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Resumo: A literatura tradicional destaca o papel da indústria para o crescimento. Esse setor, ao operar com 

retornos crescentes, determina ganhos de escala estáticos e dinâmicos na economia. Recentemente, um 

número crescente de estudos tem sugerido que o aumento da participação do setor de serviços modernos 

(serviços industriais) também contribui significativamente para a inovação, a produtividade e a elevação 

do produto. O objetivo deste artigo é resgatar as teorias do crescimento à luz da emergência do setor de 

serviços e discutir aspectos de uma agenda de pesquisa que inclua este setor como um dos temas a ser 

investigado. Para reforçar o argumento, um modelo GMM é aplicado para uma amostra de cinquenta e um 

(51) países entre 1990 e 2018 para verificar a importância dos serviços modernos para o desempenho da 

indústria. Uma variável de interação é utilizada para testar se a simbiose (indústria e serviços) é a chave 

para o crescimento econômico. Os resultados mostram a relevância do setor de serviços. Por fim, sugerimos 

possíveis linhas de pesquisa a serem desenvolvidas.  
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Abstract: Traditional literature highlights the role of industry for growth. This sector, by operating with 

increasing returns, determines static and dynamic scale gains in the economy. Recently, an increasing 

number of studies have suggested that the increased participation of the modern services sector (industrial 

services) also contributes significantly to innovation, productivity and product uplift. The main of this paper 

is to rescue the theories of growth in the light of the emergence of the service sector and to discuss aspects 

of a research agenda that includes this sector as one of the themes to be investigated. To reinforce the 

argument, a GMM model is applied to a sample of fifty-one (51) countries between 1990 and 2018 to verify 

the importance of modern services for the performance of the industry. An interaction variable is used to 

test whether symbiosis (industry and services) is the key to economic growth. The results show the 

relevance of the service sector, and finally, three possible lines of research to be developed are presented. 
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1. Introdução 

 

A mudança estrutural é um dos temas centrais na literatura sobre crescimento e desenvolvimento 

econômico. Admite-se que realocações setoriais do fator trabalho e capital podem promover o aumento do 

investimento e da produtividade média da economia. Em outros termos, considera-se a existência de 

características intrínsecas aos setores que determinam, para diferentes composições da estrutura produtiva, 

distintas taxas de crescimento.  

Nesse sentido, a literatura tradicional destaca o papel do setor industrial. Esse setor, ao operar com 

retornos crescentes, determina ganhos de escala estáticos e dinâmicos na economia. Portanto, o 

desenvolvimento desse segmento tem importantes implicações nas taxas de crescimento econômico. 

Recentemente, um número crescente de estudos tem sugerido que o aumento da participação do 

setor de serviços modernos1 (serviços industriais) também contribui significativamente para a inovação, a 

produtividade e a elevação do produto. Logo, seja por ele próprio ou por sua interação com o setor 

industrial, o setor de serviços tem se mostrado um importante indutor da atividade econômica. 

Esse debate ganha destaque em meio ao processo de desindustrialização que se iniciou nos países 

desenvolvidos a partir da década de 1970. As economias avançadas têm perdido participação da indústria 

no emprego e no Produto Interno Bruto - PIB, ao mesmo tempo em que cresce consideravelmente a 

participação do setor de serviços. As evidências mostram que isso tem gerado uma nova dinâmica 

produtiva.  

Esse processo também tem ocorrido nos países subdesenvolvidos, embora enseje características 

fundamentalmente diferentes. Em especial, na AL, o que se observa é a formação de um setor de serviços 

frágil e com baixa competitividade internacional. 

Nesse contexto, a análise pormenorizada de todo esse processo de reconfiguração produtiva e suas 

implicações sobre as trajetórias de expansão do produto requer especial atenção, sobretudo quando se 

considera a possibilidade de emergência de novos padrões/drives de crescimento neste processo. Ademais, 

a elaboração de políticas industriais e políticas macroeconômicas devem levar em consideração que o atual 

contexto é diferente daquele que outrora caracterizou-se pela preponderância da indústria na geração da 

renda nacional. Ou seja, existe uma ampla agenda de pesquisa a ser explorada. 

O objetivo deste artigo é resgatar as teorias do crescimento à luz da emergência do setor de serviços 

e discutir aspectos de uma agenda de pesquisa que inclua este setor como um dos temas a ser investigado. 

No nosso entendimento, as análises teóricas existentes em relação ao papel desse setor sobre o crescimento 

carecem de maior fundamentação teórica, enquanto os trabalhos empíricos são ainda incipientes. Ademais, 

como argumenta Miles (2005), apesar do crescimento quantitativo e qualitativo deste setor, ainda não existe 

uma política econômica específica que contemple as atividades de serviços em uma ampla gama de países. 

Para cumprir com o objetivo, inicialmente, a análise resgata a tradição estruturalista e mostra como 

essa abordagem é, no nosso entendimento, o ponto de partida adequado para se inserir tal discussão. Mais 

especificamente, argumentamos que ao enfatizar a importância da estrutura produtiva e de um espaço 

produtivo integrado e internacionalmente estruturado, o estruturalismo contribui significativamente para a 

compreensão dos limites e alcances do desenvolvimento dos países periféricos.  

Não obstante, considerando os propósitos desse trabalho, vamos argumentar a pertinência de uma 

análise mais aprofundada sobre o papel do setor de serviços dentro desse arcabouço teórico. Em seguida, 

apresentam-se evidências empíricas que buscam dar sustentação a argumentação acerca da importância 

crescente do setor de serviços. Para tanto, calculamos os índices de ligação setorial para frente e para trás 

e identificamos quais desses setores são chaves para países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Entendemos que essas novas evidências dão robustez a análise realizada e contribuem para o 

desenvolvimento do tema. 

                                                           
1 Por serviços modernos estamos considerando a classificação baseada na OCDE estrutura ISIC Rev. 3 (telecomunicações, 

intermediação financeira, atividades imobiliárias comerciais, aluguel de máquinas e equipamentos, TI e atividades correlatas, 

P&D e outras atividades comerciais). A classificação OCDE e outros critérios de classificação podem ser consultados em: 

Machado et. al., (2015). 
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Este estudo está dividido em quatro seções, além desta introdução. Na seção dois regata-se as teorias 

do desenvolvimento. Na seção três analisa-se o papel do setor de serviços no crescimento econômico. Na 

seção quatro apresentamos os resultados econométricos. Por fim, na seção cinco apresentamos as 

considerações finais e os elementos de uma agenda de pesquisa.  

 

2. Mudança estrutural, indústria e crescimento econômico   

 

A preocupação com as implicações do processo de alteração proporcional das atividades 

econômicas foi alvo de investigação desde a Riqueza das Nações. Conforme argumenta Smith (1976 

[1776]), as alterações dos componentes do sistema econômico, ao longo do tempo, direcionam-se 

naturalmente primeiro na agricultura, em seguida nas manufaturas, e por fim, no comércio exterior.  

Essa sequência mostra os graus de evolução produtiva, sendo que a manufatura é capaz de acelerar 

a divisão do trabalho, aumentar o ritmo da produção e ampliar a capacidade de investimento na economia. 

O comércio exterior, que à época aludia somente ao o que hoje chamamos de setor de serviços de 

distribuição (transportes e comércio), é uma etapa posterior que garante a consolidação e a difusão das 

mercadorias em vários tipos de mercados ao redor do mundo2.  

A questão mais importante é a constatação da indústria como o setor central na diferenciação 

econômica entre os países. Isso foi corroborado, mais tarde, por Kuznets (1957; 1973) ao argumentar que 

as alterações setoriais do fator trabalho e dos fatores de produção, promovem o aumento do investimento e 

da produtividade, de modo que, a indústria passa a ser o principal setor gerador de renda nos países que 

alcançaram níveis elevados de desenvolvimento econômico. 

As leis de Kaldor (1966) são o exemplo representativo do esforço teórico de identificar não somente 

o papel da manufatura para o crescimento econômico (primeira lei), como sua importância para o aumento 

da produtividade na própria indústria (segunda lei ou lei de Kaldor-Verdoorn) e nos demais setores da 

economia (terceira lei) em decorrência dos retornos crescentes de escala. Ademais, a manufatura também 

é responsável por amenizar a restrição externa, devido a maior elasticidade renda da demanda por bens 

industriais em relação aos produtos primários (Thirlwall, 1983; Maccombie; Thirwall 1994)   

De todo modo, a extensa literatura também dedica atenção para as políticas econômicas necessárias 

para incentivar esse setor. Esse é o caso da teoria estruturalista anglo-saxônica, onde destacam-se autores 

como Paul Rosenstein-Rodan, Nurkse, Lewis, Hirschman e Myrdal, cujos estudos partem do princípio de 

que o desenvolvimento econômico é um processo natural que pode ser atingido através da industrialização.  

Basicamente, esses autores pautaram questões relacionadas à deficiência de estrutura produtiva e 

elencaram as medidas necessárias para gerar uma escala mínima de capital através de investimentos 

coordenados, como é o caso do Big Push (Rosenstein-Rodan, 1943; Nurkse, 1953). Foram também 

analisadas as formas de organização produtiva e as etapas minimamente necessárias para que o 

desenvolvimento econômico ocorra com sucesso (Rostow, 1956). Especial atenção foi dedicada à transição 

do fator trabalho do setor tradicional para o moderno, e as implicações para o processo de acumulação e 

reinversão do capital como se constata em Lewis (1954).  

Ademais, questões relacionadas ao perfil industrial, a interrelação setorial e a identificação das 

atividades produtivas chaves a serem estimuladas também foram alvo de preocupação (Hirschman, 1958). 

Afinal, os teóricos do desenvolvimento perceberam que não bastava industrializar, mas sim incentivar 

investimentos em setores manufatureiros específicos, cujo efeito em termos de demanda, sejam 

significativos para induzir o adensamento produtivo geral da economia.  

Finalmente, através dos conceitos de “causação circular cumulativa”, corroborou-se que a indústria 

é o locus operativo em que a expansão econômica de determinadas regiões se sustenta e influencia 

sistemicamente o crescimento econômico (Myrdal, 1957). A indústria induz a integração setorial e articula 

demanda, investimento e produção para ampliar a renda sistemicamente entre as regiões. 

Da mesma forma, o estruturalismo latino americano radicado na Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe – CEPAL e desenvolvido por Raul Presbich, Anibal Pinto, Celson Furtado, 

                                                           
2 Ricardo (1996 [1817]) e Say (1983 [1803]) mostrariam posteriormente que os serviços de transporte e comércio contribuem 

para o crescimento, mas apenas marginalmente.  
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Fernando Fajnzylber e Osvaldo Sunkel, entre outros, dedicaram atenção à industrialização. Estes autores 

analisam o comércio internacional entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos e identificaram dois 

polos denominados de “centro” e “periferia”.  

Os países centrais são caraterizados por apresentarem estrutura industrial homogênea e liderança na 

produção e disseminação tecnológica. Os países periféricos sofrem de descontinuidades na estrutura 

produtiva, baixo índice de capital por trabalhador, especialização produtiva e deficiências na condução do 

desenvolvimento tecnológico.  A solução para os problemas da América Latina estaria no estímulo à 

industrialização e endogeneização do progresso técnico (Prebisch; Cabañas, 1949; Furtado, 1961; 

Fajnzylber, 1983).  

Até mesmo a corrente teórica mais moderna do estruturalismo, denominada de Macroeconomia 

Estruturalista do Desenvolvimento - MED, também concentra estudos no setor industrial. Esta vertente 

teórica resgata parte das teses do estruturalismo latino americano e coloca a taxa real de câmbio como 

instrumento central da política econômica (Bresser-Pereira, 2010; Bresser-Pereira; Gala, 2010; Marconi; 

Rocha, 2011; Bresser-Pereira et. al., 2016). A taxa real de câmbio3 é considerada variável chave do 

crescimento econômico de longo prazo, pois afeta as estruturas produtivas, a inserção internacional e a 

complexidade econômica (Missio et al., 2017; Missio et al., 2015; Gabriel; Missio, 2018; Gabriel et. al., 

2020). 

Em síntese, o breve panorama das teorias do crescimento mostra que a evolução teórica sempre 

esteve ancorada no papel da indústria para o crescimento econômico. De fato, as condições estruturais das 

economias ao redor do mundo, à época, tornavam impossível assumir que o setor de serviços tivesse 

relevância nas agendas de pesquisas e na formulação de políticas econômicas. No caso dos países latino 

americanos, imersos em debilidades estruturais básicas, o setor de serviços não seria capaz de capturar os 

frutos do progresso técnico e propiciar inserção de amplas parcelas de trabalhadores no mercado de 

trabalho.  

O ponto central a se destacar nessa seção é que existem oportunidades de investigação relevantes 

para o tema dos serviços modernos. Isto é, seja do ponto de vista dos estudos sobre a produtividade, a 

agregação de valor, a inovação, a política de desenvolvimento produtivo e as políticas macroeconômicas, 

a agenda de pesquisa está em aberto. As novas formas de organização produtiva que emergem, 

principalmente a partir do início do século XXI, abrem espaço para contribuições nas diversas abordagens 

teóricas supracitadas. Para melhor entendimento sobre essa questão apresentamos brevemente a literatura 

de serviços na próxima seção. 

 

3. O setor de serviços e o seu papel no crescimento 

Segundo a abordagem convencional, o setor de serviços sempre foi considerado residual, por 

agregar todas as atividades que não pertenciam a agricultura e nem a indústria. Baumol (1967) associou a 

doença de custos a este setor, na medida em que o seu crescimento implicaria em redução da produtividade 

total da economia, devido à substituição do setor dinâmico (indústria) por um setor menos dinâmico 

(serviços). 

Recentemente, o papel desse setor no crescimento tem ganhado espaço no debate econômico. Antes 

de avançarmos nessa discussão é preciso esclarecer certa ambiguidade presente na literatura. 

Argumentamos que o setor de serviços modernos tem papel autônomo, no sentido de que eles agregam 

valor em si à economia, ao mesmo tempo em que estão correlacionados a outros setores e, portanto, geram 

valor agregado em conjunto com esses outros setores.  

Isso nem sempre está claro na literatura. Como esse tema faz parte de uma agenda de pesquisa 

recente, muitas vezes o entendimento se resume a pensar que os serviços ganham importância porque a 

indústria passou apenas a demandar serviços complexos. Ela continuaria sendo o motor, mas agora 

expandindo seu alcance para impactar também os serviços. Embora essa seja a interpretação mais explorada 

                                                           
3 Segundo Barbosa (2017), pode-se considerar que: i) não existe um modelo único para os determinantes da taxa real de câmbio 

de longo prazo; ii) as variáveis que a determinam são diferentes entre grupos de países avançados e os DECs (Developing and 

Emerging Countries); iii) e mesmo considerando se apenas o segundo grupo, podem existir diferenças entre os países asiáticos 

e os latino-americanos. 
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na literatura (como demostrado a seguir), argumentamos que ela é incompleta, pois capta apenas uma parte 

do processo de mudança estrutural, daí a necessidade de se avançar nesta agenda. 

Estudos recentes apontam que parte dos ganhos de produtividade obtidos pela indústria a partir da 

década de 1970 são explicados pelo surgimento de serviços modernos, principalmente aqueles decorrentes 

das novas Tecnologias da Informação e  Comunicação - TICs4. A evolução do setor de serviços nas últimas 

décadas fez com que Oulton (2001) questionasse a hipótese de “doenças de custos”, argumentando que 

esse fenômeno somente ocorre se o crescimento da produtividade na indústria implicar em aumento da 

participação de serviços finais no valor adicionado. A literatura de Serviços Intensivos em Conhecimento 

- KIBS mostra que estes fornecem conhecimento para a indústria e contribuem para a geração de inovações 

no setor industrial5. 

Ademais, os serviços modernos contribuem positivamente para o valor adicionado do produto 

industrial e para a produtividade da indústria6. Autores como Castellacci (2008), Arbache, (2014; 2015; 

2016), Arbache et. al., (2016) e Cadestin e Miroudot (2020) analisaram a interação entre os serviços e a 

indústria e constataram que, principalmente para os produtos tecnologicamente mais avançados, a 

quantidade de serviços incorporados no seu valor final tem sido cada vez maior. Desta forma, entende-se 

que a atual etapa do processo produtivo é caracterizada pela venda de produtos em “pacotes” que 

incorporam simbioticamente produção física e serviços, demonstrando que a demanda em todos os setores 

industriais por serviços modernos tem se ampliado (Lesher; Nordås, 2006; Arbache, 2015).  

Nesse sentido, discutiremos aspectos relevantes associados ao setor de serviços que contribuem para 

sistematizar e sugerir linhas gerais de pesquisa sobre o tema. Para melhor organização da proposta 

organizaremos a análise em torno de três mecanismos pelas quais o processo de mudança estrutural pode 

ocorrer, sendo eles: 1) mudanças no emprego e na renda; 2) mudanças nas ligações de insumo-produto, 3) 

formação de capital fixo e; 4) mudanças nas vantagens comparativas via comércio internacional7. 

 

3.1. Desindustrialização e a emergência do setor de serviços: uma nova etapa da mudança estrutural  

 

O fenômeno da desindustrialização é chave para entender a inflexão da dinâmica econômica 

internacional e a oportunidade para novos estudos sobre desenvolvimento e crescimento econômico. Essa 

nova etapa da mudança estrutural requer avançar para além da interpretação teórica convencional que 

coloca a indústria como o único centro dinâmico do crescimento. Isso não significa negar o papel da 

indústria enquanto motor do crescimento, mas implica reconhecer que outros setores têm novos papéis no 

mundo atual.  

Nesse caso, destaca-se a proeminência do setor de serviços modernos que, por um lado, evoluiu e 

passou a ter dinâmica própria e, por outro, integrou-se mais propriamente ao setor industrial, passando a 

contribuir significativamente para o crescimento e para a produtividade geral da economia. Em outras 

palavras, os serviços são um componente autônomo do crescimento (importância absoluta), ao mesmo 

tempo em que está intimamente ligado à indústria (importância relativa). 

Para entender essa simbiose entre o setor industrial e o setor de serviços precisamos caracterizar os 

processos de transformação que ocorreram, sobretudo no primeiro desses setores, a partir de 1970. Os 

principais estudos sobre estrutura produtiva apresentam evidências de que a partir dessa década os países 

desenvolvidos começaram a sofrer perda sistemática da participação da indústria no PIB, ou ainda, perda 

de participação do emprego industrial em relação ao emprego total (Rowthorn; Ramaswany, 1997;1999; 

Tregenna, 2009). Esse fenômeno, quando associado a perda de importância do setor industrial enquanto 

fonte geradora de empregos e e/ou de valor adicionado de uma economia, dá origem ao fenômeno da 

desindustrialização (Oreiro; Feijo, 2010). 

A trajetória de perda de participação do emprego manufatureiro ocorre praticamente em todas as 

regiões do mundo, salvo exceção nas regiões asiáticas (Tabela 1). Isso mostra a estratégia de alguns países 

da Ásia, especialmente China, Coreia do Sul, Singapura, Vietnã e Bangladesh, de fomentar a 

                                                           
4 Aboal; Tacsir (2018); Vu (2013); Lodefalk (2014). 
5 Miles (2008); Muller; Zenker (2001); Miozzo; Soete (2001); Hertog (2000). 
6 Giovanini et. al., (2020); Giovanini; Arend (2017); Di meglio, (2016); Dasgupta; Singh (2007). 
7 Para mais detalhes sobre essa forma de sistematização ver Neuss (2019). 
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industrialização através de políticas industrial e macroeconômica favoráveis ao desenvolvimento 

econômico nacional. 

Durante o processo de desindustrialização nos países avançados, a Ásia em desenvolvimento 

(especialmente a China) engendrou um processo de desenvolvimento econômico que se aproveitou desse 

deslocamento da produção de manufaturas para alavancar seu desenvolvimento industrial, que começou 

por etapas mais simples até as etapas mais complexas. Essas últimas envolveram parcerias entre o capital 

estrangeiro e o capital nacional privado e/ou estatal (Sarti; Hiratuka, 2011).  

Por outro lado, a AL manteve a trajetória de deterioração de seu tecido industrial. Esse processo se 

verifica a partir de meados da década de 1980, em um contexto marcado por taxas de crescimento global 

baixas, permeadas por crises fiscais, recessões e pela deterioração da capacidade de intervenção do Estado, 

levando à queda da capacidade de acumulação capitalista na região (Lopez; Cobo, 2008; Ocampo, 2008). 

 

Tabela 1: Participação do empego manufatureiro, 1991-2019 

Regiões 1991 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2014 2015 - 2019 

África -0,64 -0,98 -1,27 -0,94 -0,12 0,18 

Américas -0,69 -0,88 -1,53 -1,72 -0,49 -0,95 

América Latina e Caribe -0,86 -0,65 -0,31 -1,25 -0,69 -1,04 

Estados Unidos -0,41 -1,37 -3,49 -2,41 -0,04 -0,76 

Ásia e Pacífico 0,35 -0,55 -0,38 0,72 0,50 -0,44 

Ásia Oriental 0,56 -0,61 -0,90 1,63 -0,01 -1,00 

Sudeste Asiático 2,60 0,37 0,26 -0,45 1,22 1,17 

Sul da Ásia -0,89 0,03 1,46 -0,56 1,84 0,34 

Ásia Central -1,18 -1,24 -0,53 0,10 0,12 1,50 

Ásia Ocidental 0,94 0,71 1,95 -1,71 0,53 -0,48 

Europa e Ásia Central -1,80 -1,36 -1,03 -2,54 -0,36 -0,08 

União Europeia* -1,74 -1,03 -1,32 -2,64 -0,26 -0,19 

Estados Árabes 0,27 -0,51 -0,47 -0,23 -0,96 -0,86 

Mundo -0,41 -0,85 -0,78 -0,29 0,12 -0,53 

Fonte: OIT. *Nota: 28 países  

 

As tabelas 2 e 3 mostram a evolução do segmento de serviços intermediários/produtivos e 

tradicionais, respectivamente. As regiões que apresentaram desempenho mais significativo no primeiro 

segmento foram Ásia, Europa e os EUA. Essa análise sugere que esses centros dinâmicos (emergentes e 

tradicionais) empreenderam esforços para se adaptar às novas formas de produção. Os países asiáticos têm 

efetuado esforços na tentativa de combinar indústria e serviços simbioticamente.  

 

Tabela 2: Participação do emprego em serviços intermediários 

Regiões 1991 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2014 2015 - 2019 

África 0,61 1,37 1,04 2,36 1,82 1,32 

Américas 0,42 0,57 0,14 0,72 0,78 0,53 

América Latina e Caribe 1,52 0,85 1,60 2,11 1,47 0,36 

Estados Unidos 0,14 0,39 -0,14 0,26 0,36 0,67 

Ásia e Pacífico 1,95 2,30 2,78 2,34 3,35 2,60 

Ásia Oriental 2,38 1,84 2,68 2,79 4,13 3,11 

Sudeste Asiático 1,64 2,71 3,47 1,56 2,32 2,16 

Sul da Ásia 1,57 2,93 2,72 2,09 2,92 2,26 

Ásia Central -0,28 -0,10 1,53 3,05 2,05 1,39 

Ásia Ocidental 1,75 0,93 3,53 3,39 2,40 -0,08 

Europa e Ásia Central 0,42 0,97 2,19 2,35 1,04 0,58 

União Europeia* 0,52 1,55 1,32 2,48 0,85 0,64 

Estados Árabes 0,28 0,41 2,03 3,19 1,67 1,67 

Mundo 0,76 1,28 1,72 1,88 2,05 1,53 

Fonte: OIT. *Nota: 28 países. 
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Tabela 3 Participação do emprego em serviços intermediários 

Regiões 1991 - 1994 1995 - 1999 2000 - 2004 2005 - 2009 2010 - 2014 2015 - 2019 

África 0,43 0,91 0,57 1,10 0,87 0,44 

Américas 0,18 0,41 0,39 0,54 0,22 0,04 

América Latina e Caribe 0,32 0,59 0,07 0,79 0,54 0,12 

Estados Unidos 0,11 0,31 1,00 0,36 -0,25 -0,09 

Ásia e Pacífico 2,17 1,25 1,64 1,95 2,00 1,13 

Ásia Oriental 3,06 1,35 1,83 1,95 2,48 1,05 

Sudeste Asiático 1,96 1,12 1,73 1,55 1,53 1,33 

Sul da Ásia 0,66 1,33 1,47 2,25 1,52 1,35 

Ásia Central -0,21 0,80 1,93 1,24 1,10 0,51 

Ásia Ocidental 1,22 0,50 1,95 0,29 0,80 0,93 

Europa e Ásia Central 0,52 0,67 1,07 0,68 0,11 0,14 

União Europeia* 0,64 0,34 0,66 0,59 -0,09 0,04 

Estados Árabes -0,14 0,84 0,98 0,60 0,09 0,18 

Mundo 1,06 0,87 1,14 1,33 1,19 0,65 

Fonte: OIT. *Nota: 28 países 

 

Essa simbiose pode ser a chave para entender o crescimento econômico da Ásia ao longo das últimas 

décadas. Mais que apenas criar um ambiente institucional propício, tais como financiamento público, 

governança estatal e política econômica favorável, os asiáticos conseguiram criar spillovers produtivos que 

contemplam a capacidade produtiva física da manufatura com a criatividade dos softwares embarcados. 

Essa estratégia pode explicar as taxas elevadas de crescimento do emprego nos serviços da região em 

contraposição ao resto do mundo. 

A AL e a África, por outro lado, destacam-se por apresentar taxas de crescimento reduzidas e que 

não se sustentaram a partir de meados dos anos 2000, especialmente para o setor de serviços modernos / 

produtivos. Do ponto de vista do crescimento econômico da região, o fraco desempenho desse setor na AL 

afeta o desempenho econômico geral de longo prazo e limita a capacidade competitiva da região. Esse 

argumento encontra respaldo na literatura emergente sobre o tema.  

 

3.2. Índice de ligação para o setor de serviços modernos e de distribuição8 

 

Hirschman (1958) argumentou que as atividades produtivas com índice de ligação para frente e para 

trás elevados (maior que 1) são capazes de acelerar o processo de industrialização dos países. Logo, através 

do investimento em atividades chave, dentre os quais os setores de bens intermediários, os países atrasados 

poderiam atingir taxas de crescimento elevadas. Para investigar essa hipótese calculamos os índices de 

ligação para frente e para trás e a identificação dos setores chaves para países desenvolvidos e em 

desenvolvimento9. 

Os resultados da tabela 4 mostram que o setor de serviços modernos apresenta índice de ligação 

para frente maior que um para a maioria dos países da amostra. Isso significa não somente que a produção 

do setor de serviços modernos aumenta acima da média, em decorrência de uma variação na demanda final, 

mas que os serviços sofisticados se destacam como fornecedores de insumos para a economia. Isso reforça 

                                                           
8 Os serviços de distribuição compreendem as atividades de: a) Comércio por atacado, exceto de veículos motorizados e 
motocicletas; b) Comércio varejista, exceto de veículos automotores e motocicletas; c) Transporte terrestre e transporte por dutos; 
d) Transporte de água; e) Transporte aéreo, e: d) Armazenamento e atividades de apoio ao transporte. Mais detalhes quanto à 
classificação ver: Singelmann (1978). 
9 Os índices são baseados em Rasmussen (1956) e Hirschman (1958) e no modelo básico de insumo-produto (modelo de Leontief) 
sendo possível avaliar quais setores possuem maior poder de encadeamento dentro sistema econômico. O índice de ligação para 
trás (poder de dispersão) -𝑈𝑗- determinam o quanto um setor demanda dos demais setores da economia. Se 𝑈𝑗>1 indica que a 
mudança unitária na demanda final do setor j cria um aumento acima da média na economia. Ou seja, o setor j gera uma resposta 
dos outros setores acima da média. O índice de ligação para frente (sensibilidade da dispersão) -𝑈𝑖- determina o quanto este setor 
é demandado pelos demais setores da economia. Se 𝑈𝑖>1 indica que uma mudança unitária na demanda final de todos os setores 
cria um aumento acima da média no setor. Ou seja, o setor 𝑖 tem uma dependência acima da média da produção dos outros 
setores. 
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a tese do papel transversal que este setor assume na economia e a relevância que ele assume ao contribuir 

para o desempenho produtivo dos demais setores conforme argumenta Giovanini et. al., (2020).  

Em especial, os países do norte e leste da Europa se destacam em termos de encadeamento 

produtivo. Os resultados sugerem que esses países possuem características econômicas capazes de tornar o 

setor de serviços chave para o desempenho produtivo.  Isso pode estar relacionado a questões ligadas ao 

tamanho e posição territorial destes países no continente europeu, disponibilidade de mão de obra e 

incentivos governamentais.  

 

Tabela 4: Índice de ligação e setores chave da economia para anos selecionados - 2000, 2010 e 2014 

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir das matrizes insumo-produto da WIOD. 

 

Em outras palavras, a mudança estrutural e a complexidade econômica dessas economias geraram 

um tecido produtivo no qual a expansão do setor de serviços tem efeitos na demanda final acima da média 

Frente Trás
Setor 

Chave
Frente Trás

Setor 

Chave
Frente Trás

Setor 

Chave
Frente Trás

Setor 

Chave
Frente Trás

Setor 

Chave
Frente Trás

Setor 

Chave

Austrália 1,56 0,85 - 1,59 0,88 - 1,62 0,90 - 1,14 0,95 - 1,17 0,96 - 1,20 0,97 -

Áustria 1,42 1,03 X 1,48 1,04 X 1,48 1,02 X 1,17 0,98 - 1,11 0,99 - 1,07 0,99 -

Belgica 1,48 0,97 - 1,63 1,02 X 1,60 1,01 X 1,57 1,08 X 1,22 1,04 X 1,19 1,02 X

Bulgária 0,97 0,79 - 1,44 0,90 - 1,36 0,93 - 1,60 1,05 X 1,46 1,00 X 1,47 1,04 X

Brasil 1,27 0,80 - 1,28 0,81 - 1,30 0,82 - 1,20 0,89 - 1,31 0,90 - 1,36 0,90 -

Canadá 1,63 1,00 - 1,52 0,96 - 1,52 0,96 - 1,18 1,09 X 1,17 1,04 X 1,20 1,05 X

Suiça 1,33 0,91 - 1,27 0,91 - 1,29 0,91 - 1,31 1,04 X 1,47 1,02 X 1,45 1,03 X

China 0,81 0,74 - 0,93 0,75 - 0,98 0,73 - 1,11 0,90 - 0,88 0,80 - 0,92 0,77 -

Chipre 1,50 0,92 - 1,48 0,94 - 1,66 0,95 - 1,19 1,12 X 1,12 1,05 X 1,11 1,04 X

Rep. Checa 1,25 0,98 - 1,52 1,02 X 1,51 1,02 X 1,22 0,96 - 1,31 1,05 X 1,33 1,07 X

Alemanha 1,57 0,91 - 1,56 0,95 - 1,52 0,94 - 1,21 0,99 - 1,25 1,03 X 1,28 1,03 X

Dinamarca 1,44 1,00 X 1,56 0,99 - 1,52 1,02 X 1,20 0,95 - 1,18 0,95 - 1,24 0,96 -

Espanha 1,16 0,91 - 1,29 0,85 - 1,27 0,83 - 1,27 0,92 - 1,18 0,97 - 1,21 0,97 -

Estonia 1,31 0,92 - 1,39 0,97 - 1,37 0,98 - 1,66 1,13 X 1,49 1,11 X 1,50 1,13 X

Finlândia 1,24 0,92 - 1,24 0,92 - 1,31 0,91 - 1,25 0,99 - 1,24 1,02 X 1,24 1,01 X

França 1,61 0,93 - 1,55 0,93 - 1,57 0,94 - 1,15 0,98 - 1,20 0,99 - 1,19 0,99 -

Reino Unido 1,39 0,95 - 1,48 0,96 - 1,45 0,94 - 1,36 1,01 X 1,02 1,02 X 1,01 1,02 X

Grécia 1,54 0,89 - 1,69 0,83 - 1,64 0,81 - 1,61 0,88 - 1,70 0,95 - 1,58 0,95 -

Croácia 1,36 0,87 - 1,52 0,87 - 1,54 0,88 - 1,67 1,04 X 1,65 1,03 X 1,64 1,05 X

Hungria 1,26 0,93 - 1,37 0,97 - 1,30 0,97 - 1,05 1,01 X 1,17 1,07 X 1,16 1,06 X

Indonésia 1,02 0,84 - 0,97 0,86 - 0,99 0,88 - 1,39 0,95 - 1,27 0,93 - 1,31 0,95 -

Índia 0,90 0,69 - 0,90 0,71 - 0,96 0,71 - 1,19 0,85 - 1,27 0,84 - 1,34 0,84 -

Irlanda 1,57 1,10 X 1,79 1,04 X 1,56 1,01 X 1,22 0,97 - 1,03 1,05 X 1,01 1,01 X

Itália 1,44 0,82 - 1,48 0,81 - 1,49 0,80 - 1,39 0,94 - 1,19 0,96 - 1,22 0,97 -

Japão 1,32 0,80 - 1,30 0,78 - 1,30 0,84 - 1,13 0,84 - 1,04 0,83 - 1,06 0,85 -

Coréia Sul 1,23 0,87 - 1,15 0,85 - 1,12 0,85 - 1,07 0,93 - 1,09 0,94 - 1,03 0,92 -

Lituania 1,11 0,87 - 1,23 0,98 - 1,18 0,98 - 1,37 0,92 - 1,35 1,02 X 1,31 1,03 X

Luxemburgo 1,65 1,08 X 1,67 1,19 X 1,66 1,18 X 1,04 1,04 X 1,05 1,02 X 1,03 1,03 X

Latívia 1,22 0,93 - 1,34 0,98 - 1,33 0,94 - 2,04 1,17 X 1,68 1,07 X 1,64 1,09 X

México 0,95 0,94 - 0,99 0,91 - 0,99 0,92 - 1,12 0,89 - 1,14 0,93 - 1,14 0,92 -

Malta 1,29 0,97 - 1,14 0,89 - 1,26 0,90 - 1,18 0,96 - 1,25 1,00 X 1,21 1,00 X

Países Baixos 1,57 0,99 - 1,66 1,07 X 1,50 1,05 X 1,29 0,95 - 1,17 1,03 X 1,15 1,00 -

Noruega 1,25 1,00 X 1,31 0,95 - 1,29 0,94 - 1,45 1,01 X 1,36 0,97 - 1,34 0,97 -

Polônia 1,21 0,96 - 1,17 0,96 - 1,16 0,95 - 1,54 0,96 - 1,34 0,97 - 1,31 0,97 -

Portugal 1,24 0,95 - 1,31 0,91 - 1,28 0,91 - 1,30 1,00 - 1,28 1,00 X 1,27 0,98 -

Romênia 1,03 0,86 - 1,17 0,89 - 1,26 0,88 - 1,26 0,92 - 1,39 1,10 X 1,38 1,08 X

Rússia 0,81 0,87 - 0,81 0,79 - 0,83 0,81 - 1,49 0,84 - 1,49 0,89 - 1,49 0,91 -

Eslováquia 1,12 0,95 - 1,28 1,02 X 1,19 1,06 X 1,51 1,12 X 1,29 1,09 X 1,24 1,09 X

Eslovênia 1,27 0,92 - 1,42 0,94 - 1,39 0,97 - 1,18 1,03 X 1,24 1,04 X 1,22 1,05 X

Suécia 1,60 0,99 - 1,54 1,03 X 1,57 1,00 X 1,25 0,99 - 1,23 0,99 - 1,23 0,98 -

Turquia 1,11 0,77 - 1,13 0,81 - 1,14 0,84 - 1,35 0,86 - 1,54 0,93 - 1,68 0,97 -

Taiwan 1,15 0,84 - 0,98 0,83 - 0,97 0,84 - 1,13 0,87 - 1,04 0,84 - 1,01 0,85 -

EUA 1,57 0,91 - 1,53 0,91 - 1,56 0,90 - 1,04 0,86 - 1,08 0,92 - 1,10 0,93 -

Serviços de Distribuição

2000 2010 2014

Serviços Modernos

Países
2000 2010 2014
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de outros setores, sugerindo efeitos autônomos deste setor no crescimento econômico. Esse parece ser o 

caso de países como Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Rep. Checa 

e Suécia. 

Ademais, além dos serviços modernos que estão voltados para a agregação de valor, um setor de 

serviços de distribuição eficiente é parte de uma estratégia global de garantia da competitividade, pois afeta 

diretamente os custos de produção. Esse parece ser o caso dos países europeus que tem, nesse tipo de 

atividade, importância relativa para o desempenho econômico. 

Os dados a seguir complementam a análise. Em primeiro lugar, vamos buscar evidências que 

possam indicar (ou não) um esforço deliberado por parte dos países em desenvolvimento (Brasil, China, 

Indonésia, Índia, México, Rússia e Turquia) de modernização do seu setor de serviços. Em segundo lugar, 

vamos mostrar problemas adicionais que as regiões em desenvolvimento enfrentam em termos do comércio 

internacional. 

 

3.3. Formação de capital fixo 

 

A seguir vamos considerar a formação de capital fixo relativa no setor de serviços modernos como 

uma proxy do esforço de modernização dos países. Reconhecemos que os serviços, mesmo os mais 

modernos, tendem a ser pouco intensivos em capital físico quando comparados (tanto em termos absolutos 

quanto em termos relativos) com a indústria10. Não obstante, entende-se que, frente ao seu atraso relativo, 

os países em desenvolvimento poderiam implementar políticas direcionadas a impulsionar o setor, com o 

objetivo de se conectar as cadeias globais de valor e, assim, obter ganhos de produtividade bem como 

ganhos associados a escala dos mercados internacionais, entre outras. 

Os dados não mostram uma diferença significativa de investimentos na formação de capital fixo no 

setor de serviços modernos entre os países. Os países desenvolvidos têm registrado um aumento nos últimos 

anos na formação de capital fixo no setor de serviços modernos, ao passo que o crescimento do estoque de 

capital na indústria tem se reduzido progressivamente (figura 1).  

 
Figura 1: Evolução do estoque de capital da indústria e serviços modernos entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento selecionados, 2000 – 2014, número índice (2000 = 100). 

 

 
Fonte: WIOD 

                                                           
10 Em outras palavras, chamamos a atenção para as limitações da proxy utilizada. A indisponibilidade de dados sobre o assunto 

limita às possibilidades de análise.  
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No caso dos países em desenvolvimento, a evolução do estoque de capital em serviços também é 

positiva, porém mais volátil que nos países desenvolvidos. Em países como Brasil e México, a evolução 

positiva não se sustentou a partir de meados do ano 2000. No caso da AL essa instabilidade do investimento 

é característica própria da região, pois a dinâmica do ciclo econômico é assimétrica em termos de duração 

e amplitude (Titelman; Cadentey, 2015). Esse é um fator relevante que explica as oscilações do produto 

nos países latinos e ajuda a compreender os efeitos colaterais sobre o ritmo do investimento em serviços 

modernos. 
 

3.4.Comércio internacional 

 

O fraco desempenho do investimento no setor de serviços modernos contribui para a deterioração 

da capacidade inovativa e competitiva dos países subdesenvolvidos, implicando em maior estrangulamento 

externo. Como consequência desse quadro estrutural, observa-se persistentes déficits na balança comercial 

nos países latino americanos, enquanto as economias desenvolvidas auferem superávits sistemáticos 

(gráfico 1). 

Isso porque, na atual etapa de mudança estrutural, manter-se na fronteira produtiva e preservar a 

complexidade econômica depende do grau de sofisticação dos serviços disponíveis na economia (Dasgupta; 

Singh, 2007; Ariu; 2016; Di Meglio, 2016; Giovanini; Arend, 2017; Unctad, 2017; Leon-Ledesma; Moro, 

2019; Ariu et al., 2019).  

Kon, (2006) e Busso et. al. (2013) argumentam que o padrão de especialização da pauta de 

exportações de serviços é muito diferenciado entre os países desenvolvidos e a América Latina. Logo, os 

autores afirmam que apesar da mudança estrutural em nível mundial demandar maior participação do setor 

de serviços na economia, a América Latina não tem conseguido avançar nas atividades de serviços capazes 

de impulsionar o seu crescimento econômico.  

Em outros termos, os países da América Latina encontram dificuldades relativas para a expansão 

do comércio exterior de serviços, uma vez que a concorrência internacional reforça as assimetrias entre os 

países. Dentre essas, podemos citar o acesso à tecnologia, aos requisitos de mão-de-obra, barreiras à entrada 

e aumento da dependência externa de recursos. Isso reforça a dependência internacional e a necessidade de 

políticas internas de melhoria das condições estruturais da economia (Kon, 2006). 

 
Gráfico 1: Saldo Comercial das regiões em Serviços Modernos, 2005 – 2018. 

 
Fonte: UNCTAD 

 
Por fim, importa destacar que, segundo Unctad (2017), a contribuição dos serviços para a economia 

é significativa, pois o setor, em particular os serviços de infraestrutura, pode fornecer insumos 

-400.000

-200.000

0

200.000

400.000

600.000

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

América do Norte e Europa América Latina e Caribe África Ásia Oceania Mundo



10 
 

intermediários para todas as atividades econômicas. Os serviços produtivos podem ser vistos como uma 

nova fronteira para os países em desenvolvimento, pois desempenham um papel importante na criação de 

empregos, e na geração de valor. Nesse sentido, na próxima seção apresentamos os resultados 

econométricos que mostram a importância do setor de serviços modernos para a indústria e para o 

crescimento econômico. 

 

4. A importância dos serviços modernos para a indústria e o crescimento: evidências empíricas 

 

4.1. Dados e método utilizado 

 

Nas seções anteriores apresentamos de forma descritiva os dados que mostram a relevância do setor 

de serviços na dinâmica econômica. Para concluir nossa exposição em defesa deste setor apresentamos, 

nesta seção, os resultados econométricos obtidos a partir de uma amostra de cinquenta e um (51) países 

entre 1990 e 201811. Os dados são da base Economic Transformation fornecida pela Groningen Growth 

and Development Centre12. A tabela 5 apresenta os dados utilizados no exercício empírico. 

 

Tabela 5 – Variáveis utilizadas no teste empírico 

Variável Descrição Fonte 

gdppc Produto interno bruto total per capita Ecnomic Transformation 

pmanu Produtividade da manufatura (va/po) Ecnomic Transformation 

psm Produtividade dos serviços modernos (va/po) Ecnomic Transformation 

vamanu Valor Adicionado da manufatura (va) Ecnomic Transformation 

ksgdp Estoque de capital total em relação ao produto total  PWT 10.0 

pop População PWT 10.0 

ga Grau de abertura World bank 

Fonte: elaborado pelos autores 

 

A estratégia empírica utilizada foi adotar o Método Generalizado dos Momentos (GMM) porque as 

equações (1), (2) e (3) apresentam efeitos não observados de tempo e unidade observacional. Ademais, os 

métodos de efeito fixo e aleatórios são viesados quando um termo auto regressivo é incluído em cada 

equação (Pesaran, 2015). 

Outra questão que justifica a utilização do GMM é que as variáveis de controle utilizadas no 

exercício empírico tendem a ter algum grau de endogeneidade em relação aos indicadores 𝑐𝑝𝑚𝑎𝑛𝑢𝑖,𝑡e 

𝑐𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑖,𝑡. Isso demanda a necessidade de controlar o problema de simultaneidade ou a causalidade reversa 

(Arellano; Bond, 1991; Arellano; Bover, 1995; Blundell; Bond, 1998).  

O método realiza regressões e utiliza instrumentos de diferenciação para controlar os efeitos não 

observados de períodos e específicos de país. Além disso, também utiliza como instrumentos observações 

anteriores de variáveis dependentes e explicativas. Assim, existem dois tipos de técnicas aplicáveis ao 

GMM: 1) o GMM Difference e o GMM System. 

O estimador GMM Difference de Arellano e Bond (1991) busca eliminar os efeitos específicos do 

país e também usa observações defasadas das variáveis explicativas como instrumentos. O problema desse 

método é que ele lida com variáveis que tendem a ter um alto grau de persistência ao longo do tempo dentro 

de um país. Isso significa que eliminamos a maior parte da variação nas variáveis tomando a primeira 

diferença, mas as observações defasadas das variáveis explicativas tendem a ser instrumentos fracos para 

as variáveis em diferença. Logo, isso acaba por gerar estimadores também fracos. 

A alternativa é utilizar o GMM System de Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998). Este 

método cria um sistema de regressões empilhadas em diferença e em nível. Os instrumentos das regressões 

na primeira diferença permanecem os mesmos que no GMM Difference. Todavia, os instrumentos 

utilizados nas regressões em nível são as diferenças defasadas das variáveis endógenas. Assim, mesmo que 

                                                           
11 Lista de países no anexo A. 
12 Atividades econômicas utilizadas nos testes econométricos no anexo B. 
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os regressores em nível ainda estejam correlacionados com os efeitos específicos do país, a diferença 

defasada dessas variáveis usadas como instrumentos tem maior probabilidade de não estar correlacionada 

com os efeitos específicos do país. 

Como a validade dos estimadores GMM depende da exogeneidade dos instrumentos, estes podem 

ser testados pela estatística J do teste de Hansen. A hipótese nula implica a validade conjunta dos 

instrumentos. Isto é, a rejeição da hipótese nula indica que os instrumentos não são exógenos e, portanto, o 

estimador GMM não é consistente. Um valor satisfatório de p valor do teste de Hansen deve ser superior a 

0,1 (Roodman, 2009). Outro teste importante é o teste Arellano-Bond para AR (2) na primeira diferença. 

A hipótese nula desse teste examina se o resíduo da regressão na diferença é serialmente correlacionado de 

segunda ordem. 

A correlação serial de segunda ordem do termo residual em diferença implica que o termo de erro é 

correlacionado serialmente. Portanto, a rejeição da hipótese nula indica que o termo residual é serialmente 

correlacionado e segue um processo de média móvel de, pelo menos, ordem um. Uma rejeição da hipótese 

nula sugere que os instrumentos usados são inadequados e, portanto, defasagens de ordem superior como 

instrumentos podem ser necessários.  

Para melhor consistência, as equações foram estimadas em twosteps e com correção para 

heterocedasticidade e autocorrelação. É comum a construção de médias em janelas de tempo para suavizar 

flutuações de curto prazo (Pieper, 2003; Leon-Ledesma, 2000). As janelas de tempo também reduzem os 

efeitos indesejados causados pela provável existência de raízes unitárias e também ajusta a estrutura do 

painel para satisfazer as propriedades de consistência dos estimadores GMM. A série de dados corresponde 

a um T = 29 e construímos médias de tempo de cinco anos. 

 

4.2. Estratégia empírica 

 

Foram estimadas três equações econométricas, sendo que duas delas avaliam a relação entre a taxa 

de crescimento da expansão e produtividade do setor de serviços e o crescimento da produtividade 

manufatureira. A terceira equação analisa o impacto da taxa de crescimento da produtividade dos serviços 

no crescimento da renda per capta. As equações gerais são expressas como se segue: 

 

𝑐𝑝𝑚𝑎𝑛𝑢𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖  + 𝜆1𝑐𝑝𝑚𝑎𝑛𝑢𝑖,𝑡−1 + 𝛽1𝑐𝑣𝑎𝑠𝑚𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑋𝑖.𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡             (1) 

𝑐𝑝𝑚𝑎𝑛𝑢𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖  + 𝜆1𝑐𝑝𝑚𝑎𝑛𝑢𝑖,𝑡−1 + 𝛽1𝑐𝑝𝑠𝑚𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑋𝑖.𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡               (2) 

𝑐𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖  + 𝜆1𝑐𝑔𝑑𝑝𝑝𝑐𝑖,𝑡−1 +  𝛽1𝑐𝑝𝑠𝑚𝑖,𝑡 + 𝛽3𝑋𝑖.𝑡 +  𝜀𝑖,𝑡                 (3) 

As variáveis de controle consideradas nos testes são: 1) taxa de crescimento do estoque de capital 

total em relação ao produto total (cksgdp); 2) população (pop), 3) grau de abertura da economia (ga), e; 4) 

taxa de crescimento da interação entre a produtividade da indústria e a produtividade do setor de serviços, 

denominada aqui de simbiose pelo lado da produtividade (csim).  

A variável cksgdp testa o papel do investimento geral da economia na produtividade manufatureira. 

O investimento em capital é um componente importante da economia, pois garante, no longo prazo, não 

somente o aumento da capacidade produtiva e da renda per capita, como é a base sobre o qual a 

produtividade opera e gera retornos crescentes de escala. Nesse sentido, espera-se que a relação seja positiva 

entre investimento e produtividade da indústria. 

A variável de população (pop) procura captar a influência do tamanho do mercado consumidor na 

produtividade industrial e no crescimento. O tamanho do mercado consumidor guarda estreita relação com 

a produtividade, pois é um fator, pelo lado da demanda, significativamente relevante para as decisões de 

investimento e produção. Logo, espera-se que a relação seja positiva.  

O grau de abertura (ga) procura avaliar se a intensidade da inserção externa impacta na 

positivamente ou não na produtividade manufatureira e no crescimento da renda per capita. Espera-se uma 

relação positiva, pois a abertura comercial induz a manufatura doméstica a se tornar competitiva sob pena 
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expulsão do mercado. No que tange ao crescimento da renda per capita, o resultado pode ser ambíguo e 

depende da estrutura econômica e social de cada país.  

Por fim, a variável de interação (csim) procura capitar se a produtividade de ambos os setores 

(indústria e serviços) contribui positivamente para o crescimento econômico. Assumindo que a integração 

produtiva é uma característica da nova fase da mudança estrutural, é factível considerar que aqueles países 

que conseguem garantir um nível de interação setorial adequado tenderão a manter taxas de crescimento 

maiores. Assim, essa interação deve ser positiva e é central para entender o desempenho recente das 

economias.  

 

4.3. Análise dos resultados 

 

 Como pode ser observado, os resultados corroboram os argumentos teóricos na literatura de que o 

setor de setor de serviços modernos é relevante não somente para a manufatura, quanto para a economia 

como um todo (tabela 6). E, mais, evidências mostram que a simbiose entre indústria e serviços é a chave 

para o crescimento econômico em um contexto de reorganização produtiva. 

Mais especificamente, o modelo (1) testa se o crescimento da participação do setor de serviços 

modernos na economia (cvasm) contribui para o crescimento da produtividade industrial (cpmanu). O 

resultado mostra que a expansão do setor de serviços modernos defasado em um período contribui para o 

crescimento da produtividade industrial ao nível de significância de 5%. Ademais, o aumento da 

participação da indústria na economia também contribui para o crescimento da produtividade industrial. 

Esses resultados se relacionam com a segunda lei de Kaldor (lei de Kaldor-Verdoorn) e mostram que a 

expansão de ambos os setores contribui positivamente para o desempenho econômico.  

O modelo (2) testa se o crescimento da produtividade no setor de serviços modernos (cpsm) 

contribui para o crescimento da produtividade industrial (cpmanu). O resultado corrobora a hipótese de que 

os serviços modernos são atividades importantes para o desempenho manufatureiro ao nível de 

significância de 1%. Ou seja, as economias que possuem um setor de serviços em expansão e altamente 

produtivo são capazes de manter uma estrutura industrial competitiva. Isso mostra a importância que o setor 

de serviços tem adquirido ao longo dos anos, em especial nas recentes décadas do século XXI.  

Por fim, o modelo (3) testa não somente se o crescimento da produtividade no setor de serviços 

(cpsm) impacta o crescimento da renda per capita (cgdppc), como se a interação entre os crescimentos da 

produtividade da indústria e dos serviços (csim) é a chave para o crescimento econômico. Essa foi a forma 

que encontramos para medir se a simbiose entre indústria e serviços, pelo lado da produtividade, importa 

para o desempenho econômico dos países. O crescimento da produtividade do setor de serviços e a simbiose 

são significativos para explicar o crescimento econômico a 5%. 

O resultado corrobora a hipótese de Rowthorn e Ramaswany (1999). Segundo os autores, em 

condições de desindustrialização, o crescimento econômico de longo prazo depende da taxa de crescimento 

da produtividade dos serviços modernos que emergem desse processo. Ou seja, os serviços sofisticados 

ganham relevância na geração da renda nacional e na competitividade.  

Ademais, quando consideramos a simbiose, significa que a interação entre ambos os setores é capaz 

de estender os benefícios associados aos retornos crescentes de escala para o conjunto da economia. Logo, 

do ponto de vista dos países em desenvolvimento, a estratégia mais adequada reside não somente na 

formulação de uma política macroeconômica e industrial adequada, mas também uma política de 

desenvolvimento para o setor de serviços modernos. Trata-se da necessidade de uma nova agenda de 

desenvolvimento econômico que induza a articulação entre indústria e serviços para acelerar o crescimento 

e reduzir a distância, em termos tecnológicos, dos países desenvolvidos.  

Além das razões apontadas e testadas econometricamente, os serviços sofisticados possuem 

pervasividade em várias atividades econômicas, o que lhe confere um caráter transversal na atividade 

econômica de qualquer país (Giovanini, et al. 2020). Em outras palavras, os serviços estão presentes em 

todas as etapas do processo produtivo independe da atividade econômica. 
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Tabela 6: Impacto dos serviços modernos na taxa de crescimento da produtividade industrial e crescimento 

da renda per capita – GMM system – twosteps 1990 - 2018 

(1) cpmanu (2) cpmanu (3) cgdppc 

cpmanu [t-1] 0.3505*** cpmanu [t-1] 0.3328*** cgdppc [t-1] 0.1831** 

  (0.054)   (0.056)   (0.093) 

cvasm [t-1] 0.1208** cpsm [t-1] 0.1315*** cpmanu 0.0880* 

  (0.054)   (0.032)   (0.046) 

cvamanu 0.7624*** cvamanu 0.7580*** cpsm 0.0414** 

  (0.084)   (0.082)   (0.020) 

cgdppc [t-3] -0.0463 cgdppc [t-3] -0.0320 cksgdp [t-1] 0.2081** 

  (0.122)   (0.113)   (0.106) 

cksgdp [t-1] 0.2820*** cksgdp [t-1] 0.2328*** pop 0.0000** 

  (0.070)   (0.073)   (0.000) 

pop 0.0000*** pop 0.0000*** ga [t-1] 0.0000 

  (0.000)   (0.000)   (0.000) 

ga 0.0001** ga [t-1] 0.0001*** csim 0.3056** 

  (0.000)   (0.000)   (0.145) 

Const. 0.0081** Const. 0.0101*** Const. 0.0204*** 

  (0.004)   (0.003)   (0.003) 

Observations 255   255   255 

Instruments 47   47   50 

Arellano-Bond test 

for AR(2) in first 

difference (p-value) 

0.1553   0.1826   0.3470 

Hansen test of joint 

validity of 

instruments (p-

value) hansenp 

0.6728   0.6992   0.5649 

Fonte: elaborado pelos autores. Estimações realizadas com médias de cinco anos. 

 

 

5. Conclusão e elementos de uma nova agenda 

A análise desenvolvida nesse ensaio deslinda oportunidades de pesquisa que podem ser conduzidas 

em diversas frentes. O setor de serviços modernos importa para o crescimento econômico e a nova 

reorganização produtiva indica que esse setor adquiriu características que o coloca como central para o 

desempenho das economias desenvolvidas e em desenvolvimento. 

É preciso ser eficiente e ofertar produtos com qualidade, design personalizado e integrados ao mais 

alto padrão tecnológico vigente. Ou seja, é preciso produzir integrando conhecimentos técnicos, artísticos 

e funcionais para ganhar mercado internacional. Os serviços modernos permitem que isso ocorra e, por essa 

razão, os países periféricos devem considerar em suas estratégias estímulos ao setor de serviços 

sofisticados, especialmente aqueles ligados às TICs e KIBs, caso almejem reduzir a distância em relação à 

fronteira tecnológica.  

Como foi demonstrado, a mudança estrutural encontra-se em nova etapa. Ou seja, o setor de serviços 

modernos assume proeminência absoluta e relativa na geração da renda nacional, na absorção do emprego 

e na melhoria da produtividade. Em especial, a interação entre ambos os setores (simbiose) contribui para 

o crescimento econômico. Essa questão é importante porque ajuda a entender em que medida essa nova 

configuração produtiva contribui para o desempenho econômico e aponta para onde os esforços estratégicos 

de desenvolvimento devem ser orientados. 
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Posto isso, é importante destacar que o desenho de políticas de desenvolvimento produtivo e 

políticas macroeconômicas pressupõe a atualização do arcabouço teórico relacionado às estratégias de 

desenvolvimento. Estimular o desenvolvimento do setor de serviços modernos e sua integração com o setor 

industrial requer o entendimento de que a empregabilidade, a geração de conhecimento e o investimento 

em infraestrutura para esse setor difere do setor industrial. 

Isso coloca desafios para os estudiosos do crescimento e do desenvolvimento econômico, bem como 

para os formuladores de política econômica. Aos estudiosos, cabe o esforço de avaliar as possibilidades, e 

os limites teóricos e empíricos de incluir o setor de serviços no arcabouço analítico vigente. 

Para os formuladores de política econômica o desafio se manifesta em duas dimensões, a saber: 1) 

políticas industriais, e; 2) políticas macroeconômicas.  

No caso das políticas industriais o maior desafio está na limitada compreensão de que a estrutura 

produtiva moderna não é a mesma da segunda metade do século XX. Isso é válido para países desenvolvidos 

e subdesenvolvidos. O estímulo a industrialização sem considerar o papel do setor de serviços modernos 

no processo produtivo, tende a gerar uma industrialização efêmera e incapaz de competir com produtos 

manufatureiros estrangeiros dotados de softwares embarcados.  

Logo, a política industrial deve ter um sentido amplo, ou seja, focada em termos de desenvolvimento 

produtivo para compreender formas eficazes de integração setorial que possibilitem o crescimento 

econômico autônomo com endogeinização de progresso técnico. Indústria e serviços não podem ser 

entendidos de forma separada.  

No que concerne a política macroeconômica, torna-se necessário incluir o setor de serviços no 

arcabouço de suas investigações. A questão setorial é relevante para identificar os efeitos decorrente de 

determinadas medidas de política que, quando analisadas unicamente através da abordagem agregada, 

podem omitir consequências, cujos resultados podem contrariar os objetivos iniciais de política econômica. 

Em outras palavras, é necessário investigar os canais pelos quais o instrumento de política 

econômica induz a dinamização da atividade econômica. Esse aspecto é um desafio relevante, 

especialmente para os países em desenvolvimento cujas estruturas produtivas são fragmentadas e 

incipientes, bem como a disponibilidade estatística é precária. Nesse sentido, existe um esforço adicional e 

necessário para que a estratégia de desenvolvimento gere resultados positivos. 

Nesse sentido, ainda que não exaustivo, propomos as seguintes linhas gerais que podem compor 

uma agenda de pesquisa, a saber: 1) Teoria Estruturalista do desenvolvimento no século XXI; 2) Novas 

estratégias de desenvolvimento, e; 3) Efeitos setoriais de política macroeconômica.  

 

1) Teoria Estruturalista do desenvolvimento no século XXI; 

 

Essa linha de pesquisa procura regatar os teóricos do estruturalismo anglo-saxão e latino americano 

com o objetivo de reavaliar e atualizar as teses fundamentais que sustentam seu arcabouço teórico dentro 

do marco praxiológico da mudança estrutural recente. Em outros termos, trata-se de realizar um novo 

esforço interpretativo da realidade à luz de conceitos chaves, tais como: a) causação circular cumulativa, 

efeitos para frente e para trás, e Big Push, e; b) relação centro-periferia, heterogeneidade estrutural e 

endogeneização do progresso técnico.  

Esse esforço inclui entender as novas formas pelas quais os países desenvolvidos se diferenciam 

dos países periféricos e como se posicionam estas nações na divisão internacional do trabalho baseada em 

uma economia de serviços. As implicações dessa dinâmica diferenciada no plano do comércio exterior e 

seus efeitos nas economias locais ainda não foram totalmente exploradas. Ademais, existem lacunas em 

aberto no campo da economia política da mudança estrutural que conforma os motivos pelos quais os 

serviços modernos não encontram campo fértil na AL para prosperar. 

 

2) Novas estratégias de desenvolvimento; 

 

De caráter mais propositivo, essa linha de pesquisa estaria dedicada em entender as características 

específicas de cada país, bem como as tendências futuras da organização produtiva com o objetivo de 



15 
 

apresentar propostas de política de desenvolvimento produtivo. Aqui inclui-se abordagens ligadas as áreas 

de estudo focadas em inovação, emprego, economia regional e urbana. 

Isso se justifica porque com o advento da Indústria 4.013, a interação entre serviços e indústria tende 

a se intensificar. Conforme Frank et. al., (2019) a servitização14 foca na agregação de valor ao cliente 

(demand-pull), enquanto a Indústria 4.0 está frequentemente relacionada à agregação de valor ao processo 

de fabricação (technology-push). Nesse sentido, uma nova estrutura de modelos e práticas de negócios 

passam a surgir e incluem os serviços digitais, que agora são utilizados para integrar territorialmente toda 

a cadeia produtiva, incluindo a estrutura logística para distribuição do produto até o consumidor em um 

ambiente altamente dinâmico (Barreto et al., 2017; Ennis et. al., 2018). 

Logo, o ambiente institucional, educacional e inovativo voltados para os serviços modernos tem 

suas próprias especificidades. Isso demanda a atualização do arcabouço teórico vigente e dos instrumentos 

de ação típicos do período áureo da indústria. O resultado do processo produtivo atual deixa de ser composto 

apenas por bens tangíveis, pois incorpora uma ampla gama de bens intangíveis (ou uma mescla de ambos). 

Em outras palavras, a configuração produtiva recente passa a ser caracterizada pela integração produtiva 

simbiótica e as estratégias de desenvolvimento expressas por meio de políticas industrial devem considerar 

a simbiose entre serviços e indústria. 

 

3) Efeitos setoriais de política macroeconômica; 

 

Por fim, a linha de pesquisa macroeconômica, pode focar em aspectos relacionados ao impacto da 

política fiscal, distributiva e cambial sobre o setor de serviços e sobre a simbiose entre indústria e serviços. 

Os modelos Pós-Keynesianos constituem a base analítica que contribui para a extensão das análises que 

incluem a dimensão setorial.  

Especialmente, no que tange à política cambial, estudos mostram que a taxa real de câmbio 

desvalorizada estimula o setor de serviços modernos e o mercado de exportação de serviços (Baggs et. al., 

2010; Seo et. al., 2012; Pattichis, 2012; Eichengreen; Gupta, 2013; Pereira et al., 2020). Baggs et. al. (2010) 

analisam as firmas canadenses e mostram que as desvalorizações reais do dólar aumentam a probabilidade 

de sobrevivência, vendas e lucratividade das firmas. Os autores encontram evidências que o impacto da 

taxa de câmbio nos lucros é maior para a manufatura ao passo que o impacto na sobrevivência é maior entre 

as empresas do setor de serviços.  

Os estudos realizados por Seo et. al., (2012); Pattichis, (2012); Eichengreen e Gupta, (2013) 

mostram que o câmbio desvalorizado estimula a exportação de serviços mais intensamente que a exportação 

de bens manufaturados em decorrência das características próprias do setor. Ou seja, dada a oferta imediata 

dos serviços o barateamento decorrente da desvalorização possibilita um grau de penetração em mercados 

externos de modo mais intensivo. 

Portanto, apesar de não exaustiva a proposta de agenda procura indicar caminhos possíveis a serem 

seguidos e ampliados futuramente. A questão do pensamento estruturalista, por exemplo, mostra a 

necessidade de aprofundamento. As características dos países latino americanos conferem a estes, dinâmica 

própria que conforma sua inserção internacional e seu desenvolvimento produtivo. Logo, do ponto de vista 

do setor de serviços, parece factível que a sua evolução esteja atrelada às especificidades da AL. O próximo 

ensaio dedica-se a analisar essa questão.  

 

6. Referências 

 
Aboal, D., & Tacsir, E. (2018). Innovation and productivity in services and manufacturing: the role of 
ICT. Industrial and Corporate Change, 27(2), 221-241. 
 

                                                           
13 Segundo Wang et al., (2016, p. 2), “The core idea of Industrie 4.0 is to use the emerging information technologies to implement 

IoT and services so that business process and engineering process are deeply integrated making production operate in a flexible, 

efficient, and green way with constantly high quality and low cost”. 
14 Para Kowalkowski et. al. (2017, p. 4) “Servitization is defined as the transformation process of shifting from a product-centric 

business model and logic to a service-centric approach.” 



16 
 

Acemoglu, D., Aghion, P., Lelarge, C., Van Reenen, J., & Zilibotti, F. (2007). Technology, Information, 
and the Decentralization of the Firm. The Quarterly Journal of Economics, 122 (4), 1759-1799. 
 
Arbache, J. (2014) Serviços e Competitividade Industrial no Brasil, Confederação Nacional da Indústria, 
Brasília.  
 
Arbache, J. (2015) Produtividade no Setor de Serviços, in F. De Negri e L.R. Cavalcante (eds), 
Produtividade no Brasil: Desempenho e Determinantes. 2, 277-300. Brasília: Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. 
 
Arbache, J. (2016). The Contribution of Services to Manufacturing Competitiveness in Brasil, in A. Hualde, 
R. Herneez, N. Mulder & P. Sauvé (eds.), Innovation and Internationalization in Latin America Services, 
Santiago de Chile: CEPAL. 
 
Arbache, J., Rouzet, D., & Spinelli, F. (2016). The Role of Services for Economic Performance in Brazil. 
OECD Trade Policy Papers, No. 193, OECD Publishing, Paris. 
 
Arellano, M., and Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and 
an application to employment equations. The review of economic studies, vol. 58, no. 2, p. 277-297. 
 
Arellano, M., and Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-
components models. Journal of econometrics, vol. 68, no. 1, p. 29-51.  
 
Ariu, A. (2016). Crisis-proof services: Why trade in services did not suffer during the 2008–2009 
collapse. Journal of International Economics, 98, 138-149. 
 
Ariu, A., Breinlich, H., Corcos, G., & Mion, G. (2019). The interconnections between services and goods 
trade at the firm-level. Journal of International Economics, 116, 173-188. 
 
Baggs, J., Beaulieu, E., & Fung, L. (2010). Are Service Firms Affected by Exchange Rate Movements?. 
Review of Income and Wealth, 56, S156-S176. 
 
Barbosa, L. O. S. (2017). Determinantes da taxa real de câmbio de longo prazo: teoria e evidências. 225 f. 
Tese (Doutorado) - Curso de Economia, Cedeplar, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2017. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/FACE-AMDQT4. 
 
Barreto, L., Amaral, A., & Pereira, T. (2017). Industry 4.0 implications in logistics: an overview. Procedia 
Manufacturing, 13, 1245-1252. 
 
Baumol, W.J. (1967). Macroeconomics of unbalanced growth: the anatomy of urban crisis. American 
Economic Review. v.57, n 3, p.415-426, Jun. 
 
Blundell, R., and Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. 
Journal of econometrics, vol. 87, n.1, p. 115-143. 
 
Bresser-Pereira, L. C. (2010). Do antigo ao novo desenvolvimentismo na América Latina. Texto para 
Discussão, São Paulo, n. 275. 
 
Bresser-Pereira, L. C., Gala, P. (2010). Macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. Brazilian 
Journal of Political Economy, 30, 663-686. 
 
Bresser-Pereira, L. C., Marconi, N., Oreiro, J. L. (2016). Macroeconomia desenvolvimentista: teoria e 
política econômica do novo desenvolvimentismo São Paulo: Elsevier 
 
Busso, M., Madrigal, L., & Pagés, C. (2013). Productivity and resource misallocation in Latin America1. 
The BE Journal of Macroeconomics, 13 (1), 903-932. 
 
Castellacci, F. (2008) Technological paradigms, regimes and trajectories: Manufacturing e service 
industries in a new taxonomy of sectoral patterns of innovation. Research Policy, 37 (6-7), 978-994. 
 
Dasgupta, S., & Singh, A. (2007). Manufacturing, services and premature deindustrialization in developing 
countries: A Kaldorian analysis. In Advancing development (pp. 435-454). Palgrave Macmillan, London. 
 
Di Meglio, G. (2016). Services and growth in developing countries: A Kaldorian analysis. In Globalisation 
and Services-driven Economic Growth (pp. 38-54). Routledge. 



17 
 

 
Eichengreen, B., & Gupta, P. (2013). The real exchange rate and export growth: are services different?. 
The World Bank. 
 
Ennis, C., Barnett, N., De Cesare, S., & Lander, R. (2018). A conceptual framework for servitization in 
Industry 4.0: Distilling directions for future research. Ennis, C., Barnett, N., De Cesare, S., Lander, R. and 
Pilkington, A. (2018). A Conceptual Framework for Servitization in Industry, 4. 
 
Fajnzylber, F. (1983). La industrialización trunca de América Latina (The truncated industrialization of 
Latin America). Mexico City, Mexico: Nueva Imagen. 
 
Frank, A. G., Mendes, G. H., Ayala, N. F., & Ghezzi, A. (2019). Servitization and Industry 4.0 convergence 
in the digital transformation of product firms: A business model innovation perspective. Technological 
Forecasting and Social Change, 141, 341-351. 
 
Furtado, C. (1961). Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura. 
 
Gabriel, L. F., & Missio, F. J. (2018). Real exchange rate e economic complexity in a North-South 
structuralist BoPG model. PSL Quarterly Review, 71(287), 439-465. 
 
Giovanini, A., & Arend, M. (2017). Contribution of services to economic growth: Kaldor’s fifth 
law?. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 18(4), 190-213. 
Giovanini, A., Pereira, W. M., & Saath, K. C. D. O. (2020). Intermediate services’ impact on capital goods 
production. Nova Economia, 30(1), 203-230. 
 
Hertog, P. D. (2000) Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation. International 
Journal of Innovation Management, v. 4, n. 4, p. 491-528. 
 
Hirschman, A. (1958). O. The strategy of economic development, New Haven: Yale University Press. 
 
Kaldor, N. (1966) Causes of the Slow Rate of Economic Growth in the UK. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
Kon, Anita. (2006). O comércio internacional da indústria de serviços: os impactos no desenvolvimento de 
países da Ámérica. Cadernos PROLAM/USP, 5 (9), 09-47. 
 
Kowalkowski, C., Gebauer, H., Kamp, B., & Parry, G. (2017). Servitization and deservitization: Overview, 
concepts, and definitions. Industrial Marketing Management, 60, 4-10. 
 
Kuznets, S. (1957). Quantitative aspects of the economic growth of nations: II. industrial distribution of 
national product and labor force. Economic development and cultural change, 5(S4), 1-111. 
 
Kuznets, S. (1973). Modern economic growth: findings and reflections. The American economic 
review, 63(3), 247-258. 
 
Leon-Ledesma, M. (2000) ‘Economic Growth and Verdoorn’s Law in the Spanish Regions, ´1962–91’, 
International Review of Applied Economics 14(1): 55–69. 
 
Leon-Ledesma, M. A., & Moro, A. (2019). The rise of services and balanced growth in theory and data. 
American Economic Journal: Macroeconomics. 
 
Lesher, M., & Nordås, H. K. (2006). Business services, trade and costs. OECD Trade Policy Papers, n. 46. 
 
Lewis, W. Arthur. (1954). "Economic development with unlimited supplies of labor." The Manchester 
School of Economic and Social Studies 22: 139-191. 
 
Lodefalk, M. (2014). The role of services for manufacturing firm exports. Review of World Economics, 
150(1), 59-82. 
 
Machado, A.; Arbache, J.; Moreira, R. (2015). Classificações das Atividades de Serviços. 2015. NOTA 
TÉCNICA. Disponível em: http://economiadeservicos.com/boletim. Acesso em: 25 abr. 2019. 
 
Marconi, N., Rocha, M. (2011). Desindustrialização precoce e sobrevalorização da taxa de câmbio (No. 
1681). Texto para discussão. 
 



18 
 

Márquez López, L., & Pradilla Cobos, E. (2008). Desindustrialización, terciarización y estructura 
metropolitana: un debate conceptual necesario. Cuadernos del CENDES, 25(69), 21-45. 
 
McCombie, J. S., & Thirlwall, A. P. (1994). Economic Growth and the Balance-of-Payments Constraint, 
New York: St. Martin’s. 
 
Miles, I. (2008). Patterns of innovation in service industries. IBM Systems journal, v. 47, n. 1, p. 115. 
 
Miozzo, M., & Soete, L. (2001). Internationalization of services: a technological perspective. Technological 
Forecasting and Social Change, 67(2-3), 159-185. 
 
Missio, F. J., Jayme Jr, F. G., & Conceição, O. A. (2015). O problema das elasticidades nos modelos de 
crescimento com restrição externa: Contribuições ao debate. Estudos Econômicos (São Paulo), 45(2), 317-
346. 
 
Missio, F., Araujo, R. A., & Jayme Jr, F. G. (2017). Endogenous elasticities and the impact of the real 
exchange rate on structural economic dynamics. Structural Change and Economic Dynamics, 42, 67-75. 
 
Muller, E., & Zenker, A. (2001). Business services as actors of knowledge transformation: the role of KIBS 
in regional e national innovation systems. Research policy, 30(9), 1501-1516. 
 
Myrdal, G. (1957). Economic theory and under-developed regions. London: Duckworth. 
 
Neuss, L. (2019). The drivers of structural change. Journal of Economic Surveys, 33(1), 309-349. 
 
Nordås, H. K. (2008). The Impact of Services Trade Liberalisation on Trade in Non-Agricultural Products. 
OECD Trade Policy Papers, 81, OECD Publishing. 
 
Nurkse R. (1953). Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries, Oxford: Oxford 
University Press. 
 
Ocampo, J.A. (2008) El auge económico latino americano. Revista de Ciência Política, 93, 7 - 29. 
 
Oreiro, J. L., & Feijó, C. A. (2010). Desindustrialização: conceituação, causas, efeitos e o caso brasileiro. 
Brazilian Journal of Political Economy, 30 (2), 219-232. 
 
Oulton, N. (2001). Must the growth rate decline? Baumol's unbalanced growth revisited. Oxford Economic 
Papers, 53 (4), 605-627. 
 
Pattichis, C. (2012). Exchange rate effects on trade in services. Journal of Economic Studies, 39(6), 697-
708. 
 
Pereira, W. M.; Missio, F. J.; Jayme Jr, F. G. (2020). Serviços Modernos, Taxa Real de Câmbio e 
Crescimento Econômico. In: Anais do XIII Encontro Internacional da Associação Keynesiana Brasileira. 
Anais (SP) Online, 2020. Disponível em: https//www.even3.com.br/anais/akb2020/282230-SERVICOS-
MODERNOS-TAXA-REAL-DE-CAMBIO-E-CRESCIMENTO-ECONOMICO. Acesso em: 25 dez. 
2020. 
 
Pesaran, M.H. (2015). Time series and panel data econometrics. Oxford: Oxford University Press.  
 
Pieper, U. (2003) ‘Sectoral Regularities of Productivity Growth in Developing Countries: A Kaldorian 
Interpretation’, Cambridge Journal of Economics 27(6): 831–50. 
 
Pilat, D., & Wölfl, A. (2004). ICT production and ICT use: what role in aggregate productivity growth?. The 
Economic impact of ICT-measurement, evidence, and implications, 85-104. 
 
Prebisch, R., & Cabañas, G. M. (1949). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus 
principales problemas. El trimestre económico, 16(63 (3), 347-431. 
 
Rasmussen, P. N. (1956). Studies in Intersectorial Relations, Amsterdam, North-Holland PC Schultz 
S.(1977) Approaches to Identifying Key Sectors Empirically by Means of Input-Output Analysis. Journal 
of Development Studies, 14. 
 
Ricardo, D. (1817). Princípios da economia política e tributação São Paulo: Nova Cultural, 1996. Coleção 
Os Economistas. (Obra original publicada em 1817). 



19 
 

 
Roodman, D. (2009). A note on the theme of too many instruments. Oxford Bulletin of Economics and 
statistics, 71(1), 135-158. 
 
Rosenstein-Rodan P. (1943), “Problems of Industrialization of Eastern and South-Eastern Europe”, 
Economic Journal, 53 (210/1), pp. 202-211. 
 
Rostow, W. W. (1956). The Take-Off Into Self-Sustained Growth. The Economic Journal, 66(261), 25-48. 
 
Rowthorn, R., & Ramaswamy, R. (1997). Deindustrialization: its causes e implications (Vol. 10). 
Washington, DC: International Monetary Fund. 
 
Rowthorn, R., & Ramaswamy, R. (1999). Growth, trade, e deindustrialization. IMF Staff papers, 46 (1), 
18-41. 
 
Sarti, F., & Hiratuka, C. (2011). Desenvolvimento industrial no Brasil: oportunidades e desafios 
futuros. Campinas: IE. Unicamp. 
 
Say, J. B. (1983). Tratado de economia política [Coleção Os economistas]. B. Barbosa Filho, Trad.). São 
Paulo: Abril Cultural.(Obra original publicada em 1803). 
 
Seo, H. J., Lee, Y. S., & Kim, H. (2012). The determinants of export market performance in Organisation 
for Economic Co-operation and Development service industries. The Service Industries Journal, 32(8), 
1343-1354. 
Singelmann, J. (1978). The sectoral transformation of the labor force in seven industrialized countries, 
1920-1970. American Journal of Sociology, 83(5), 1224-1234. 
 
Smith, A. An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. New York: Modern Library, 1976 
(original publication 1776). 
 
Thirlwall, A.P. (1983) “A plain man’s guide to Kaldor´s laws”, Journal of Post Keynesian Economics, 5 
(3). 
 
Titelman, D., & Caldentey, E. P. (2015). Macroeconomía para el desarrollo en América Latina y el Caribe: 
nuevas consideraciones sobre las políticas anticíclicas. Neoestructuralismo y corrientes heterodoxas en 
América Latina y el Caribe a inicios delsiglo XXI, 155. 
 
Tregenna, F. (2009). Characterising deindustrialisation: An analysis of changes in manufacturing 
employment e output internationally. Cambridge Journal of Economics, 33(3), 433-466. 
 
Unctad. (2013). World Investiment Report 2013. Global value chains: investiment and trade for 
development. New York and Geneva: United Nations. 
 
Unctad. (2017). The role of the services economy and trade in structural transformation and inclusive 
development. Trade and Development Board. Geneva. 
 
Unesco. (2015). Unesco Institute for Statistics (UIS). Paris: UNESCO. Disponível em: 
<http://www.uis.unesco.org/>. Acesso em 23 jan. 2018. 
 
Vu, K. M. (2013). Information and communication technology (ICT) and Singapore’s economic growth. 
Information Economics and policy, v. 25, n. 4, p. 284-300. 
 
Wang, S., Wan, J., Li, D., & Zhang, C. (2016). Implementing smart factory of industrie 4.0: an 
outlook. International journal of distributed sensor networks, 12(1), 3159805. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



20 
 

Anexo A – Lista de países utilizados nos testes econométricos 

África  Ásia América Latina 

Botsuana Bangladesh Argentina  

Burquina Faso Camboja Bolívia 

Camarões China Brasil 

Egito Hong Kong Chile 

Etiópia Índia Colômbia 

Gana Indonésia Costa Rica 

Quênia Israel Equador 

Lesoto Japão México 

Malawi Coréia do Sul Peru 

Ilhas Maurício Laos   

Marrocos Malásia   

Moçambique Mianmar   

Namíbia Nepal   

Nigéria Paquistão   

Ruanda Filipinas   

Senegal Singapura   

África do Sul Sri Lanka   

Tanzânia Taiwan   

Tunísia Tailândia   

Uganda Turquia   

Zâmbia Vietnam   

Fonte: Economic Transformation Database – GGDC 

 

Anexo B – Atividades econômicas utilizadas nos testes econmétricos 

Descrição - ISIC Rev. 4  ISIC Rev. 4 code 

Manufatura C 

Informação e comunicação; Atividades profissionais, científicas e técnicas; Atividades 

administrativas e de serviço de apoio J+M+N 

Atividades imobiliárias L 

Atividades financeiras e de seguros K 

Fonte: Economic Transformation Database – GGDC 

 


