
PROGRAMAÇÃO DETALHADA DO EVENTO

26 DE MAIO

08h30 às 09h00 - Wellcome Coffee
 
09h00 às 10h00 - Painel de abertura
 Coordenador: Luiz Schymura (IBRE) 
 Participantes: Yoshiaki Nakano (EESP), Otaviano Canuto (Banco Mundial), João Carlos Ferraz (BNDES),   
 Rodrigo Loures (FIESP) 

10h00 às 10h30 - Intervalo

10h30 às12h30 - Seção 1: Indústria e desenvolvimento econômico
 Moderador: Denise Neumann (Valor Econômico)

 David Kupfer (UFRJ e BNDES) - O importante serviço da indústria
 O trabalho pretende atualizar o debate em torno da relação entre indústria e desenvolvimento partindo 
das novas características da organização industrial contemporânea, pois as motivações que no passado 
diferenciavam o papel da indústria do exercido pelas demais atividades, como maior produtividade, requisitos 
de qualificação de mão-de-obra e salários, a rigor, não se aplicam mais aos dias atuais. A ideia é discutir uma 
estratégia de encadeamento entre indústria e serviços de alta qualificação via inovação e diferenciação de 
produtos.

Francisco Eduardo Pires de Souza (UFRJ e BNDES) - Por que a indústria brasileira estagnou? 
Para avaliar se a indústria é relevante, qual sua situação atual no Brasil e se é possível retomar o seu crescimento, 
pretende-se inicialmente avaliar a evolução de alguns indicadores setoriais da economia brasileira relativos à 
produtividade, salários, investimento, emprego, exportações, dinamismo e encadeamento, dentre outros e, 
posteriormente, analisar porque a indústria brasileira parece ter estagnado e aparentemente não responde 
mais nem à queda dos juros (como de setembro de 2011 a março de 2013) nem à depreciação cambial 
(como desde meados de 2011) e tampouco a outras políticas voltadas para sua expansão e elevação de suas 
exportações. 

Nelson Marconi (EESP-FGV) - Estrutura produtiva e crescimento econômico
O artigo vai discutir a relação entre a evolução da manufatura e da renda per capita ao longo do tempo, 
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bem como dos demais setores produtivos, para um conjunto de países, e explorar a influência de algumas 
variáveis sobre o processo de mudança na estrutura produtiva, com ênfase para o investimento, o comércio 
exterior, as taxas de câmbio e o custo unitário do trabalho. Com isso, espera-se compreender a relevância da 
sofisticação produtiva sobre o processo de desenvolvimento econômico, as decorrentes transformações na 
estrutura produtiva e discutir a influência de algumas variáveis macroeconômicas ao longo desse processo.

Rogerio Cesar de Souza (IEDI) e Cristina Reis (UFABC) - Uma análise comparativa da produtividade total 
dos fatores e do custo do trabalho na indústria: implicações para a competitividade
Este trabalho pretende investigar a competitividade industrial de um grupo selecionado de países, analisando 
essencialmente a produtividade e o custo do trabalho. O exame dos dados será feito com base na WIOD, 
mas com alguma inovação no agrupamento dos setores e na análise das matrizes insumo-produto. A seguir, 
faremos a tentativa de relacionar os principais achados à inserção externa nas cadeias globais de valor, 
contemplando o período disponível de 1995 a 2009. A expectativa nossa é de que esta pesquisa permita 
desenhar inferências sobre o desenvolvimento econômico, mais especificamente sobre a distribuição 
funcional da renda, associando os resultados à inserção da indústria nas cadeias globais de valor, e analisar o 
comportamento da distribuição funcional da renda neste processo, com ênfase para o caso brasileiro.

14h00 às16h00 - Seção 2: Política macroeconômica  e desenvolvimento industrial
 Moderador: Luis Nassif (Dinheiro Vivo)

Luiz Carlos Bresser-Pereira (EESP-FGV) - Competitividade, câmbio, e custo unitário da mão-de-obra
O artigo vai discutir os impactos de uma sobrevalorização cambial sobre a competitividade da indústria de 
um país e sobre a sua sofisticação produtiva, entendida como a mudança na estrutura produtiva na direção 
de setores que gerem maior valor adicionado per capita. A taxa de câmbio que possibilitará essa mudança 
é aquela que se encontrará no nível de equilíbrio industrial, definido pela relação entre o custo unitário da 
mão-de-obra em um país e em seus parceiros comerciais. 

Jose Luis Oreiro (UFRJ) - Muito além do tripé: um novo regime de política macroeconômica para o  
 catching-up 

O artigo vai discutir a viabilidade da prática de um regime macroeconômico que não se restrinja ao tripé 
cambio flutuante, superavit primário e metas de inflação. Propõe-se criar um regime que possibilite a 
estabilização dos preços aliada à retomada do crescimento liderado pela indústria, e para tal é necessário 
flexibilizar o regime de metas de inflação, definir metas para os gastos correntes do setor público, que assim 
retomaria seus investimentos, administrar a taxa de câmbio em um patamar competitivo e reformar o sistema 
financeiro. 

16h00 às 16h30 - Intervalo

16h30 às 18h30 - Sessão 3: Comércio exterior e desenvolvimento industrial
 Moderador: Sonia Filgueiras (Brasil Econômico)

Vera Thorstensen (EESP-FGV) - O impacto das variações da taxa de câmbio sobre os resultados 
esperados dos acordos preferenciais e da aplicação das regras tarifárias da OMC
Desalinhamentos cambiais têm impacto direto nos instrumentos de comércio internacional, ao distorcer 
a aplicação de tarifas, antidumping e regras de origem. O tema tem sido discutido no FMI e na OMC e 
recentemente foi levantado nas discussões sobre os acordos preferencias, quando das negociações dos 
acordos Trans-Pacífico e Trans-Atlantico. Estimativas econométricas dos desalinhamentos podem ser 
adicionadas às tarifas e seus efeitos examinados. Uma proposta para lidar com o tema na OMC é apresentada.

Lucas Ferraz (EESP-FGV) - A indústria brasileira na era das cadeias globais de valor: realidade e possíveis 
implicações de política
Trata-se de uma perspectiva comparada sobre o desempenho da indústria brasileira nos últimos 20 anos, sob 
a ótica da integração às cadeias globais de valor. Baseado em dados recentes, disponibilizados pela OECD 
e WIOD, serão discutidos possíveis desafios para a indústria, tais como o isolamento em relação aos Mega 
Acordos regionais, a crescente primarização da pauta de exportação e a excessiva dependência com relação 
ao Mercosul. Por fim, serão discutidas possíveis alternativas para o futuro da indústria no Brasil; 

Lia Valls (IBRE-FGV) - Desempenho das exportações de manufaturas brasileiras e sua relação com a 
agenda de acordos comerciais
O texto vai analisar a relação entre os acordos comercias estabelecidos pelo Brasil e o desempenho das 
exportações de manufaturas, através de mercados selecionados como a Argentina e os Estados Unidos  e 
a utilização de um modelo de fontes de crescimento, indicadores descritivos de desempenho (vantagens 
reveladas e comércio intra-indústria) e modelos de constant market share. Adicionalmente, será discutida a 
agenda temática de tais acordos.



Elaine Araujo (UEM) e Nelson Marconi (EESP-FGV) - Uma análise do comércio exterior brasileiro com 
base nas elasticidades-renda da demanda. 
O objetivo deste estudo é analisar como as exportações e importações dos diversos setores da economia 
brasileira passaram a reagir a variações na renda mundial após o processo de abertura comercial e como 
a taxa de câmbio pode afetar tais elasticidades. Para responder a essas questões será preciso calcular estas 
últimas antes e depois de 1990 para os diferentes setores, o que possibilitará também calcular a possível taxa 
de crescimento para o Brasil segundo a restrição externa de Thirlwall. Posteriormente avaliaremos se a taxa de 
câmbio afetou a elasticidade-renda média das exportações e importações, de modo a testar a endogeneidade 
desta última para a economia brasileira. 

Célio Hiratuka (UNICAMP) - nserção Internacional e Desenvolvimento Industrial  brasileiro  frente às  
 transformações na economia global:  desafios pós-crise

Este artigo visa discutir as possibilidades de expansão das exportações e da melhora da inserção externa 
brasileira considerando as recentes transformações no cenário global, anteriores e posteriores à crise de 
2008-09, e as reações observadas nas políticas industriais e de comércio exterior dos países centrais e de 
outros países em desenvolvimento.

27 DE MAIO
 

08h30 às 10h30 - Sessão 4: Inovação e Competitividade Industrial 
 Moderador: Fernando Dantas (Estado de São Paulo)

Mariano Laplane (UNICAMP e CGEE) - Inovação, competitividade e reindustrialização no Brasil pós-crise
As recentes transformações observadas na indústria mundial colocam um enorme desafio para a construção 
de uma estratégia viável de reindustralização no Brasil no mundo pós-crise. Receitas simples, como a reedição 
da abertura unilateral da economia, a assinatura de acordos preferenciais de comércio, a postulação de nossa 
candidatura a integrar as cadeias globais, embora possam representar soluções para alguns segmentos 
específicos, não parecem oferecer, nas atuais circunstâncias, uma via eficiente para retomar o dinamismo do 
conjunto da nossa indústria. A revitalização da nossa estrutura industrial, com algum grau de sofisticação e 
de complexidade requererá investimentos massivos em equipamentos, em qualificação das empresas e dos 
trabalhadores e, principalmente, em conhecimento. Nesse contexto, a estratégia brasileira deve ser criativa. 
Os volumes de investimento, assim como o grau de risco envolvido nas iniciativas inovadoras indispensáveis 
para a reindustrialização do Brasil, requerem um elevado grau de coordenação das ações públicas e privadas. 
A inovação deve ser necessariamente a alavanca da estratégia de retomada do dinamismo da indústria 
brasileira.

João De Negri (IPEA e FINEP) - Qualidade do Investimento no Brasil e a política de inovação tecnológica 
para o próximo governo (2015-2018)
A partir de 2003, houve fortes estímulos para inclusão de milhões de brasileiros no mercado consumidor, o 
que criou as condições necessárias para o crescimento econômico e para que as empresas aumentem sua 
produtividade por meio do aumento de escala de suas operações. Ao mesmo tempo, o governo implementou 
uma série de incentivos fiscais e creditícios para estimular o investimento privado na economia. Apesar de 
tudo isso, por que o crescimento da produtividade no Brasil ainda é baixo em relação ao mundo? A resposta 
passa pela análise das transformações tecnológicas do setor produtivo brasileiro. A qualidade do investimento 
fomentado pelas políticas de governo está definitivamente no centro do debate. O artigo pretende abordar 
as questões acima descritas e em particular as seguintes questões: Quão rápido tem se deslocado o núcleo 
tecnológico do setor produtivo brasileiro? Qual é o grande empecilho para o desenvolvimento de tecnologia 
no setor produtivo brasileiro? A cobertura das políticas públicas para apoiar as atividades de maior risco 
tecnológico, principalmente atividades de pesquisa e desenvolvimento das empresas no Brasil, é adequada? 
Qual o rumo da política de inovação para os próximos quatro anos de governo (2015-2018)?

José Eduardo Cassiolato (UFRJ) - Dilemas e Perspectivas da Política de Inovação
Nos últimos quinze anos o estímulo à inovação tem se constituído em elemento central das políticas 
industriais da grande maioria de países. Os resultados concretos desta experiência, entretanto, têm sido 
ambíguos. Poucos países como China e Coréia têm alcançado resultados positivos em todo o espectro 
ciência-tecnologia-inovação. Outros têm conseguido sucesso significativo na infraestrutura de C&T e em 
algumas atividades produtivas. 
Estes resultados contraditórios deveriam ser melhor compreendidos a partir de uma análise sobre o suposto 
consenso a respeito da importância da inovação tecnológica. Diferentes concepções sobre inovação levam 



a percepções sobre o papel dos atores do processo inovativo e proposições de política que são não só 
divergentes, mas, algumas vezes, antagônicas. O texto visa explorar esta discussão na tentativa de explicar 
porque  resultados tão divergentes são encontrados e porque ainda instrumentos de política de inovação são 
bem sucedidos em alguns casos e não em outros.

Gustavo Britto (UFMG) - Competitividade Industrial e Inovação na abordagem da complexidade: uma 
análise para o caso brasileiro
O artigo utiliza a abordagem da complexidade desenvolvida por Hidalgo, Klinger, Barabási, Hausman (2007) 
para a criação de indicadores de Inovação e Competitividade Industrial para o Brasil. A partir de bases de 
dados de abrangência mundial, a proposta inclui três perspectivas fundamentais para uma abordagem 
contemporânea do tema em pauta. Em primeiro lugar, a posição competitiva do país, dada sua estrutura 
produtiva, é avaliada a partir de dados de comércio desagregados por produto. Em segundo lugar, a 
metodologia é ampliada para abarcar a perspectiva da inovação, utilizando informações de patentes (USPTO), 
também classificadas por produto. Finalmente, como forma de mapear oportunidades e a viabilidade 
econômica de propostas de política econômica, dados de importações são considerados. 

10h30 às 11h00 - Intervalo

11h00 às 13h00 - Sessão 5: Avaliação de Instrumentos de Política Industrial
 Moderador: Luiz Antonio Cintra (Revista Brasileiros)

Mauricio Canêdo Pinheiro (IBRE-FGV) - A recente Política Industrial brasileira foi bem desenhada? 
Diversos países tiveram experiências de política industrial, com graus diferentes de sucesso. Mesmo tomando-
se apenas a experiência brasileira, é possível identificar resultados bastante díspares. Em grande medida, 
a diferença nos resultados se deve a como a política industrial é desenhada e colocada em prática. Nesse 
sentido, pretende-se avaliar se a recente política industrial brasileira é bem desenhada, com atenção especial 
para políticas de conteúdo local.
 
José Ricardo Roriz Coelho (FIESP) - Qual o impacto da política industrial na redução do Custo Brasil e 
sobrevalorização cambial?
O Custo Brasil e a sobrevalorização do real determinam um elevado diferencial de preços para a indústria 
nacional em comparação com a dos países fornecedores. O trabalho deverá avaliar o impacto das medidas 
de política industrial recentes nos custos dessa atividade, e se estas medidas foram efetivas na mitigação 
do Custo Brasil. Também abordará como o Custo Brasil interfere na efetividade de instrumentos de política 
industrial, como, por exemplo, o conteúdo local.

Marcelo Miterhof (BNDES) - Efetividade da recente política industrial brasileira
Na última década, o Brasil recuperou a capacidade de planejar e executar políticas industriais. A experiência 
histórica mostra que há uma ‘caixa de ferramentas’ relativamente bem definida, que inclui instrumentos como 
de previsibilidade de demanda, financiamento, benefício fiscal e formação de capital. Portanto, as políticas 
destacadas na mesa (conteúdo local, atuação do BNDES, “campeões nacionais” e desonerações tributárias) se 
inscrevem num rol internacionalmente usado. A apresentação discutirá em que medida elas foram efetivas.

Mansueto Almeida (IPEA) - Política industrial: conceitos, dilemas e desafios 
Em geral, países diferentes adotam políticas de incentivos setoriais denominadas de políticas industriais. 
No entanto, ao contrário do senso comum, há diversos tipos de políticas industriais, algumas mais e outras 
menos intervencionistas. Algumas dessas políticas têm caráter mais horizontal e funcionam quase como uma 
oferta de um bem público. Outras são mais intervencionistas e buscam modificar a composição setorial das 
atividades produtivas no PIB e/ou a composição setorial da indústria nos moldes do que ocorreu no Japão do 
pós-guerra e na Coreia do Sul nas décadas de 1960 e 1970. Esse texto mostra que o Brasil do século XXI não 
tem uma burocracia e nem recursos financeiros para adotar uma política industrial nos moldes da Japonesa 
e da Coreana, o que exige, entre outras coisas, poupança pública e taxa de investimento elevadas. Por outro 
lado, o Brasil tem uma estrutura e recursos para promoção de políticas horizontais mais leves de fomento à 
inovação e coordenação de investimentos que poderia ser, substancialmente, aprimorada. Adicionalmente, 
é analisada a política industrial brasileira e sugeridas formas de melhorar a avaliação e aprimoramento do 
desenho dessas políticas, sem que para isso seja necessário o aumento da divida pública.

14h00 às 16h00 - Sessão 6: Estrutura Industrial e Competitividade
Moderador: José Paulo Kupfer (Estado de São Paulo e Revista Época)
Regis Bonelli (IBRE-FGV) - Comparações internacionais de produtividade na indústria e tendências setoriais
O trabalho apresenta uma narrativa analítica das tendências internacionais de produtividade do trabalho 
por setores selecionados da indústria. Ela se apoia em medidas do Valor Adicionado em dólares por pessoa 
ocupada e faz comparações bilaterais do Brasil (1996-2007) com países como: EUA (1997-2008), China (1996-



2007), Japão (1996-2007), Coreia do Sul (1999-2008), Alemanha (1998-2009), Argentina (1996-2002), Reino 
Unido (1996-2007) e França (1996-2009). O objetivo das comparações é duplo: por um lado, identificar quão 
distante estamos da fronteira definida pelo país de produtividade mais alta, os EUA; secundariamente, verificar 
se houve alguma convergência nos períodos para os quais se dispõe de dados, e, se houve, em que setores. 
Na metodologia usada para fazer as comparações propostas os dados originais são corrigidos por taxas de 
câmbio real bilaterais.

Fernando Sarti (UNICAMP) - Padrão de Crescimento, Desenvolvimento Industrial e Competitividade
Uma indústria dinâmica, inovadora e competitiva é imprescindível para um perfil de desenvolvimento sócio-
econômico sustentado e includente. O padrão de crescimento econômico de um país condiciona a intensidade, 
qualidade e abrangência do seu desenvolvimento industrial, bem como seu padrão de inserção internacional. 
Nos anos 2000, o Brasil apresentou um maior dinamismo econômico até a eclosão da crise financeira 
internacional. O crescimento econômico foi acompanhado de uma melhoria da distribuição de renda e das 
condições de financiamento, promovendo uma expansão do consumo e do investimento, mas uma piora 
significativa no padrão de inserção externa. No pós-crise, o país tem demonstrado dificuldades para retomar 
uma nova trajetória de crescimento. A indústria, por sua vez, tem apresentado crescentes sinais de perda de 
dinamismo e de competitividade no bojo de uma profunda reestruturação industrial mundial. Qual é o padrão 
de crescimento econômico e de inserção internacional condizente com o processo de re-industrialização no 
Brasil? 

Marta Castilho e Fabio Freitas (UFRJ) - Competitividade da Indústria Brasileira nos mercados doméstico 
e externo
O desempenho da indústria brasileira no período recente tem sido objeto de debate sobre sua participação 
na pauta exportadora e na geração de renda e emprego no Brasil. Uma análise apurada das estatísticas de 
produção e comércio evidencia diferenças relevantes do desempenho da indústria brasileira nos mercados 
externo e interno. No que se refere ao mercado externo, será avaliada a competitividade dos produtos industriais 
brasileiros considerando-se a perda de importância dos produtos industriais no comércio mundial em seu 
conjunto e a evolução dos preços relativos internacionais. No mercado doméstico, pretende-se avaliar em que 
medida o desempenho da indústria brasileira tem sido afetado pela penetração das importações no período 
recente. Nesse sentido, o descolamento entre a produção da indústria de transformação e o consumo aparente 
desses produtos será analisado levando-se em conta as diferenças observadas entre as diferentes categorias de 
uso nos anos 2000.

Laura Carvalho (EESP-FGV) e Lucas Teixeira (BNDES) - Custos setoriais de produção e competitividade 
da indústria brasileira
Dada a produtividade do trabalho, variações nos salários, na margem de impostos, na taxa de câmbio e no preço 
das commodities alteram o custo unitário de produção de forma diferenciada entre os setores da indústria. Em 
particular, ao mesmo tempo em que um câmbio desvalorizado favorece a competitividade, por outro, encarece 
insumos importados, o que tem papel relevante em alguns setores. Uma política de desonerações, por sua vez, 
tem efeito maior ou menor sobre os custos de produção dependendo da margem de impostos. A partir de uma 
análise baseada nas matrizes de insumo-produto, é possível verificar tais efeitos, diretos e indiretos, por setor da 
indústria brasileira. Os resultados permitem tecer algumas considerações sobre as políticas tributária, industrial 
e de salário mínimo, e sobre o impacto de um reajuste de preços de combustíveis.

16h00 às 16:30 - Intervalo

16h30 às 18h30 - Sessão 7: Desenvolvimento produtivo além da indústria
Moderador: Vinicius Torres Freire (Folha de São Paulo)

Lucas Ferraz (EESP-FGV) - A infraestrutura de transportes no Brasil e seu impacto sobre as relações de 
comércio do país 
Com o progressivo declínio das barreiras tarifárias de importação desde a criação do GATT, os custos da 
infraestrutura de transporte passam a ganhar relevância, cada vez maior, para os fluxos de comércio globais. 
Este trabalho faz um breve levantamento da qualidade da infraestrutura de transportes no Brasil, culminando 
com uma simulação, em equilíbrio geral computável, sobre os possíveis impactos para a economia brasileira  
da melhoria da eficiência portuária. O foco da análise está voltado para o desempenho portuário no que 
tange à diminuição dos atrasos nos procedimentos de importação e exportação.

Angelo Costa Gurgel e Felippe Serigati (EESP-FGV) - Agronegócio e Desenvolvimento Industrial 
Historicamente o setor agropecuário propiciou recursos para a industrialização do país. Atualmente, várias 
cadeias agroindustriais, compostas por empresas domésticas e multinacionais, tornaram-se competitivas 
internacionalmente e posicionaram-se entre as mais importantes em nível mundial. Nesse contexto, a relação 
entre desenvolvimento industrial e agronegócio mostra-se complexa e com evidências de direções múltiplas 
de causas e efeitos. O sucesso do modelo agroexportador brasileiro tem possibilitado saldos comerciais 



positivos e impactado o desenvolvimento regional. Esse modelo permite lições aplicáveis ao desenvolvimento 
da indústria brasileira? 

Carlos Frederico Leão Rocha (UFRJ) - Uma nova especialização em recursos naturais
A participação dos recursos naturais na pauta de exportações do Brasil cresceu substancialmente nos 
últimos quinze anos. Esse fenômeno está, por um lado, associado a um aumento nos preços desses bens, 
provavelmente consequência de um fenômeno de curto prazo, e, por outro, a um crescimento na quantidade 
e na diversidade de bens exportados. A exposição sustenta que o crescimento é consequência do aumento 
da capacitação do país nesses segmentos e não um mero fenômeno conjuntural. Mais importante, essa 
capacitação deve ser o sustentáculo para uma estratégia de crescimento para os próximos anos. 

Jorge Arbache (UnB e BNDES) - Desenvolvimento Produtivo Além da Indústria - O Papel dos Serviços
A economia brasileira já é uma economia de serviços. Afinal, o setor representa 70% do PIB e cria 8 de cada 
10 novas vagas no setor formal. O problema é que a produtividade das empresas de serviços é muito baixa, 
a qualidade dos serviços deixa a desejar e os preços são altos, inclusive para padrões internacionais. A nova 
conformação da economia mundial cada vez mais baseada em serviços e a relação cada vez mais sinergética 
e simbiótica entre serviços e indústria para criar valor sugerem fortemente que os serviços deveriam ser parte 
integrante das políticas brasileiras de desenvolvimento produtivo, comercial, tecnológica, de investimentos e 
de treinamento e qualificação profissional. O estudo discute essas questões com especial ênfase no futuro da 
indústria e na participação do país em cadeias globais de valor.

Realização: 


