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O Brasil está preso há anos na “armadilha do lento crescimento”. Apesar de ter 
experimentado alguns episódios de crescimento mais acelerado, o fato é que a taxa 
média de crescimento econômico entre 1890 e 2014 foi de apenas 2,4% ao ano. 
Desde então o país enfrentou a maior recessão de sua história e luta para recuperar 
modestas taxas de crescimento desde 2017.

Muitos são os fatores a contribuir para este pobre desempenho e eles estão 
relacionados primordialmente às escolhas de políticas públicas dos sucessi-
vos governos brasileiros nas últimas décadas. Uma dessas escolhas, que tem 
recebido menor atenção, é a persistência da lógica da substituição de impor-
tador como fio condutor da estratégia de desenvolvimento industrial. Além 
de ignorar que o mundo passou por profunda transformação na organização 
internacional da produção – e que neste mundo não cabem mais estratégias de 
desenvolvimento autárquico – as políticas adotadas nos últimos anos parecem 
ter produzido efeitos contrários aos pretendidos, acelerando ainda mais o pro-
cesso de desindustrialização que pretendiam deter.    

1. Introdução

* Esse artigo é uma versão resumida de um artigo mais amplo “Abertura comercial: a reforma necessária 
(mas não suficiente) para a retomada do crescimento econômico”, publicado como capítulo do livro 
Como escapar da armadilha do lento crescimento, organizado por A. C. Pastore e editado pelo CDPP. 
http://www.cindesbrasil.org/site/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=51&Itemid=14 
** do CINDES.

As opções de política industrial, fortemente turbinadas no período 2011-2014, 
somaram-se à resiliência do protecionismo comercial característico das políticas 
brasileiras e tornaram o país uma economia ainda mais fechada e menos competi-
tiva. A adoção destas políticas desconsiderou seus custos macroeconômicos e seus 
impactos negativos sobre a produtividade da economia. 

Este artigo pretende discutir os impactos das escolhas de política industrial e 
comercial feitas pelo Brasil ao longo das últimas décadas sobre a produtividade. 
Para isso, discute, em sua segunda seção, a os nexos entre lento crescimento, produ-
tividade estagnada e desindustrialização no Brasil. Ao contrário do Brasil, diversos 
países em desenvolvimento que adotaram a estratégia industrial de substituição de 
importações foram capazes de transitar para modelos de crescimento compatíveis 
com maior exposição da economia ao comércio internacional. Na terceira seção, 
apresenta-se de forma sucinta uma análise comparada da experiência de outros paí-
ses em desenvolvimento – Coreia do Sul, Índia e México – com o Brasil em termos 
da evolução de suas políticas industrial e comercial. Na medida do possível, os 
aspectos mais relevantes dessas experiências são comparados à evolução das estra-
tégias brasileiras. A quarta seção apresenta as principais conclusões do trabalho.

http://www.cindesbrasil.org/site/index.php?option=com_jdownloads&view=viewcategory&catid=51&Itemid=14
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O Brasil patina na “armadilha do lento crescimento”, incapaz de fazer a convergência 
para os padrões de renda per capita dos países desenvolvidos. Após ostentar cresci-
mento acelerado entre 1950 e 1980, com taxas médias de 7,4% ao ano, o país entrou 
em modo de crescimento lento, a taxas de 2,4% ao ano em média, de 1980 até 2014. 

A trajetória de crescimento pós-1980 não foi linear: o país cresceu a taxas expres-
sivas entre 2004 e 2010 – 4,5% ao ano em média, tendo experimentado a desa-
celeração a partir de 2011 e retração no biênio 2015-216. A invocação de fatores 
externos para justificar as dificuldades de manutenção do crescimento econômico 
no Brasil fez sentido em alguns períodos do passado, mas não encontra amparo na 
história recente do país. 

A crise de crescimento em que o Brasil está imerso desde o início dos anos 2010 
não é resultado da crise internacional ou da escassez de divisas. O país tem apre-
sentado desempenho pior que seus pares do BRICS ou que os países latino-ame-
ricanos, ainda mais dependentes do mercado internacional de commodities que o 
Brasil. Portanto, a origem dos problemas do baixo crescimento brasileiro parece 
localizar-se no âmbito doméstico, e, mais especificamente, nas escolhas de políti-
cas econômicas feitas pelo país. 

Como mostrou recente estudo do Banco Mundial (2018), o Brasil passou por várias 
mudanças estruturais – transformações no setor agrícola, urbanização, investimen-
tos em educação e o bônus demográfico – que não foram suficientes para manter o 
processo de convergência com países desenvolvidos: a renda per capita brasileira 
em termos de paridade de poder de compra (PPC) permanece em torno de 25% dos 
níveis dos EUA, percentual semelhante ao observado no início da década de 1990.

O modelo econômico que permitiu a retomada do crescimento nos anos 2000 
está esgotado. A combinação de altos preços das commodities e políticas fiscais 
frouxas fomentou um modelo de crescimento baseado no consumo, levando a um 
rápido aumento da taxa de emprego. Nesse período, muitos jovens ingressaram no 
mercado de trabalho pela primeira vez. Mas os fatores que levaram ao crescimento 
mais acelerado na década passada não estão disponíveis permanentemente. Nem 
os preços das commodities nem os gastos do governo podem ser fontes susten-
táveis de crescimento a longo prazo. A retomada dos investimentos teria papel 
relevante em um novo ciclo de crescimento, mas continuará limitada pelos baixos 
níveis de poupança interna. 

Será possível crescer trazendo de volta para a economia os desempregados pela 
recessão do período 2015-2016 e os novos entrantes no mercado de trabalho. 
Entretanto, com o rápido envelhecimento da população, essa fonte de crescimento 
tende a se esgotar em poucos anos.

O lento crescimento do Brasil, quando olhado em uma perspectiva de longo prazo, 
está associado a uma trajetória de baixa produtividade. Hoje, um trabalhador 
médio no Brasil é apenas cerca de 17 por cento mais produtivo do que há 20 anos, 
enquanto o aumento de produtividade entre trabalhadores médios em países de alta 
renda foi de 34 por cento (Banco Mundial, 2018). O crescimento da produtividade 
é um fator crítico para que o Brasil recupere a trajetória de catching-up, interrom-
pida nos anos 1980. 

Nas palavras de Regis Bonelli (2016), que cunhou a expressão “armadilha do lento 
crescimento”, “a crise do crescimento brasileiro é uma crise de produtividade”. O país 
precisa urgentemente embarcar em uma trajetória de crescimento de produtividade, 
para aumentar a renda real de forma duradoura e para que esse crescimento possa se 
dar com melhor distribuição de renda. De forma mais geral, como diz Paul Krugman, 
“produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país 
de melhorar seu padrão de vida ao longo do tempo depende quase inteiramente de sua 
capacidade de aumentar sua produção por trabalhador.” (Krugman, 1994).

2. Os nexos entre lento crescimento, 
produtividade estagnada e 
desindustrialização no Brasil
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Embora haja um razoável consenso entre os economistas quanto ao papel funda-
mental da produtividade para o crescimento econômico, menor consenso há sobre 
as políticas mais adequadas para estimular ganhos agregados de produtividade no 
Brasil. Esse debate tem como pano de fundo o fato de que os níveis de produti-
vidade na indústria são substancialmente mais elevados do que os observados na 
agricultura, e também nos serviços. Por outro lado, a produtividade no setor indus-
trial encontra-se em trajetória de queda desde 1997, enquanto mantém tendência 
de crescimento positivo na agricultura e patina no setor de serviços (Ver gráfico 1)

Alguns creditam à estrutura da produção – e ao processo de desindustrialização 
– peso relevante na perda de dinamismo da produtividade no Brasil. Para estes, 
é necessário colocar ênfase em políticas que protejam e estimulem a produção 
industrial, uma vez que esse é o setor que teria maior contribuição a dar à retomada 
do crescimento. Por trás dessa visão, está a concepção de que há um problema com 
a evolução da estrutura produtiva no Brasil e com sua composição setorial.

Há sólida evidência empírica na literatura brasileira de que o problema da produti-
vidade no Brasil não decorre de sua estrutura produtiva, mas sim do baixo grau de 
eficiência e da alocação inadequada dos recursos produtivos no país. Por exemplo, 
Veloso et al (2017) mostraram que os problemas de produtividade no Brasil não 
residem na composição setorial de sua especialização produtiva, mas se devem a 
questões sistêmicas e estão disseminados por todos os setores. Em um exercício 
contrafactual, os autores calculam que se o Brasil tivesse a mesma alocação seto-
rial de emprego que a média dos países desenvolvidos, a produtividade do país 
seria 50% maior. Por outro lado, se o país tivesse produtividade igual à desses 
países em todos os setores, sua produtividade seria 192% maior.

Analisando especificamente a evolução da produtividade na indústria de transfor-
mação no período 2007-2013, Bonelli e Pinheiro (2017) chegam à conclusão de 
que a diminuição da produtividade foi disseminada por praticamente toda a indús-
tria, com exceção dos setores de madeira, celulose e papel, derivados de petró-
leo, farmacêutico e outros equipamentos de transporte. Além disso, a queda de 

Os diversos trabalhos recentes nessa área sugerem que, embora seja possível obter 
algum ganho de produtividade pela via da realocação da produção para setores 
mais produtivos, a baixa produtividade no Brasil é reflexo, principalmente, de 
problemas sistêmicos e não está associada a setores específicos. 

Elevados custos de crédito, sistema tributário complexo e disfuncional, infraes-
trutura precária, burocracia excessiva são alguns dos fatores sistêmicos que pre-
judicam a produtividade das empresas no Brasil e são parte do chamado Custo 

produtividade foi observada com maior intensidade nas empresas de maior porte, 
que respondem por parcela substancial da produção industrial brasileira. Esses 
autores mostram também que a maior parte da redução da produtividade do traba-
lho deveu-se à queda na produtividade total dos fatores (PTF), ou seja, à perda na 
eficiência com que capital e trabalho são combinados pelas empresas.
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Brasil. Incapaz de avançar no equacionamento dos elementos do Custo Brasil, o 
governo brasileiro recorreu a uma miríade de instrumentos de política comercial 
e industrial que, de um lado, tinham o objetivo de conter o processo de desindus-
trialização – e, portanto, de atuar sobre a alocação setorial dos recursos – e, de 
outro, de compensar as empresas pelas perdas de produtividade causadas por esses 
problemas sistêmicos.

Barreiras às importações, benefícios tributários e creditícios atrelados a aumento 
do conteúdo local, preferências para produtos nacionais em compras governamen-
tais, substantivos subsídios creditícios e incentivos às “campeãs nacionais” com-
puseram o cardápio de políticas que ganharam corpo a partir da crise internacional 
de 2008 e foram aprofundadas a partir de 2011, com o Plano Brasil Maior. Os 
resultados: aumento das distorções na alocação de recursos, aprofundamento do 
processo de desindustrialização com queda na produtividade da indústria. 

O Brasil e a maioria dos países em desenvolvimento perseguiram estratégias de 
substituição de importações com forte intervenção estatal, a partir da década de 
1950, na expectativa de promover o rápido desenvolvimento da indústria para ace-
lerar a convergência para os países de renda alta. Essas estratégias geraram resul-
tados positivos em alguns desses países, mas, na maioria dos casos, elas foram 
sendo adaptadas à evolução dos contextos internacional e doméstico. No Brasil, 
ao contrário, a política de substituição de importações não foi capaz de se adaptar 
às mudanças na organização internacional da produção nem tampouco à evolução 
estrutural da economia brasileira.

Talvez o exemplo mais bem-sucedido de adaptação de estratégias tenha sido o da 
Coreia do Sul – país que transitou da substituição de importações para a promoção 
de exportações e para a integração às cadeias internacionais de valor, com rápida 
convergência para os padrões dos países de renda alta. Há outros casos, como o do 
México, que abriu rapidamente sua economia, integrou-se ao comércio mundial, 
mas não foi capaz de implementar reformas domésticas que fomentassem a inte-
gração nacional, difundindo os ganhos de produtividade para o resto da economia. 

A Índia é outro exemplo de país que investiu fortemente no modelo de substituição 
de importações e vem promovendo mudanças graduais em sua estratégia nas duas 
últimas décadas. A próxima seção apresenta uma análise dos casos da Coreia do 
Sul, Índia e México, extraindo lições destas experiências para o desenho de refor-
mas nas estratégias brasileiras. 

3. A experiência de outros países: Coreia do 
Sul, México e Índia

A ideia de que a industrialização é o motor do desenvolvimento econômico e que 
políticas industriais que associam intervenção no comércio, estímulos à realoca-
ção dos recursos produtivos e atração de investimentos diretos estrangeiros são 
necessárias para que os países em desenvolvimento logrem a convergência para o 
desenvolvimento continua gerando controvérsias no debate econômico. Harrison e 
Rodriguez-Clare (2009) fazem uma ampla resenha da literatura teórica e empírica 
para discutir a eficiência dessas políticas, mas encontram escassas evidências de 
que as economias em desenvolvimento, de fato, se beneficiam de intervenções 
intensas na alocação dos recursos produtivos. 

De acordo com esses autores, há na experiência internacional casos em que a pro-
teção à indústria nascente1 contribuiu para um maior crescimento2, mas raramente 
as condições necessárias para que essa proteção leve a um crescimento nos países 

1 O argumento da indústria nascente é um dos mais antigos e aceitos pelos economistas para justificar a 
proteção à indústria contra a competição internacional. O conceito, formulado por Alexander Hamilton e 
Friedrich List no início do século 19, foi posteriormente burilado por John Stuart Mill e Charles Francis 
Bastable, que adicionaram condicionalidades para que a proteção a essas indústrias gere, de fato, aumen-
to do bem-estar. Essas condicionalidades incluem: a presença de efeitos dinâmicos de aprendizagem ex-
ternos às firmas, que a proteção seja temporária, que a indústria amadureça e seja viável sem a proteção 
e que os benefícios líquidos acumulados provenientes de tal proteção sejam superiores aos seus custos. 
Ver Melitz (2005) para uma discussão sobre como e quando proteger uma indústria nascente.  Melitz, 
M. J. When and how should infant industry be protected?
2 A maioria desses casos é do final do século XIX ou início do século XX.
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em desenvolvimento são satisfeitas ou verificáveis ex-ante. Além disso, a esco-
lha de setores a proteger também é fundamental. Se os setores protegidos não 
tiverem vantagens comparativas latentes, eles poderão ser desenvolvidos, mas 
dificilmente se tornarão competitivos sem o manto da proteção. Muitas vezes os 
países em desenvolvimento são tentados a proteger setores intensivos em capital 
e conhecimento, nos quais não têm vantagens comparativas latentes. Além disso, 
é frequente o recurso à proteção para perpetuar a sobrevivência de setores indus-
triais em decadência. Muitas vezes o país termina com versões infladas de setores 
ineficientes, prejudicando a produtividade agregada da economia.

Após reverem centenas de estudos sobre política comercial, participação do 
comércio, produtividade e crescimento, Harrison e Rodriguez-Clare concluem que 
há uma estreita correlação entre crescente participação do comércio no PIB e o 
desempenho do país e nenhuma correlação relevante entre proteção a bens de con-
sumo final e crescimento econômico. Por outro lado, há fortes evidências de que 
a proteção a bens intermediários e bens de capital reduz o crescimento. Os auto-
res concluem também que as políticas comerciais e de atração de investimentos 
estrangeiros que geraram melhores resultados em termos de aumento do bem-estar 
são aquelas que dão ênfase à maior exposição ao comércio internacional (como a 
promoção de exportação) quando comparadas a outras com efeitos protecionistas 
como tarifas de importação ou requisitos de conteúdo local.

A seguir apresenta-se uma breve síntese da experiência de três países que adotaram 
políticas industriais baseadas em substituição de importações na expectativa de 
catching up com economias industrializadas. Esses países têm sido usados como 
referência no debate sobre política comercial no Brasil, tanto como exemplos de 
sucesso – o caso da Coreia do Sul e sua rápida convergência, quanto de insucesso 
– o caso do México, que abriu sua economia, mas padece com baixo crescimento. 
Analisa-se também a experiência indiana – país que cresce a taxas elevadas, ainda 
é relativamente protecionista, mas fez movimentos contínuos de abertura comer-
cial nas últimas duas décadas. As experiências destes países são comparadas à do 
Brasil na medida do possível. 

As políticas de catching up adotadas por Brasil, Coreia e México pareciam estar 
dando certo nas três décadas que se seguiram a 1950. No início dos anos 1980, 
México e Brasil perdem o trilho da convergência e entram em um longo período 
de semi-estagnação, enquanto a Coreia do Sul acelera o passo para tornar-se um 
país desenvolvido.  Na Índia, os resultados não se fizeram notar e o país perma-
neceu na estagnação e na pobreza até a década de 1990, quando começou a abrir 
sua economia.
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3.1. Coreia do Sul

O processo de desenvolvimento das economias asiáticas, e particularmente da 
Coreia do Sul, é frequentemente mencionado como benchmark para a adoção de 
políticas industriais de sucesso. O papel da intervenção do Estado e das políticas 
de promoção de exportações como indutores do catch-up que o país logrou entre 
as décadas de 1960 e 1990 domina boa parte das análises sobre o milagre coreano. 
Menor atenção é dedicada ao papel das políticas de liberalização tarifária e seus 
impactos sobre o sucesso econômico coreano.  

De fato, durante a década de 1960 o governo coreano adotou uma série de subsí-
dios fiscais e creditícios condicionados às exportações, os quais foram ampliados 
e consolidados em um programa abrangente denominado Comprehensive Export 
Promotion Program, adotado em 1964. A promoção das exportações foi também 
impulsionada por uma série de desvalorizações cambiais ao longo daquela década.

Entretanto, entre 1962 e 1995, a Coreia passou por diversas reformas em sua estru-
tura de proteção à produção doméstica que, de acordo com a literatura empírica, 
tiveram papel determinante para o sucesso da estratégia de desenvolvimento do 
país. No início dos anos 1960, a Coreia eliminou tarifas de importação para bens 
intermediários e insumos utilizados na produção para exportação. Westphal e Kim 
(1977) mostram que até 1975 esse foi o elemento mais importante das políticas de 
promoção de exportações. 

Em 1967 a Coreia aderiu ao GATT, dando início a um gradual desmonte do aparato 
de políticas de forte intervenção no comércio exterior. A partir do início da década 
de 1970, o país engajou-se em sucessivos programas de liberalização comercial 
que levaram a tarifa média ad valorem de 43% para 13% no final da década de 
1980 e para 7,9% em 1995. Essa decisão foi facilitada pelo bom desempenho das 
exportações no período. 

Lane (2017) analisa o papel da política industrial na industrialização sul-coreana, 
tomando o caso emblemático do big-push (de 1973 a 1979), que levou ao desen-
volvimento da indústria de base naquele país. O autor compara o desempenho de 
setores que foram alvo de políticas industriais específicas – setores capital inten-
sivos como aço, metais não ferrosos e petroquímicos processados, com setores 
que não receberam políticas específicas. É importante notar que no caso coreano, 
o big-push tomou a forma de isenção das tarifas de importações de insumos, além 
de substanciais montantes de crédito subsidiado, ao invés de aumento das tarifas 
dos produtos dos setores que se pretendia estimular, como nas estratégias conven-
cionais de substituição de importações. 

As estimativas do autor mostram que os setores que foram alvos das políticas do 
big-push cresceram, em termos de produto bruto, em média cerca de 80 pontos 
percentuais a mais que os setores que não foram alvo de tratamento especial e 
apresentaram nível de preços 11 pontos percentuais acima dos demais. Isso se deu 
em um contexto em que não havia diferença significativa entre as tarifas praticadas 
sobre os produtos finais dos diferentes setores. Além disso, as indústrias a jusante 
da cadeia de produção foram beneficiadas pela política enquanto as indústrias a 
montante – que foram alvo de maior concorrência externa – foram negativamente 
afetadas.  Todavia, como o próprio autor reconhece, o estudo diz pouco sobre os 
enormes custos do programa, particularmente sobre os impactos macroeconômi-
cos dos pesados subsídios creditícios aplicados a essas indústrias.  

Em um esforço para avaliar o papel específico da abertura comercial no período do 
milagre coreano, Connolly e Yi (2008) simulam os efeitos das reduções de tarifas 
de importações ocorridas entre 1962 e 1995. Usando modelos neoclássicos de 
crescimento e comércio para simular os efeitos de três rodadas de redução tarifária 
na Coreia nesse período, os autores concluem que até 32% do catch-up da Coreia 
para os países do G-7, em termos de produto por trabalhador no setor manufatu-
reiro, se deu em função da abertura comercial.
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Lawrence e Wein (1999) já haviam tentado identificar se o crescimento coreano (e 
japonês) havia sido export-led ou import led. Os autores estimaram o impacto das 
participações das exportações e das importações no crescimento da produtividade 
total dos fatores na Coreia para o período 1968-1983 e concluem que as importa-
ções estão associadas a um maior crescimento da produtividade e que as exporta-
ções tiveram efeito contrário ao esperado em termos de produtividade: os setores 
que começaram exportando tiveram pior desempenho em termos de crescimento 
da produtividade. Por fim, os autores mostram que os setores com maior proteção 
foram os que tiveram pior desempenho no período analisado.

Na década de 1990, a Coreia continuou o programa de abertura econômica, então 
mais voltado para a liberalização dos mercados: abertura dos serviços de distribui-
ção, liberalização dos mercados financeiros, melhoria das regulações para inves-
timentos estrangeiros e um plano para a internacionalização do Won, a moeda 
coreana. Em boa medida essas iniciativas fizeram parte dos compromissos assu-
midos pela Coreia no seu processo de acessão à OCDE, completado em 1996. Ao 
contrário do México, que acedeu no mesmo período, mas já havia feito a maior 
parte das reformas no âmbito das negociações do NAFTA, no caso da Coreia a 
acessão à OCDE representou um movimento importante de liberalização da eco-
nomia. Para o governo coreano, implementar algumas dessas reformas no âmbito 
de um processo de acessão à OCDE era politicamente mais fácil do que fazê-lo de 
forma unilateral.

Na crise financeira de 1997, ficou claro que, apesar das reformas, o país havia falhado 
em estabelecer um sistema econômico transparente. Como contrapartida para o bailout  
recebido do FMI, o país concordou em eliminar os subsídios ao comércio exterior e 
os mecanismos de licenciamento às importações ainda existentes. 

No final da década de 1990, a Coreia começou a investir na negociação de acordos 
preferenciais de comércio, abandonando a opção exclusiva pelo âmbito multilate-
ral que prevaleceu até então,  levando o país a firmar diversos acordos, inclusive 
com os Estados Unidos e a União Europeia.  A Coreia tem mostrado forte interesse 

em negociar um acordo com o Mercosul, mas tem se deparado com a reticência do 
bloco em abrir as importações para um país altamente competitivo no setor manu-
fatureiro e que vem ganhado participação no mercado brasileiro, particularmente 
nos setores de veículos, bens de capital, informática e telecomunicações.

A análise comparada das experiências coreana e brasileira com políticas indus-
triais/comerciais poderia levar a uma série de constatações, mas duas delas são 
mais relevantes para se repensar as políticas industriais e comercias do Brasil:

• as políticas industriais na Coreia não tiveram a proteção à concorrência no 
mercado doméstico como instrumento. A estratégia de substituição de impor-
tações esteve sempre combinada a mecanismos de promoção de exportações 
e, quando foi percebida como disfuncional, foi sendo desmontada a partir de 
meados da década de 1960.

• a Coreia manteve um regime pouco liberal para os investimentos estrangeiros 
diretos, enquanto o Brasil adotou um regime liberal para atrair investidores 
estrangeiros oferecendo seu mercado interno protegido como atração. 

3.2. Índia

A Índia é frequentemente mencionada como exemplo de país que mantém políticas 
protecionistas, seguindo estratégias de substituição de importações e, ainda assim, 
tem experimentado elevadas taxas de crescimento econômico.  De fato, a Índia 
tem ostentado notável desempenho em termos de crescimento econômico – taxa 
média de 7,5% ao ano no período 2000-2016, e em particular da manufatura, que 
cresceu a 8,3% no mesmo período. Entretanto, a noção de que a Índia manteve-se 
uma economia fechada durante esse período merece qualificação. O grau de aber-
tura do país – medido pela soma das importações de bens e serviços em relação ao 
PIB – passou de 8,5% em 1990 para 20% em 2016, ou seja, um aumento de 11,5 
pontos percentuais. No mesmo período, o grau de abertura do Brasil passou de 7% 
para 12%, menos da metade do observado na Índia.
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A estratégia de desenvolvimento adotada pela Índia após sua independência do 
Reino Unido em 1947 foi intensamente calcada na substituição de importações, 
buscando a autossuficiência, com forte intervenção do Estado e elevado grau de 
regulação. O regime comercial da Índia era dos mais fechados da Ásia, caracteri-
zado por tarifas nominais muito elevadas (tarifa máxima de 355% e média de 83% 
para produtos manufaturados em 1990), quotas restritivas de importação, sistema 
de licenciamento de importações complexo (cerca de 88% dos itens importados 
estavam sujeitas a esse sistema), importações e exportações de certos produtos 
sob monopólio do setor público, preferências para produtos nacionais em compras 
governamentais, etc. (Ver Topalova (2004) e Singh (2017).

Durante a segunda metade da década de 1980 o foco do governo indiano começou 
a mover-se da estratégia de substituição de importações para a promoção de expor-
tações. Tem início aí uma lenta transição em direção à liberalização de importa-
ções. Ao final daquela década, enfrentando fortes desequilíbrios macroeconômi-
cos e grave crise no Balanço de Pagamentos, a Índia recorre ao FMI (Stand-By 
Arrangement), que condiciona a concessão do socorro a um conjunto de reformas 
estruturais, incluindo a abertura comercial. 

O programa inicial de liberalização de importações foi adotado para o período 
1992-1997 e levou a mudanças significativas no regime de importações: redução 
no nível e na dispersão das tarifas de importação, remoção das restrições quantita-
tivas sobre importação de produtos intermediários e bens de capital para a produ-
ção para exportação e eliminação do monopólio do setor público nas importações 
de todos os itens exceto petróleo e derivados, fertilizantes e alguns produtos rela-
cionados à saúde e segurança.  Restrições às exportações também foram relaxadas. 

O processo de abertura comercial do país começa em 1991, mas, ao contrário do 
que se observou no Brasil, a liberalização de importações na Índia teve continui-
dade ao longo dos últimos 25 anos, tanto na redução de tarifas quanto na flexibi-
lização de barreiras não tarifárias (Singh, 2017). As tarifas médias de importação 
para produtos manufaturados caíram de mais de 83% em 1990 para 37% em 1996, 

sendo que o desvio padrão reduziu-se em 50% durante o mesmo período. Novos 
movimentos de abertura comercial foram realizados nos períodos que se seguiram, 
de modo que a tarifa média para os manufaturados, que era de 32,8% em 1990, 
reduziu-se para 15,9% em 2005 e para 8,9% em 2008. Desde 2009 a tarifa média 
para esses produtos oscila em torno de 9%.3 

A continuidade é o que mais chama a atenção no processo de abertura comercial 
empreendida pela Índia desde o início da década de 1990. Esse movimento foi 
renovado por sucessivos governos. Entretanto, é importante salientar que as refor-
mas liberalizantes aplicadas ao setor manufatureiro na Índia não foram acompa-
nhadas pela liberalização na agricultura. Ao contrário, o país tornou-se o símbolo 
do protecionismo agrícola, com expressivo ativismo na OMC em prol da manu-
tenção do direito de praticar medidas de estímulo e proteção a esse setor. Além da 
postura protecionista nas negociações agrícolas, a Índia tem mantido na OMC a 
estratégia de evitar compromissos em áreas que reduzam o chamado policy space, 
ou seja, limitem sua margem de manobra para adotar políticas industriais ativas.

Embora a Índia tenha reduzido significativamente seu arsenal de restrições não 
tarifárias às importações a partir dos anos 1990, o país ainda é considerado um 
heavy user dessas medidas. Diversos produtos permanecem sujeitos a restrições de 
importações – a maioria relacionada a questões de saúde e defesa, mas em alguns 
casos para defender interesses específicos de produtores nacionais (ver Singh, 
2017). A Índia é também um ativo usuário de medidas antidumping, rivalizando 
com os Estados Unidos e com o Brasil no número de medidas impostas. O país 
também é conhecido pela adoção de normas e regulamentos técnicos e medidas 
sanitárias e fitossanitárias que podem representar barreiras às importações. 

Note-se que em 1997 a Índia aderiu ao Information Technology Agreement (ITA), 
acordo plurilateral negociado por um conjunto de países no âmbito da OMC, que 
levaria a zero, em 2005, as tarifas de 217 produtos do setor.   A avaliação do Ministé-
rio do Comércio e Indústria da Índia é que o ingresso no ITA não foi favorável ao país, 
praticamente eliminado a indústria de telecomunicações e informática nacional. Em 
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função desta avaliação, o governo indiano decidiu não participar do chamado ITA 2, 
iniciativa lançada em 2014 para expandir a cobertura do acordo em termos de produ-
tos e países participantes.4 Entretanto, Ernst, (2016) argumenta que a Índia entrou no 
ITA-1 com o objetivo de facilitar o desenvolvimento de sua então nascente indústria 
de serviços de TI, por meio da redução dos custos de importação desses produtos e 
da atração de investimentos estrangeiros. O autor avalia que, de fato, a participação 
da Índia no ITA-1, com a consequente a redução dos custos de importação, facilitou o 
crescimento dos serviços de TI no país. Esses serviços estão integrados a redes multi-
nacionais de inovação e produção, mas com reduzida conexão com empresas locais. 
Um sistema tributário complexo, infraestrutura insuficiente ou de má qualidade, pro-
blemas no fornecimento de eletricidade e regulações mal definidas e, muitas vezes, 
conflitantes entre si geram desvantagens de custos e desencorajam investimentos em 
fábricas e equipamentos, absorção de tecnologia e inovação.  

A Índia é, como o Brasil, um late comer no mundo dos acordos preferenciais 
de comércio. Com exceção de acordos antigos com o Butão, Nepal e Sri-Lanka, 
a participação do país em acordos de livre comércio começa apenas em 2003 e 
tem como parceiros preferenciais nesse período países asiáticos como Tailândia, 
Cingapura e Paquistão. Em 2003 foi assinado um acordo muito modesto de pre-
ferências tarifárias para poucos produtos entre e a Índia e o Mercosul. Apenas em 
2009, com a assinatura do acordo com a Coreia do Sul e o ingresso na ASEAN5, o 
país começa a buscar acordos com países de maior desenvolvimento relativo. Em 
2011 foram assinados acordos com o Japão e a Malásia. Há atualmente 17 acordos 
em negociação pela Índia, incluindo um acordo de livre-comércio com a União 
Europeia e uma ampliação do acordo com o Mercosul. 

É curioso notar que a Índia conduziu seu processo de abertura comercial de forma 
preponderantemente unilateral, investindo na negociação de acordos comerciais 

após a tarifa média para produtos industriais ter atingido o patamar de 9%. De 
acordo com Singh (2017), a abertura comercial na Índia foi administrada com 
sucesso, resultando em um aumento expressivo do grau de abertura da economia e 
com impactos positivos no crescimento econômico. 

Em estudo detalhado sobre os efeitos da liberalização comercial na Índia no início 
da década de 1990, Goldberg et al. (2010) identificaram um aumento significa-
tivo na eficiência e na variedade e qualidade da produção das firmas locais. Em 
particular, a redução das tarifas sobre produtos intermediários foi responsável por 
mais de 30% dos novos produtos introduzidos pelas firmas locais nos anos sub-
sequentes. O motivo fundamental foi o acesso a novas variedades de insumos, 
inviável economicamente antes da abertura. Além disso, há também o efeito direto 
da redução daquelas barreiras comerciais sobre o custo de produção das firmas 
locais. Esse canal é, também, essencial para o desempenho do setor exportador: 
acesso a insumos importados é fator determinante para o sucesso na exportação 
de bens finais. 

Topalova (2004), usando um painel com dados ao nível da firma, também estuda 
os efeitos da liberalização comercial na Índia nos anos 1990 sobre a produtividade 
das firmas no setor manufatureiro, buscando analisar a interação entre esse movi-
mento e o ambiente de negócios. A autora conclui que a abrangente liberalização 
comercial adotada pela Índia, como parte de seu programa de ajuste negociado com 
o FMI, levou a um aumento da produtividade das firmas, tendo sido esse efeito 
mais significativo para as empresas privadas. Um resultado interessante para o caso 
indiano é que o aumento da produtividade se deu, principalmente, no interior das 
firmas, com um número relativamente baixo de empresas saindo do mercado.

Estudo mais recente, realizado por Goldar (2017), também encontrou resultados 
positivos relacionando a abertura comercial indiana ao aumento da produtividade 
total dos fatores. Mas ao contrário dos resultados apresentados no trabalho de Gol-
dberg et al. (2010), Goldar sugere que a redução de tarifas sobre produtos finais 
teve impactos mais expressivos do que a redução da proteção sobre os insumos. 

4 Ver http://commerce.gov.in/PageContent.aspx?Id=64.
5 ASEAN: Brunei, Camboja, Cingapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vie-
tnam, além da Índia. 
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Uma explicação possível é que este último estudo cobre um período maior e mais 
recente (2001-2010), quando as tarifas de insumos já haviam sido reduzidas a 
níveis inferiores. Outro resultado relevante desse estudo para se pensar o caso 
brasileiro é que a intensidade de importações das firmas tem efeito positivo sobre 
a produtividade.

Brasil e Índia deram início a seus programas de abertura comercial quase simulta-
neamente. A principal diferença é que o programa brasileiro foi implementado em 
duas etapas 1988-1989 e 1990-1993, durando ao todo cinco anos. Já no caso da 
Índia, embora o processo tenha sido mais lento, prolongou-se por mais tempo e foi 
mais ambicioso em termos de redução da proteção para produtos manufaturados. 
No Brasil, a reforma da política comercial começou cautelosamente em 1988, 
eliminando a redundância tarifária, suprimindo certas sobretaxas aplicáveis às 
importações e eliminando parcialmente os 42 regimes fiscais especiais aplicáveis 
às importações. Essas medidas reduziram a tarifa média nominal de 57,5%, em 
1987, para 32,1%, em 1989. A liberalização comercial unilateral foi estendida em 
1990 e concluída no final de 1993, eliminando o extenso conjunto de barreiras não 
tarifárias e reduzindo a tarifa média para cerca de 13%. Comparando-se a situação 
inicial e a final nos dois países, percebe-se que a abertura comercial indiana foi 
significativamente mais profunda que a brasileira.

Em comum, os dois países são late comers no mundo dos acordos comerciais e 
usuários intensivos de medidas não-tarifárias. Embora a Índia tenha feito movi-
mento contínuo de liberalização comercial nas últimas décadas, o país ainda está 
longe de ser uma economia com reduzido grau de proteção, mesmo para o setor 
manufatureiro. De todo modo, a Índia não parece ter esperado a negociação de 
acordos comerciais para aprofundar a liberalização unilateral começada na década 
de 1990, enquanto no Brasil, a percepção dominante é a de que não se pode abrir 
unilateralmente a economia enquanto não se logra concluir acordos comerciais 
com parceiros relevantes. 

3.3. México

Parafraseando o primeiro parágrafo de Anna Karenina de Tolstoy, Bacha e Bonelli 
(2015) afirmam que Brasil e México se tornaram infelizes, cada um à sua maneira. 

“Depois de um longo período de prosperidade, ambos os países viram 
suas taxas de crescimento afundar quase sincronicamente. Tiveram uma 
década perdida nos anos 1980 e introduziram reformas liberalizantes nos 
anos 1990. A ascensão da China fez suas fortunas diferirem na primeira 
década deste século, beneficiando o Brasil e prejudicando o México. Mas 
depois da Grande Recessão ambos estão tendo dificuldade para alcançar 
taxas decentes de crescimento”.   (Bacha e Bonelli, 2015)

Os autores desenvolvem uma análise comparativa sobre a estrutura e a evolução 
das duas economias nas últimas décadas para entender o que deu errado. Os auto-
res concluem que há diferenças relevantes na experiência de baixo crescimento 
mexicana e brasileira. O México abriu sua economia, integrou-se aos países desen-
volvidos e em desenvolvimento via acordos de livre-comércio e teve sucesso em 
desenvolver um setor industrial sofisticado na região Norte do país. Entretanto, a 
integração doméstica não acompanhou os esforços de integração internacional do 
país. O dinamismo das grandes empresas exportadoras do Norte não se difundiu 
para as pequenas e médias empresas operando nas demais regiões do país, com 
elevado grau de informalidade e voltadas para o mercado interno. Como consequ-
ência observou-se um fraco desempenho da produtividade do trabalho no México 
como um todo limitando o crescimento da economia.  

Assim como na Coreia, Índia e Brasil, no México os anos 1950-1980 foram carac-
terizados por estratégias de substituição de importações e catch-up com forte cres-
cimento da acumulação de capital impulsionada por investimentos públicos. Após 
a crise de Balanço de Pagamentos enfrentada pela economia mexicana no final da 
década de 1940, o governo aumentou a proteção à produção nacional, impôs quo-
tas de importação, ofereceu subsídios para estimular o reinvestimento de lucros e a 
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criação de novas firmas. Houve, nesse período, expressiva substituição de impor-
tações, particularmente nos bens intermediários como químicos e petroquímicos, 
borracha, plásticos e fertilizantes, farmacêuticos, etc. 

De acordo com Kehoe e Meza (2011), esse processo, conhecido como “Mexicani-
zação”, levou à perda de competitividade das firmas mexicanas. A combinação de 
proteção e subsídios reforçou a estrutura oligopolizada da indústria com a conse-
quente disseminação da ineficiência. Também como parte dessa estratégia, foram 
criadas empresas estatais para investir na produção de ferro e aço, cimento vidro, 
celulose, fertilizantes e alumínio. Essa estratégia refletia uma preferência por endi-
vidamento externo no lugar de atração de investimento direto estrangeiro, dei-
xando a indústria mexicana não apenas protegida das importações, mas também da 
concorrência no mercado doméstico com produtores de capital estrangeiro. 

Ainda segundo Kehoe e Meza (2011), na década de 1970, um novo objetivo foi 
adicionado à política de desenvolvimento mexicano: a redução da desigualdade de 
renda. Esse objetivo seria atingido pela expansão dos gastos do governo, alavan-
cado pelo endividamento interno e externo. De fato, durante esse período houve 
melhoria da infraestrutura social, ampliando o acesso da população à educação e 
serviços de saúde. Entretanto, a contrapartida foi um forte desequilíbrio macroe-
conômico, com um déficit fiscal de 17% do PIB; déficit em conta corrente de 4% 
do PIB; inflação de 61% e queda do PIB per capita de 3,2% entre 1981 e 1982. 

Em 1982, o México havia imposto controle cambial e submetido todas as impor-
tações a licenciamento prévio. Com a forte queda dos preços mundiais do petróleo 
e o aumento das taxas de juros no mercado internacional, o país entrou em grave 
crise de Balanço de Pagamentos. O período que se seguiu foi de reordenamento na 
economia mexicana, com um amplo conjunto de reformas estruturais envolvendo: 
redução dos gastos públicos, reforma tributária, processo de privatização, e adesão 
do México ao GATT em 1986. 

A liberalização comercial começou moderadamente em 1983, com a redução uni-
lateral e gradual de tarifas, preços de referência, quotas e licenciamento prévio de 
importações. Ao se tornar membro do GATT, o México consolidou sua tarifa de 
importações no nível máximo de 50%, metade do que vigorava no país no início 
da década de 1980. Em 1987, o governo decidiu que a tarifa aplicada pelo México 
teria como nível máximo 20%, para quase todos os setores. Este era o nível que 
vigorava em 1994, quando entrou em vigência o NAFTA. Naquele ano, a estrutura 
tarifária já havia sido significativamente simplificada, quase todas as exigências 
de licenciamento prévio de importações eliminadas e as restrições aos investimen-
tos estrangeiros diretos reduzidas a poucos setores (Ver Vega e De la Mora, 2003).  

O processo de desmantelamento da proteção contra importações no México tornou 
a economia do país uma das mais abertas dentre os países em desenvolvimento 
em meados da década de 1990. O grau de abertura da economia, medido como a 
soma das exportações e importações de bens e serviços, passou de cerca de 20% 
no início da década de 1980 para cerca de 30% em 1987. Em meados dos anos 
1990 começa a fase do engajamento do México em ambiciosos acordos de livre 
comércio, tendo início com um acordo bilateral com o Chile, seguido pelo NAFTA 
em 1994.   Em 1995 o grau de abertura da economia mexicana já havia chegado a 
50%, aumentando 20 pontos percentuais em apenas dois anos. 

Após negociar o NAFTA, o México ingressou na OCDE (1994) e investiu na 
negociação de uma vasta gama de acordos preferenciais de comércio, com o obje-
tivo de diversificar suas relações econômicas, tornar-se menos dependente do vizi-
nho do Norte e reduzir os desvios de comércio que preferências tarifárias com 
sócios grandes como Estados Unidos e Canadá tenderiam a gerar. O país conta 
atualmente com uma rede de 12 acordos de livre-comércio envolvendo 46 países, 
nove acordos de preferências tarifárias com países latino-americanos no âmbito da 
ALADI e é membro do CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for 
Trans-Pacific Partnership) – a TPP sem os Estados Unidos, firmado em março de 
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20186. Além de negociar acordos preferenciais de comércio, o México aprofundou 
seu processo de abertura comercial pela via unilateral a partir de 2004, levando 
a tarifa média de nação mais favorecida de 17% para o nível de 6% no início da 
década de 2010. Nesse período, investimentos em facilitação do comércio também 
foram empreendidos pelo governo mexicano.7

Os impactos do investimento mexicano na abertura de sua economia nos últimos 
trinta anos foram desiguais, em termos os resultados alcançados.  As exporta-
ções se diversificaram, tornando a economia menos dependente do petróleo: em 
1985, 57% das exportações mexicanas eram compostas por commodities minerais 
(petróleo e minerais); em 2015, os produtos manufaturados respondiam por 90% 
das exportações totais. Essa diversificação deixou o país menos vulnerável a cri-
ses fiscais de balanço de pagamentos em função das oscilações dos preços das  
commodities. Mas, embora tenha tido êxito na diversificação da composição de 
suas exportações, o mesmo não se observou em termos da distribuição geográfica 
do destino de suas vendas externas. Desde fins do século XIX, os vínculos econô-
micos do México com os Estados Unidos se mantêm dominantes, representando 
mais de 80% das exportações mexicanas. 

Como apontam Bacha e Bonelli (2015), o México abriu sua economia ao comér-
cio e foi bem-sucedido em desenvolver um setor industrial de primeira-classe no 
Norte do País, integrado às cadeias produtivas norte-americanas e internacionais. 
Todavia, a integração à economia internacional não foi acompanhada por progres-
sos na integração econômica interna. Os ganhos de produtividade incorporados 
pelas empresas dinâmicas do Norte não se espalharam para o resto da economia, 

aumentando a distância entre as empresas que operam nos setores de produtos 
comercializáveis – concentradas no Norte – e os de não comercializáveis, distri-
buídas pelas demais regiões.  

Desde o início da década de 1980, o México (assim como o Brasil), interrompeu 
sua trajetória de catch-up com os países desenvolvidos: em 2014 a renda per capita 
mexicana em PPP era de 33% da norte-americana, enquanto a do Brasil equivalia a 
27%. No início da década de 1980 esses percentuais eram de 47% e 35%, respec-
tivamente. A experiência mexicana torna evidente que a abertura comercial não é 
uma panaceia. Ela é uma condição necessária, mas não suficiente para que os países 
se tornem desenvolvidos.  O período que se seguiu à abertura comercial mais rele-
vante – 1995-2000 – foi de rápido crescimento, mas esse durou pouco. 

Kehoe e Meza (2011) buscam responder à pergunta mais relevante: que tipo de 
reformas o México deve implementar de modo a recuperar o crescimento com 
catch-up? Os autores sugerem que as principais reformas faltantes no caso do 
México são: eliminação das barreiras à competição no mercado financeiro, a 
melhoria do enforcement dos contratos, redução da rigidez da legislação traba-
lhista e a promoção da competição em setores não-comercializáveis, como eletri-
cidade, telecomunicações e transportes. Certamente haverá outras reformas neces-
sárias. O importante aqui é reconhecer que a abertura comercial contribuiu para 
o desenvolvimento de um setor industrial dinâmico no país e que outros fatores 
internos impediram que os frutos desse desenvolvimento se espraiassem para o 
resto do país. 

A experiência brasileira é bastante distinta da mexicana. O Brasil interrompeu seu 
processo de abertura comercial em meados da década de 1990. Como mostram 
Bacha e Bonelli (2015), as disparidades regionais no país diminuíram, com o Norte 
mais pobre crescendo mais rápido que o Sul, mas rico.  Dentre as inúmeras diferen-
ças entre as trajetórias dos dois países, vale a pena ressaltar para fins deste artigo o 
fato de que, no Brasil, não houve divergência na trajetória da produtividade entre 
os setores comercializáveis e não comercializáveis. Além disso, o desempenho 

6 Ver http://www.promexico.mx/es/mx/tratados-comerciales.
7 México e Brasil têm entre si dois acordos de preferências comerciais fixas, negociado no âmbito da 
ALADI na primeira metade da década de 2000: um deles é restrito ao setor automotivo e pretende 
estabelecer o livre-comércio entre os dois países neste setor. O outro reduz as tarifas para um conjunto 
limitado de produtos – cerca de 800 produtos – com descontos nas tarifas de importação. Estão em an-
damento negociações para o aprofundamento deste acordo, envolvendo uma ampliação significativa do 
número de produtos e da agenda temática cobertos. 

http://www.promexico.mx/es/mx/tratados-comerciales
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das grandes empresas não se sobressaiu em relação às de menor porte. As grandes 
empresas não foram submetidas à concorrência internacional, tendo se mantido 
voltadas para o mercado interno e experimentaram trajetória medíocre de cresci-
mento da produtividade, assim como as empresas de menor porte. 

3.4. Brasil, Coreia, Índia e México: evolução comparada das 
tarifas de importações

A síntese da evolução das políticas industriais e comerciais adotadas pelos quatro 
países mostra que todos eles seguiram a estratégia de substituição de importações 
com forte presença do Estado nos anos 1950 a 1970, alguns estendendo a estraté-
gia até meados da década de 1990. Em todos os casos, essa estratégia apresentou 
seus limites e exigiu dos países mudanças de rumo. 

A Coreia do Sul foi o primeiro dos quatro países a iniciar a transição para políti-
cas focadas na promoção de exportação em meados da década de 1970, tendo a 
redução das tarifas de importação para produtos intermediários como elemento 
relevante dessas políticas. A redução da proteção às importações, a gradual libe-
ralização dos mercados, os investimentos em educação e políticas de caráter hori-
zontal promoveram ganhos expressivos de produtividade, que permitiram ao país 
acelerar sua convergência com os países de renda alta. 

Brasil, Índia e México promoveram reformas liberalizantes a partir de fins da 
década de 1980, imersos em crises macroeconômicas e de Balanço de Pagamen-
tos. México e Índia deram continuidade a seus processos de abertura comercial, 
o primeiro aprofundando e consolidando sua estratégia de integração econômica 
internacional em ambiciosos tratados de livre-comércio com países desenvolvidos 
e em desenvolvimento. A Índia adotou estratégia mais cautelosa, reduzindo lenta-
mente e de forma unilateral suas tarifas de importações para bens manufaturados.

Ao final da abertura comercial do início da década de 1990, o Brasil tinha estru-
tura de proteção próxima à do México e razoavelmente em linha com os paí-

ses em desenvolvimento de renda similar. No entanto, enquanto os demais países 
continuaram a avançar na abertura de suas economias, seja pela via unilateral ou 
negociada, o Brasil congelou sua estrutura de proteção tarifária, consolidando-a 
na Tarifa Externa do Mercosul (TEC). Na realidade, o país aumentou o grau de 
proteção à indústria nacional, em diversos episódios desde a liberalização dos anos 
1990 – impôs PIS/COFINS sobre importações em 2004, adotou normas e regu-
lamentos técnicos voltados para discriminar produtos importados, e disseminou 
instrumentos de política industrial baseados em conteúdo nacional, com maior 
ênfase a partir de 2011. Mais além, o país manteve-se à margem da formação das 
redes de acordos preferenciais de comércio.

O Gráfico 3 mostra a evolução das tarifas médias para produtos manufaturados 
nos quatro países analisados, a partir de 1997, após haverem passado pelos movi-
mentos de abertura comercial do início dos anos 1990. Naquele momento, a Coreia 
já havia reduzido substancialmente suas tarifas de importação, enquanto México 
e Brasil encontravam-se relativamente alinhados e a Índia ainda praticava níveis 
tarifários significativamente mais elevados.

De 2008 em diante, a Índia passa a ter tarifa nominal média de importação para 
produtos manufaturados mais baixa que a praticada pelo Brasil. Desde 2010 o 
México é o país com tarifa média mais reduzida para bens manufaturados den-
tre os quatro países analisados. Na realidade, o grau de proteção às indústrias 
domésticas tende a ser menor do que o apontado no Gráfico 3, em função das pre-
ferências tarifárias negociadas pelos países em acordos de comércio. No caso do 
México, essa proteção é substancialmente inferior à refletida na estrutura tarifária, 
uma vez que o país negociou eliminação de tarifas industriais com todos os seus 
principais parceiros comerciais. 

Por outro lado, Brasil e Índia têm número inferior de acordos comerciais negocia-
dos – a Índia com inserção nesses acordos um pouco maior do que a brasileira – e 
ainda praticam diversas barreiras não tarifárias que protegem suas importações 
acima dos níveis refletidos pela tarifa de importações.
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O Gráfico 3 deixa clara a inércia da política tarifária brasileira nas últimas duas 
décadas. A proteção tarifária para manufaturados na Coreia também se manteve 
estável, entretanto em níveis muito inferiores aos brasileiros (cerca de metade da 
tarifa média do Brasil). Índia e México avançaram em seus processos de abertura 
unilateral nesse período, o México adotando estratégia muito mais ambiciosa.

Como as médias podem esconder situações muito distintas, é conveniente analisar 
as estruturas de proteção para diferentes categorias de produtos. O Quadro 1 apre-
senta a comparação entre as tarifas médias e máximas adotadas por cada um dos 
quatro países em três anos específicos: 1997; 2006 e 2014 para algumas categorias 
de produtos que têm peso importante nas indústrias desses países, - produtos inter-
mediários relevantes,  bens de capital e um setor de bens de consumo.

Observa-se que, em 1997, ao final da reforma comercial do início da década, os 
níveis tarifários praticados pelo Brasil eram inferiores aos adotados pela Índia e 
estavam relativamente alinhados aos mexicanos. Já em 2006, as tarifas médias 
praticadas pela Índia eram inferiores às brasileiras para a maioria dos setores ana-
lisados, com exceção dos químicos e vestuário, enquanto as tarifas mexicanas 
continuavam relativamente alinhadas às do Brasil. Em 2014, as tarifas médias pra-
ticadas pelo Brasil são superiores às dos demais países para todos os oito setores 
analisados com exceção dos químicos. 

Duas características da estrutura tarifária brasileira merecem atenção particular: 

• a maioria dos países selecionam produtos específicos para conferir maior pro-
teção, resultando em tarifas médias significativamente inferiores às tarifas 
máximas dentro de um mesmo setor. A proteção no Brasil é menos seletiva;

• o Brasil adota proteção para produtos intermediários e bens de capital, que 
têm especial impacto sobre a produtividade da inústria, muito superiores às 
praticadas nos demais países selecionados. No quadro abaixo essa diferença 
pode ser observada para os plásticos, produtos siderúrgicos, bens de capital 
mecânicos e eletroeletrônicos.



Estratégias de industrialização e liberalização comercial: Brasil versus outros países em desenvolvimentobreves cindes  |  www.cindesbrasil.org30 31



Estratégias de industrialização e liberalização comercial: Brasil versus outros países em desenvolvimentobreves cindes  |  www.cindesbrasil.org32 33



Estratégias de industrialização e liberalização comercial: Brasil versus outros países em desenvolvimentobreves cindes  |  www.cindesbrasil.org34 35

A estratégia de substituição de importações teve papel relevante no desenvolvimento de 
uma indústria diversificada e complexa no Brasil entre as décadas de 1950 e 1980, embora 
tenha legado uma indústria pouco competitiva e dependente de proteção. Não menos 
importantes foram seus impactos negativos sobre inflação e renda real dos mais pobres. 

Ainda que essa estratégia tenha sido funcional diante das tendências e caracte-
rísticas domésticas e internacionais que estavam presentes naquelas décadas do 
século passado, ela perdeu coerência frente às mudanças no contexto global e aos 
inúmeros sinais de esgotamento de sua capacidade para impulsionar crescimento 
e gerar bem-estar social.

Em consequência, o Brasil patina na “armadilha do lento crescimento”, incapaz de 
fazer a convergência para os padrões de renda per capita dos países desenvolvi-
dos. Após ostentar crescimento acelerado entre 1950 e 1980, com taxas médias de 
7,4% ao ano, o país entrou em modo de crescimento lento, a taxas de 2,4% ao ano 
em média, de 1980 até 2014. 

O lento crescimento do Brasil, quando olhado em uma perspectiva de longo prazo, 
está associado a uma trajetória de baixa produtividade. Hoje, um trabalhador médio no 
Brasil é apenas cerca de 17 por cento mais produtivo do que há 20 anos, enquanto o 
aumento de produtividade entre trabalhadores médios em países de alta renda foi de 34 
por cento (Banco Mundial, 2018). O crescimento da produtividade é um fator crítico 
para que o Brasil recupere a trajetória de catching-up, interrompida nos anos 1980. 

Enquanto a maioria dos países em desenvolvimento atualizou suas estratégias de 
desenvolvimento, abrindo seus mercados e estimulando o engajamento de suas 
empresas nas cadeias globais de valor, o Brasil manteve-se fiel à tradição de subs-
tituição de importações. Países como Coreia do Sul, México e Índia têm sido usa-
dos como referência no debate sobre política comercial no Brasil. A Coreia do Sul 

é considerada um exemplo de sucesso – a economia do país convergindo rapi-
damente para os níveis de produtividade dos países desenvolvidos – enquanto o 
México é o exemplo de país que abriu sua economia, mas padece de baixo cresci-
mento. A Índia – país que cresce a taxas elevadas, ainda é relativamente protecio-
nista - fez movimentos contínuos de abertura comercial nas últimas duas décadas. 
As experiências destes países são comparadas à do Brasil na medida do possível. 

Ao final da abertura comercial do início da década de 1990, o Brasil tinha estru-
tura de proteção próxima à do México e razoavelmente em linha com os paí-
ses em desenvolvimento de renda similar. No entanto, enquanto os demais países 
continuaram a avançar na abertura de suas economias, seja pela via unilateral ou 
negociada, o Brasil congelou sua estrutura de proteção tarifária, consolidando-a na 
Tarifa Externa do Mercosul (TEC). 

Na realidade, o país aumentou o grau de proteção à indústria nacional, em diversos 
episódios desde a liberalização dos anos 1990 – impôs PIS/COFINS sobre impor-
tações em 2004, adotou normas e regulamentos técnicos voltados para discriminar 
produtos importados, e disseminou instrumentos de política industrial baseados 
em conteúdo nacional, com maior ênfase a partir de 2011. Mais além, o país man-
teve-se à margem da formação das redes de acordos preferenciais de comércio.

Duas características da estrutura tarifária brasileira merecem atenção particular, a 
partir da comparação com os demais países aqui considerados: 

• a maioria dos países selecionam produtos específicos para conferir maior pro-
teção, resultando em tarifas médias significativamente inferiores às tarifas 
máximas dentro de um mesmo setor. A proteção no Brasil é menos seletiva;

• o Brasil adota proteção para produtos intermediários e bens de capital, que 
têm especial impacto sobre a produtividade da inústria, muito superiores às 
praticadas nos demais países selecionados. No quadro abaixo essa diferença 
pode ser observada para os plásticos, produtos siderúrgicos, bens de capital 
mecânicos e eletroeletrônicos.

5. Conclusão



Estratégias de industrialização e liberalização comercial: Brasil versus outros países em desenvolvimentobreves cindes  |  www.cindesbrasil.org36 37

Bacha, E. e Bonelli, R. (2015) - Coincident growth colapses: Brazil and Mexico 
since the early 1980s. iepecdg.com.br. http://iepecdg.com.br/textos/coincident-
-growth-collapses-brazil-and-mexico-since-the-early-1980s/

Banco Mundial (2018) - Emprego e crescimento: a agenda da produtividade 
(Portuguese). Washington, D.C. : World Bank Group. 
http://documents.worldbank.org/curated/en/203811520404312395/Emprego-e-
-crescimento-a-agenda-da-produtividade

Bonelli, R.  (2016) - Sobre o Enigma do Lento Crescimento Brasileiro. In: Bonelli, 
R. e Veloso, F. (Orgs). A Crise do Crescimento do Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
Elsevier. 2016.

Bonelli, R. e Pinheiro, M. C. (2017) – Produtividade na indústria de transforma-
ção: desempenho por atividade e tamanho de empresa, 2007-2013. In: Bonelli, R. 
Veloso, F. e Pinheiro, A.C. (Orgs). A Anatomia da Produtividade no Brasil. Rio de 
Janeiro: Editora Elsevier. 2017.

Connolly, M. e Yi, K. (2008) - How Much of South Korea’s Growth Miracle Can 
Be Explained by Trade Policy? Working Paper 2008-23. Federal Reserve Bank of 
San Francisco. Working Paper Series. Setembro de 2008. 
http://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2008/wp08-23bk.pdf

Ernst, D. (2016) - The Information Technology Agreement, Manufacturing and 
Innovation – China’s and India’s contrasting experiences. East-West Center, 
Honolulu and Center for International Governance Innovation, Waterloo 23/9/16. 
https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/filemanager/pubs/pdfs/6-
-1Ernst-20160925.pdf.

Goldar, B. e Chawla, I.  (2017) - Trade Liberalization and Productivity of Indian 
Manufacturing Firms. Paper prepared for the IARIW-ICIER Conference New 
Delhi, India, November 23-25, 2017.

Goldberg, P., Khandelwal, A. Pavcnik, N. e Topalova, P. (2010) - “Imported 
Intermediate Inputs and Domestic Product Growth: Evidence from India.” 
Quarterly Journal of Economics 125(4): 1727-67.

Kehoe T J, Meza F (2011) - Catch-up growth followed by stagnation: Mexico, 
1950-2010. Latin America Journal of Economics, 48(2): 227-268.

Krugman, P.  (1994) - The Age of Diminishing Expectations: US Economic Policy 
in the 1990s. MIT Press. 

Lane, N (2017) - “Manufacturing revolutions: Industrial policy and networks in 
South Korea”, Working Paper. https://voxdev.org/print/62382

Lawrence, R. Z. e Wein, D. E.  (1999) - Trade and Growth: Import-led or Export-
-led? Evidence From Japan and Korea. NBER Working Paper Series. Working 
Paper 7264. Julho 1999. http://www.nber.org/papers/w7264

Melitz, M. J. (2005) - When and how should infant industry be protected? Journal 
of International Economics 66 (2005) 177 – 196.

Singh, H.V. (2017) – Trade Policy Reform in India Since 1991. Brookings India  
Working Paper 02. Março 2017. 

Topalova, P.  (2004) - Trade Liberalization and Firm Productivity: The Case of 
India. IMF Working Paper WP/04/28.

Referências bibliográficas

http://iepecdg.com.br/textos/coincident-growth-collapses-brazil-and-mexico-since-the-early-1980s/
http://iepecdg.com.br/textos/coincident-growth-collapses-brazil-and-mexico-since-the-early-1980s/
http://documents.worldbank.org/curated/en/203811520404312395/Emprego-e-crescimento-a-agenda-da-produtividade
http://documents.worldbank.org/curated/en/203811520404312395/Emprego-e-crescimento-a-agenda-da-produtividade
https://www.frbsf.org/publications/economics/papers/2008/wp08-23bk.pdf
https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/filemanager/pubs/pdfs/6-1Ernst-20160925.pdf
https://www.eastwestcenter.org/sites/default/files/filemanager/pubs/pdfs/6-1Ernst-20160925.pdf
https://voxdev.org/print/62382
http://www.nber.org/papers/w7264


breves cindes  |  www.cindesbrasil.org38

Tovar Landa, R. (2016) - 30 años de apertura comercial en México: del GATT al 
Acuerdo Comercial Transpacífico. El Cotidiano 2016, [Data de consulta: 23 de maio 
de 2018] Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32548630007

Veloso, F., Matos, S., Ferreira, P.C., Coelho, B.  (2017) - O Brasil em compara-
ções internacionais de produtividade: uma análise setorial. In: Bonelli, R. Veloso, 
F. e Pinheiro, A.C. (Orgs). A Anatomia da Produtividade no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora Elsevier. 2017.

Vega, G. e De la Mora, L. (2003) - Mexico’s trade Policy: financial crisis and eco-
nomic recovery in Confronting Development: Assessing Mexico’s Economic and 
Social Policy Challenges. Middlebrook e Zepeta, eds. Standford University Press. 

Westphal, L E. e Kim, K S. (1977) - “Industrial Policy and Development in 
Korea.” World Bank Staff Working Paper 263. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32548630007

