crescimento de 4,53% ao ano vai do início da amostra até 1962, ou seja, desde o segundo 

governo de Vargas até o governo JK. Um novo episódio de crescimento somente teria início 

em 1966, com uma duração e ritmo superior ao período anterior, período conhecido como 

Milagre brasileiro. Assim como a Coreia do Sul, a crise do petróleo não resultou na 

interrupção do episódio de crescimento. Na verdade, a mudança da fonte de dinamismo 

propiciada pela elevada liquidez financeira apresentaria seus resultados na década seguinte, 

conhecida como década perdida, uma vez que o PIB per capita permaneceu praticamente 

estagnado até 1992. Somente na década de 1980 houve 5 anos do total de doze contrações do 

PIB per capita brasileiro em toda amostra. A propósito, no quesito contração do PIB per 

capita apenas a Nigéria supera o Brasil, considerando os países da Tabela 1. 

1950 2018 1950-1974 1974-1993 1993-2008 2008-2018 Cresc. Contração Recup.

Estados Unidos 327.835     15.240 55.335 2,3 1,9 1,9 1,0 53 9 4

Japão 125.848     3.062    38.674 7,6 3,0 0,9 0,9 57 7 2

Coreia do Sul 51.635       998       37.928 6,1 7,6 4,1 2,3 62 4 0

Rússia 146.476     24.669 -0,5 5,4 1,4 37 11 7

México 121.656     3.510    16.494 3,4 1,5 2,4 1,1 49 10 7

Brasil 211.308     2.236    14.034 4,5 1,3 3,2 0,6 49 12 5

China 1.385.439 799       13.102 2,7 4,5 5,8 4,8 51 11 5

Indonésia 259.494     1.280    11.852 2,7 3,7 3,1 4,5 49 11 7

Índia 1.298.136 987       6.806    1,3 2,6 4,2 5,4 54 8 5

Paquistão 219.964     1.025    5.510    1,7 3,2 2,8 2,7 57 6 5

Nigéria 202.534     1.200    5.238    2,5 -0,9 5,5 2,5 29 19 19

Bangladesh 167.475     861       4.099    0,1 1,2 5,1 5,9 37 11 18

PIB per capitaPopulação 

2018

Cresc. médio anual do PIB per capita Quantidade de Anos
País
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Principais episódios de crescimento de países selecionados entre 1950-2018 

  

  
Elaboração própria com base nos dados do DDGC.  

 

O período pós estabilização da moeda em 1994 marcou o início do último episódio de 

crescimento do PIB per capita no Brasil. Apesar do crescimento médio de 2,94% ao ano e do 

resultado visível na figura 9, o ritmo do crescimento da renda nesse período não tem muitos 

entusiastas, seja por saudosismo das taxas e dos modelos econômicos do passado ou mesmo 

por uma inconstância no período. Por exemplo, nos anos de 1998, 1999 e 2010 o crescimento 

foi menor que 1% no ano e em 2014 houve um solavanco de -0,31%. Se, por um lado, houve 

uma sucessão de crises internacionais, por outro, a política monetária contracionista para 

combater a inflação resultou também em valorização do câmbio e arrefecimento da atividade 

econômica. A situação ainda piorou em 2016, quando foi verificada uma queda de 12% no 

PIB per capita em ppp. Com o crescimento menor que 1% em 2017 e 2018, o nível da renda 

ainda era inferior em aproximadamente 11% em relação ao pico alcançado em 2015. O 

advento da pandemia de Covid em 2020 fez surgir o temor de uma nova década perdida. 

Em síntese, a análise dos dados de crescimento para o período pós-Segunda Guerra 

Mundial revela a importância dos Estados Unidos para delimitar o ciclo econômico mundial, 

bem como o movimento de flying geese na Ásia e de waddling duck do Brasil, especialmente 

durante os anos 1980. O próximo passo é traçar um paralelo desses episódios de crescimento 

com a concentração da estrutura produtiva de cada país e sua tendência de aumento ou 

diminuição. Para tanto, será necessário recorrer a uma metodologia adicional que será 

abordada na próxima seção. 

3 – Desenvolvimento e Concentração Setorial 

A dinâmica da concentração setorial da economia de um país pode ser um 

determinante importante para a manutenção de episódios de crescimento e possibilitar a 

convergência com as economias líderes. Uma economia muito concentrada em setores 

voltados para exportação, por exemplo, pode ter um bom desempenho em momentos de 

bonança internacional, quando as outras economias crescem ou há uma boa condição de 

liquidez nos mercados internacionais. Porém, essa mesma economia pode ter seu episódio de 

crescimento subitamente interrompido diante das mudanças externas e a sua retomada poderá 

demorar mais tempo que o razoável para manter a estabilidade social do país. 
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Assim como Imbs e Wacziarg (2003) e Carvalho e Kupfer (2011), utiliza-se o 

coeficiente de Gini-Hirschmann (GH) como medida do grau de concentração da participação 

do emprego ou do valor adicionado5, X, dos setores do lado da oferta do PIB, i, para cada país, 

j: 

𝐺𝐻𝑗 = 100 × 𝐻𝐻𝐼
1
2⁄ = (∑ (𝑋𝑖𝑗 𝑋𝑗⁄ )

2𝑛

𝑖=1
)

1
2⁄

 

 

O GH normaliza o Índice de Hirschmann e Herfindahl (HHI) para o que o resultado 

fique entre 0 e 100. Quanto menor o indicador, menor a concentração da participação setorial. 

A análise do GH ao longo do tempo somente é possível quando a quantidade de setores, n, 

permanece inalterada. Deve-se cuidar ao comparar o GH calculado para amostras com 

agregações diferentes, de modo a se evitar o viés de agregação. 

As figuras 10 e 11 mostram a relação entre a concentração da participação no valor 

adicionado e do emprego, respectivamente, com o PIB per capita para o período entre 1990 e 

2018. Nota-se que para ambas as variáveis há uma tendência de uma redução da concentração 

com a elevação do PIB per capita, mas o valor adicionado tem um ponto de inflexão em 

aproximadamente US$ 8 mil e passa a se concentrar novamente enquanto a participação do 

emprego não apresenta uma elevação expressiva6. Nas figuras A.3 e A.4, em anexo, estão os 

comparativos dos ajustes suavizados encontrados nas figuras 10 e 11, com a respectiva 

participação da manufatura no PIB. Nota-se que a participação do valor adicionado da 

manufatura tem uma queda mais acentuada após o ponto de inflexão comparativamente a 

participação do emprego, o que revela a necessidade do aumento da participação de outros 

setores com produtividade mais elevada para sustentar um nível de PIB per capita superior a 

aproximadamente US$ 20 mil. 

 

Ajuste suavizado entre Concentração da Participação do Valor adicionado/Emprego e 

PIB per capita – 1990-2018 

Figura 10 - Valor adicionado Figura 11 – Emprego 

  
Elaboração própria com base nos dados do DDGC. Obs.: suavização de Lowess com bandwidth de J=0,75. 

 

Complementarmente, mostra-se a desagregação do crescimento da produtividade 

agregada realizada a partir da fórmula abaixo, conforme Timmer et al (2014) e proposto 

originalmente por Fabricant (1942): 

 

∆𝑃 =∑ (𝑃𝑖
𝑇 − 𝑃𝑖

0)𝑆𝑖
0

𝑖
+∑ (𝑆𝑖

𝑇 − 𝑆𝑖
0)𝑃𝑖

0

𝑖
+∑ (𝑃𝑖

𝑇 − 𝑃𝑖
0) × (𝑆𝑖

𝑇 − 𝑆𝑖
0)

𝑖
 

 
5 A participação foi calculada sobre os dados de valor adicionado em preços correntes, assim como Carvalho e 

Kupfer (2011), para controlar a diversificação passiva, aquela decorrente de mudanças nos preços. De modo 

semelhante, a participação com dados de emprego industrial capta melhor os efeitos da diversificação ativa, 

associada com mudanças nos volumes e ganhos de produtividade. 
6 As Figuras A.1 e A.2, em anexo, mostram as mesmas relações para o período entre 1960 e 1990 e o formato do 

ajuste é semelhante, apesar das diferenças de período, setores e quantidade de países entre as duas amostras. 
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onde: P é a produtividade7 (Valor adicionado/Quantidade de Empregados), S é a participação 

no emprego, i é o setor, T é o valor do último período e 0 é o valor do primeiro período. 

Dessa forma, tem-se os seguintes componentes que mostram o efeito da realocação 

dos trabalhadores na economia8: 

• Efeito within, ∑ (𝑃𝑖
𝑇 − 𝑃𝑖

0)𝑆𝑖
0

𝑖 : indica o efeito da variação do nível da 

produtividade do trabalho dentro do próprio setor; 

• Efeito between estático, ∑ (𝑆𝑖
𝑇 − 𝑆𝑖

0)𝑃𝑖
0

𝑖 : mede a contribuição da realocação 

de trabalho entre os setores, isto é, seu sinal indica o efeito sobre a 

produtividade do movimento de trabalhadores entre os setores. Seu resultado 

será positivo quando os trabalhadores se movimentam para setores com 

produtividade acima da média; 

• Efeito between dinâmico, ∑ (𝑃𝑖
𝑇 − 𝑃𝑖

0) × (𝑆𝑖
𝑇 − 𝑆𝑖

0)𝑖 : também conhecido 

como termo de interação cruzada, pois representa o efeito conjunto do 

crescimento da produtividade setorial e das mudanças na participação do 

emprego. Seu valor tende a ser maior se naqueles setores que mais ganharam 

participação também houve aumento da produtividade. 

 

Como visto na Tabela 1 e na Figura 9, a China tem-se destacado recentemente com 

uma acelerada convergência com os países de renda mais elevada, sobretudo após 1978. Para 

este país há uma forte desconcentração tanto do valor adicionado quanto do emprego, como 

esperado para os países de menor renda, conforme as Figura 12 e 13. De qualquer forma, a 

desconcentração se mostrou mais rápida no valor adicionado com uma queda muito acentuada 

até atingir o patamar de US$ 5 mil, o que aconteceu em 2002. Lembra-se que o país asiático 

estava há dez anos com crescimento consecutivo e em seguida seria considerado economia de 

mercado pela OMC. A grande marca desse episódio de crescimento da China é a queda do 

emprego na agricultura de 60,1% para 26,1% entre 1990 e 2018. Os principais setores que 

compensaram essa queda foram construção, comércio e serviços, que aumentaram de 2,1% 

para 11,8% e de 5,9% para 18,8%, respectivamente. A manufatura teve uma pequena redução 

na mão de obra empregada, de 20,9% para 19,5%, mas que foi completamente compensada 

pelo aumento de produtividade. 

 

Ajuste suavizado entre Concentração da Participação do Valor adicionado/Emprego e 

PIB per capita – 1990-2018 – China 

Figura 12 – Valor adicionado – China Figura 13 – Emprego – China 

  
Elaboração própria com base nos dados do DDGC. Obs.: suavização de Lowess com bandwidth de J=0,75. 

 

Na Figura 14, abaixo, está a decomposição do crescimento da produtividade da China 

separada por períodos de acordo com a Tabela 1, para facilitar a comparação entre os países 

 
7 Utilizou-se o valor adicionado em valores constantes, de modo que se tem o crescimento da produtividade real. 
8 Nota-se que McMillan e Rodrik (2011) e Nassif et al. (2020a) não desagregam o efeito between em estático e 

dinâmico como aqui. Para uma análise mais detalhada ver Torezani (2020). 
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ao longo do ciclo de negócios internacional. O crescimento da produtividade agregada na 

China ocorreu após o choque do petróleo e foi caracterizado pela transferência de mão de obra 

da agricultura para a indústria de transformação no período entre 1974-1993. Nos períodos 

seguintes, entre 1993-2008 e 2008-2018 o crescimento da produtividade tem um predomínio 

do componente within em função do elevado ganho de produtividade em ambos os setores ter 

ocorrido paralelamente com uma redução na participação do emprego, o que também explica 

a ausência de ganhos de produtividade dinâmica no último período. 

 

Decomposição da taxa de crescimento média anual da produtividade por país 

selecionado – 1950-2018 

  

  
Elaboração própria com base nos dados do DDGC. Obs.: para o período entre 1950 e 1993 foram utilizados 

dados da base de dados “10sd”, enquanto para o período entre 1993 e 2018 da base de dado “etd”, disponíveis a 

partir dos links da nota 4. 

 

A Coreia do Sul também apresentou um aumento da concentração do valor adicionado 

a partir dos US$ 20 mil, como esperado, conforme a Figura 18. Esse nível de renda foi obtido 

pela Coreia do Sul em 1996, um ano antes da crise financeira da região acabar com um 

episódio de crescimento iniciado em 1981, como visto anteriormente. A concentração 

aparentemente deixou de crescer após o PIB per capita atingir por volta de US$ 35 mil, o que 

ocorreu em 2014. De outra maneira, na Figura 19, a participação do emprego se 

desconcentrou até a renda atingir aproximadamente US$ 34 mil, passando a se concentrar 

desde então. A Coreia do Sul teve um aumento tão expressivo de renda que a concentração 

dos setores na sua economia já assumiu o padrão esperado para países desenvolvidos, como o 

exemplo do Japão nas Figuras A.5 e A.6, em anexo. 

Entre 1990 e 2018 houve um forte ganho de produtividade na manufatura da Coreia do 

Sul, pois a participação do valor adicionado deste setor aumentou de 19,7% para 29,2%, 

enquanto a participação do emprego passou de 26,4% para 16,8%, o que resultou em aumento 

de produtividade dentro do setor como mostra a Figura 15. O setor agrícola também liberou 

uma boa parte da mão de obra, uma vez que a sua participação no emprego caiu de 16,6% 



 15 

para 5% do total no mesmo período. Os setores que absorveram mão de obra nesse período 

foram os de serviços de governamentais, cuja participação no emprego passou de 9,5% para 

18,7%, e serviços para negócios, em que a participação aumentou 3,1% para 12,1%. A 

participação no valor adicionado desse último setor também aumentou no período, de 6,2% 

para 13,8%, e ajuda a explicar a desconcentração verificada no indicador para economia como 

um todo, inclusive sua estabilidade quando a renda per capita ultrapassa os US$ 35 mil. 

 

Ajuste suavizado entre Concentração da Participação do Valor adicionado/Emprego e 

PIB per capita – 1990-2018 – Coreia do Sul 

Figura 18 – Valor adicionado – Coreia do Sul Figura 19 – Emprego – Coreia do Sul 

  
Elaboração própria com base nos dados do DDGC. Obs.: suavização de Lowess com bandwidth de J=0,75. 

 

A concentração setorial do valor adicionado no Brasil entre 1990 e 2018 apresenta um 

padrão diferente dos demais países vistos anteriormente. Há uma desconcentração até a renda 

atingir US$ 10 mil, o que ocorre em 2002, e ela passa a se concentrar novamente durante esse 

episódio de crescimento, como pode ser visto na figura 20. Já a concentração do emprego, 

diferentemente, apresenta uma tendência constante de queda à medida que a renda aumenta, 

conforme a figura 21. 

 

Ajuste suavizado entre Concentração da Participação do Valor adicionado/Emprego e 

PIB per capita – 1990-2018 

Figura 20 – Valor adicionado – Brasil Figura 21 – Emprego – Brasil 

  
Elaboração própria com base nos dados do DDGC. Obs.: suavização de Lowess com bandwidth de J=0,75. 

 

O setor agrícola no Brasil reduziu a quantidade de pessoal empregado, de 22,2% para 

10,2% entre 1990 e 2018, e o aumento de produtividade resultou em elevação na participação 

no valor adicionado de 4,6% para 5,2% no mesmo período. Na manufatura também houve 

uma queda da participação no emprego de 14,2% para 10,5%, mas a participação do valor 

adicionado caiu de 16,4% para 11,4% no mesmo período. Essa queda da participação do 

emprego na manufatura no Brasil está relacionada com o baixo ganho de produtividade 

verificado desde 1974, como mostra a Figura 17. Para comparação, países como China 
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(19,5% em 2018) e da Coreia do Sul (26,4% em 1990) tinha uma participação do emprego 

industrial muito superior ao Brasil quando o PIB per capita estava em torno de US$ 14 mil. 

A mão de obra que no passado era empregada na agricultura e manufatura se moveu 

para o setor de comércio e serviços, que apresentaram um aumento na participação no 

emprego de 16,1% para 22,3%, entre 1990 e 2018, enquanto o setor de serviços 

governamentais aumentou de 13,2% para 16,8%. A baixa produtividade desses setores 

contribui para o baixo dinamismo verificado no agregado, principalmente após 2008, quando 

a média anual de crescimento foi menor que 1%. Mais que isso, entre 2008 e 2018 a 

produtividade aumentou em apenas quatro dos doze setores (agropecuária, extração de 

minérios, serviços imobiliários e utilidades públicas), que representavam apenas 11,8% do 

total de emprego do país no último ano. 

Nessa seção, a diferença de comportamento da concentração setorial no Brasil nos traz 

importantes pistas para o entendimento das dificuldades do Brasil em manter os episódios de 

crescimento, principalmente no período posterior a 1980. A tendência, não constante, de 

concentração do valor adicionado geralmente é verificada para países com renda mais 

elevada, como são os casos do Japão e da Coreia do Sul. Países de renda média geralmente 

tem uma desconcentração, como acontece atualmente na China, pois à medida que a 

economia se expande com rapidez há o deslocamento da produção para setores com maior 

valor agregado. Essa concentração se acentua no final do último episódio de crescimento do 

país e pode estar relacionada com a demora em recuperar o nível de renda anterior e implica 

em uma dificuldade adicional diante da crise mundial provocada pelo Corona Vírus em 2020, 

principalmente enquanto o crescimento doméstico for dependente da demanda externa de 

setores com baixa geração de empregos e encadeamentos com a economia nacional. 

4 – Considerações finais 

O processo de substituição de importações teve sucesso em gerar crescimento 

econômico no Brasil, porém também resultou em concentração de renda. A expansão da 

produção nacional ficou limitada a uma população consumidora muito reduzida, o que levou 

Furtado a tese de mito do desenvolvimento econômico, condição impossível de ser alcançada 

pela maior parte dos países. A importação de padrões de consumo e modos de produção 

ajudam a explicar o baixo desenvolvimento tecnológico no país e se refletem em um ganha 

minúsculo da produtividade nos últimos anos. 

A análise dos episódios de duração do crescimento econômico é importante para um 

comparativo com o desempenho de outros países. A economia dos Estados Unidos apresenta 

uma delimitação temporal interessante para análise dos demais países. Conseguir manter um 

episódio de crescimento mesmo em momentos de crise internacional parece ser a chave para o 

processo de convergência com as economias líderes. Nesse quesito se destacam Japão, Coreia 

do Sul e, mais recentemente, a China. Entender a estratégia econômica e institucional desses 

países é importante para pensar em soluções para o Brasil. As experiências dos países 

asiáticos devem ser tomadas com cuidado, pois a expansão econômica da região gerou um 

componente de demanda por produtos industrializados que não está disponível para o Brasil 

em escala comparável. Logo, uma simples emulação dos outros países tende ao fracasso. 

O Brasil conseguiu em alguns momentos manter o crescimento econômico em 

situações de crise internacional, mas a insustentabilidade do crescimento forçado deixou 

consequências não tão simples de se superar. O aumento da participação do emprego na 

indústria manufatureira é um elemento chave e parece imprescindível até que a renda per 

capita atinja aproximadamente US$ 20 mil (em valores de 2015), nível acima do qual a 

economia brasileira se encontra estagnada desde 2015. A elevação da produtividade também é 

imperativa, sobretudo em função da concorrência dos países asiáticos nos principais destinos 

das exportações brasileiras. 

A análise da concentração setorial dos países que tiveram um crescimento econômico 

consistente ajuda a entender a importância de concentração da produção em setores com 
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produtividade acima da média do país e uma retomada da desconcentração a partir de um 

nível de renda elevado. Sugere-se um aprofundamento na análise para entender os impactos 

sobre a estrutura produtiva do país de políticas macroeconômicas, tais como juros, taxa de 

câmbio, abertura financeira e comercial. A importância de interação de elementos como 

capital humano, estoque de capital, número de patentes e gasto em P&D podem revelar uma 

dinâmica interessante com relação aos episódios de crescimento. Outro campo de pesquisa 

relacionado é a hipótese de desindustrialização precoce, inclusive as limitações das políticas 

que podem ser adotadas. 

A percepção de que poucos países conseguem manter um ritmo de crescimento 

elevado durante muito tempo reforça o entendimento de Celso Furtado de que o 

desenvolvimento econômico é um mito, pelo menos enquanto as bases institucionais nas 

quais o subdesenvolvimento se reforça estiverem ativas. As experiências de crescimento 

recente devem ser encaradas como esperança de mudança e como uma alternativa viável à 

especialização da produção em setores com vantagens comparativas estáticas, pouco geradora 

de empregos e baixa difusão tecnológica. É fundamental que as necessidades domésticas 

sejam atacadas com soluções demandadas e desenvolvidas internamente, baseadas na 

distribuição de renda para expansão sustentável do mercado consumidor. 
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Anexos 

 

Ajuste suavizado entre Concentração da Participação do Valor adicionado/Emprego e 

PIB per capita – 1960-1990 

Figura A.1 - Valor adicionado Figura A.2 – Emprego 

  
Elaboração própria com base nos dados do DDGC. Obs.: suavização de Lowess com bandwidth de J=0,75. 

 

Comparação entre ajustes suavizados da Concentração do Valor Adicionado/Emprego e 

da Participação da manufatura no Valor Adicionado/Emprego em relação ao PIB per 

capita – 1990-2018 

Figura A.3 – Valor Adicionado Figura A.4 – Emprego 

  
Elaboração própria com base nos dados do DDGC. Obs.: suavização de Lowess com bandwidth de J=0,75. 

 

Ajuste suavizado entre Concentração da Participação do Valor adicionado/Emprego e 

PIB per capita – 1990-2018 – Japão 

Figura A.5 – Valor adicionado – Japão Figura A.6 – Emprego – Japão 

  
Elaboração própria com base nos dados do DDGC. Obs.: suavização de Lowess com bandwidth de J=0,75. 

 

 

  


