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Duas fases recentes
30 Anos Gloriosos do Capitalismo (1949-78)
30 Anos Neoliberais do Capitalismo (1979-2008)
Os 30 Anos Neoliberais coincidiram com a Globalização, mas não ç ,
devem ser confundidos.
Neles os Estados Unidos propuseram e, em muitos países, 
lograram impor, seu novo credo o Consenso de Washington: 
R lt dResultado:
Industrialização de crescimento acelerado nos países asiáticos 
dinâmicos
Desindustrialização e crescimento lento nos países latino-Desindustrialização e crescimento lento nos países latino-
americanos
Mas o consenso de Washington boomeranged – voltou-se contra 
seus autores
Crise Financeira Global de 2008 desmoralizou o neoliberalismo



Na globalização os Estados-nação se tornaram mais estratégicosg ç ç g

Para competir é necessária uma estratégia nacional de 
desenvolvimento

Nacional-desenvolvimentismo
A estratégia por trás das altas taxas de crescimento do Brasil 

t 1930 1980entre 1930-1980
Intervenção forte do Estado para 
(1) promover poupança forçada e criar infraestrutura; 
(2) proteger a indústria nacional(2) proteger a indústria nacional

Ortodoxia convencional

Novo desenvolvimentismo



Ortodoxia Convencional Novo DesenvolvimentismoOrtodoxia Convencional Novo Desenvolvimentismo

Responsabilidade fiscal Responsabilidade fiscal

Nível alto de taxa de juros para 
combater inflação

Nível moderado de taxa de juros
para combater inflação

Taxa de câmbio sobreapreciada 
para obter poupança externa

Taxa de câmbio competitiva e 
crescimento com poupança interna

(irresponsabilidade cambial) (responsabilidade cambial)

Estado do laissez faire Papel estratégico para um Estado 
Desregulamentação neoliberal

p g p
indutor do desenvolvimento 
econômico, 
promotor da justiça social e p j ç
defensor do meio ambiente



Duas tendências estruturais (que é precisoDuas tendências estruturais (que é preciso
neutralizar):

1. Salários crescerem menos que a 
produtividadeprodutividade

2 T d â bi t d b i2. Taxa de câmbio tender a se sobreapreciar
ciclicalmente
C D H l d P lí i dCausas: Doença Holandesa e Política de 
crescimento com poupança externa



Tendência à 
sobreapreciação cíclica
da taxa de câmbio
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doença holandesa

Tx câmbio equilíbrio 
corrente

deficit em conta 
corrente
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ortodoxos keynesianosortodoxos keynesianos



Globalização e CompetiçãoGlobalização e Competição
Por que alguns países emergentes têm sucesso e outros não
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