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A política que não deve ser nomeada 
 

Nick Johnson1 

 
 

O FMI publicou recentemente um documento refrescante sobre os princípios 

da política industrial (Cherif e Hasanov, 2019). O artigo é bastante extenso e, por isso, 

vou resumir e discutir aqui alguns dos seus principais pontos. Os autores não falam 

pelo FMI, é claro; eles apenas apresentam a sua atual pesquisa, mas, apesar disso, a 

publicação continua sendo importante.  

O documento é importante porque inequivocamente justifica a adoção de 

uma política industrial ativa nos países em desenvolvimento para que eles possam 

alcançar os países mais ricos. 

Eles argumentam que exemplos bem-sucedidos de tal estratégia de 

desenvolvimento têm sido extremamente raros nas últimas décadas, mas que é vital 

aprender com eles. Usam os estudos de caso das economias do "milagre asiático" da 

Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong, que eram relativamente pobres há 

algumas décadas, mas conseguiram se industrializar e crescer rapidamente, o que 

lhes permitiu recuperar o atraso e se perfilar agora no clube das economias 

avançadas. 

Eles também observam que a maioria, se não todos os países ricos de hoje, 

incluindo os EUA, Japão e Alemanha, seguiram essa estratégia durante as fases de 

crescimento e continuam a empregar políticas industriais e de tecnologia, embora 

de formas diferentes. 

O documento também é refrescante porque o FMI e o Banco Mundial não são 

conhecidos por apoiar os princípios da política industrial como uma estratégia de 

desenvolvimento viável. Em suas negociações com crises financeiras e países em 

desenvolvimento nas últimas décadas, eles tenderam a promover e reforçar uma 

agenda política neoliberal, anti-desenvolvimentista, conhecida como Consenso de 

Washington, com resultados frequentemente terríveis para os níveis de pobreza e 

desigualdade e a capacidade dos governos para incentivar um desenvolvimento que 

possa ser bem-sucedido. 

                                                             
1 Autor que escreve no blog The Political Economy of Development e que se apresenta como alguém que 
tem um Master Degree em Economia do desenvolvimento pela Universidade de Londres e que trabalha 
para uma instituição de caridade. 
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Os autores descrevem os exemplos bem-sucedidos de recuperação induzida 

por políticas como Política de Tecnologia e Inovação (PTI) que encontraram em seus 

estudos. Eles destacam três princípios fundamentais dessas políticas: 

1) Apoio aos produtores nacionais em indústrias sofisticadas, mesmo 

quando não há uma vantagem comparativa bem definida. 

2) Orientação de exportação. 

3) A busca da competição acirrada com extrema responsabilidade. Eles 

também argumentam sobre a importância de uma "tripla orientação": 

manter a ambição, a responsabilidade e a adaptabilidade. Assim, os 

Estados dos países em desenvolvimento devem pensar grande e se 

responsabilizar pelos sucessos e fracassos resultantes de suas políticas. 

Eles descrevem a política de ir além da vantagem comparativa e de promover 

indústrias inicialmente não competitivas como uma estratégia de "alcançar a lua". 

Isso pode parecer ambicioso e arriscado, mas é fundamental para recuperar o atraso 

e se tornar um país rico na fronteira tecnológica. Os Estados podem, portanto, 

precisar empregar políticas como a criação e a formação de mercados ou mesmo a 

criação de Empresas Estatais (State Owned Enterprises - SOEs) em certos casos em 

que o setor privado não é capaz de tomar a iniciativa, mesmo em um setor 

favorecido. 

Argumentam que há uma necessidade de superar os fracassos do governo 

nas políticas “horizontais” no processo de desenvolvimento, tais como a provisão de 

educação e de infraestrutura, regulamentação adequada que beneficia empresas e 

setores de maneira relativamente uniforme em toda a economia, ainda que isto seja 

discutível. Mas também existe a necessidade de corrigir as falhas de mercado em 

setores específicos devido a externalidades e as falhas de coordenação. Esse tipo de 

política é às vezes descrito como "vertical". 

Os autores apresentam a sua política industrial como PTI para enfatizar a 

importância do rápido crescimento da produtividade impulsionado pela inovação e 

pelo aumento da sofisticação da exportação. Ora, isto se refletirá no acúmulo de 

“capacidades” em indústrias sofisticadas, como trabalhadores individuais, equipes, 

firmas e empresas, ou seja, aqueles setores em que se desenvolvem processos de 

aprender fazendo. Há uma necessidade de produzir bens e serviços com 

externalidades positivas na forma de ligações interindustriais (linkages) e 

transbordamentos (spillovers). 

O sucesso do desenvolvimento tardio requer a criação de inovadores 

nacionais, que se vale ou não de investimento direto estrangeiro, assim como da 

transferência de know-how tecnológico que o torna possível. 
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Dados os estudos de caso do Milagre Asiático examinados pelos autores, é 

estranho vê-los criticar a política de “industrialização por substituição de 

importação (ISI). É certamente verdade que muitos dos países tardios na busca de 

desenvolvimento tentaram tal política durante o período do pós-guerra. Nessa 

época, os produtores domésticos estavam protegidos da competição estrangeira por 

meio das barreiras comerciais. Porém, eles empregaram-na a fim de promover seu 

crescimento. 

Isso decididamente gerou resultados mistos. Em muitos casos, esta política 

não promoveu um processo de crescimento sustentado. Mas há algumas histórias 

reais de sucesso entre os que tardiamente optaram pelo desenvolvimentismo; estes 

empregaram a estratégia ISI conseguindo, depois, passar a exportar. Assim, os 

setores que receberam apoio por meio de barreiras comerciais passaram, em algum 

momento, a serem incentivados a competir no mercado mundial e a produzir para a 

exportação. O que é aqui importante é que eles haviam acumulado competitividade 

suficiente para fazer isso. 

Segundo autores, as indústrias sofisticadas podem estar nos setores de 

manufatura ou de serviços. O fator chave é que eles sejam capazes de conseguir um 

crescimento contínuo da produtividade. Ora, isto é improvável nas empresas de 

serviços e em setores como o de lazer e turismo. Porém, os setores de transporte e 

comunicações, intermediação financeira e serviços empresariais tem um potencial 

muito maior de crescimento. Perfilam ao lado das empresas manufatureiras que são 

mais comumente consideradas vitais para o rápido desenvolvimento. 

O desenvolvimento bem-sucedido requer que tais políticas sejam também 

bem-sucedidas. E que tenham alguma sorte frente ao ambiente econômico externo. 

Uma recessão global com um mercado mundial cada vez menor torna a tarefa de 

exportar muito mais difícil! 

Deve-se saudar que os autores reconheçam a influência de economistas mais 

heterodoxos, como Ha-Joon Chang, Robert Wade e Alice Amsden. Eles, durante 

muitos anos, produziram copiosas pesquisas sobre políticas industriais de sucesso, 

particularmente sobre as economias do milagre asiático. Eles também pretendem 

gerar um artigo futuro que terá como objetivo explicar os princípios do PTI para os 

países que desejem usá-las em seus próprios contextos específicos. 

No entanto, eles ignoram a economia política da política industrial e do 

desenvolvimento, que tem sido o foco de economistas como Mushtaq Khan. Esse 

autor, por exemplo, mostra algumas das razões mais profundas pelas quais apenas 

alguns países em desenvolvimento foram capazes de se tornarem países ricos, 

enquanto muitos não o conseguiram e outros ainda foram apenas moderadamente 

bem-sucedidos em suas estratégias. 
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Uma das contribuições originais de Khan se concentra na ideia de um "acordo 

político". Ele o define assim: 

“Uma combinação de poder e de instituições mutuamente compatíveis e, 

ademais, que seja sustentável em termos de viabilidade econômica e política”.  

O “acordo político” advém de um equilíbrio de poder político entre os 

diferentes grupos de uma sociedade. Ele produz uma distribuição particular dos 

direitos de propriedade, condicionando, por sua vez, o grau de sucesso de 

determinadas políticas. O acordo político é produto de processos históricos, 

incluindo o econômico, mais estes podem ser modificados, dentro de certos limites, 

por mudanças na estrutura econômica, por atores internos, como governos e classes 

sociais, ou externos, como no caso do colonialismo. 

No caso da Coréia do Sul, o Estado conseguiu implementar com sucesso 

políticas que apoiaram indústrias com potencial para obter um rápido crescimento 

da produtividade, assim como promover exportação bem-sucedida para o mercado 

mundial. Em relação aos setores que não progrediram, o Estado conseguiu retirar o 

apoio para que, na medida do possível, os recursos não fossem desperdiçados e 

pudessem ser realocados para novos setores com maior potencial de crescimento e 

transformação. 

Poucos países em desenvolvimento tardios possuíam Estados com a 

capacidade de fazer isso. Essa capacidade é parte do que os autores do documento 

do FMI denominam adaptabilidade. A Coréia do Sul tinha um Estado relativamente 

centralizado e autônomo em termos de sua relação com os capitalistas emergentes 

e outras classes sociais. Assim, durante o período de rápido crescimento acelerado, 

ele foi capaz de retirar o apoio daqueles ramos, empresas e setores que se 

mostravam mais fracos industrialmente. 

A Malásia tem se mantido como um país em desenvolvimento tardio 

moderadamente bem-sucedido. Continua a ser, entretanto, uma economia de renda 

média. O Estado teve que usar recursos significativos para administrar e manter a 

estabilidade política, redistribuindo renda e privilegiando o emprego no setor 

público para a população malaia. Também conseguiu incentivar um certo aumento 

no crescimento da produtividade, por meio da transferência de tecnologia de 

investidores estrangeiros. Teve, porém, menos sucesso em termos de recuperação 

do que a Coréia do Sul. 

Os exemplos da Coreia e da Malásia mostram que a história e o contexto são 

importantes para o sucesso da PTI nos países em desenvolvimento tardio. O acordo 

político tem uma grande influência na escala e na direção das políticas que podem 

impulsionar o desenvolvimento. 

Algum tipo de PTI é claramente vital para melhorar rapidamente os padrões 

de vida das populações dos países em desenvolvimento tardio. E a industrialização 
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é fundamental para esse desenvolvimento. Um artigo na edição de janeiro do 

Cambridge Journal of Economics (que tem um paywall, embora se possa ler o 

resumo) deixa claro que tais ideias não são novas. 

O artigo se concentra em apresentar Gebrehiwot Baykedagn (1886-1919), 

um intelectual etíope, pouco conhecido fora de seu país de origem, mas cujos 

escritos refletiam as ideias da economia do desenvolvimentismo "clássico", as quais 

foram influentes durante o período do pós-guerra. Nessa época, as políticas 

industriais destinadas a impulsionar o crescimento e a transformação faziam parte 

da ortodoxia e foram amplamente influentes. 

Para Baykedagn, as chaves para o desenvolvimento são 

“A criação, acumulação e uso de conhecimento e habilidade, 

tecnologia, inovação e mudança técnica e os meios de desenvolvimento 

econômico são conjuntos deliberados, dinâmicos e abrangentes de 

intervenções dirigidas pelo Estado e sinérgicas que objetivam afastar uma 

economia da 'natureza intensiva 'atividades econômicas em relação às 

baseadas em conhecimento, habilidade, tecnologia e inovação. ” 

Este autor defendeu vários pontos: 

1. Que o clima, a geografia e o meio ambiente não se configuram como destino em 

termos de desenvolvimento. 

2. Que a prosperidade e o desenvolvimento generalizados via industrialização são 

necessários para promover o surgimento de um estado-nação unificado, que por 

sua vez pode ajudar o processo de desenvolvimento. 

3. Que esse contexto é importante no processo de desenvolvimento e as formas 

específicas de governança, instituições e políticas precisam lidar com isso. Não 

há tamanho único! 

4. Que uma crescente diversificação e sofisticação da produção é vital. 

5. Que as instituições evoluam à medida que o desenvolvimento avança, de modo 

que o transplante de instituições de países ricos não seja necessário para iniciar 

o desenvolvimento e pode até ser prejudicial. 

6. Que o comércio exterior deve ser gerenciado e inicialmente priorizar a 

importação de bens de capital e a restrição das importações de bens de consumo 

e de luxo durante os estágios iniciais da industrialização, a fim de promover a 

capacidade produtiva interna para exportação. 

Baykedagn foi influenciado em parte pela "Escola Americana" de economia 

política. As ideias e as políticas que ele propôs podem ser encontradas no trabalho 

de Friedrich List e na moderna economia de desenvolvimento heterodoxa, bem 

como na já mencionada economia clássica de desenvolvimento dos primeiros anos 

período de guerra. Algumas delas aparecem no documento do FMI discutido acima, 
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mas são, de certa forma, mais sofisticadas em termos de orientação em termos de 

Economia Política e em termos de ênfase no contexto institucional. 

Uma transformação sustentada da estrutura produtiva e um rápido 

crescimento da produtividade são, portanto, chaves para o desenvolvimento bem-

sucedido e para que um país pobre possa se tornar um país rico. Eis que, porém, este 

feito provou ser muito raro nas últimas décadas. Políticas que orientam um país 

pobre nessa direção podem ser difíceis de concretizar. E a capacidade do Estado de 

fazê-lo depende de mais do que sua autonomia e de burocratas competentes. 

A política e as instituições, assim como os fatores econômicos, impulsionados 

por processos históricos, significam que o contexto desempenha um papel 

importante no sucesso das estratégias de desenvolvimento, e não apenas na política 

industrial. Essas ideias não são novas, mas precisam ser redescobertas por pessoas 

com poder e influência. Os países em desenvolvimento tardios enfrentam grandes 

desafios, mas a difusão generalizada de ideias, como as do documento do FMI 

discutido acima, é um importante passo à frente. 
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