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1. Introdução 
 
Usando a analogia de Kaldor, um dos mais notáveis “fatos estilizados” do período 
de pós-guerra é o rápido declínio no emprego industrial na maior parte dos países 
industrializados e em muitos países em desenvolvimento de renda média e alta. 
Apesar de ser bem conhecido que, no curso do longo prazo do desenvolvimento 
econômico, a estrutura de empregos muda substancialmente e, durante esse 
período, as variações relativas da mudança, em escala e velocidade, eles 
constituem um fenômeno sem precedentes. 
Essencialmente, no curso do longo-prazo do desenvolvimento econômico, as 
mudanças na estrutura de empregos são deflagradas por um aumento na 
produtividade do setor agrícola.1 Esse aumento de produtividade reduz a 
necessidade de mão-de-obra na agricultura, aumentando ao mesmo tempo tanto a 
demanda por insumos agrícolas intermediários como por insumos de capital, e a 
demanda por bens de consumo por parte daqueles que se beneficiam do aumento 
de produtividade agrícola. 
Conseqüentemente, dois processos são deflagrados: um em que a mão-de-obra 
começa a ser liberada da agricultura; e outro no qual a mão-de-obra é absorvida 
progressivamente por outros setores da economia -- inicialmente por aquelas 



atividades cujos produtos se beneficiaram da maior demanda da agricultura e 
depois pela dinâmica mais geral do crescimento econômico. Durante essa nova 
fase, geralmente chamada de fase de “industrialização”, a mão-de-obra é 
absorvida principalmente pela indústria e serviços. Na fase seguinte, 
paralelamente a uma contração contínua do emprego na agricultura e uma 
expansão do emprego no setor de serviços, segue a tendência de estabilização da 
participação do emprego industrial no contexto geral de empregos. Finalmente, 
vem uma nova fase, na qual o emprego industrial começa a cair, (primeiro em 
termos relativos e depois, ao menos em alguns países, em termos absolutos); 
neste meio tempo, os serviços continuam sendo a fonte principal de absorção de 
mão-de-obra.2 Essa fase mais tardia é comumente chamada de fase de 
“desindustrialização”. 3 
 
1 Em algumas experiências históricas, como aquela da Grã-Bretanha, esse processo começa com o que é 
normalmente chamado de “revolução agrária”. 
 
A maioria dos países industrializados atingiram essa fase de desindustrialização 
por volta do final da década de 1960 e início dos anos 70, enquanto alguns dos 
países em desenvolvimento de alta renda (tal como as economias em rápida 
industrialização do Oriente Asiático) começaram essa fase na década de 80. Mais 
ou menos na mesma época, no entanto, (e por muitas razões diferentes que serão 
discutidas de forma mais detalhada abaixo) alguns países latino-americanos 
também começaram a se desindustrializar rapidamente, a despeito do fato de que 
sua taxa de renda per capita era muito mais baixa do que as taxas de outros 
países que tinham se desindustrializado mais cedo, ou que estavam começando a 
se desindustrializar ao mesmo tempo. 
Entre os países industrializados, o grupo de países no qual a escala e a 
velocidade da mudança mais se destacaram foi a União Européia onde o emprego 
industrial foi reduzido em quase um terço nas últimas três décadas do século 
vinte. 
 
2 Com freqüência, especialmente em curto prazo, mais mão-de-obra é liberada por um setor do que pode ser 
absorvida por outros, levando a problemas tais como o crescimento do desemprego, emprego informal e assim 
por diante. 
3 Ao longo desse ensaio, a “desindustrialização” será analisada apenas do ponto de vista do emprego 
industrial. 
4 No Reino Unido, a queda foi ainda mais dramática, com a taxa caindo pela metade no mesmo período (vide 
Figura 10 abaixo). 
 



 
• mf = indústria; e ser = serviços. 
• Fonte: Rowthorn (1997). 
A Figura 1 mostra como nos anos que decorreram entre a década de 60 e o início 
dos anos 70, tanto a produção como a produtividade no setor industrial da União 
Européia estavam crescendo de maneira similar e rapidamente (com taxas médias 
anuais de 5,9% e 5,3% em 1960 e 1973, respectivamente). No período pós-1973 
essas duas taxas caíram drasticamente; no entanto, a taxa de produção caiu com 
muito mais rapidez, chegando só à metade daquela produtividade (1,4% e 2,8%, 
respectivamente). Assim, as origens da rápida queda do emprego na indústria na 
União Européia pode ser facilmente explicada – ao menos em termos aritméticos 
– como o crescimento do desemprego é igual ao crescimento da produção menos 
aquele da produtividade, o resultado da assimetria acima é um declínio de 
empregos. Desse ponto de vista (aritmético), o que aconteceu na União Européia 
depois de 1973 deve ser considerado basicamente como um caso de 
desindustrialização levada pela produção, ou seja, o resultado de uma redução 
rápida na taxa de crescimento da produção - em lugar de um caso de 
desindustrialização “levada pela produtividade” (ou “levada por um novo 
paradigma tecnológico”). 
No setor de serviços aconteceu um fenômeno reverso: apesar de, nesse setor, a 
taxa de crescimento tanto da produção como da produtividade também terem 



começado a cair vertiginosamente no início da década de 70, foi o crescimento da 
produtividade que caiu muito mais rapidamente, com a produtividade crescendo a 
uma taxa menor que a metade da taxa de produção (1,1% e 2,6%, 
respectivamente). Essa assimetria reversa resultou em um aumento rápido de 
empregos. Conseqüentemente, após o início da década de 70, os dois setores - 
industrial e de serviços – mostraram contrastes significativos em sua capacidade 
de absorver mão-de-obra. 
Como resultado, entre 1973 e 2000, a União Européia foi capaz de aumentar 
sua produção de manufaturados em cerca de 50% enquanto reduzia o emprego 
em quase 30%. Ao mesmo tempo, para continuar aumentando sua produção de 
serviços (mesmo que isso tenha sido feito a passos lentos, e certamente muito 
mais devagar do que no período precedente), a União Européia teve que 
aumentar o emprego nesse setor em mais de 50%. 
A literatura sobre o assunto desenvolveu diversas hipóteses para explicar a 
queda do emprego na indústria nos países industrializados, desde o final dos anos 
60. 
As quatro hipóteses mais conhecidas são: 
(i) A queda nada mais é do que uma ”ilusão estatística” (causada principalmente 
pela realocação de mão-de-obra industrial para o setor de serviços seguindo um 
rápido aumento no número de atividades sendo terceirizadas pelas indústrias 
manufatureira através de firmas especializadas. 
 
5 É claro, que para entender esse processo, não simplesmente em termos aritméticos, mas também em suas 
estrutura macro e micro adequadas, devemos nos aprofundar nas relações de causa entre as tendências de 
crescimento de produção, emprego e produtividade. Além disso, sob o risco de declarar o óbvio, certamente a 
questão não é se a desindustrialização se deveu ao crescimento do aumento de produtividade ou ao 
crescimento da queda de produção, mas de forma mais crítica, enfocar na interrelação entre crescimento de 
produtividade e crescimento de produção. Infelizmente o estudo dessa relação está fora do escopo desse 
ensaio. 
 
Produtores de serviços, inclusive transporte, limpeza, design, vigilância, 
suprimentos, recrutamento e processamento de dados); 
(ii) A redução é resultado de uma significativa redução na elasticidade de 
demanda por indústrias; 
(iii) O declínio é conseqüência do rápido aumento de produtividade (pelo menos 
em alguns setores) na indústria trazido pela propagação do novo paradigma 
tecnológico de microeletrônicos (esse teria sido um caso da nova tecnologia 
tender a produzir “crescimento de desempregados”); e 
(iv) A queda é resultado de uma nova divisão internacional de mão-de-obra 
(inclusive e especialmente “terceirização”), na qual os países em desenvolvimento 
crescentemente começam a ocupar um lugar específico – estilo montagem, 
intensivo de mão-de-obra -- numa “cadeia de valores” mais complexa de 
corporações transnacionais de multi produtos (TNCs). Essa nova divisão de 
trabalho torna-se nociva ao emprego industrial em países industrializados, 
especialmente no que diz respeito a mão-de-obra não qualificada.6 
O objetivo principal desse ensaio é estudar a trajetória do emprego industrial 
no período de pós-guerra -- em particular, o fenômeno do “U invertido” do 
processo de desenvolvimento econômico, no qual, conforme a renda per capita 



aumenta, a porcentagem de emprego industrial primeiro aumenta, depois se 
estabiliza e finalme nte cai. Uma amostra dos 105 países será usada nesse 
período entre 1970 e 1998 (sempre os mesmos 105 países); em 1960, no entanto, 
havia informações para apenas 81 daqueles países; veja anexo B). A fonte dos 
dados aqui analisados é o banco de dados ILO para emprego industrial e as 
Tabelas Penn para renda per capita.7 
 
6 Para uma análise detalhada, discussão crítica e referências bibliográficas sobre essas hipóteses, vide 
Rowthorn (1997 e 1999); e Rowthorn & Ramaswamy (1999). 
7 Em adição, a Divisão Estatística da ECLAC forneceu dados sobre emprego industrial na América Latina 
durante a década de 60. 
 

 
• Fonte: Cálculos efetuados através do uso de estatísticas do Banco de Dados 

da ILO. Médias regionais são ponderadas pela população economicamente ativa. 
 
Economias incluídas sob o título “Terceiro Mundo”: 
África do Sub-Saara: Benin, Botsuana, Burkina Faso, Camarões, República 
Central Africana, Chade, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, 
Gabão, Gana, Quênia, Lesotho, Malawi, Mali, Mauritânia, Maurício, Nigéria, 
República do Congo, Ruanda, Senegal, África do Sul, Togo, Zâmbia e Zimbábue. 
América Latina e Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, República 
Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai (dentro dessa categoria, a 
subcategoria “Cone Sul” inclui Argentina, Chile e Uruguai). 
Ásia Ocidental e África do Norte: Algéria, Egito, Marrocos, Oman, Arábia , Arunísia 
e Turquia. 
Sul da Ásia: Bangladesh, Índia, Paquistão e Sri Lanka. 
Leste Asiático: Hong Kong SAR, Indonésia, Malásia, Filipinas, República da 
Coréia, Singapura, Tailândia e Taiwan Província da China (dentro dessa categoria, 
a subcategoria NIEs 1 inclui: Hong Kong SAR, República da Coréia, Cingapura e 
Taiwan (Província da China). 



Economias incluídas sob o título “Primeiro Mundo”: Austrália, Áustria, Bélgica, 
Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Itália, Japão, Luxemburgo, 
Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido e 
Estados Unidos. 
Esse ensaio demonstrará que esses dados fornecem confirmação significativa 
dessa relação de U invertido entre o emprego industrial e a renda per capita. 
Entretanto, ele também mostrará que essa relação tem características que são 
muito mais complexas do que se reconheceu até agora. 
2. As quatro fontes de desindustrialização 
a) A primeira fonte de desindustrialização: uma relação de “U invertido” entre o 
emprego industrial e a renda per capita. 
O ponto de partida dessa abordagem para desindustrialização é o U invertido 
desenvolvido por Rowthorn (1994), que, tendo discutido e criticado 
detalhadamente as hipóteses acima mencionadas (especialmente a segunda e a 
terceira), definiu a desindustrialização como o declínio no emprego industrial que 
acontece quando países atingem um certo nível de renda per capita; em sua 
regressão de amostra representativa para 1990 (construída a partir de uma 
amostra de 70 países), esse nível é de aproximadamente US$ 12.000 em dólares 
internacionais de 1991(vide figura 2). 
 

 
 
Apesar da análise de nossa amostra confirmar a hipótese de Rowthorn, existem 
também fundamentos que provam que o processo de desindustrialização é um 
fenômeno bem mais complexo. Em particular, esse estudo irá estabelecer que, 
além do processo identificado por Rowthorn – doravante chamado a “primeira 
fonte” de desindustrialização --, existem outros três processos em mãos. A 
desindustrialização portanto não é simplesme nte o resultado de um único 



processo (a existência de uma relação estável de U invertido entre o emprego 
industrial e a renda per capita), mas uma conseqüência da interação de quatro 
fenômenos distintos. 
b) A segunda fonte de desindustrialização: uma relação em declínio entre renda 
per capita e emprego industrial. 
O primeiro fenômeno a ser observado é que a relação de U invertido de Rowthorn 
não é estável através do tempo, mas ao contrário, segue uma declínio contínuo 
em países de renda média e alta (vide figura 3). 
 

 
• 1960: regressão de amostra representativa para 1960, usando uma amostra de 
81 países. 
• 1970, 1980, 1990 e 1998: regressões de amostra representativa para as datas 
correspondentes usando amostras dos mesmos 105 países. Para especificações 
sobre as regressões veja o Anexo A. A regressão para 1998 corresponde ao 
emprego para aquele ano, porém a renda per capita corresponde a 1992, o 
último ano para o qual as Tabelas Penn oferecem informações. Infelizmente, 
existiam muito poucos países com informações confiáveis sobre emprego em 
1950, para poder construir uma regressão comparável. Nas cinco regressões, 
todos os parâmetros são significativos à taxa de 1% e os R2 ajustados estão 
entre 57% e 72% (para estimativas de pontos e estatísticas de testes, veja 
anexo A). Todas as regressões também passam pelos testes de 
homoscedasticidade e de normalidade de residuais na taxa de significância de 
5%. 
• Fontes: Banco de Dados da ILO Databank para empregos industriais; e Tabelas 
Summers e Heston Penn para renda per capita. A menos que especificamente 
informado, essas são as fontes de todos os gráficos desse artigo. 



O contínuo declínio ao longo do tempo na relação entre emprego industrial e 
renda per capita é a segunda fonte de desindustrialização identificada nesse 
artigo. 
Essencialmente, para países de renda média ou alta, tenham eles atingido ou não 
o ponto da virada da regressão, havia uma taxa de declínio de emprego industrial 
associada a cada nível de renda per capita. Apesar das razões para esse declínio 
constante, especialmente a grande queda observada durante os anos de 1980 em 
países industrializados, ainda precisarem ser plenamente compreendidas, as 
evidências até o momento indicam que sejam o resultado de uma combinação de 
fatores, incluindo, ao menos em parte, três das hipóteses mencionadas acima: (de 
maneira indireta) a propagação do novo paradigma tecnológico (microeletrônica);8 
o processo cada vez mais significativo de detalhamento da cadeia de valores que 
vem sendo realizado por tecnologias de multi-produtos e que está levando a 
realocação a países em desenvolvimento da parte de montagem do processo de 
produção, intensa em termos de mão-de-obra. Entretanto, ao menos de igual (ou 
maior) importância são as conseqüências das novas políticas e economias dos 
anos 80 – especialmente a desaceleração acentuada do crescimento econômico 
que seguiu a implementação da marca radical dos anos 80 de políticas 
deflacionárias voltadas ao monetarismo – e as transformações maciças 
institucionais e financeiras que caracterizaram a economia mundial nesse período. 
Apesar de uma análise detalhada do papel que cada um desses fatores tem 
desempenhado na desindustrialização esteja fora do escopo desse estudo, é 
importante ao menos enfatizar que a literatura existente não dá a devida atenção 
ao último fenômeno: o papel que a mudança no “regime de política” dos anos 
1980 dos países mais industrializados - do Keynesianismo (amplamente falando) 
de pós-guerra à já mencionada marca radical dos anos 80 de políticas 
deflacionárias voltadas ao monetarismo - tiveram sobre o emprego industrial. 
-------- 
8 Vide, especificamente, Pérez (2002). 
-------- 
Como ficou claro na figura 3, o efeito combinado que o último teve sobre o 
emprego industrial foi devastador, em especial a estagnação que seguiu (focando 
o objetivo equivocado) a acentuada resposta deflacionária ao segundo choque do 
petróleo. 
Políticas deflacionárias voltadas ao monetarismo tornaram-se dominantes após 
o fracasso da tentativa da Administração de estimular a demanda agregada nos 
Estados Unidos em 1977–1978; como resultado dessas políticas expansionistas, o 
déficit comercial americano atingiu o equivalente a um quarto das exportações, 
nada mais que em uma época em que o resto dos países industrializados não 
queriam mais absorver os excessos de dólares. A resultante fraqueza do dólar, 
juntamente com uma 
inflação crescente preparou o cenário para a era monetarista radical do Banco 
Central Americano, seguida da nomeação de Paul Volker e sua triplicação das 
taxas de juros entre 1979 e 1981. Por sua vez, a eleição de Margareth Thatcher, 
em 1979, e de Ronald Reagan, em 1980, consolidaram essa nova era radical 
monetarista tanto em sua política neoliberal como em sua economia deflacionária; 
mais ou menos na mesma época, as políticas do “Rapazes de Chicago”, no Chile 



de Pinochet, sinalizavam o (não muito democrático) surgimento dessas políticas 
no terceiro mundo. 
Na União Européia, por exemplo, houve um colapso imediato das taxas de 
crescimento; no Reino Unido, durante os dois primeiros anos do mandato da Sra. 
Thatcher (1979-81), a taxa de crescimento da produção caiu de 3,7% para -2,2% 
(de fato, a produção caiu nada menos que 17% em apenas seis trimestres); na 
Alemanha, ela caiu de 4,2% (1979) para –0,6% (1982); na França, de 3,2% (1979) 
para 0,8% (1983); e na Itália de 6% (1979) para 0,3% (1983). A acentuada 
desaceleração teve seu maior impacto no desemprego – No Reino Unido 
aumentou de 5% (1979) para 12,4% (1982); na Alemanha de 3,2% (1979) para 
8% (1983); e na França de 5,9% (1979) para 10,2% (1985). 
A indústria foi extremamente prejudicada por esses eventos. No Reino Unido, 
por exemplo, o investimento industrial líquido ficou altamente negativo em 1981 e 
1982. A combinação desses fatores – reduções maciças no consumo privado (que 
caiu de uma taxa de crescimento anual de 8,5% no segundo trimestre de 1979 
para –3,7% no mesmo trimestre do ano seguinte), altas taxas de juros, baixos 
níveis de investimento e uma aguda reavaliação da libra, -- fizeram com que o 
emprego industrial tivesse uma queda de nada menos que 20% nos primeiros três 
anos da Administração da Sra. Thatcher’s, e dali em diante não houve nenhuma 
recuperação significativa. Assim sendo existe pouca dúvida de que o notável 
declínio da relação entre a renda per capita e o emprego industrial em países 
industrializados na década de 1980 (claramente evidente na figura 3 acima) tenha 
tanto a ver com a drástica mudança no regime de política econômica quanto 
outros fatores, tais como a necessidade de uma reestruturação industrial, 
mudanças tecnológicas, problemas contábeis, ou a tendência em direção à 
“financialização”.9 
c) A terceira fonte de desindustrialização: um declínio na renda per capita 
correspondendo ao ponto de virada da regressão A terceira fonte de 
desindustrialização a ser identificada diz respeito à enorme queda do ponto 
desindustrialização virada das regressões que relacionam emprego industrial 
com renda per capita desde 1980. Conforme mostra a figura 4, desde o início dos 
anos 80, tem havido uma redução drástica no nível desindustrialização renda per 
capita do que deu início ao declínio do emprego industrial: de US$ 20.645 em 
1980, para apenas US$ 9.805 em 1990 (e US$ 8.691 em 1998; todas as cifras em 
Dólares Americanos Internacionais). 
------ 
9 “Financialização” significa o aumento em tamanho e domínio do setor financeiro com relação ao setor não 
financeiro, assim como a diversificação na direção de atividades financeiras em corporações não financeiras. 
------- 
• 
60, 70, 80, 90 e 98 = regressões para 1960, 1970, 1980, 1990 e 1998. Esta 
anotação sera usada em todos os gráficos seguintes. 
O rápido declínio do ponto de virada das regressões desde 1980 é crucial para o 
entendimento de uma das fontes do processo que leva à desindustrialização. Até 
aquela época, nenhum país – nem mesmo os Estados Unidos, país com a maior 
renda per capita na amostra – havia atingido um nível de renda per capita próximo 



ao ponto onde as curvas começam a cair. Em 1990, em contraste, havia mais de 
30 país em cuja renda per capita estava acima do ponto crítico da curva. 
Entretanto, como é bem conhecido, a queda no emprego industrial nos países 
industrializados começou no final da década de 60 –ou seja., bem antes que 
qualquer país industrializado estivesse em qualquer ponto próximo ao ponto de 
virada na curva. 
Isto deve sugerir que o impulso original para a desindustrialização não foi o fato de 
que alguns países já haviam atingido o nível no qual a curva começa a sua 
descida, mas ao contrário a notável queda no tempo da relação de U invertida 
para países de média e alta renda (demonstrado na figura 3). 
 

 
60, 70, 80, 90 e 98 = regressões para 1960, 1970, 1980, 1990 e 1998. Esta 
anotação sera usada em todos os gráficos seguintes. 
O rápido declínio do ponto de virada das regressões desde 1980 é crucial para o 
entendimento de uma das fontes do processo que leva à desindustrialização. Até 
aquela época, nenhum país – nem mesmo os Estados Unidos, país com a maior 
renda per capita na amostra – havia atingido um nível de renda per capita próximo 
ao ponto onde as curvas começam a cair. Em 1990, em contraste, havia mais de 
30 país em cuja renda per capita estava acima do ponto crítico da curva. 
Entretanto, como é bem conhecido, a queda no emprego industrial nos países 



industrializados começou no final da década de 60 –ou seja., bem antes que 
qualquer país industrializado estivesse em qualquer ponto próximo ao ponto de 
virada na curva. 
Isto deve sugerir que o impulso original para a desindustrialização não foi o fato de 
que alguns países já haviam atingido o nível no qual a curva começa a sua 
descida, mas ao contrário a notável queda no tempo da relação de U invertida 
para países de média e alta renda (demonstrado na figura 3). 
 
10 Como Rowthorn (1994) usou dados para 1990 para sua regressão (vide figura 2), esse efeito em particular 
já estava claramente em operação. 
 
Não seria até os anos 80 que o fenômeno da desindustrialização iria inclui o 
elemento adicional da descida da curva também (levando a uma aceleração desse 
processo). 
Trabalhando a partir de uma perspectiva diferente, essa redução do ponto de 
virada das regressões havia sido prevista por Rowthorn e Wells (1987; pp. 329-
332); 
Segundo eles, como o alcance da produtividade é mais rápido na indústria, nos 
países desenvolvidos a desindustrialização em países em desenvolvimento 
provavelmente iria começar a um nível mais baixo de renda per capita do que nos 
países que se industrializaram cedo. No entanto ninguém poderia ter previsto que 
a queda do ponto de virada da regressão teria tal magnitude. 
d) A quarta fonte de desindustrialização: a doença holandesa 
Finalmente, além das três fontes de desindustrialização já mencionadas, em 
diversos países existe uma quarta: o chamado efeito da doença holandesa. 
Alguns países, tais como a Holanda e um grupo de países latino-americanos 
registraram uma queda em seu emprego industrial que era claramente maior 
daquilo que seria esperado das três fontes de desindustrialização discutidas acima 
(veja a figura 5). 
 



 
 
• Neth = Holanda; LA 4 = média para Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. 
No entanto, a análise que segue demonstrará que, ao contrário de serem simples 
casos de “passar do limite”, a doença holandesa está associada a um grau 
adicional específico de desindustrialização , que é característico de alguns países 
que passaram ao menos uma das três marcas de transformações. 
A origem dessa “doença” está no fato de que a relação entre o emprego 
industrial e a renda per capita tende a ser diferente em países que estão seguindo 
uma pauta de desindustrialização para buscar gerar um superávit comercial na 
indústria, do que naqueles que estão contentes apenas em apenas atingir um 
déficit comercial industrial (tais como países ricos em recursos naturais e portanto 
capazes de gerar um superávit comercial em produtos primários que possam 
financiar seus déficits comerciais industriais). A realidade, no entanto, conforme 
será demonstrado abaixo, o que eu chamarei aqui de “efeito de produto primário”, 
é um fenômeno mais geral que também se aplica a países que geram um 
superávit comercial significativo em serviços, especialmente nas áreas de turismo 
e finanças. 
É importante enfatizar desde o início que a primeira categoria de países (a 
categoria “industrial”) inclui alguns que estão lá por necessidade e outros que 
estão lá por causa de sua política de crescimento. Isto é, alguns países estão lá 
porque não têm outra opção a não ser visar um superávit comercial industrial para 
serem capazes de cobrir seus déficits comerciais em produtos primários e 
serviços; outros estão lá porque mesmo que sejam capazes de gerar um superávit 
em produtos primários ou serviços, ainda estão tentando implementar uma pauta 
de industrialização que visa gerar um superávit comercial industrial. 
Seguindo o critério de especificação de regressão de Akaike, nesse trabalho, os 



dois tipos de países (“industriais” e de “produtos primários”) são diferenciados por 
uma variável dummy nas regressões acima. Os países são classificados de 
acordo com sua posição no final do período – e uma vez classificados, ficam no 
mesmo grupo em todas as regressões (para evitar argumentos que dão voltas). 
Adicionalmente, conforme acima, as regressões de amostras representativas para 
1970, 1980, 1990 e 1998 têm base na mesma amostra de 105 países (devido à 
falta de dados, no entanto, a regressão para 1960 está baseada em uma amostra 
de aqpenas 81 países; todos eles são mais tarde incluídos na amostra maior). A 
variável dummy mostra que a relação entre emprego industrial e renda per capita 
nos grupos de países está localizada em diferentes níveis em todas as cinco 
regressões (1960, 1970, 1980, 1990 e 1998); esse boneco é significativo à uma 
taxa de 1% em todas as regressões.11 A Figura 6 mostra esse fenômeno para 
1998. 
 
11. Nas cinco regressões, todos os parâmetros são significativos à taxa de 2% (ou 
menos) e os R2 ajustados estão entre 67% e 77% (veja o anexo A). Todas as 
regresses também passam pelos testes de homoscedasticidade e normalidade de 
residuais à taxa de 5% de significância. 
 

 
• 98 mf = regressão correspondente a países que visam gerar um superávit 
comercial industrial. 
• 98 pc = regressão de países que têm um superávit comercial em produtos 
primários (ou serviços, tais como turismo e finanças). Veja anexo B para a 
classificação de países na amostra. Conforme acima mencionado, a diferença 
entre os dois tipos de regressões é uma variável dummy. 
• Os países mostrados ao redor de regressão “98 mf” são: Pk = Paquistão; Cn = 
China; Eg = Egito; SL = Sri Lanka; Tun = Tunísia; Kor = República da Coréia ; 



Si = Singapura; EU (5) = os cinco países continentais da União Européia 
(Alemanha, França, Itália, Bélgica e Áustria); e Jp = Japão. Os países 
mostrados ao redor de regressão “98 pc” são: Ni = Nigéria; Zi = Zimbábue; PG 
= Papua Nova Guiné; Bo = Botsuana; Ja = Jamaica; PA = Panamá; Br = Brasil; 
Cl = Chile; Ar = Argentina; U = Uruguai; Ve = Venezuela; Ma = Malta; Gr = 
Grécia; Cy = Ciprus; UK = Reino Unido; Ne = Holanda; Aus = Austrália; No = 
Noruega; e Ca = Canadá. 
Obviamente, a razão principal para os diferentes graus de industrialização desses 
dois grupos de países são suas diferenças em função de recursos e política de 
crescimento; esses fatores acabam sendo refletidos em seus padrões de comércio 
internacional e em sua política interna e estruturas – e emprego --. No entanto, 
conforme será demonstrado abaixo, apesar desse efeito de produto primário (ou 
serviços de exportação) ser uma condição necessária para o desenvolvimento da 
doença holandesa, não é de maneira alguma suficiente. 
A figura 7 mostra uma notável semelhança no declínio da relação entre emprego 
industrial e renda per capita nas duas categorias de país entre 1960 e 1998. 
 

 
Um aspecto dessas relações deve ser enfatizado: apesar do grupo de países de 
produtos primários não ter a tendência de alcança um grau mais baixo de 
industrialização em nenhum dado momento no tempo,12 o efeito “pc” não leva por 
si só a um grau relativo maior de desindustrialização com o tempo. De fato, o 
gráfico acima ilustra como as duas categorias de países vivenciam uma queda 
similar em termos relativos. Tomando o ponto mais alto das curves para cada 
grupo de países, nota-se que nessas quarto décadas as duas categorias de 
países perderam mais ou menos a mesma participação de emprego industrial -- 
de 39% para 21% em países industriais e de 29% para 16% nos outros (i.e., no 
anterior, o ponto de inflexão da regressão de 1998 está localizado em uma 



participação de emprego industrial que está 45% abaixo daquela de 1960, no 
último o respectivo ponto está 46% abaixo). Por sua vez, do ponto de vista do eixo 
horizontal (renda per capita), os pontos de virada das duas curvas também caíram 
pela metade de seus níveis anteriores: de cerca de US$ 18.000 em 1960 para 
US$ 9.000 em 1998 (as duas figuras em dólares internacionais de 1985). 
 
12 Daqui em diante, os países de produtos primários e serviços de exportação serão chamados simplesmente 
de “grupo de produtos primários” (“pc”). 
 
Depois dessa introdução (necessária e extensa) sobre as diferença entre esses 
dois grupos de países, agora é possível explicar, de forma adequada, meu 
conceito de Doença Holandesa. Do ponto de vista da metodologia aqui 
desenvolvida, o mais interessante sobre essa “doença” é que, à luz de nossa 
análise, ela adquire uma conotação bem diferente daquela à qual tem sido 
associada até agora. Isso nos permite desenvolver uma forma nova e mais específ 
ica de examiná-la. Há um grupo de países, tanto industrializado como em 
desenvolvimento (apesar do último incluir apenas países que tenham atingido ao 
menos um nível médio de renda) que exibe, um fenômeno adicional de 
desindustrialização (isto é, adicional às três forças já discutidas). Este fenômeno 
está associado à uma onda súbita de exportações de produtos primários ou 
serviços (particularmente em países que não haviam desenvolvido esses setores 
anteriormente) ou, como no Cone Sul da América Latina com uma mudança súbita 
na política econômica. A Holanda dá de forma adequada seu nome a esse 
fenômeno (veja a figura 8). 
 
13 A queda no nível de renda per capita na qual o ponto de inflexão está localizado não é surpreendente, no 
entanto, pois a diferença em regressões é apenas a variável dummy. Conforme indicado anteriormente, em 
1960 nenhum país havia atingido a renda per capita associada com o ponto de virada das duas regressões. 
14 Nesse ponto, eu discordo de meu amigo, o economista holandes Wille m Buiter, que sempre enfatiza que a 
chamada doença holandês é apenas uma “difamação”da economia holandesa! A literatura sobre os macro 
mecanismos gerais em mãos na doença holandesa é extensa.; veja, por exemplo, Rowthorn e Wells (1987); 
Ros (2000); e Pieper (2000). 



 
• Ne = Holanda; UK = Reino Unido; UE 5 = Alemanha, França, Itália, Bélgica e 
Áustria; e UCAN = Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. 
 
Desta perspectiva, a doença holandesa é um processo em que a descoberta de 
um recurso natural (gás natural, no caso da Holanda) faz com que um país passe 
de um grupo de referência para outro, isto é, do grupo de países que visam à 
geração de superávit comercial na indústria (regressões do tipo "mf") para o grupo 
que é capaz de gerar um superávit comercial em produtos primários (regressões 
do tipo "pc"). Quando isso ocorre, como mostra a figura 8.A no caso da Holanda, o 
país que apresenta essa "doença" move-se ao longo de duas vias diferentes de 
desindustrialização: a primeira, comum àqueles países no seu grupo original (de 
"60 mf" a "98 mf"), consiste dos três processos discutidos acima; e a segunda, que 
é uma adição a essa via "comum", corresponde a uma segunda onda de 
desindustrialização resultante da mudança no grupo de referência -- (de "98 mf" a 
"98 pc"). Neste contexto, a doença holandesa deveria ser considerada apenas 
como o grau "em excesso" da desindustrialização associada ao último movimento; 
isto é, apenas com a diferença entre o emprego industrial caindo para "98 mf" e 
caindo para "98 pc". No caso da Holanda, portanto, ela é a diferença entre ter 
caído de 30,5% em 1960 para 19,8% em 1998 (nesse cenário hipotético não 
holandês de doença, este é o nível previsto de emprego industrial na regressão 



"mf", dado o nível efetivo de renda per capita de 1998) e de 30,5% para 14,8%, 
entre os mesmos anos (situação efetiva da doença holandesa).15 
Quando percebida assim, fica claro que a doença holandesa não é um fenômeno 
limitado à Holanda, já que ele também ocorreu em outros países industrializados 
como o Reino Unido, onde houve tanto uma descoberta significativa de recursos 
naturais (petróleo no Mar do Norte) como um aumento no superávit comercial de 
exportações de serviços financeiros (vide figura 8.B). No Reino Unido, a melhoria 
da balança comercial do petróleo entre 1979 e 1984 (de um déficit de £ 2,2 bilhões 
para um superávit de £ 6,6 bilhões) espelhou na verdade o declínio no superávit 
comercial industrial ( de um superávit de £ 3,6 bilhões para um déficit de £ 6,3 
bilhões entre os mesmos anos). Não surpreende que a estrutura econômica e de 
empregos do Reino Unido tenha passado de uma categoria de países (e de uma 
pauta de industrialização) para outra. 
Uma comparação entre o grau de desindustrialização da Holanda e de outros 
países continentais da União Européia também pode ajudar a explicar a natureza 
especial da doença holandesa. A figura 8.C mostra como, enquanto a fatia do 
emprego industrial nos cinco países da União Européia caiu de acordo com uma 
regressão do superávit comercial industrial ( de "60 mf" para "98 mf"), a da 
Holanda sofreu uma queda adicional (de "98 mf" para "98 pc"”, que equivale a 
cinco pontos percentuais extras, neste caso). 
Como fica claro no gráfico, a maior parte da queda no emprego industrial na 
Holanda ocorreu na primeira metade desse período (que se seguiu ao 
descobrimento de gás natural), enquanto que nos outros cinco países da União 
Européia, o emprego industrial começou a cair apenas após 1980. Como 
mencionado acima, esta última queda foi significativamente influenciada por uma 
mudança no 'regime da política" 
econômica e política desses países. O rápido declínio da demanda doméstica 
(que resultou de altas taxas de juros, a mudança na distribuição de renda em 
direção ao capital, o enfraquecimento do poder dos sindicatos, etc.) significaram 
que o crescimento da produtividade teve efeitos negativos muito mais fortes sobre 
o emprego industrial do que teria tido caso contrário. No caso da Alemanha, por 
exemplo, embora sua indústria de máquinas-ferramentas não tenha sofrido 
significativamente (principalmente devido ao fato de que os mercados relevantes 
serem caracterizados por uma combinação de renda alta e elasticidade da 
demanda de preço baixo), outros segmentos do seu setor manufatureiro (como o 
aço) foram duramente atingidos pelos efeitos de ter de enfrentar rápidas 
mudanças tecnológicas no contexto dos mercados domésticos com demanda 
reprimida.16 
Ao mesmo tempo, as figuras 8.B e 8.C indicam a extraordinária diferente entre 
o Reino Unido e os "UE-5" (Alemanha, França, Itália, Bélgica e Áustria) durante os 
anos 80: no primeiro, a queda da fatia do emprego industrial foi de 9,2 pontos 
percentuais, para os últimos, de 3,3 pontos. No Reino Unido, as políticas 
deflacionárias mais rígidas não afetaram apenas a indústria de forma mais intensa 
(do que nos "UE- 5"), mas a descoberta de petróleo e o fortalecimento do setor de 
exportação de serviços financeiros significou que a indústria no Reino Unido tinha 
um problema  adicional da perda de mercados de exportação (principalmente, mas 
não exclusivamente) devido à revalorização da libra esterlina. Como mencionado 



acima, entre 1979 (o ano em que Margaret Thatcher foi eleita pela primeira vez e 
quando começaram as exportações de petróleo) e 1984, a balança comercial 
industrial do Reino Unido passou de um superávit de £ 3,6 bilhões para um déficit 
de £ 6,3 bilhões. 
Nos "UE-5" (e, principalmente, na Alemanha), por outro lado, o sucesso nos 
mercados de exportação era crucial para abrandar seus processos de 
desindustrialização. 
 
15 Uma forma alternativa de medir a doença holandesa de acordo com essas linhas seria ter um modelo de 
crescimento para a Holanda que incluísse de alguma forma o efeito da descoberta de recursos naturais como 
uma variável explanatória e utilizar essa regressão para predizer o que teria sido o nível esperado de renda per 
capita em 1998 caso esse país não tivesse descoberto gás natural. Neste caso, o efeito da doença holandesa 
poderia ser medido como a diferença entre o nível efetivo e aquele previsto do emprego na indústria 
manufatureira em 1998 na regressão "mf" dada a receita per capita hipotética de um cenário não holandês de 
doença. 
16 Vide, especialmente, Solow (1997). 
 
Outra comparação entre a Holanda e quatro países industrializados (neste caso, 
países que foram os principais exportadores de produtos durante todo o período: 
Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia) também ajudará a ilustrar a 
natureza específica da doença holandesa (como compreendido neste artigo). A 
figura 8.D mostra que, embora esses 4 países "UCAN" também se viram na 
relação de "commodity primário" em '998 ("8 pc", eles não sofreram da doença 
holandesa (como a Holanda) porque eles também partiram daquele tipo de 
relação de 1960 ("60 pc"). 
Conseqüentemente, embora tanto os países da "UE-5" como da "UCAN" 
experimentaram um grande queda (e similar, em termos relativos) na fatia do 
emprego total causada pelo emprego industrial durante esse período (9,2 e 10,5 
pontos percentuais, respectivamente), ambos começaram e terminaram este 
período de quatro décadas no mesmo grupo de referência no qual haviam 
começado; a Holanda, por outro lado, passou de um para o outro como resultado 
da doença holandesa (com uma perda total de emprego industrial de substanciais 
15,1 pontos percentuais). 
Adicionalmente, como já indicado, o fenômeno da doença holandesa não se 
limitou àqueles países industrializados que descobriram recursos naturais, mas 
também ocorreu em países que desenvolveram setores importantes de 
exportação de serviços, como turismo (por ex., Grécia, Chipre e Malta) e serviços 
financeiros (por ex., Suíça, Luxemburgo e Hong Kong, SAR) -- (vide figura 9). 



 
• G = Grécia, M = Malta; e C = Chipre (para fins de esclarecimento, a trajetória 
do Chipre é mostrada apenas a partir de 1980; nessa época, o país tinha um 
nível de emprego industrial correspondente à regressão de ‘80 mf’). HK = Hong 
Kong, SAR; L = Luxemburgo; e S = Suíça. 
Os países mostrados nas figuras 9.A e 9.B também iniciaram esse período na 
regressão da "indústria" (ou à esquerda dela, nos casos de Malta e Hong Kong, 
SAR) mas todos eles terminaram-no na (ou muito próximo à) regressão de "98 pc" 
(e não em sua regressão de "98 mf" correspondente). 
Por fim, essa "doença" também se espalhou para alguns países latinoamericanos; 
mas a questão central neste caso é que ela não foi originada pela descoberta de 
recursos naturais ou pelo desenvolvimento do setor de exportaçãoserviços mas 
sim principalmente devido a uma drástica mudança no seu regime de política 
econômica. Basicamente, ela resultou de um processo drástico de liberalização 
comercial e financeira no contexto de um processo radical de mudança 
institucional, o que levou a uma acentuada reversão da sua pauta prévia 
(estatizada) de industrialização por substituição de importações (ISI). Apesar da 
conhecida abundância de recursos naturais nos países dessa região, a ISI levou 
muitos deles a um nível de industrialização característico do grupo "mf" (vide 
figura 10). Essa mudança do 'regime político', embora em muitos pontos similar 
àquela da maioria dos países industrializados durante os anos 80, atingiu seu 
nível industrial mais drasticamente porque fez com que seu processo de 
industrialização caísse da sua altura de "induzido pela política" para um nível "pc" 
"Ricardiano" rico em recursos. O Brasil e os três países do Cone Sul (Argentina, 
Chile e Uruguai) eram os países latino-americanos que apresentaram os níveis 
mais altos de desindustrialização após suas reformas econômicas, estando 
também entre os países daquela região que anteriormente eram mais 
industrializados e que haviam implementado as referidas reformas da forma mais 
rápida e drástica (vide figura 10). 



 
• Br = Brasil; Cl = Chile; Ar = Argentina; e Ne = Holanda. Para fins de 
esclarecimento, o Uruguai não está incluído (sua trajetória é similar àquela dos 
três outros países latino-americanos, localizados entre aqueles do Chile e da 
Argentina). 
Esses quatro países latino-americanos começaram esse período - como a 
Holanda - com um nível de emprego industrial típico de países que visam um 
superávit comercial industrial ("60 mf"), embora obviamente por motivos 
diferentes. Para a Holanda, era uma questão da posição Ricardiana mais similar, 
dados suas dotações de recursos e o nível de renda per capita. Para os quatro 
países latino-americanos, ao contrário, ela era o resultado deliberado de uma 
pauta ISI estruturalista. 
Eles mudaram para este modelo de desenvolvimento na esperança de aumentar 
suas chances de "emparelhar" com os países industrializados através da 
promoção da especialização em produtos com potenciais mais altos de 
crescimento de produtividade que tinham mais probabilidade de fazer com que 
eles progredissem na "escada" tecnológica.17 Além disso, tanto a Holanda como 
esses quatro países latinoamericanos chegaram a 1998 com um nível de emprego 
industrial correspondente àquele da outra categoria de países ("98 pc"). 
Novamente, os motivos são diferentes. 
No caso da Holanda, isto ocorreu devido aos efeitos da descoberta de recursos 
naturais em uma economia industrial "madura", enquanto que nos quatro países 
latinoamericanos, isto foi gerado pela já mencionada acentuada reversão das 
políticas de ISI. O fim das políticas industriais e comerciais, aliado às mudanças 
nos preços relativos, nas taxas de câmbio efetivas, na estrutura institucional das 
economias, na estrutura dos direitos de propriedade e nos incentivos de mercado 
em geral levaram esses países de volta a sua posição Ricardiana "natural", isto é, 
aquela mais de acordo com sua dotação tradicional de recursos. 



Deste ponto de vista, a principal diferença entre a América Latina e a Europa 
continental é que na última as transformações cruciais ocorreram nas relações 
industriais, bem estar social, empresas públicas, etc. enquanto que na América 
Latina, como esses países foram atingidos pelas novas políticas em um nível 
muito mais baixo de renda per capita, essas novas políticas também obstruíram 
sua transição rumo a uma forma de industrialização mais madura - isto é, auto-
sustentável (em um sentido kaldoriano). 18 
Em termos das futuras perspectivas para o emprego industrial, a situação nos 
quatro países latino-americanos que já vivenciaram a doença holandesa parece 
ser bastante clara, como mostra a fig ura 10. Com a drástica mudança das 
políticas econômicas, esses quatro países não apenas retornaram à sua posição 
Ricardiana esperada, mas seu nível médio de renda em termos per capita já os 
levou quase até a parte estabilizada da curva (Argentina, Chile e Uruguai, em 
particular). Adicionalmente, é importante também lembrar que essa curva vem 
caindo continuamente desde os anos 60; e não há motivos para suspeitar que 
esta tendência de queda tenham concluído seu curso: as regressões e seus 
pontos de virada poderiam facilmente continuar a baixar. Portanto (e, com as 
fortes advertências necessárias relativas ao uso deste tipo de regressão cruzada 
para fins de predição, principalmente devido às "condições de homogeneidade" 
que ela requer),19 na ausência de quaisquer políticas comerciais e industriais 
novas e criativas (que iriam resgatar a pauta pró - industrialização desses países, 
adaptando-a a sua nova estratégia liderada pelas exportações), a estrutura 
desenvolvida aqui sugeriria que, na melhor das hipóteses, esses países serão 
capazes de manter seus níveis atuais de emprego industrial. É mais provável que 
o declínio continuará, mesmo se a renda per capita aumentar rapidamente. 
 

17 Embora a pauta de industrialização "estruturalista" da América Latina não tenha sido bem sucedida (como 
foi a do Leste Asiático), na criação de um superávit comercial na fabricação, a ISI na América Latina pelo 
menos levou a uma redução significativa do déficit comercial industrial (além de ao superávit comercial nos 
produtos primários); vide Palma (2003) 
18 Vide, principalmente, Kaldor (1967). 
19 Vide, por exemplo, Pesaran et al. (2000). 
 
Em resumo, neste artigo, a doença holandesa não é vista como simplesmente 
"excedendo" a desindustrialização, mas sim como um tipo específico de excesso, 
associado ao movimento de um processo de desindustrialização típico de países 
que seguem uma pauta de industrialização que visa à geração de um superávit 
comercial industrial para um processo de desindustrialização típico de países 
capazes (e satisfeitos) de gerar um superávit comercial de produtos primários ou 
serviços. Em geral, a mudança entre os dois tipos de processos de 
desindustrialização ocorreu por uma de três diferentes razões: (i) a descoberta de 
recursos naturais (por ex., a Holanda); (ii) o desenvolvimento de atividades de 
exportação- serviços, principalmente turismo e finanças (por ex., Grécia no 
primeiro e Hong Kong SAR no segundo); e, por último, (iii) mudanças na política 
econômica, que trouxeram os países que estavam acima da sua posição 
Ricardiana natural de volta para sua posição de vantagem comparativa tradicional 
(estática) (por ex., Chile, Brasil e Argentina). 



20 Além disso, a assinatura de novos tratados bilaterais de livre comércio como aquele assinado recentemente 
pelo Chile, provavelmente também não ajudará a promover a industrialização. Na verdade, como é sabido, 
para outros que não os produtos agrícolas, o trato entre o Chile e os Estados Unidos tem pouco a ver com 
questões comerciais mas concentra-se em restringir a capacidade do Chile de implementar políticas 
comerciais e industriais, e controles na conta capital da balança de pagamentos (uma política que serviu bem 
ao Chile nos anos 90); sobre essa questão, vide especificamente Bhagwati (2003) e Stiglitz (2003). 
 
Portanto, em termos analíticos (induzidos pela política), a doença holandesa na 
América Latina deve ser entendida mais como um caso de desindustrialização 
"descendente" do que nos outros países com doença holandesa discutidos acima, 
onde ela foi o resultado do surgimento de outras atividades produtivas. Um após o 
outro, todos os casos de doença holandesa deveriam ser diferenciados de 
processos mais "normais" de desindustrialização, como aqueles vistos em muitos 
países industrializados após eles terem atingido o nível de renda per capita 
associado ao ponto de inflexão da relação emprego industrial - renda per capita. A 
última deve ser compreendida mais como processos de desindustrialização 
"ascendente" -- isto é, economias maduras mudando o emprego da indústria para 
outras atividades (principalmente serviços) no seu processo 'normal' de 
desenvolvimento econômico. 
Por fim, é necessário também distinguir todos os tipos acima de 
desindustrialização daquele encontrado no final dos anos 80 e anos 90 em muitas 
economias africanas sub-saharianas, incluindo a África do Sul, e em alguns países 
da antiga União Soviética e Europa Oriental, associados a uma queda da renda 
per capita. 
Como todos esses países tinham níveis de renda per capita abaixo do ponto de 
retorno da curva, a redução do emprego industrial foi associada ao declínio da 
renda per capita ao longo da mesma relação entre essas duas variáveis: um caso 
de desindustrialização "reversa" Para resumir, temos no mínimo quatro tipos 
diferentes de desindustrialização: a desindustrialização "ascendente" (por ex., 
Europa continental, Japão e países industrializados que exportam produtos 
primários tradicionais); doença holandesa "normal" (por ex., a Holanda e países 
com atividade de exportação-serviços recentemente desenvolvidas); doença 
holandesa "descendente" (por ex., Amé rica Latina); e desindustrialização 
"reversa" (por ex., África Sub-Sahariana e países da antiga União Soviética). 
3. Tentando nadar contra a corrente de desindustrialização a) Finlândia e a 
diversidade dos países nórdicos A figura 11.A mostra a diversidade do processo 
de desindustrialização em três países nórdicos. O caso mais interessante é o da 
Finlândia, que segue uma via de industrialização que corre ao contrário da via 
associada à doença holandesa. Este país é rico em recursos naturais e em 1960 
assumiu uma posição que correspondeu àquela vantagem comparativa, dada sua 
renda per capita (isto é., o emprego industrial respondia por 21,6% do nível total 
de emprego, ou 7,3 pontos percentuais abaixo do que seria sua posição esperada 
se o país estivesse então na categoria de países com "superávit comercial 
industrial"). No entanto, através de um processamento maior dos produtos 
primários que ele exporta e do desenvolvimento de setores como a indústria 
de telefones celulares (Nokia como o caso paradigmático), ele conseguiu mover-
se na direção oposta à via associada à doença holandesa -- começando em 1960 
na regressão "60 pc" terminando porém em 1998 na regressão "98 mf" (com uma 



fatia de emprego industrial de 20%, muito acima da expectativa condicional de 
15,4% se ela tivesse continuado no grupo de países "pc"). 
 

 
• Fi = Finlândia; Sw = Suécia; No = Noruega; Cl = Chile; w-chip = 'cavaco; w-mf. 
= indústria da madeira; furnit. = móveis; w-mach. = maquinário para a 
produção de cavacos, celulose e papel. 
• Fonte: Tradecan (2002).21 
A Noruega é outro caso interessante. Em 1960, ela estava situada entre as 
regressões "60 mf" e "60 pc". Na verdade, sua posição em 1960 correspondia 
exatamente à sua expectativa condicional na regressão original "média" de 1960 -- 
isto é, aquela que não diferenciava entre países de "produtos primários" e 
"industriais" (vide figura 3). O principal motivo para isto foi que, naquela ocasião, a 
Noruega tinha uma composição mista de exportações, combinando indústria com 
produtos primários e serviços (estes últimos oriundos da sua forte frota marítima). 
Entretanto, a descoberta de petróleo e o desenvolvimento adicional da exportação 
de produtos primários (como aqueles produzidos por sua próspera indústria 
pesqueira) levou a Noruega totalmente para dentro da família de países 
exportadores de produtos primários ("98 pc"). Nesse contexto, embora a Noruega 
não tenha sofrido da doença holandesa madura, ela apresenta o que poderia ser 
chamado de um caso "leve". Do início desse período, porém, a Suécia, apesar da 



sua abundância de produtos primários, seguiu uma via sistemática de 
industrialização correspondente ao grupo de países da "via industrial" (como os 
cinco países da União Européia relacionados acima), 
movendo-se de "60 mf" para "98 mf". 
Voltando ao caso da Finlândia, quando este país é comparado ao Chile, por 
exemplo, as vias contrastantes dos processos de industrialização "anti-doença 
holandesa" e de doença holandesa ficam ainda mais claros (vide figura 11.B). 
Enquanto a Finlândia foi capaz de redirecionar o curso da sua industrialização 
rumo a uma via característica de um país que visa o superávit comercial industrial 
(indo de "60 pc" para "98 mf"), o Chile fez o oposto, movendo-se de "60 mf" para 
"98 pc". Após o Chile ter dedicado muitos anos seguindo políticas comerciais e 
industriais do tipo ISI, em 1970 ele abandonou sua "pauta pró-industrialização" e 
embarcou em um drástico processo de liberalização financeira e comercial e 
reforma econômica. Isto levou o país de volta para sua posição Ricardiana mais 
natural. Apesar do rápido crescimento econômico do Chile por aproximadamente 
metade do período decorrido desde o início das suas reformas econômicas, a 
vantagem comparativa associada a esta posição não resultou apenas na redução 
do tamanho relativo do setor industrial do país em geral, mas terminou reduzindo 
drasticamente a fatia geral do valor industrial agregado à exportação do seu 
principal produto primário (cobre). Isto assumiu a forma de uma acentuada queda 
da fatia do cobre refinado e um aumento da fatia das exportações dos 
"concentrados" mais primitivos de cobre. Na verdade, a fatia das exportações 
totais de cobre representadas pelos concentrados de cobre aumentou de 3% por 
ocasião da liberalização financeira e comercial no início dos anos 70, para 17% 
em 1990 e 40% em 2002.22 
 
23 Hoje em dia este conceito é muito popular em alguns trabalhos sobre o “new-institutionalise” que visam 
explicar o fracasso no desenvolvimento de países ricos em recursos naturais. Para uma análise crítica deste 
trabalho, vide Di John (2003). 
24 Para ler sobre os métodos que ajudam a evitar a doença holandesa, vide os trabalhos de Pesaran (1984); 
para uma análise sobre a experiência específica de um país em desenvolvimento que conseguiu evitar a 
doença holandesa no final do século XIX (apesar de ter dobrado repentinamente as exportações de seus 
produtos primários), vide Palma (2000). Para uma análise comparativa do comércio e política industrial no 
leste asiático e América Latina, vide Palma (2004 a e b). 
21 Em relação ao painel C, vide também Palma (1996) e Mandeng (1998). 
22 Sobre este assunto, vide, principalmente, R. Tomic (1985), Caputo (1996), C. Tomic (1999), Lagos (2000), 
e The Economist (2001). 
25 Conforme Stiglitz sempre nos lembra, o tipo de pensamento baseado no “Consenso de Washington” não é 
conhecido por sua flexibilidade ou criatividade (vide, por exemplo, Stiglitz, 2002). 
 
A Figura 11.C mostra como a Finlândia, ao contrário, seguiu na direção oposta – 
caracterizada por um aumento cada vez maior de produtos industrializados para 
exportação – permitindo, assim, que o país pudesse administrar esta forma de 
industrialização “anti-doença holandesa”. 
A Finlândia e a Suécia (e, como mostra a figura 12.A, também a Malásia e, em 
menor grau, outros países do sudeste asiático ricos em recursos naturais como a 
Tailândia, a Indonésia e as Filipinas) provam, assim, que, considerando os 
empregos industriais, não existe essa coisa chamada “maldição dos recursos 
naturais”.23 Parece óbvio que países que exportam produtos (e serviços) 



primários tem liberdade suficiente que os permita ter, no final, um setor industrial 
que, em termos relativos, é mais comum em países que buscam o superávit 
comercial na indústria. 24 No entanto, conforme demonstra a experiência latino-
americana, em particular, parece que, à medida que a globalização aumenta, 
existem cada vez menos países desejando aproveitar desses níveis de liberdade. 
b) A Industrialização no Leste e Sudeste Asiáticos A característica mais importante 
e comum às economias recém-industrializadas (NIEs) de nível 2 do Sudeste 
Asiático é que todas estão seguindo uma via “mista” de industrialização; esta via 
as mantém próximas ou acima das regressões “normais” (veja a figura 3 acima), 
isto é, daqueles países que não são diferenciadas entre países produtores 
primários e não primários. 
 

 
• 98 'av' = regressão da representação em 1998 para toda a amostra. NIEs 2 = 
NIEs de nível 2; I = Indonésia; F = Filipinas; T = Tailândia; e M = Malásia. NIEs 
1 = NIEs de nível 1 ; C = República da Coréia; T = Taiwan, província da China; 
C = Cingapura; e HK = Hong Kong, SAR. 
A Figura 12 mostra que a Malásia é outro país que remou contra a corrente 
desindustrializante, ao aumentar drasticamente a proporção de empregos 
industriais. 
Apesar de ser um país rico em recursos naturais, ela passou de uma posição 
correspondente à regressão “normal” a uma regressão industrial. Na verdade, até 
1998, o número de empregos industriais era até maior que da expectativa 
condicional do tipo “98 mf” para um país com seu nível de renda per capita. 
Quanto aos outros países “NIE-2”, eles seguem claramente o curso intermediário, 
ou “normal” (entre “98 mf” e “98 pc”) caracterizada por regressões originais (figura 
3). Em outras palavras, apesar de serem ricos em recursos naturais, estes três 
países (Tailândia, Indonésia e Filipinas) tinham, até 1998, um número de 
empregos industriais mais alto que o indicado pela tradicional integração 
Ricardiana dentro da divisão internacional de trabalho. Entretanto, ao contrário da 
Malásia (assim como a Finlândia e a América Latina pré -reforma), a pauta de 
industrialização destes países não parece ter como objetivo um volume de 



empregos semelhante ao dos países “industrializados”, mas somente chegar a um 
grau intermediário (entre os dois tipos de países). 
Os países “NIE-1”, ao contrário, conseguiram se industrializar (com muito 
sucesso) mesmo sob a condição de “pobreza” em produtos primários; a exceção, 
como mostra a figura 9.B acima, é Hong Kong SAR que, tendo desenvolvido uma 
poderosa economia baseada em serviços financeiros na década de 80, sofreu, 
possivelmente, o pior caso de doença holandesa; o emprego industrial desabou de 
42,1% do total de empregos oferecidos em 1980 a 12,2% em 1998, terminando o 
período num patamar até mesmo abaixo da regressão “98 pc”. 
Um importante conclusão que podemos tirar da figura 12.B é que o componente 
mais característico da industrialização da República da Coréia, Cingapura e 
Taiwan, Província da China não é seu nível de industrialização medido pelo 
emprego industrial no final do período (embora em 1998 o ultimo tenha tido, de 
fato, aproximadamente cinco pontos percentuais de emprego industrial acima do 
valor sugerido pela regressão do tipo “98 mf” para um país com seu nível de renda 
per capita.) Seu diferencial com respeito ao processo de industrialização foi a 
elevação extremamente rápida de sua renda per capita associada a seu processo 
de industrialização. Em outras palavras, o verdadeiro “milagre” desses países não 
está na taxa de industrialização mas nos multiplicadores de renda e vínculos de 
exportação que eles conseguiram desenvolver em paralelo a este processo. Este 
fato contrasta imensamente com o ocorrido no processo baseado em “maquilas” 
como no caso da América Central e do México. 
c) O processo de industrialização “maquila” (ou atividades intensivas de mão-de-
obra) no México e na América Central 
Uma característica marcante da industrialização da América Latina no períod o 
pósguerra foi a homogeneidade das pautas de industrialização dos países durante 
o 34 Período ISI (State-led industrialization ou Industrialização guiada pelo 
Estado). Agora, no entanto, depois das reformas econômicas levadas a cabo por 
esses países, uma das características mais visíveis é a diversidade das pautas 
dos respectivos países. 
Conforme exposto acima, a semelhança inicial deve-se ao fato de que se 
imaginava que a maioria daqueles países eram bem mais industrializados do que 
aqueles ricos em produtos primários. Apesar disso, o que eram reformas 
econômicas e processos de liberalização financeira e comercial relativamente 
semelhantes se tornaram uma notável diversidade na pauta de industrialização da 
região. Basicamente, foram desenvolvidos três mo delos de industrialização: (i) a 
“via da doença holandesa” seguido pelo Brasil e pelos países do Cone Sul com 
nível de renda per capita mais altas e processos de industrialização mais 
avançados (Argentina, Chile e Uruguai), como mostra a figura 10 acima; (ii) a 
trajetória seguida pelo México e América Central (vide figura 13); e (iii) o modelo 
escolhido pelos países andinos, que mostrou pouca diferença em relação aos 
modelos anteriores, dando, assim, a impressão de que, em 1998, não haviam 
ainda decidido qual a via a seguir (vide figura 14). 
Como se pode observar na figura 13, o México e a América Central apresentam 
uma situação bem diferente da do Brasil e dos países do Cone Sul em termos de 
emprego industrial, e uma situação bastante distinta daquela dos países da Ásia 



Oriental em termos de multiplicadores econômicos e vínculos de exportação 
associados a seus processos de industrialização voltados à exportação. 
Para uma discussão mais detalhada a respeito do tema, vide Palma (2002 e 
2005). 
 

 
• H = Honduras, S = El Salvador, D = República Dominicana, CR = Costa Rica, e 
Me = México. 
Em termos relativos, nenhum outro país de nossa amostra mostrou crescimento 
tão rápido do emprego industrial como Honduras, El Salvador e República 
Dominicana; ao mesmo tempo, nenhum outro país mostrou multiplicadores de 
renda de exportação industrial tão fracos. Nesses países, a industrialização 
“maquila” para exportação aumentou muito o emprego industrial, mas, mesmo 
assim, não pode ser comparado com o crescimento de renda no Leste e Sudeste 
Asiático. De fato, especialmente em Honduras e El Salvador, a renda per capita 
não aumentou quase nada durante três décadas! 
 
26 Ao mesmo tempo, o gráfico mostra, por um lado, o contraste dos modelos de crescimento no México entre 
o (ISI) da década de 70e os processos de crescimento oriundos das exportações – com um forte componente 
“maquila” – que vem caracterizando o período mais recente. Na década de 70 (assim como nas décadas de 50 
e 60), apesar de todos os problemas, o ISI mostrou de fato uma das taxas mais rápidas de crescimento de 
renda no terceiro mundo. 
27 Através de um estudo da indústria manufatureira de televisões em Tijuana, por exemplo, Carrillo (2002) 
demonstrou de maneira clara os dois lados do sucesso da industrialização mexicana impulsionado pelas 
exportações. De um lado, o México produziu aproximadamente 30 milhões de aparelhos de televisão em 2001 
- 90% dos quais foram exportados para os Estados Unidos, representando 78% de todas as importações de 
aparelhos de TV fe itas pelos Estados Unidos. Por outro, os cálculos de Carrillo demonstram que, em termos 
de valores, 98% dos insumos para a indústria de aparelhos de TV correspondem a importações diretas ou 
indiretas (isto é, insumos que são fornecidos por empresas estrangeiras no México que importam praticamente 
todos seus insumos). Na verdade, as empresas mexicanas fornecem somente os 2% restantes de insumos (em 



sua maioria caixas de papelão e lâminas de plástico necessárias para a embalagem e a impressão de alguns 
manuais). 
28 Em 2001, por exemplo, o México exportou quase a mesma quantidade de manufaturados que a República 
da Coréia (cerca de 150 bilhões de dólares) e, 
no entanto, sua indústria manufatureira gerou menos que a metade da taxa de valor agregado daquele país e 
absorveu mais do que o dobro de importados; vide UNCTAD (2002) e Palma (2002 e 2005). Embora seja 
também verdade que nos anos 70, durante a parte final do ISI, o crescimento tenha sido impulsionado 
primeiramente por altos empréstimos externos e, depois , pela descoberta de grandes reservas de petróleo. 
Além disso, como o gráfico também mostra, a riqueza proveniente do petróleo parecia que tinha, de fato, um 
efeito negativo no emprego industrial. Por outro lado, no período pós ISI, a liberalização financeira e 
comerciai (e o NAFTA – Acordo de Livre Comércio da América do Norte) levou o México não somente a um 
período de notável crescimento de exportações manufatureiras como também trouxe o emprego industrial de 
volta à regressão normal (seguindo um modelo de emprego industrial similar ao da Tailândia, Filipinas e 
Indonésia). Apesar disso, como o México pouco se empenhou em “aprofundar” seu processo de 
industrialização baseado em exportações, os multiplicadores de renda e os vínculos de exportação que este 
modelo seria capaz de desenvolver tiveram um resultado particularmente frustrante. 27 Como 
conseqüência, a elasticidade renda-exportação do México durante o período de 
industrialização impulsionado pelas exportações (desde o princípio dos anos 80) 
ficou anos-luz atrás dos países do Sudeste Asiático já mencionados – isso sem 
mencionar os países do Leste Asiático. 28 Além disso, as futuras perspectivas 
para o futuro do México e da América Central são ainda mais complicados do que 
normalmente se imagina porque a previsão para a indústria maquila na América 
Latina como um todo é, em geral, bastante incerta. Esses países não somente 
fracassaram em “ancorar” estas atividades na região através de um aumento do 
conteúdo local de seus produtos, como também estão tendo dificuldade em lidar 
com a crescente competição de outros países emergentes. Na verdade, é difícil 
prever se o atual (e já acelerado) processo de realocação da indústria maquila 
mexicana para a China (onde deixa de ser uma atividade ‘maquila’ justamente 
porque a China também produz grande quantidade de insumos) se tornará, em 
breve, uma avalanche. 
 
29 Vide, por exemplo, Mortimore (2000), ECLAC (2002) e Palma (2005); vide também La Jornada, 17 de 
julho de 2002. 
 
d) Os Países do Pacto Andino 
No final dos anos 90, os países andinos - Colômbia, Equador, Peru e Bolívia -, 
ainda não tinham decidido entre o modelo maquila e a doença holandesa (vide a 
figura 14). 
Talvez, o fator mais importante nesse sentido tenha sido a capacidade desses 
países em continuar usando a integração regional – o Pacto Andino como 
mecanismo para contrabalançar em parte as forças da desindustrialização. 
Contudo, é difícil dizer, atualmente, se o grau relativamente alto de emprego 
industrial nesses países é essencialmente um reflexo de um processo de reforma 
econômica que ainda vai durar algum tempo, ou se esses países estão 
conseguindo encontrar uma via para a industrialização que é diferente da do Brasil 
e de outros países do Cone Sul. 
O caso da Venezuela, por outro lado, é talvez o exemplo de um país que 
exporta produtos primários com muita facilidade. Devido à peculiar situação 
política e econômica da Venezuela, sua riqueza petrolífera nunca foi um incentivo 



natural à sua industrialização, nem tampouco um incentivo para o crescimento 
desde o aumento do preço do barril em 1973. 
 
30 Vide, em especial, Di John (2003); vide também Palma (2003). Não deve ter sido fácil para um país rico 
em petróleo como a Venezuela ter atingido uma renda per capita em 2002 bem abaixo daquela que tinha 
quando ocorreu o primeiro choque do petróleo três décadas antes! 
31 Para importantes insights sobre o sucesso econômico da China, vide, por exemplo, Sen (1999). 
 

 
• B = Bolívia; P = Peru; E = Equador; C = Colômbia; e V = Venezuela. 
e) China, Índia e Turquia Finalmente, é importante mencionar os casos da China, 
Índia e Turquia nesta breve resenha de países que nadaram contra a maré da 
desindustrialização (vide figura 15). 
Do ponto de vista deste estudo, as características mais importantes desses três 
processos de industrialização são: (i) no caso da China (como nos países NIEs-1 
e ao contrário do modelo maquila da América Latina), sua industrialização se deve 
ao rápido aumento de sua renda per capita; 31 (ii) no caso da Índia, sua 
industrialização foi caracterizada por uma alta taxa de emprego industrial; 32 e (iii) 
no caso da Turquia, seu processo de industrialização ocorreu somente quando o 
país deixou de fornecer apenas produtos primários, apesar de o país ter exportado 
um grande volume de manufaturados. 
 
32 Vide, por exemplo, Bhaduri e Nayyar (1996). 
 



 
• Cn = China; In = Índia; e Tu = Turquia. 
4. A Desindustrialização é importante? 
Uma das conseqüências do processo de desindustrialização foi a reabertura de 
antigos debates sobre economia: uma unidade de valor agregado na indústria é 
igual a uma nos produtos primários ou serviços? Isso é verdade, em particular, do 
ponto de vista do nível e sustentabilidade do crescimento a longo prazo? Este 
debate ressurgiu porque, embora seja fato bem conhecido que a estrutura do 
emprego mude consideravelmente no desenvolvimento econômico de longo 
prazo, mudanças relativas em escala e velocidade que vêm ocorrendo desde os 
anos 60 na maioria dos países industrializados e em muitos países emergentes de 
média e alta renda, constituem um fenômeno sem precedentes. 
 
33 Vide Barro e Sala-i-Martin (1995), e Blankenburg (2000 e 2004) para uma visão geral das novas teorias 
sobre crescimento. 
 
Embora uma discussão detalhada sobre este assunto esteja além do escopo 
deste trabalho, do ponto de vista deste debate pode-se classificar basicamente as 
teorias sobre crescimento em três áreas básicas. Entretanto, para que isso 
aconteça, é necessário, em primeiro lugar, apresentar a diferença entre dois 
conceitos: “atividade” e “setor”. Pesquisa e desenvolvimento (P&D) e educação 
são exemplos de “atividade”, enquanto indústria e agricultura são exemplos de 
“setor”. Levando em conta esta distinção, estes três “campos de crescimento” são: 
(i) aqueles (principalmente os modelos neoclássicos tradicionais) que tratam o 
crescimento econômico como um processo que é ao mesmo tempo “indiferente à 
atividade” e “indiferente ao setor”; (ii) aqueles (principalmente os novos modelos 
de crescimento) que, ao contrário, postulam que o crescimento é “específico à 



atividade”, mas “indiferente ao setor”; e, finalmente, (iii) aqueles (principalmente as 
teorias estruturalistas latino-americanas e póskeynesianas) que alegam que o 
crescimento econômico é “específico ao setor” (com a “atividade” sendo tanto 
“neutra” como também “específica ao setor”.) 
No primeiro campo (crescimento como indiferente à atividade e ao setor), 
descobre-se que os modelos de crescimento do tipo Solow (tanto os tradicionais, 
incluindo a crítica do tipo Krugman do modelo coreano, como os modelos 
posteriores “aumentados”) e o ramo das teorias endógenas de crescimento que 
associa o crescimento com retornos crescentes que são indiferentes à atividade. 
Isto incluiria, por exemplo, os modelos antigos “AK” (embora dependa da maneira 
como são interpretados), assim como os modelos endógenos de crescimento mais 
recentes nos quais mudanças na taxa de crescimento são o resultado do efeito 
cumulativo das imperfeições do mercado que surgem no processo de câmbios 
tecnológicos. Estas imperfeições, no entanto, e os maiores retornos associados, 
são, de alguma maneira, vistos como diretamente originários do interior da função 
produtiva (ao invés de estar baseado – como é característico nas novas teorias de 
crescimento aqui classificadas como pertencentes ao segundo campo – em 
qualquer mecanismo específico, tais como uso de P&D ou a produção de capital 
humano).33 
No Segundo campo (crescimento como fenômeno específico à atividade mas 
indiferente ao setor nos novos endógenos de crescimento), encontra-se 
especialmente nos já clássicos exemplos de Romer (1990) e a versão neo-
Schumpeteriana de Aghion e Howitt (1998). Nesses modelos, assim como em 
alguns posteriores modelos endógenos de crescimento, retornos maiores, embora 
gerados por atividades intensivas de pesquisa, não estão explicitamente 
associados ao tamanho, profundidade ou ao comprimento do setor industrial como 
tal, ou com o processo de acumulação de capital dentro do setor industrial, nem 
tampouco permitem efeitos específicos do setor industrial nas atividades P&D. 
Essencialmente, os modelos de crescimento neste segundo campo são similares 
à nova abordagem geral da teoria de crescimento do primeiro campo – eles 
modelam o crescimento como uma função das imperfeições do mercado que de 
alguma maneira cria maiores retornos no processo de mudanças técnicas. A 
diferença mais importante, no entanto, entre aqueles modelos e os modelos mais 
abrangentes do primeiro campo é simplesmente que eles atribuem os maiores 
retornos explicitamente a P&D, enquanto os modelos mais abrangentes não 
tratam deste assunto. É por isso que os modelos de Romer et al. são classificados 
aqui como específicos à atividade (por exemplo, específico ao setor de P&D, 
específico ao capital humano, etc.); esses modelos, no entanto, são explicitamente 
não específicos ao setor, porque eles não permitem de nenhum modo que a 
acumulação de capital no setor industrial possa ter qualquer efeito de feedback em 
P&D (além do intercâmbio entre eles, mas não através de argumento estilo 
Kaldoriano de acúmulo de capital embutindo ou incorporando mudanças técnicas). 
Assim, Aghion e Howitt, por exemplo, acomodam a acumulação (física) de 
capital argumentando que ela é “complementar” à inovação (isto é, produção de 
conhecimento) através do seu efeito na rentabilidade da pesquisa. Eles admitem, 
no entanto, que “existem muitos motivos para imaginar que as políticas que 
favorecem o acúmulo de capital irão geralmente estimular a inovação e o aumento 



da taxa de crescimento a longo prazo”, acrescent ando numa nota de rodapé que 
“outro motivo, que no entanto não se encaixa facilmente dentro da presente 
estrutura, é que os bens de capital incorporam tecnologia” (1998, p. 102; destaque 
nosso). Embora o efeito da pesquisa sobre a rentabilidade seja um conceito 
bastante particular desenvolvido por eles, a citação indica claramente que a 
“incorporação” à maneira de Kaldor, Thirlwall e outros modelos do terceiro campo 
(principalmente pós-Keynesianos) não podem ser encaixados em sua estrutura. 
Eles são, portanto, diferentes tanto do primeiro como do terceiro campo pois, 
embora foquem sua atenção na P&D (como sendo de alguma forma a principal 
fonte de crescimento), eles não a relacionam especificamente com a indústria. 
 
34 Não fica sempre claro se estas teorias de crescimento são “específicas à atividade” ou “neutras à atividade” 
porque no trabalho de outros autores mencionados acima (com algumas exceções), a organização interna da 
indústria – por exemplo, o papel da P&D em relação ao de outras “atividades” (assim chamadas neste estudo) 
– normalmente não é o ponto central de sua análise. 
35 “A criação […] nada a estimula mais do que o aumento das manufaturas” (Hume, 1767, Vol. III; citado em 
Reinhart, 2003). Outra vez, nos trabalhos do Governador Keith de Massachusetts (em 1738):  
 
[…] embora se possa dizer que a Espanha, com a posse das minas do México e 
do Peru, seja mais rica que qualquer outra nação; […] e embora possa fornecer 
aos espanhóis todos os produtos do trabalho de outros homens, que mais 
requintado dos luxos possa desejar, no fundo isto destrói a indústria, ao incentivar 
a preguiça e a indolência, que inevitavelmente introduz tanto a negligência quanto 
desprezo pelas artes e ciências; enquanto que a laboriosa comunidade britânica, 
que mantém seus 
súditos empregados nas indústrias, e no comércio exterior, ao fornecer 
continuamente estes produtos à Espanha pelos quais há uma demanda constante, 
para suprir conforto ao povo, e alimentar seus prazeres, podem exigir de volta o 
quanto quiserem do ouro e da prata espanhóis […]. William Keith, História das 
Plantações Britânicas na América (1738), citado em Hudson (2000) e Reinhart 
(2003). 
No terceiro campo (as teorias de crescimento específicas ao setor), os métodos 
de crescimento econômico encontrados em Kalecki, Hirschman, Kaldor, Thirlwall, 
Pasinetti, Prebisch e (talvez) em Schumpeter se destacam. 34 Nestas teorias de 
crescimento específicas ao setor – que segue uma longa tradição que remete a 
Smith e Hume 35 – encontram-se efeitos específicos de acumulaç ão de capital 
sobre o crescimento originando-se do setor industrial. Nestes modelos, o padrão 
de crescimento, os maiores retornos e toda a dinâmica do crescimento econômico 
são bastante dependentes das atividades econômicas sendo desenvolvidas (isto 
é, na estrutura de produção). A diferença crucial entre este campo e os dois 
anteriores (mas em particular entre ele e o primeiro) é que em suas teorias mais 
clássicas, tópicos como a capacidade de gerar e difundir mudanças tecnológicas, 
potenciais de crescimento de produtividade, habilidade para subir a “escada 
tecnológica”, externalidades, sinergias, sustentabilidade do balanço de 
pagamentos, ganhos pelo comércio e, no caso de países em desenvolvimento, 
suas capacidades definitivas de “atingir o mesmo nível” estavam diretamente 
ligadas ao tamanho, força e profundidade do setor industrial. Nas teorias mais 
recentes deste campo de crescimento econômico, maiores retornos, 



“indivisibilidades”, capital complementar, bens públicos, direitos de propriedade, 
capacidade empresarial, custos de transação e a estrutura de incentives estão 
também (direta ou indiretamente, explícita ou implicitamente) relacionados à 
estrutura de produção. 
Desse modo, do ponto de vista do possível efeito de crescimento de 
desindustrialização, o primeiro “campo de crescimento” não contempla a 
desindustrialização como um assunto relevante de crescimento a não ser em 
relação à questão de se outros setores da economia seriam capazes de absorver 
a mão de obra que está deslocada da indústria. Além disso, para estas teorias de 
crescimento, mesmo se a descoberta de gás natural produzisse alguma mudança 
estrutural na economia holandesa, definir estas transformações como uma 
“doença” deve ser visto como, no mínimo uma dramatização enganadora! 
Do ponto de vista do segundo campo, desindustrialização em economias 
maduras pode ou não ter um impacto específico no crescimento; Tudo dependeria 
da forma específica que esta desindustrialização toma. Por exemplo, poderia na 
verdade, resultar num estímulo para o crescimento se a dinâmica da 
desindustrialização “ascendente” for caracterizada pela re-alocação de recursos 
na indústria para os produtos intensivos de P&D. No caso de desindustrialização 
nos países de renda média, no entanto, é difícil imaginar como esta abordagem de 
crescimento possa considerar a desindustrialização “prematura” (ou 
“descendente”) - particularmente quando ela inclui a reversão no nível de 
processamento de produtos primários para exportação, como no caso de alguns 
países latino-americanos – de algum modo como sendo boa para o crescimento a 
longo prazo. 
Finalmente, não é preciso dizer que a terceira abordagem ao crescimento 
econômico tanto na desindustrialização - especialmente se tiver o componente 
adicional relacionado à doença holandesa – como nas atuais dificuldades 
envolvidas na geração e implementação de novas e criativas políticas industriais e 
comerciais “paliativas” (dado o clima atual ideológico e institucional internacional) 
são, sem ambigüidade, importantes temas para o crescimento tanto de países 
industrializados como emergentes. Por exemplo, baseado nesta abordagem, uma 
interpretação da notável queda do crescimento da produtividade em países 
industrializados desde meados dos anos 70 seria que poderia ser exatamente o 
resultado de políticas “equivocadas” (particularmente nos anos 80) e mudança 
estrutural “equivocada” (por exemplo, “financialização”) que super intensificaram 
os naturais processos de desindustrialização. Outro claro exemplo seriam os 
prováveis efeitos nocivos no crescimento a longo prazo para os países em 
desenvolvimento de desindustrialização “prematura” (tais como os países latino-
americanos do Cone Sul e o Brasil) – não somente em termos da rapidez de seu 
crescimento econômico, mas também (especialmente) em relação a sua 
sustentabilidade. 
 
36 Na terceira seção deste artigo, a desindustrialização “absoluta” foi também chamada desindustrialização 
“reversa”. 
 
 
 



5.- Conclusões  
 
Se fizermos a distinção entre desindustrialização “relativa” e “absoluta”, devemos 
notar que este trabalho lida sistematicamente somente com a primeira delas – isto 
é, a análise se concentrou no estudo do encolhimento do setor industrial (em 
termos de emprego) relativo ao resto da economia no contexto de um processo de 
mudança estrutural ocasionado tanto por forças endógenas (isto é, um movimento 
em direção a indústrias de serviços em economias maduras) como por forças 
exógenas (por exemplo, mudanças na política econômica em países de renda 
média e a descoberta de recursos naturais). Por motivo de espaço, não foi 
possível analisar adequadamente as recentes experiências de desindustrialização 
“absoluta”, isto é, o declínio do setor 
industrial dentro do contexto do colapso da renda nacional, tal como a que 
aconteceu nas ex-repúblicas soviéticas e partes da África sub-sahariana.36 
Os dados e a análise apresentados aqui forneceram a confirmação significativa 
da trajetória do tipo U invertido do emprego industrial, com respeito à renda per 
capita. Foi demonstrado, no entanto, que esta relação tem causas que são bem 
mais complexas que aquelas que foram até agora reconhecidas. Em primeiro 
lugar, a relação entre estas duas variáveis, não é estável com o passar do tempo. 
Além disso, existe uma prova convincente de que o impulso original para a 
desindustrialização não se deve ao fato de que alguns países já tinham alcançado 
um nível na qual a curva começa a cair acentuadamente, mas, ao contrário estava 
diretamente relacionada a uma queda contínua com o passar do tempo da real 
relação do tipo U invertida para os países de média e alta renda. Ademais, o 
monetarismo radical dos anos 80 exerceu uma pressão descendente na relação 
entre o emprego industrial e a renda per capita nas economias industrializadas.37 
 
37 Esta mudança no regime político não estava relacionada somente com a então recente descoberta da 
obsessão com a inflação do tipo Friedman, mas também visava reduzir o estado de bem estar, a transformação 
radical das relações industriais (para “disciplinar” a mão-de-obra) e a criação de uma nova corrente de 
empréstimos (por exemplo, privatizações) para dar um novo impulso acumulação capitalista (ou, talvez, 
somente como parte da esperada “vingança daquele que vive de rendas”). 
 
Em segundo lugar, as regressões apresentadas acima também identificaram uma 
queda acentuada no ponto de ruptura das regressões que relacionam o emprego 
industrial à renda per capita desde os anos 80. Desde o começo daquela década, 
houve uma drástica diminuição da renda per capita a partir do qual teve início a 
curva descendente no emprego industrial: de $ 21.000 dólares em 1980 a menos 
de $ 10.000 dólares em 1990. Essa queda drástica no ponto de virada das 
regressões desde 1980 é crucial para entender a evolução da desindustrialização: 
enquanto na década de 80 nenhum país – nem mesmo os EUA, o país com a 
mais alta renda per capita da amostra – tinha alcançado um nível de renda per 
capita nem sequer próximo ao ponto de inflexão da curva U invertida. Por volta de 
1990 havia mais de 30 países (incluindo os NIEs de primeiro nível) cuja renda per 
capita estava além do ponto crítico na respectiva curva. 
Em terceiro lugar, os dados e as análises apresentadas neste trabalho nos 



permitiram desenvolver um novo e mais específico (e, espera-se, mais útil) modo 
de examinar a doença holandesa. Existe um grupo de países que mostra um grau 
adicional de desindustrialização (além da desindustrialização causada pelas três 
fontes de desindustrialização mencionadas acima). Esta desindustrialização 
adicional está associada tanto com um aumento repentino nas exportações de 
produtos primários como também com o desenvolvimento de um setor bem 
sucedido de exportação e serviços (principalmente turismo e finanças). Visto desta 
perspectiva, a doença holandesa é um processo pelo qual o país passa por uma 
mudança no seu grupo de referência, passando a integrar um grupo de países que 
necessita gerar superávit comercial em serviços ou produtos primários. Neste 
caso, o país que passa pela experiência dessa “doença” segue duas vias 
diferentes de desindustrialização: o primeiro, que é comum a países no grupo 
original; e, além disso, uma segunda onda de desindustrialização resultante das 
mudanças no grupo de referência. Neste contexto, a doença holandesa deveria 
ser vista como um grau “excessivo” de desindustrialização, associado ao último 
movimento. 
 
38 Para as características dessa nova política, vide, por exemplo, ECLAC (2003), e Palma 
(2003). 
 
Em quarto lugar, esta “doença” também se espalhou por alguns países 
latinoamericanos. 
O ponto chave em questão é que não foi ocasionado pela descoberta de 
recursos naturais ou pelo desenvolvimento do setor de exportação e serviços. Ao 
contrário, teve sua origem na drástica virada da política econômica.38 Isto foi 
basicamente o resultado de um programa radical de liberalização financeira e 
comercial dentro do contexto de um processo global de reforma econômica e 
mudança institucional que levou a uma brusca reversão da estratégia de 
industrialização ISI (guiados pelo Estado) dos países. O Brasil e os três países do 
Cone Sul com as mais altas rendas per capita (Argentina, Chile e Uruguai) foram 
os países americanos que vivenciaram os mais alto níveis de desindustrialização 
e, ao mesmo tempo, estavam entre os países da região que haviam se 
industrializados mais rapidamente e haviam implementado as mais drásticas 
reformas econômicas. Desta perspectiva, a maior diferença das conseqüências 
das políticas neoliberais e economia deflacionária entre os países da América 
Latina e os países industrializados, é que nos primeiros – como eles foram 
atingidos num nível muito mais baixo de renda per capita – eles também 
dificultaram sua transição em direção a uma forma mais madura de 
industrialização (isto é, auto-sustentação no sentido Kaldoriano). 
Para começar, as políticas ISI tinham atingido uma taxa de emprego industrial, 
que “normalmente” corresponde a uma situação na qual os países envolvidos 
buscam gerar um superávit comercial na indústria (embora os países latino-
americanos nunca na verdade conseguiram alcançar este resultado). Por sua vez, 
uma mudança radical na política econômica (implementada principalmente depois 
da crise da dívida de 1982) ocasionou o fim das políticas comerciais e industriais 
e, em particular, mudanças nos preços relativos, nas reais taxas de câmbio, na 
estrutura institucional das economias, na estrutura dos direitos de propriedade e 



nos incentivos ao mercado de maneira geral. Esta mudança os levou a abandonar 
sua pauta de industrialização, levando-os de volta à sua natural posição 
Ricardiana; isto é, uma posição associada com vantagens comparativas mais de 
acordo com sua abundância de recursos tradicional. 
Em quinto lugar, a Finlândia, Suécia, Malásia e, em menor grau, outros países 
do sudeste asiático ricos em recursos naturais (tais como Tailândia, Indonésia e 
Filipinas) provam que, a partir da perspectiva do emprego industrial, não existe a 
chamada “maldição dos recursos naturais”. Parece lógico que países ricos em 
recursosnaturais ou com alto potencial para desenvolver atividades de exportação 
e serviços, tem liberdade suficiente que os permita buscar políticas industriais e 
comerciais que visem a continuidade do desenvolvimento de um forte setor 
industrial – muito menos implementar políticas desenhadas para evitar a “doença 
holandesa”. Como mostra a experiência latino-americana, no entanto, parece que 
à medida que a globalização avança, existem cada vez menos países com 
vontade política de aproveitar desta liberdade e levar a cabo políticas que 
promovam ou mantenham sua capacidade industrial. Isto acontece não apenas 
porque a nova ordem institucional internacional está rapidamente tentando 
restringir essa liberdade, mas também pelo claro papel da ideologia na formação 
de políticas econômicas e o fato de que a nova estrutura desenvolvida de direitos 
de propriedade tem (pelo menos até agora), sido perfeitamente capaz de gerar 
fluxos de renda (empréstimos) alternativos (não industriais). 
Entretanto, se um processo de mudança estrutural que inclui desindustrialização 
“prematura” poderá algum dia proporcionar crescimento econômico rápido e 
sustentável é uma outra história; também é uma incógnita se a desindustrialização 
“prematura” atualmente em curso no Cone Sul da América Latina e no Brasil 
contém um importante componente de “destruição não-criativa” de política 
induzida. 
Anexo A. 
Resultados econométricos – Estimação de Mínimos Quadrados Ordinários 

 
Estimação pontual de parâmetros 

Reg. 1 
 

Reg. 2 
 

Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 

Variável -16.7 1 
 

-15.9 6 -14.9 8
 

-17.7 8 -16.4 7 

Ln Y pc 4.18 9 3.88 9   3.66 0 4.49 1 4.20 4 
Ln Y pc sq -0.21 8 -0.19 5 -0.18 3 -0.24 2 -0.22 8 
 
• A Regressão 1 corresponde à regressão “normal” para 1960 (vide figura 3); A 
Reg. 2 corresponde à regressão para 1970; A Reg. 3 à regressão para 1980; A 
Reg. 4 para 1990; e a Reg. 5 para 1998. Ln Y pc = log de renda per capita; Ln 
Y pc sq = quadrado do log de renda per capita. 
 

Valores “t” 
Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 
Variável -3.5 -4.9   -4.3 -5.5 -5.0 



Ln Y pc 3.3 4.5       4.1 5.5 5.0 
Ln Y pc sq -2.6 -3.5      -3.2 -4.7 -4.3 
 

Valores”p” 
Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 

Variável 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ln Y pc 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ln Y pc sq 0.011 0.001 0.002 0.000 0.000 
 

Estatísticas de regressão 
Reg. 1 Reg. 2 Reg. 3 Reg. 4 Reg. 5 

r-bar-sq 0.65 0.72 0.67 0.64 0.57 
F(2,78) 75.1 -- -- -- -- 
F(2,102) -- 135.5 107.0 92.2 70.1 
“p” de F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
• R-bar-sq é o coeficiente de determinação ajustado; F é a estatística F. 
• Todas regressões passam pelos testes de homoscedasticidade e de normalidade 
de resíduos ao nível de 5% de significado. 
 

Estimação pontual de parâmetros 
Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 

Variável -14.65 -15.35 +14.82 -17.90 -16.73 
“pc” dummy -0334 -0.434 -0.419 -0.274 -0.243 

Ln Y pc 3.724 3.848 3.760 4.637 4.401 
Ln Y pc sq -0.189 -0.196 0.194 -0.255 -0.245 

• A Reg. 6 corresponde à regressão para 1960, ano em que foi incluída uma 
variável dummy no caso dos países que foram capazes de gerar superávit 
comercial em produtos primários ou serviços de exportação (vide figuras 7 e 8); 
A Reg. 7 corresponde à regressão em 1970; A Reg. 8 à regressão em 1980; A 
Reg. 9 em 1990; e a Reg. 10 em 1998. Ln Y pc = log de renda per capita; Ln Y 
pc sq = quadrado do log de renda per capita; “pc” dummy é a variável dummy. 
 
 
 
 

Valores “t” 
Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 

Variável -3.2 -5.2 -5.0 -7.2 -6.9 
“pc” dummy -2.9 -4.1 -4.0 -2.8 -2.5 

Ln Y pc 3.1 4.9 5.0 7.3 7.2 
Ln Y pc sq -2.4 -3.9 -4.0 -6.4 -6.4 

 
Valores “p” 

Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 
Variável 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 



“pc” dummy 0.006 0.000 0.000 0.000 0.014 
Ln Y pc 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ln Y pc sq 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 
 

Estatísticas de regressão 
 

Reg. 6 Reg. 7 Reg. 8 Reg. 9 Reg. 10 
r-bar-sq 0.67 0.77 0.74 0.74 0.70 
F(3,77) 55.1 -- -- -- -- 
F(3,101) -- 114.1 99.9 99.4 81.3 
“p” of F 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
• Todas regressões passam pelos testes de homoscedasticidade e de normalidade 
de resíduos ao nível de 5% de significado. 
 
Anexo B. 
Classificação dos países 
A classificação dos países foi baseada em suas posições em 1998; todos países 
latinoamericanos 
estão classificados no grupo “produtos primários” (incluindo aqueles que 
exportam manufaturados maquila , devido aos problemas discutidos acima, 
particularmente os baixos níveis domésticos de valor-agregado dessas 
exportações). 
 Grupo de produtos não-

primários (e serviços de 
exportação) 

Grupo de produtos 
primários (e serviços de 
exportação) 

Presente 
em todas 
amostras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alemanha         Malásia 
Áustria              Marrocos 
Bélgica             Paquistão 
Cingapura        Portugal 
Coréia              Sri Lanka 
Dinamarca       Sudão 
Egito                Suécia 
Espanha          Taiwan 
Filipinas           Tailândia 
Finlândia          Tunísia 
França 
Índia 
Indonésia 
Irlanda 
Israel 
Itália 
Japão 
Jordânia 
Malásia 
Marrocos 
Paquistão 

África do        Libéria 
Sul                 Malaui 
Argentina       Malta 
Austrália        Maurício 
Bolívia           México 
Botsuana     Moçambique 
Brasil            Namíbia 
Canadá         Nicarágua 
Chile              Nigéria 
Colômbia       Noruega 
Congo       Nova Zelândia   
Costa Rica  PaísesBaixos
Costa do     Panamá 
Marfim         Paraguai 
Chipre         Peru 
Equador      Porto Rico 
El Salvador   Reino Unido 
Estados       República 
Unidos         Dominicana 
Gabão          Reunião 
Gana            Suíça 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faltando na Amostra  
Para 1960, mas presente 
em todas outras amostras 
 

Portugal 
Sri Lanka 
Sudão 
Suécia 
Taiwan 
Tailândia 
Tunísia 
 
 
Bangladesh 
China 
Síria 
 

Grécia          Tanzânia 
Guatemala   Turquia  
Guiana         Uganda 
Haiti              Uruguai 
Honduras      Venezuela 
Islândia 
Quênia 
 
 
Algéria       Luxemburgo 
Angola       Madagascar 
Burkina      Mali 
Fasso        Mauritânia 
Burundi      Myanma 
Cabo          Nigéria 
Verde        República 
Camarõe   Centro 
Chade       Africana 
Comores   Ruanda 
Etiópia       Senegal 
Gâmbia     Suazilândia 
Guiné        Zimbábue 
Guiné-    
Bissau 
Lesoto  
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