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A heterodoxia e o 

desenvolvimentismo 

 Para a ortodoxia o desenvolvimento depende de 
fatores ligados à oferta (que cria sua própria demanda), 
e deve ser deixado às forças do mercado mais 
eficientes. 

 Para a heterodoxia o desenvolvimento precisa do 
Estado ou,  como dizia Prebisch (1961, p.35)  uma 
política de desenvolvimento “significa um esforço 
deliberado de atuar sobre as forças da economia a fim 
de acelerar seu crescimento, não pelo crescimento 
mesmo, mas como meio de conseguir um 
melhoramento persistente da renda nos grupos sociais 
de rendas inferiores e médias e sua participação 
progressiva na distribuição da renda global.  

 E esse esforço deve se dar do lado da demanda. 

 

 



 
 

Desenvolvimentistas 

no  
Brasil 

Tipo de  

Demanda 
Focado 

Variável  

Chave de 
Política 

Proposta Precursora 

(Bresser-Pereira, 

Oreiro) 

Externa Taxa de 

Câmbio 

Proposta Pós-

Keynesiana 

(Sicsú, Michel e 

grupo de pós-

keynesianos da 

UFRJ) 

Externa 

e Interna 

 

Taxa de 

Juros 

Social – 
Desenvolvimentismo 

(Bielschowsky, 

Ferrari e Fonseca, 

Amado e Mollo) 

Interna Consumo de 

Massa e/ou 

Investimento 

Três tipos de Desenvolvimentismo 



 

Argumentos pró social-desenvolvimentismo 

1. Ainda que seja importante atentar para o câmbio, para 
reverter a desindustrialização, as desvalorizações da 
moeda moeda levam a: 

Queda salarial  

Inflação 

2. A situação de crise externa não traz boas perspectivas 
para um desenvolvimento baseado nas exportações. 

3. A preocupação com o estímulo à demanda interna 
implica priorizar econômica e politicamente a 
redistribuição da renda. 

 

Mas é preciso discutir cuidadosamente se a demanda 
interna a priorizar:  consumo ou investimento. 

.  



Consumo ou Investimento como 

variável – chave de demanda? 

 Nos debates sobre crescimento e distribuição temos: 

 Rowthorn (1981) e Dutt (1987) - quando salários 
aumentam, isso aumenta demanda de consumo e 
também o investimento (efeito aceleracionista), 
estimulado por aumentos de venda e capacidade 
utilizada. 

Marglin e Bhaduri (1990) e de Kurz (1990)- aumento dos 
salários, pelo lado dos custos, reduz lucro e a 
lucratividade das empresas e reduz  investimento e o 
crescimento.  

 dos Santos (2013) – Aumento do investimento eleva 
emprego e salários e estimula o consumo e as vendas, 
que finalmente aumentam os lucros. 

 

 



Impactos de estímulo de R$100.000,00 sobre a demanda de 

exportações, consumo e investimento cf. Takasago, Guilhoto e Mollo 
 

Resultados  Estímulo sobre o 

Consumo 

Estímulo sobre as 

Exportações 

Estímulo sobre a 

FBCF 

Impacto sobre a 

produção* 

147.721.876,34 

  

181.306.564,56 

  

184.428.373,13 

  

Impacto sobre o 

emprego** 

2.856,45 

  

2.861,22 

  

2.912,01 

  

Impacto sobre as 

remunerações (salários, 

autônomos e EOB* 

  

73.956.646,81 

  

  

75.618.463,36 

  

  

80.761.755,94 

  

Impacto sobre os 

salários* 

25.390.127,21 

  

26.546.858,01 

  

29.935.059,99 

  

Impactos sobre 

autônomos 
362.001,83 316.978,60 410.560,40 

Impacto sobre o EOB* 34.126.135,01 

  

32.623.317,47 

  

33.108.786,49 

  



Nenhum dos grupos desenvolvimentistas 

nega a importância do investimento 

 
 Pós- Keynesianos – Investimento é a decisão mais importante.  

 Para Sicsú et. al. (2005,XLIII)“relaciona-se à adoção de um conjunto 

de medidas que visam  aumentar o nível de demanda agregada 

para criar um ambiente estável que estimule os empresários a 

realizar novos investimentos”.  

 Bielschowsky (2012, p. 729) desenha uma “estratégia de 

desenvolvimento para o Brasil com base na ideia de existência de 
três frentes de expansão, movidas pela demanda - três “motores do 

investimento”: consumo de massa, recursos naturais e infraestrutura.  

 Bresser-Pereira (2007) considera essencial aumentar a taxa de 

investimento e orientar a economia para as exportações, 

condicionando o aumento dos investimentos à diminuição da taxa 
de juros e à existência de uma taxa de câmbio competitiva a 

prioridade ao investimento, para garantir aumento de oferta e de 

capacidade produtiva além de emprego e renda.  



Não à Austeridade Fiscal 

 Para a heterodoxia o governo precisa gastar. 
Reduzir gastos significa reduzir: 
 
 a. Investimentos e demanda efetiva, desestimulando 
crescimento. 
 b. Investimentos em políticas públicas e melhorias da vida 
dos trabalhadores. 
 c. Emprego e salários em geral. 
 d. Queda da renda e queda da arrecadação. 
 
Ou seja: significa piora da situação econômica e da própria 
situação fiscal. 

 Mas a situação financeira do Estado precisa ser sólida para 
que ele cumpra seu papel relançando o desenvolvimento. 

 
 



Solução é aumentar receitas 
melhorando a distribuição de renda 

Tributação indireta = 51,3% da arrecadação em 2013. 

Tributação direta no Brasil = 22%da arrecadação 

 18,1%  sobre a renda 

  3,9 % sobre a propriedade 

Cf. Medeiros, Souza e Castro (2015) Gobetti e Orair (2015) temos: 

Décimo mais rico = Metade da renda 

Centésimo mais rico = ¼ da renda total 

Milésimo mais rico = 1/10 da renda 

 

Dividendos distribuídos a acionistas: Isentos  

 



A questão da tributação: poucas alíquotas e alíquota 

máxima muito baixa 
(Cf. Hickman, C. M.  e Salvador, E. S., 2006) 

Países Faixas Alíquota 

Mínima 

Alíquota 

Máxima 

Alemanha 3 22,9 53 

Austrália 4 7 47 

Austria 5 2 50 

Bélgica 7 5 55 

Chile  6 5 45 

China 9 15 45 

Holanda  4 6,2 60 

Israel 5 10 50 

Suiça 3 31 57 

Brasil 4 7,5 27,5 



Dados de Distribuição de Renda cf.  

Medeiros, M., Souza, P. H.G. F. e Castro, F. A. (2014) 

Renda anual 

2012 

Renda mensal 

2012 

0,1% mais rico (11% da renda 

total) 

Renda mínima R$871.700,00 R$72.642,00 

Renda média R$2.373.500,00 R$ 197.792,00 

1% mais rico (25% da renda 

total) 

Renda mínima R$203.100,00 R$16.925,00 

Renda média R$552.900,00 R$ 46.075,00 

5% mais rico (44% da renda 

total) 

Renda mínima R$57.600,00 R$4.800,00 

Renda média R$197.700,00  R$16.475,00 

MÉDIA BRASIL R$20.400,00 R$1.700,00 



Conclusões 

O estímulo ao investimento é a forma mais 

inclusiva de relançar o desenvolvimento no país. 

Não é possível haver desenvolvimento sem um 

papel do Estado e do investimento público forte, 

e por isso não é possível reduzir gastos. Mas 

finanças precisam ser saneadas. 

É preciso ampliar alíquotas do IRPF nas faixas 

mais altas de renda e tributar progressivamente 

dividendos para reduzir desigualdade e 

aumentar receita.  



Exemplos: 

 

Cálculos de Gobetti e Orair (2016) mostram que 

alíquota adicional no IRPF de 35% das rendas 

mais elevadas e dividendos tributados com a 

tabela progressiva do IRPF levariam a aumento 

da receita de R$ 72 bilhões, reduzindo a 

desigualdade e 4,31%. 

 


