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Resumo:

O presente trabalho objetiva avaliar os efeitos da complexidade econômica sobre
as variáveis do triângulo de Bourguignon. O intuito é verificar como a complexidade
econômica afeta os níveis de pobreza, e os diferentes estratos de renda, nos países da
América Latina em período recente. Foi realizado um exercício econométrico, por meio
de dados em painel, utilizando variáveis relativas à estrutura produtiva dos países. Os
resultados mostraram que o índice de complexidade econômica pode afetar positivamente
os indivíduos que se encontram nos extremos da pirâmide (10 % mais ricos e 10% mais
pobres), bem como a população que vive abaixo da linha de pobreza. No entanto, os
indivíduos localizados no decis 4 e 6 - a classe média - sofrem uma redução na
participação da renda nacional quando há um aumento do ECI.

Palavras-Chave: pobreza; desigualdade; estrutura produtiva; complexidade econômica.

Abstract:

The present work aims to evaluate the effects of economic complexity on the
variables of the Bourguignon triangle. The aim is to verify how economic complexity
affects poverty levels, and different income strata, in Latin American countries in recent
years. An econometric exercise was carried out, using panel data, using variables related
to the productive structure of the countries. The results showed that the economic
complexity index can positively affect individuals at the extremes of the pyramid (10%
richer and 10% poorer), as well as the population living below the poverty line. However,
individuals located in decils 4 and 6 - the middle class - suffer a reduction in the share of
national income when there is an increase in the ECI.

Keywords: poverty; inequality; productive structure; economic complexity
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Introdução
Crescimento, Pobreza, Desigualdades e Complexidade Econômica
A temática sobre pobreza e desigualdades vem permeando o debate acadêmico e
político por muito tempo. Toda a questão de bem estar social, o conceito de justiça, o
papel do Estado na redistribuição – tanto do lado da tributação quanto do lado do gasto
público – traz diferentes implicações. Além da busca pelo suprimento das necessidades
básicas dos indivíduos, a superação da pobreza visa à garantia da dignidade da pessoa
humana em todos os seus aspectos. Por seu turno, a redução das desigualdades envolve
um debate mais amplo e mais conflituoso. Tendo em vista que políticas redistributivas
que ambicionam maior equidade geralmente são permeadas por intensos conflitos de
interesses, é compreensível o porquê a sociedade do século XXI ainda permanece tão
desigual.
A evolução do pensamento acerca da pobreza passou por diferentes fases e
atualmente há um certo consenso de que pobreza é um mal social, pode ser eliminada e
políticas públicas devem auxiliar nesse processo (Ravallion, M. 2015). Conforme
ressaltado por Ravallion, existem dois tipos de políticas contra a pobreza, quais sejam
políticas de proteção e de promoção. A primeira promove um auxílio de curto prazo e
busca garantir um nível mínimo de consumo e sobrevivência, a despeito do indivíduo
ainda continuar em condições de pobreza. As políticas de promoção, por sua vez,
permitem um ganho de renda suficientemente grande ao mais pobre, de maneira que ele
rompa com a situação de pobreza e alcance um nível maior e mais estável de renda.
Houve, ao longo dos últimos anos, uma mudança da ênfase das políticas de proteção para
as políticas de promoção devido, principalmente, à expansão do conceito de justiça
distributiva baseada em direitos.
Embora haja um certo entendimento de que menos pobreza é mais desejável, no
que se refere à redução das desigualdades, a discussão nem sempre é harmônica. Os
efeitos das desigualdades no progresso, como o crescimento econômico pode gerar ou
amenizar os desníveis sociais, quais as diferentes causas das desigualdades, bem como
possíveis políticas de mitigação, são temas tratados por pensadores contemporâneos,
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como Angus Deaton (2013) e Armatya Sen (1999)1.
Sen (1999) trata da pobreza em seu aspecto mais abrangente. O autor afirma que
o conceito de pobreza é algo extremamente complexo, um fenômeno multidimensional e
de natureza estrutural, sendo, portanto, mais do que insuficiência de renda. Em sua obra
“Desenvolvimento como liberdade”, Sen define pobreza como privação de capacidades:
“Nessa perspectiva, a pobreza deve ser vista como priva ção de capacidades
básicas em vez de meramente como baixo nível de renda, que é o critério
tradicional de identificação da pobreza. A perspectiva da pobreza como privação
de capacidades não envolve nenhuma negação da ideia sensata de que a renda
baixa é claramente uma das causas principais da pobreza, pois a falta de renda
pode ser uma razão primordial da privação de capacidades de uma pessoa. Uma
renda inadequada é, com efeito, uma forte condição predisponente de uma vida
pobre.” (Sen, A. 1999, p.120)
Pode-se considerar pobreza, portanto, como uma desigualdade na distribuição do
acesso aos serviços básicos, à informação, ao trabalho e à renda digna, e de maneira mais
ampla, como a não participação social e política.
Ademais, Instituições Financeiras Internacionais e Organismos Multilaterais
também têm se debruçado sobre essas questões. O Banco Mundial2 tem por missão
alcançar dois objetivos claros: acabar com a extrema pobreza e promover o
compartilhamento da prosperidade de uma maneira sustentável. Já o Fundo Monetário
Internacional (FMI) - uma organização financeira supranacional, nascida na Conferência
de Bretton Woods, em 1944, que possui a função de oferecer ajudas financeiras pontuais
e temporárias aos seus países-membros – também objetiva reduzir a pobreza em todo
mundo. O FMI entrou nessa discussão nos últimos anos e tem orientado os países na
direção de adotarem políticas públicas que tenham foco na redução da desigualdade, o
que levaria a um maior crescimento.
O desafio que se coloca é mensurar quanto o crescimento econômico dos países
pode colaborar para a superação da pobreza, bem como para a redução das desigualdades.
Importante destacar que não existe uma linearidade entre essas variáveis. Elas são
interligadas, mas não lineares. A análise pode ser feita de maneira inversa, isto é, os níveis

O primeiro foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia no ano de 2015, por sua contribuição no
estudo sobre consumo, pobreza e bem-estar. Sen foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia em
1998 devido ao seu trabalho em economia do bem-estar.
2 A missão do Banco Mundial conforme consta em seu site: https://www.worldbank.org/
1

13

de pobreza e desigualdades podem influenciar o crescimento econômico. Conforme
comentado no Panorama Social da América Latina (CEPAL, 2019.)3:
“É necessário crescer para igualar e igualar para crescer. A superação da pobreza
na região não exige apenas o crescimento econômico; isso deve ser acompanhado
por políticas redistributivas e políticas fiscais ativas”.
Em uma perspectiva mais ampla de desenvolvimento, as variáveis econômicas por
si só não são suficientes para determinar se uma nação é desenvolvida ou não. Adam
Szirmai (2015) e outros autores afirmam que o crescimento econômico – o aumento da
renda per capita – é um fator crucial para o desenvolvimento, porém, outros aspectos
também devem ser considerados, uma vez que não é possível definir o bem estar das
pessoas somente em termos monetários. O padrão educacional, as condições de saúde, o
acesso à cultura e lazer importam. De fato, a pobreza impossibilita que os indivíduos
aufiram esses benefícios (no sentido de direito), e por isso o desenvolvimento deve
conduzir à redução – no limite, à erradicação - da pobreza e da miséria.
Em porcentagem da população, a pobreza está declinando substancialmente.
Szirmai (2015, p.79) salienta que em 2005, o número de pessoas pobres vivendo com
renda abaixo da linha de pobreza - de 1,25 dólares por dia - era de 1,4 bilhões de
indivíduos. Além disso, 2,5 bilhões de pessoas tinham que sobreviver com menos de 2
dólares por dia. Em 1981, no entanto, 52% da população mundial estava vivendo em
absoluta pobreza. Em 2005, esse número declinou para 25%. O número absoluto ainda
está em declínio, embora a extensão da pobreza permaneça chocante. Dados mais
recentes, de acordo com o Banco Mundial mostram que:4
“Globalmente, a pobreza extrema diminuiu rapidamente. Novas estimativas de
pobreza do Banco Mundial sugerem que o número de pessoas extremamente
pobres - aquelas que vivem com US $ 1,90 por dia ou menos - caiu de 1,9 bilhões
em 1990 para cerca de 736 milhões em 2015”.
Szirmai (2015) salienta ainda que, não somente por questões éticas e normativas,
mas também pelos resultados econômicos positivos, a redução da pobreza pode colaborar
com o processo de desenvolvimento. Na verdade, a desigualdade prejudica o crescimento.

Panorama Social da América Latina, CEPAL, 2019.
“Globally, extreme poverty has rapidly declined. New poverty estimates by the World Bank suggest
that the number of extremely poor people — those who live on $1.90 a day or less — has fallen from
1.9 billion in 1990 to about 736 million in 2015”. www.worldbank.org
3
4
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Ele argumenta que redistribuição direta de renda contribui para o crescimento e, a
redistribuição indireta, por meio da tributação, pode ter um efeito ainda maior. Dessa
forma, a melhoria na distribuição de renda pode ser considerada como um dos
determinantes do desenvolvimento, uma vez que a extrema desigualdade social se torna
um poderoso obstáculo nesse processo nos países mais pobres.
Nesse sentido, a teoria econômica estabeleceu alguns pressupostos sobre essa
relação entre crescimento econômico, desigualdade de renda e redistribuição. Galor
(2009) fez uma síntese da trajetória do pensamento econômico desde a abordagem
clássica até uma perspectiva mais moderna sobre como se comportam essas variáveis. A
visão econômica clássica afirmava que a desigualdade de renda seria benéfica para o
crescimento econômico, uma vez que os indivíduos de maior renda possuem maior
propensão marginal a poupar e, portanto, poderiam favorecer a acumulação de capital, o
aumento de investimentos e a alavancagem do crescimento como um todo. Por seu turno,
o paradigma neoclássico rejeitou a relevância da heterogeneidade - isto é, da distribuição
de renda - para a análise macroeconômica, interpretando implicitamente que a relação
observada entre desigualdade e crescimento econômico estava apenas capturando o efeito
do processo de crescimento na distribuição de renda. Portanto, para os neoclássicos, essa
não era uma relação importante.
Galor (2009) ao tratar da perspectiva moderna do relacionamento entre
desigualdade e desenvolvimento econômico explica como nas últimas décadas houve
uma maior contestação desses pressupostos clássicos e neoclássicos. Por meio de
evidências empíricas, os dados vêm demonstrando que a distribuição de renda tem, de
fato, um impacto significativo no processo de crescimento. Ao contrário do que
sustentavam os autores clássicos – que os efeitos da desigualdade são benéficos para o
processo de crescimento - a perspectiva moderna destaca os potenciais efeitos adversos
da desigualdade sobre o processo de crescimento.
Quando se trata de desigualdade de renda, é importante destacar o papel exercido
pelo conceito da Curva de Kuznets, que permanece bem presente na sociedade. Segundo
essa abordagem, a desigualdade poderia ser descrita por uma curva em formato de sino –
uma curva em formato de U invertido - isto é, ela cresce no início, alcança um pico e
depois começa a declinar, quando os processos de desenvolvimento começam a avançar.
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Segundo Kuznets, seria natural haver concentração de renda nas primeiras etapas de
desenvolvimento, mas em seguida, haveria uma forte diminuição da desigualdade,
decorrente do avanço das condições de desenvolvimento e industrialização, quando os
benefícios se espraiariam para diferentes setores da sociedade.
Piketty (2013, p.21) sustenta sua crítica à teoria de Kuznets ao discordar dessa
visão otimista da relação entre o desenvolvimento econômico e a distribuição da riqueza.
O autor - ao tentar replicar a pesquisa de Kuznets com dados da economia dos Estados
Unidos entre 1913 a 1948 - conclui que essa teoria não poderia ser replicada em países
subdesenvolvidos, que apresentam estruturas histórica, política, econômica e social muito
diferentes dos EUA. O levantamento dos dados em um país desenvolvido, em um período
de guerras e que demandou políticas públicas para atenuar o impacto desses choques não poderia ser replicado em países mais atrasados e com diferentes contextos e condições
estruturais.
O problema que se coloca é que, em sociedades extremamente desiguais, o
desenvolvimento econômico não alcança os indivíduos de diferentes classes sociais de
maneira homogênea. Em sociedades muito díspares do ponto de vista econômico e social,
muitos cidadãos ficam completamente à margem do processo de desenvolvimento,
auferindo apenas uma parcela diminuta da renda e riqueza produzidas pelo país. Essa
marginalização se reflete nas péssimas condições de acesso a direitos básicos como saúde,
saneamento, educação, segurança, cultura e lazer aos indivíduos que se encontram na base
da pirâmide de distribuição de renda.
Essa relação entre crescimento, pobreza e desigualdade foi muito bem explorada
no artigo de 2004 do então economista-chefe do Banco Mundial, François Bourguignon.
Naquela oportunidade, foi cunhado o conceito do “triângulo de Bourguignon”, pelo qual
é analisado o comportamento dessas variáveis de forma conjunta. Em suma, o autor
argumenta que para a redução da pobreza são necessários dois efeitos: o crescimento
econômico e a distribuição.
Para enriquecer o debate, outro importante conceito também será abordado no
presente trabalho. É necessário analisar como o modelo de produção, a estrutura produtiva
de uma economia poderia auxiliar no processo de combate à pobreza e desigualdades. O
conceito de “Complexidade Econômica” muito tem colaborado nessa discussão.
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Hausmann, Hidalgo et al (2013) conceituam Complexidade Econômica como uma
medida do conhecimento produtivo de uma sociedade. Segundo os autores, sociedades
prósperas são aquelas que têm conhecimento suficiente para fazer uma variedade maior
de produtos mais complexos. Estudos recentes (Hartmann, D. et al, 2017) apontam que
países mais complexos tendem a apresentar níveis mais baixos de desigualdade de renda
em comparação aos países que exportam produtos mais simples. Afinal, nos países da
América Latina, seria possível estabelecer essa relação de maior complexidade e menor
desigualdade e níveis de pobreza?

Justificativa, objetivos, pergunta de pesquisa e hipóteses
O Artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988 eleva a dignidade da
pessoa humana como um fundamento da República Federativa do Brasil. O conceito de
dignidade da pessoa humana inclui a obrigação por parte do Estado de fornecer as
condições mínimas de sobrevivência aos indivíduos. Ademais, até mesmo quando a Carta
Magna trata em seu artigo 170 sobre a Ordem Econômica e Financeira - ao estabelecer
os princípios gerais da atividade econômica - ela dispõe que cabe à República Federativa
do Brasil assegurar a todos uma existência digna, isto é, todas as políticas públicas, até
mesmo aquelas voltadas às atividades econômicas e financeiras devem observar o
princípio da dignidade da pessoa humana.
Com efeito, pobreza e miséria embaraçam qualquer tentativa de promover a
igualdade material entre os indivíduos. A redução dos desníveis sociais é uma obrigação
por parte do Estado e um direito fundamental do cidadão, garantido pela Carta
Constitucional. Tal entendimento pode ser ampliado para os outros países da América
Latina. Conforme ressaltado pela CEPAL (2019, p.10) no Panorama Social da América
Latina de 2019, a região tem protagonizado um retrocesso na diminuição da pobreza e
extrema pobreza nos últimos anos 5. Em relação às desigualdades sociais, a América
Latina é conhecida como uma das regiões mais desiguais do mundo, e embora tenha
apresentado uma redução mais acentuada da desigualdade de renda entre 2002 e 2014, a
O documento mostra a evolução do número de pessoas em situação de pobreza e extrema
pobreza na América Latina desde 2002. A trajetória é descendente até aproximadamente o ano de
2014. A partir de 2015 a região passa a registrar um aumento em termos absolutos e percentuais.
No ano de 2019, por exemplo, o número de indivíduos em situação de pobreza passa de 185 para
191 milhões, um aumento de 6 milhões de pessoas. Em relação aos que estavam em condições de
extrema pobreza, passaram de 66 milhões para 72 milhões.
5
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partir de 2015 essa tendência de queda na desigualdade se desacelerou. (Cepal, 2019,
p.13).
Frente a esse

panorama, o trabalho justifica-se

pela necessidade

de

aprofundamento na busca por alternativas de um modelo de crescimento e novas
estruturas produtivas que auxiliem no processo de superação da pobreza e redução das
desigualdades na região. O aumento da complexidade econômica parece uma alternativa
factível. Analisar como economias mais complexas têm conseguido reduzir os índices de
desigualdade pode ser uma alternativa concreta no auxílio das economias emergentes da
América Latina.
O objetivo do presente trabalho é analisar como a relação entre crescimento,
pobreza e desigualdades – ilustrada pelo triângulo de Bourguignon - é influenciada pelo
índice de complexidade econômica dos países da América Latina. O intuito é estabelecer
uma comparação internacional entre o Brasil e outros países da região entre os anos 1995
e 2018. A delimitação do período busca incluir questões estruturais e conjunturais que
influenciaram a trajetória da pobreza e desigualdades na América Latina no período
recente.
Tendo em vista que a finalidade do trabalho é avaliar qual a influência da
complexidade econômica nos índices de pobreza e desigualdades, se faz necessário
entender qual o modelo de crescimento que está sendo adotado em cada país, ou seja,
analisar se o padrão do crescimento e a estrutura produtiva da economia influenciam em
maior ou menor grau na pobreza e/ou desigualdades. Por exemplo, se uma economia tiver
um crescimento liderado por exportação, isso aumenta ou diminui a pobreza? Por sua vez,
se um país apresenta outro modelo de crescimento, baseado na demanda interna, a
desigualdade cai ou aumenta?
Dessa forma, busca-se ponderar em que medida a estrutura da economia afeta
essas variáveis, bem como comparar se os países com estrutura produtiva mais
complexas, de fato, apresentam dados mais favoráveis no que tange à pobreza e
desigualdades. Por fim, o trabalho buscará também avaliar implicações de políticas
públicas que possam auxiliar no aumento da complexidade dessas economias.
É notório que o desafio que se coloca para economias emergentes da América
Latina nos tempos atuais não é algo trivial. Conforme ressaltado anteriormente, esses
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países têm se deparado com o aumento da população mais pobre e um retrocesso no ritmo
da desaceleração das desigualdades.
Felipe et al (2012, p.1) resumem que desenvolvimento é um processo de
transformação da estrutura econômica de um país em direção à produção e exportação de
produtos mais complexos. 6 À luz da abordagem da complexidade econômica, o problema
de pesquisa que se desenha é justamente que a estrutura produtiva da maioria dos países
emergentes na América Latina parece não os conduzir à produção e exportação de
produtos mais complexos, conforme o ranque do Mapa da Complexidade que estabelece
o Índice de Complexidade Econômica.
Assim, a pergunta de pesquisa que se pretende responder por meio do presente
trabalho é: qual o impacto da complexidade econômica nos níveis de pobreza e nos
diferentes estratos de renda dos países da América Latina? Com o intuito de
responder a essa indagação central, há que se atentar para outras questões que lhe são
complementares, a saber: como se comportaram as variáveis de crescimento, pobreza e
desigualdade nos países da América Latina nos anos recentes e qual a influência do índice
de complexidade econômica nessa trajetória? As alterações na estrutura produtiva em
direção a maior complexidade conduziriam à redução das desigualdades? Quais as
características das economias da América Latina que possuem ECI elevados e menores
índices de desigualdade? Diante do aumento da pobreza verificado nos últimos anos na
América Latina, bem como a redução no ritmo de desaceleração da desigualdade de
renda, o aumento do ECI poderia ajudar a reverter esse quadro?
A hipótese preliminar desta pesquisa é que a complexidade econômica tem uma
relação positiva, ainda que indireta, com a redução da desigualdade e da pobreza. No
entanto, há a possibilidade de os resultados esperados serem contrários à hipótese, isto é,
que a complexidade tenha um efeito nulo, ou até mesmo negativo na redução da pobreza
nos países da América Latina, por motivos que serão explorados ao longo do trabalho.

Cabe destacar a importância do papel exercido pelo estruturalismo latino-americano inaugurado
por Raúl Prebisch e Celso Furtado, cuja abordagem é a fonte do pensamento cepalino. A corrente
teórica estruturalista afirmava que os determinantes do desenvolvimento dos países mais
atrasados dependem, sobretudo, das condições estruturais econômicas, sociais e políticas que esses
países se deparam. O capítulo 1 tratará dessa temática com maior ênfase.
6
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Estrutura
A dissertação será dividida em 4 capítulos, além desta Introdução. O primeiro
capítulo versará sobre os principais conceitos que serão estudados neste trabalho:
crescimento, pobreza, desigualdade de renda e complexidade econômica. A intensão é
aprofundar como a relação entre crescimento, pobreza e desigualdades - conforme
desenhada pelo triângulo de Bourguignon – pode ser verificada nos países da América
Latina. O referencial bibliográfico trará nuances a respeito da relação dessas variáveis sob
diferentes vertentes teóricas. Ademais, no capítulo 1 também será tratada a questão da
abordagem da complexidade econômica como uma possível resposta para a redução da
pobreza e desigualdades. Por último, será feito um paralelo entre a teoria clássica do
desenvolvimento estruturalista e a recente abordagem da complexidade econômica.
O capítulo 2, por sua vez, vai retratar a realidade socioeconômica dos países da
América Latina a partir de 1995. Com base em alguns importantes artigos e nas
informações constantes dos Panoramas Sociais da América Latina publicados pela
CEPAL, neste capítulo será feita uma análise da evolução dos principais indicadores
sociais e econômicos dos países da região. O intuito é verificar como os níveis de pobreza
e indicadores de desigualdades evoluíram ao longo dos últimos anos, bem como as
variáveis econômicas. Pretende-se igualmente avaliar quais são as características da
estrutura produtiva da América Latina e como o processo de desindustrialização conversa
com o comportamento da desigualdade.
No capítulo 3 será feita uma análise dos resultados oriundos das regressões com
dados em painel. Este capítulo empírico trará explicações a respeito da metodologia
adotada, bem como as bases de dados utilizadas. Por meio de um instrumental
metodológico econométrico, o painel foi construído com variáveis atinentes à renda per
capita, índice de Gini, índice de complexidade econômica, distintas taxas de pobreza (a
linha de pobreza de U$ 1,90, e diferentes estratos de renda, abordando os 10% mais ricos,
os 10% mais pobres, e também estratos de renda intermediários, decis 4 e 6), nível de
escolaridade e relação Indústria/PIB de cada um dos 20 países da América Latina, no
período de 1995 até 2018.
Por fim, a Conclusão se dedicará à sistematização dos resultados. Serão elencadas
as limitações do modelo e apontadas possibilidades de novas pesquisas.
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Capítulo 1 - Referencial Teórico: breves apontamentos sobre o que diz
a literatura
1.1 Pobreza, Crescimento e Desigualdades: o triângulo de Bourguignon
Diferentes autores examinam como o comportamento de algumas variáveis
econômicas (principalmente, o próprio crescimento econômico, isto é, o aumento do PIB)
implica na redução ou aumento da pobreza e das desigualdades. O presente trabalho se
utilizará do conceito desenvolvido por François Bourguignon, então Vice-presidente e
Economista Chefe do Banco Mundial, em um artigo publicado em 2004, que foi crucial
para trazer mais luz à essa discussão.
Bourguignon (2004) afirma que há uma questão recorrente no debate sobre
desenvolvimento. Sempre é questionado se o foco principal dos estudos de
desenvolvimento deveria ser alocado no crescimento, na pobreza e/ou na desigualdade.
Entretanto, afirma o autor, isso é um falso trilema. A resposta é que, o principal objetivo
do desenvolvimento é a eliminação da extrema pobreza, sob quaisquer formas. E para se
atingir rapidamente essa finalidade, requer-se uma forte combinação de crescimento
econômico e políticas de distribuição.
A intenção de Bourguignon é esclarecer que a busca pelo desenvolvimento não
coloca essas variáveis como mutuamente excludentes – crescimento ou redução das
desigualdades – pelo contrário, ele argumenta ao longo do artigo que elas são
complementares. Considerando que o objetivo fundamental do desenvolvimento é a
eliminação da extrema pobreza 7 seria necessário, portanto, conciliar crescimento
econômico e redução das desigualdades.
O autor desenvolve seu argumento baseado na ideia de que essas três variáveis –
pobreza, crescimento e desigualdades – formariam os vértices de um “triângulo”,
concluindo que a redução da pobreza em um dado país, num dado período do tempo, é

O autor esclarece os conceitos de pobreza absoluta (extrema pobreza) e pobreza relativa. Pobreza
absoluta seria uma linha que estabelece um poder de compra mínimo determinado que garanta as
necessidades que são fisicamente e socialmente essenciais para o indivíduo. O objetivo do
desenvolvimento de exterminar a extrema pobreza é garantir então que todo mundo tenha as suas
necessidades básicas satisfeitas. A linha da pobreza pode ser multidimensional, incorporando
conceitos monetários e não monetários. Já a pobreza relativa não estabelece uma linha baseada nos
padrões das necessidades básicas, mas como uma proporção fixa de um padrão de renda na
população, por exemplo: é pobre quem vive abaixo de 50% da renda média, ou mediana da
população. É uma “privação relativa”.
7
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determinada pela taxa de crescimento da renda média da população e a mudança na
distribuição de renda. Para a redução da extrema pobreza deveriam ser buscados
igualmente o crescimento e distribuição de renda. Assim, qualquer estratégia de
desenvolvimento deveria ser, portanto, determinada pela taxa de crescimento e mudanças
na distribuição da renda da população. A título de ilustração, apresenta-se abaixo a
representação gráfica do triângulo da pobreza, crescimento e desigualdades elaborado por
Bourguignon:
Figura 1 – O Triângulo de Bourguignon

Fonte: Bourguignon (2004, p.4)

Não há controvérsia no entendimento de que o papel exercido pelo crescimento
econômico é essencial para a redução da pobreza. No entanto, o autor busca demonstrar
que a piora na distribuição tende a aumentar a pobreza. Bourguignon (2004) levanta
algumas questões para se estabelecer uma estratégia de desenvolvimento: crescimento e
distribuição são independentes um do outro ou são fortemente inter-relacionados? Um
crescimento mais rápido tende a diminuir a desigualdade, ou pelo contrário, tende a
aumentá-la? Muita desigualdade em um dado país poderia agir para atrasar ou acelerar o
crescimento? O autor afirma que as respostas para essas questões não são triviais, uma
vez que o relacionamento entre todas essas variáveis é forte e complexo.
Com efeito, para o autor, qualquer estratégia de desenvolvimento deve estar atenta
não somente aos valores dessas variáveis, mas também ao seu comportamento e suas
variações ao longo do tempo, isto é, uma mudança nos níveis de pobreza está em função
do crescimento, da distribuição e da mudança nessa distribuição ao longo do tempo. O
autor destaca que, mesmo se houver crescimento econômico, se não houver distribuição
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de renda, não há redução da pobreza, assim, o poder da mudança na distribuição para
redução da pobreza é extremamente significativo, pois a distribuição de renda importa
tanto quanto o crescimento para a redução da pobreza.
Além disso, Bourguignon aponta que as especificidades dos países precisam ser
levadas em consideração nessa análise. A mesma taxa de crescimento pode causar
diferentes alterações nas taxas de pobreza em dois países diferentes. Isso vai depender da
elasticidade desigualdade da pobreza e da elasticidade crescimento da pobreza 8. Ele
afirma que a elasticidade do crescimento da pobreza é maior em países de renda média.
Depreende-se que, em países de renda mais baixa, a redução das desigualdades teria um
impacto maior na pobreza do que o próprio crescimento.
Outro importante aspecto levantado diz respeito ao modo como o crescimento
econômico modifica a estrutura da economia e como pode afetar a distribuição de renda
e o bem estar social. Segundo o autor:
“Nós sabemos que o crescimento econômico modifica a estrutura de uma
economia e, portanto, pode potencialmente afetar a distribuição da renda e o bem
estar. Mas existe algum padrão sistemático nessa evolução? O nível inicial de
desigualdade afeta a taxa de crescimento de uma maneira sistemática? Se sim,
políticas de redistribuição progressiva possivelmente aceleram ou atrasam o
crescimento? (Bourguignon, 2004, p.11)9.
Para o presente trabalho essas considerações são essenciais, uma vez que o intuito
é analisar países da América Latina que possuem diferentes tipos de estrutura produtiva
e diferentes padrões de distribuição. Países com alto índice de pobreza ou uma
distribuição desigual da renda, na verdade subutilizam a sua produtividade e potencial de
crescimento em maior grau do que países com menos pessoas pobres ou com uma
distribuição mais equitativa. Isso demonstra como a desigualdade pode trazer
ineficiências na produção e um crescimento mais lento. Segundo Bourguignon, uma
mesma economia poderia exibir diferentes taxas de crescimento se fosse possível
redistribuir riqueza sem nenhum custo, por isso, ele conclui que maior desigualdade leva
a um menor crescimento.
Nesse sentido, cabe salientar que trabalhos recentes vêm ratificando o
O comportamento das elasticidades será aprofundado mais adiante.
“We know that economic growth modifies the structure of the economy and therefore may
potentially affect the distribution of income and welfare. But is there any systematic pattern in that
evolution? Does the initial level of inequality affect the rate of economic growth in a systematic way? If
so, would progressive redistribution policies likely accelerate or slow down growth?”
8
9
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entendimento de que desigualdade afeta negativamente o crescimento. Berg, A. et al
(2018, p.260) apontam que a desigualdade pode impedir o crescimento, pelo menos em
parte porque requer esforços para a redistribuição por meio do sistema fiscal, o que pode
prejudicar o crescimento. O artigo faz uma separação dos efeitos diretos da desigualdade
e os efeitos da distribuição no crescimento. Isso permitiu aos autores verificar se a
desigualdade importa para o crescimento independentemente da distribuição.
Os principais resultados sinalizados no artigo foram:
(1) a menor desigualdade líquida 10 está fortemente correlacionada com um
crescimento mais rápido e durável, controlando o nível de redistribuição; (2) a
redistribuição11 parece benigna em termos de seu impacto sobre o crescimento,
exceto quando é extensa; e (3) a desigualdade parece afetar o crescimento por
meio da acumulação de capital humano e dos canais de fertilidade. (Berg, A. et
al, 2018, p.260)12
As evidências empíricas apresentadas levaram à conclusão de que sociedades
mais iguais crescem mais rápido e de forma mais sustentável do que sociedades menos
iguais. Os autores procuraram responder como e porque a desigualdade afeta o
crescimento. Os principais mecanismos seriam o capital físico, o capital humano (que no
modelo têm como proxies o investimento como parcela do PIB, crescimento
populacional, anos de escolaridade e expectativa de vida), a instabilidade sociopolítica
(participação política) e, por último, a fertilidade (taxa de fecundidade).
De maneira sintetizada, o artigo apontou que a desigualdade está associada a um
menor investimento em capital humano e físico, maior taxa de fertilidade e instituições
políticas mais fracas. É por meio desses quatro canais pelos quais parece que a
desigualdade influencia no crescimento. Sociedades que apresentam menor nível de
escolaridade, menor expectativa de vida, maior taxa de fecundidade, instituições políticas
piores e maior crescimento populacional tendem a ser mais desiguais, e, assim, o
crescimento é comprometido, corroborando a hipótese de que desigualdade reduz o

Os autores fizeram a separação entre desigualdade da renda líquida (medida após a tributação e
transferências públicas) e a desigualdade da renda de mercado (medida antes dos impostos e
transferências). É importante saber qual o tipo de desigualdade de renda se está mensurando para
avaliar os impactos redistributivos por meio da tributação e dos gastos públicos.
11 A redistribuição é calculada como a diferença da desigualdade de mercado e a desigualdade
líquida.
12 “(1) lower net inequality is robustly correlated with faster and more durable growth, controlling for
the level of redistribution; (2) redistribution appears benign in terms of its impact on growth, except
when it is extensive; and (3) inequality seems to affect growth through human capital accumulation
and fertility channels.”
10
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crescimento.
Neste sentido, é importante retomar a questão levantada por Galor (2009) de que
os efeitos adversos da desigualdade no processo de desenvolvimento econômico podem
ser explicados por meio de duas suposições fundamentais: a abordagem da imperfeição
do mercado de crédito e a abordagem da economia política. Galor explica que devido às
imperfeições do mercado de crédito e custos fixos associados ao investimento, os
indivíduos de menor renda enfrentam vários desafios que os colocam em condição de
desvantagem. Eles precisam tomar empréstimos com taxas de juros maiores do que
aquelas oferecidas aos indivíduos de maior renda. Além disso, os custos fixos de
investimentos desfavorecem os mais pobres que desejam realizar algum tipo de
empreendimento, uma vez que a escassez de recursos não os possibilita acumular o capital
necessário. Todos esses aspectos implicam em uma menor produtividade e maior
ineficiência para a economia como um todo13.
No que se refere à abordagem da economia política, Galor (2009, p.6) esclarece
que a desigualdade gera uma pressão para a adoção de políticas redistributivas e que a
distorção associada a essas políticas afeta negativamente o investimento em capital físico
e humano e, consequentemente, o processo de crescimento. Em sociedades muito
desiguais prevalece o conflito distributivo que pode enviesar as decisões políticas. Os
políticos tenderão a favorecer políticas que diminuam os conflitos distributivos em
detrimento daquelas que poderiam incentivar a acumulação produtiva de capital físico e
humano.
Conforme ressaltado anteriormente, existem argumentos contrários ao que foi
defendido por Bourguignon (2004), Galor (2009), Berg et al (2018), e outros autores que
escrevem nessa perspectiva mais moderna. Seus estudos contradizem o que os
economistas clássicos defendiam, ao sustentar que se a riqueza dos mais ricos fosse
transferida para os mais pobres, poderia haver uma redução na taxa da poupança agregada
da economia, o que reduziria o investimento e o crescimento, por consequência.
Por fim, Bourguignon (2004) defende que os argumentos por ele resumidos
tendem a sugerir que a redistribuição da "riqueza" de pessoas mais ricas para pessoas

Galor (2009) ressalta que o sub investimento em capital humano é uma das principais causas que
afetam negativamente o crescimento. O autor esclarece como o capital humano se tornou o
principal motor do crescimento econômico e uma distribuição mais igualitária de renda estimularia
o investimento no capital humano e promoveria crescimento econômico.
13
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menos ricas pode ter um impacto positivo no crescimento. Isso pode ocorrer corrigindo
as imperfeições do mercado de crédito que, de outra forma, impediriam a realização de
alguns investimentos produtivos, diminuindo a alíquota do imposto ou liberando outros
mecanismos distorcidos de redistribuição de renda. Já que existe uma relação negativa
entre desigualdade e crescimento, então uma política de redistribuição deveria
potencializar o crescimento.
Outra importante contribuição que tratou especificamente da relação entre
crescimento, desigualdade e redução da pobreza nos países em desenvolvimento, foi feita
por Augustin Kwasi Fosu, professor do Departamento de Economia na Universidade de
Gana. Em seu estudo, Fosu (2016) apresenta evidências empíricas sobre como o
crescimento econômico implicou na redução da pobreza nos países em desenvolvimento,
com ênfase no papel da desigualdade de renda.
Por meio de informações colhidas na base de dados do Banco Mundial, Fosu
analisou o comportamento do crescimento do PIB dos países em desenvolvimento, desde
1981 até 200514, e verificou que o crescimento nesses países como grupo foi
relativamente forte e superou o dos países desenvolvidos no segundo período analisado.
Geralmente, o crescimento da renda é a força motriz por trás da redução da
pobreza, no entanto, em vários países, o papel da distribuição da renda tem sido crucial
para diminuir as condições de pobreza. Não obstante a literatura em geral afirme que o
crescimento econômico é o principal (talvez, o único) driver para a redução da pobreza,
Fosu (2016) procura, ao contrário, apreciar o proeminente papel da distribuição de renda
nesse processo. Ele defende que mesmo nos países em que o crescimento tenha
colaborado fortemente para a redução da pobreza, teriam sido alcançados maiores
progressos caso esse crescimento tivesse ocorrido sob condições de uma melhor
distribuição de renda.
Da mesma forma como foi defendido por Bourguignon, Fosu também afirma que,
em geral, um elevado nível de desigualdade limita a efetividade do crescimento na
redução da pobreza, enquanto o crescimento da desigualdade pode aumentar a pobreza
diretamente. Assim, é essencial dar uma atenção especial à redução da desigualdade em
certos países onde a distribuição de renda é especialmente desfavorável. A importância
O autor divide o período analisado em dois momentos: de 1981 a 1995 e de 1996 a 2005. Esse
segundo momento foi marcado por um intenso crescimento econômico nos países em
desenvolvimento.
14
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desse autor para o presente trabalho diz respeito exatamente às essas piores condições
distributivas que são encontradas na América Latina.
Por meio do estudo das elasticidades renda da pobreza e elasticidade desigualdade
da pobreza, o artigo mensura como as alterações na renda (no PIB) e na desigualdade
influenciam na redução ou aumento da pobreza. Foi realizada uma avaliação quantitativa
das elasticidades e o autor demonstrou como a desigualdade tem desempenhado um papel
crucial na transformação do crescimento para a redução da pobreza.
No modelo utilizado no artigo15, o autor captura essa relação e mede as
elasticidades das diferentes variáveis: elasticidade renda da pobreza, elasticidade
desigualdade da pobreza, e mensura como as alterações na renda e na desigualdade
influenciam na redução ou aumento da pobreza
Em suma, as principais conclusões 16 inferem que, em geral, o aumento do
crescimento da renda reduz o crescimento da pobreza, ao passo que a aceleração da
desigualdade acentua o aumento da pobreza. Ademais, a magnitude dos coeficientes
também importa. Em uma economia de baixa renda e alta desigualdade, o nível de
pobreza tende a ser maior. Assim, pobreza e crescimento têm sinais contrários (uma
relação inversa, quando aumenta o crescimento a pobreza diminui), e pobreza e
desigualdade têm sinais positivos (apresentam uma relação direta, em que o aumento da
desigualdade pode gerar aumento da pobreza).
15

O modelo utilizado pelo autor é sintetizado pela seguinte equação:
𝑝 = 𝑏1 + 𝑏2 𝑦 + 𝑏3 𝑦𝐺 𝑖 + 𝑏4 𝑦(𝑍⁄𝑌) + 𝑏5 𝑔+ 𝑏6 𝑔𝐺𝑖 + 𝑏7 𝑔(𝑍⁄𝑌) + 𝑏8 𝐺𝑖 + 𝑏9 𝑍⁄𝑌

onde p é o crescimento da taxa de pobreza, y é o crescimento da renda, g é o crescimento do
coeficiente de Gini, GI é o coeficiente de Gini inicial (expresso em logaritmo), Z / Y é a razão entre a
linha de pobreza Z e a renda Y ( expresso em logaritmo) e bj (j = 1, 2, ..., 9) são os respectivos
coeficientes a serem estimados.
16 O estudo analisou os dados de 123 países da base de dados do Banco Mundial e teve como
principais achados:
1 – as elasticidades renda estimada são todas negativas, sugerindo que, um aumento na renda
provocaria a redução da pobreza em todos os países, nos dois padrões de pobreza (absoluta e
relativa, $1,25 e $2,50)
2- Todas as elasticidades desigualdade estimadas são positivas, consequentemente um aumento na
desigualdade, em geral, aumentaria a pobreza.
3- As elasticidades estimadas para o padrão de $1,25 são menores do que para o padrão de $2,50,
pois mover pessoas para fora de uma linha de pobreza para uma linha de pobreza maior requereria
maior esforço.
4- As elasticidades são geralmente maiores para países da Europa Oriental e centro da Ásia, e
menores para os países da África Subsariana.
5 – A elasticidade da desigualdade parece ser consideravelmente maior que a respectiva
elasticidade da renda no nível do país, especialmente no nível de pobreza de US $ 1,25; no entanto,
esse resultado não parece se manter geralmente no padrão de US $ 2,50.
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Verifica-se no artigo que, para cada região, a elasticidade da desigualdade tende
a ser maior que a elasticidade da renda, sugerindo que mudanças na distribuição de renda,
sempre que possível, podem ter efeitos relativamente grandes na redução da pobreza,
talvez maiores do que o próprio crescimento econômico. No entanto, destaca-se que a
abordagem mais eficiente para a redução da pobreza seria específica de cada país,
dependendo de seus fatores idiossincráticos, do sinal e da magnitude das elasticidades
medidas. Compreender as especificidades de cada país é crucial para se desenhar políticas
que sejam mais eficientes no atingimento da redução da pobreza global.
Cabe ainda destacar o papel da globalização no aumento ou redução das
desigualdades e pobreza dos países. Autores como Wade (2017) criticam uma visão muito
positiva sobre o papel da globalização na redução das desigualdades. Em seu texto que
trata sobre crescimento global, desigualdades e pobreza, o autor faz uma objeção ao “mito
da globalização”, que garante levar o capitalismo e a democracia para os países mais
pobres e, portanto, expandir os seus benefícios com o aumento dos recursos de oferta e
demanda.
Para Wade, os países em desenvolvimento demoram para fazer o catch up 17, e não
o fazem de uma maneira linear18. Um dos principais motivos é que os países
desenvolvidos normalmente tentam impedir que os países em desenvolvimento entrem
ou permaneçam em setores dinâmicos de cadeias de valor com retornos crescentes de
escala. O artigo ressalta que, atualmente, no século XXI, esses países mais avançados
desenvolveram uma estrutura de revolução tecnológica, com um modelo de
desenvolvimento baseado na agregação de valor adicionado aos produtos, utilizando de
alta tecnologia, liderados pela inovação. A sessão 1.2 tratará justamente sobre essa nova
forma dos países desenvolvidos se distanciarem dos países em desenvolvimento, através

O termo “catch up”, frequentemente utilizado na literatura sobre desenvolvimento, significa esse
movimento de aproximação dos países menos desenvolvidos em relação a posição dos países mais
desenvolvidos, é quando as nações mais pobres alcançam um nível de qualidade e padrão de
desenvolvimento dos países mais avançados, quer dizer que esses países mais atrasados
conseguem “emparelhar” com os países mais desenvolvidos.
18 O autor ressalta a dificuldade dos países emergentes se aparelharem aos países desenvolvidos.
Estudo do Banco Mundial em 2013 mostra que 101 países eram de renda média em 1960. Desses,
somente 13 alcançaram renda alta em 2008, dos quais 4 são periféricos da Europa ocidental e cinco
são do leste asiático. 70% desses treze têm população menor do que 20 milhões de habitantes.
Outro estudo do FMI em 2015 demonstra que dos 167 países de baixa e média renda em 1970,
somente 9 alcançaram o nível de alta renda em 2010. Ele conclui que um país que sai do baixomédio rendimento para um país de alta renda em menos de quatro ou cinco décadas constitui uma
espécie de "milagre".
17
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da complexidade econômica.
Ainda nesse tocante, em um livro mais recente, Bourguignon (2015) também
explorou o papel exercido pela globalização na evolução da desigualdade. Nesta obra 19,
o autor aborda como houve a redução da desigualdade entre as nações, ao passo que
dentro dos países (principalmente os emergentes, como Brasil, China e Índia), essa
desigualdade apresentou crescimento em alguns anos. Em suma, enquanto a desigualdade
global diminuiu ao longo dos anos, a desigualdade nacional aumentou em vários países.
Angus Deaton (2014) também apresentou relevantes contribuições no debate
acerca de como o progresso produz desigualdades. O autor, já no início de sua obra,
afirma que com frequência a desigualdade é consequência do progresso. Ele relata como
avanços na área da saúde, por exemplo, assim como o progresso material geram
desigualdade nos padrões de vida. Para o autor, "muitos dos grandes progressos da
humanidade, até mesmo aqueles qualificados como inteiramente positivos, deixaram um
rastro de desigualdade” (Deaton, A. 2014, p.17) e, para exemplificar, cita a Revolução
Industrial. Deaton afirma que é o crescimento econômico que gera a desigualdade
internacional de renda, uma vez que, o progresso de um país pode se dar às custas de
outro.
Por outro lado, o autor reitera que a desigualdade afeta o progresso, dado que ela
pode impulsionar ou inibir o crescimento. O autor demonstra, portanto, uma interação
entre progresso (crescimento em todos os aspectos, não somente econômico) e
desigualdade. Note que esse entendimento demonstra uma relação não linear das
variáveis aqui estudadas. Crescimento (progresso) implica em desigualdade, que por sua
vez, interfere na pobreza e no próprio crescimento econômico.
Ao tentar responder porque o estudo da desigualdade importa, e explicar quais as
suas origens, Deaton mostra que é essencial revisitar fatos históricos, bem como
promover políticas que sejam capazes de auxiliar aquelas nações que ficaram para trás, e
que ainda não conseguiram escapar das péssimas condições estruturais, isto é, não
conseguiram fazer “a grande saída”. Para Deaton - assim como para a maioria dos autores
contemporâneos - é importante considerar outros aspectos do bem-estar, não somente
renda, mas também saúde, liberdade, educação, autonomia, dignidade e a possibilidade
de participar de forma ativa na sociedade. Dessa forma, a fuga da pobreza vai além do
19
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que simplesmente superar questões de insuficiência monetária. Ele ressalta, por exemplo,
o papel relevante da saúde e das condições sanitárias, uma vez que para qualquer debate
inicial a respeito de bem-estar, é necessário que o indivíduo esteja vivo.
Enfim, essa “eterna dança entre progresso e desigualdade” (Deaton, 2014, p.12)
ainda instiga interesses acadêmicos e se tornou objeto de estudo deste trabalho. Embora
tenha-se abordado bastante, até o presente momento, como a desigualdade e pobreza
podem afetar o crescimento econômico, o foco desta dissertação é verificar a relação
inversa, isto é, como o modelo de crescimento (no caso, um modelo de crescimento visto
pela abordagem da complexidade econômica) pode afetar os níveis de pobreza, em seus
diferentes estratos de renda nos países da América Latina.

1.2 A abordagem da complexidade econômica e seu papel no
crescimento e redução das desigualdades
Além dos já mencionados, outros aspectos relevantes podem influenciar a
trajetória da pobreza e desigualdades em um determinado país. Esta subseção busca
analisar a conexão entre pobreza, desigualdades e produtividade. O intuito é verificar
como o conceito de complexidade econômica conversa com os níveis de renda per capita
dos países, bem como o grau de concentração e desigualdade.
A complexidade econômica de um país reflete a quantidade de conhecimento
produtivo que ele possui. Conforme apontado por Hausman, Hidalgo, et al (2013)20, o
desenvolvimento ocorre à medida que os países vão produzindo produtos mais
complexos, que exigem um nível cada vez maior de conhecimento e elevada
produtividade. Assim, países mais desenvolvidos, geralmente, são aqueles que produzem
produtos mais complexos, isto é, diversificados e que poucos países conseguem produzir.
Dessa forma, a produção de produtos mais complexos leva o país a um nível de
diferenciação perante os demais que lhe garante um crescimento econômico mais robusto,
uma vez que passa a exportar produtos com maior valor agregado e, assim, desfruta de
maior competitividade no cenário mundial.
Nessa discussão, dois importantes conceitos precisam ser mencionados, quais
sejam, ubiquidade e diversidade. Hausmann e Hidalgo, ao elaborarem o Atlas da
complexidade econômica, explicam que o país que tem mais diversidade é aquele que
O Mapa da Complexidade Econômica - Mapeando os caminhos para a prosperidade

20

30

exporta um número maior de produtos. A ubiquidade, por sua vez, diz respeito ao número
de países que exportam o mesmo produto. Entende-se que, uma economia mais complexa
é aquela que apresenta maior diversidade (exporta produtos mais diversos) e menor
ubiquidade (exporta produtos que poucos outros países exportam).
É relevante, também, frisar o conceito de espaço de produto, o qual captura a
similaridade dos produtos em termos do seu conhecimento requerido. Esse “mapa” ou
“rede” faz a junção de produtos com maior similaridade, isto é, aqueles produtos que
requerem as mesmas habilidades/capacidades para serem produzidos. Por meio do espaço
de produto, os autores ilustram a capacidade produtiva de cada país.
No que se refere ao conhecimento produtivo, os autores esclarecem a
diferenciação entre os dois tipos de conhecimento: o conhecimento explícito e o
conhecimento tácito. O conhecimento explícito pode ser transferido facilmente. Todavia,
a maioria do conhecimento produtivo hoje é tácito, o qual é de difícil transferência para
as outras pessoas. Dessa forma, a quantidade de conhecimento tácito que uma sociedade
contém se configura como o principal elemento que vai caracterizar o seu nível de
prosperidade.
Com efeito, alguns produtos precisam de mais conhecimento tácito do que outros.
A aquisição de know-how é muito importante para o desenvolvimento tecnológico. A
quantidade de conhecimento produtivo não é medida somente pelo conhecimento
adquirido formalmente nas fileiras acadêmicas, mas sobretudo por aquele conhecimento
que na maioria das vezes não está disponível nos livros ou na internet, mas é um tipo de
conhecimento que está embebido na cabeça das pessoas, que é passado verbalmente.
Como dito anteriormente, o acúmulo desse tipo de conhecimento tácito não é algo trivial,
é algo difícil de se adquirir e de transmitir, e é consequência de anos de experiência e
escolaridade.
A questão relevante para a complexidade econômica está no fato de que, para
aumentar a diversidade do conhecimento produtivo – e assim, a complexidade econômica
- não é suficiente lançar mão de conhecimento prévio acumulado, mas também é
necessário desenvolver novas capacidades e habilidades que ainda não foram difundidas.
A expansão da quantidade de conhecimento produtivo (explícito e tácito) de uma
sociedade é necessária para promover mudanças na estrutura produtiva. Somente assim,
é possível alargar o conjunto de atividades que esse país é capaz de fazer, e isso não é um
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processo trivial21. Ademais, é importante destacar também o papel da dependência da
trajetória (path dependence)22, pois o conhecimento prévio acumulado auxilia a alcançar
maiores e novos conhecimentos.
Ao elaborarem o Mapa da Complexidade Econômica e o Índice da Complexidade
Econômica (ECI), os autores tentam encontrar uma maneira de mensurar o quanto um
país é mais ou menos complexo que outro, e como ranquear essas economias. Por meio
desses instrumentos, é possível notar como a diferença na acumulação social do
conhecimento produtivo entre os países se deu de maneira não uniforme, ou seja, a
absorção do conhecimento produtivo foi mais intensa em algumas partes do mundo, mas
não em outras.
Fica claro pela análise do Mapa que os países onde o padrão de vida das pessoas
é maior, são justamente aqueles onde houve maior absorção do conhecimento produtivo,
explícito e tácito. A grande lacuna entre o padrão de renda dos países ricos e pobres pode
ser explicada pela grande diferença de conhecimento produtivo acumulado entre os
países, ou seja, quando um país possui uma maior diversidade e sofisticação das coisas
que ele produz, esse país tende a ser mais desenvolvido.
Frente a todo o exposto, depreende-se que para favorecer o desenvolvimento de
um país, é necessário que ele aumente o seu nível de complexidade econômica. É
desejável que este país seja capaz de manter e utilizar uma grande quantidade de
conhecimento produtivo, que pode ser medido pelo conjunto de produtos que ele é capaz
de produzir. A intenção do Atlas, portanto, é tentar medir a quantidade de conhecimento
produtivo que cada país possui. Para medir a complexidade de um país basta verificar
qual o tipo de produto que ele produz, qual o grau de conhecimento produtivo que ele
contém e esse conhecimento se expressa na qualidade dos produtos. Enfim, o que um país
produz revela o que ele sabe.
Os autores afirmam que, como conhecimento é muito custoso de adquirir e
Segundo os autores, alguns países ficam apenas reproduzindo conhecimento que eles já possuem,
reutilizando o que já sabem saber. Esses países não alcançam maiores patamares de complexidade
econômica se não lançam mão de novas capacidades produtivas para produzirem outros produtos
que exigem uma complexidade maior em sua composição.
22 O conceito de path dependence sofreu várias alterações ao longo do tempo, mas a abordagem na
Ciência Política do institucionalismo histórico afirma que as decisões apresentadas às pessoas
dependem de decisões anteriores ou experiências feitas no passado, ou seja, as condições atuais são
formadas por uma sequência de ações que foram tomadas anteriormente. A história importa, o que
foi realizado no passado tem relevância para os resultados de hoje, a dependência da trajetória
implica que o conhecimento acumulado contribui para desenvolver novos conhecimentos.
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transmitir, eles são acumulados como que em “pacotes”, que foram chamados de
capacidades e habilidades. Capacidades são difíceis de acumular e os países não podem
criar produtos que exigem capacidades que eles não possuem. No entanto, novas
capacidades serão mais facilmente acumuladas se elas puderem ser combinadas com
outras habilidades que já existem.
Em suma, pode-se afirmar que “economias complexas são aquelas que conseguem
tecer uma vasta quantidade de conhecimento relevante, através de uma larga rede de
pessoas, que geram uma diversidade de produtos intensivos em conhecimento.
Economias simples, ao contrário, produzem produtos mais simples e menos sofisticados
que requerem menor interação em rede”. (Hausmann, Hidalgo et al, 2013, p.18) 23.
O artigo propõe que existe uma forte correlação entre a medida de complexidade
econômica e a renda per capita dos países. Embora não seja uma relação direta 24, os
autores mostram que países com maior complexidade econômica tendem a convergir para
uma renda per capita maior, sendo possível supor que países com economias mais
complexas teriam mais chances de reduzir a pobreza. Dessa forma, a complexidade
econômica pode revelar qual o nível de prosperidade futura que uma nação pode alcançar.
Por exemplo, se um país possui um índice de complexidade econômica alto, mas que não
é compatível com o seu nível de renda per capita (mais baixo) atual, isso significa que
esse país possui ainda um espaço para o crescimento, isto é, ele provavelmente tenderá a
se mover em direção a um nível de renda mais alto que seja compatível com seu nível de
conhecimento acumulado. O crescimento potencial dos países pode ser medido por esse
gap entre o grau de complexidade econômica e nível de renda per capita.
O que interessa para o presente trabalho é a maneira como a complexidade
econômica se relaciona com a desigualdade de renda e pobreza. Hartmann D. et al (2017)
analisaram como são as trajetórias de desigualdades em países mais ou menos complexos.

“Complex economies are those that can weave vast quantities of relevant knowledge together,
across large networks of people, to generate a diverse mix of knowledge-intensive products. Simpler
economies, in contrast, have a narrow base of productive knowledge and produce fewer and simpler
products, which require smaller webs of interaction”.
24 Os autores apontam a ligação entre complexidade econômica e nível de renda per capita de um
país, mas não afirmam que é uma relação direta, há exceções. Eles demonstram que existem países
que têm alto índice de complexidade econômica e baixo nível de renda per capita: China e Tailândia,
por exemplo. E também existe o contrário, países com alto nível de renda per capita e baixo nível de
complexidade econômica: Qatar, Chile, Venezuela, Kuwait. Esses países não são ricos por causa do
seu conhecimento produtivo, mas sua riqueza é baseada na ampla disponibilidade de recursos
naturais que eles possuem.
23
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Eles avaliam se é possível prever a desigualdade de renda de um país com base no
conjunto de produtos que ele produz, da mesma forma que é possível fazer um
prognóstico do seu padrão de diversificação e crescimento econômico, com base em sua
complexidade econômica.
O artigo afirma que países que exportam produtos mais complexos (conforme
medido pelo ECI) têm menor nível de desigualdade de renda do que países que exportam
produtos mais simples. É importante notar que, sob essa perspectiva, a complexidade
econômica pode capturar informações sobre as formas como uma economia gera e
distribui sua renda.
Os resultados sugerem que a estrutura produtiva de um país pode limitar sua gama
de desigualdade de renda. Assim, a habilidade de um país de gerar e distribuir renda é
determinada por sua estrutura produtiva, a qual, se for mais complexa, tende a
proporcionar uma menor desigualdade na distribuição da renda.
Tendo em vista que “existe uma correlação forte, robusta e estável” (Hartmann D.
et al, 2017) entre o nível de complexidade econômica de um país e o seu nível de
desigualdade de renda, será possível inferir quanta desigualdade poderia ser reduzida,
dado um aumento do índice da complexidade econômica, isto é, dada uma alteração na
estrutura produtiva desses países em direção a uma maior complexidade 25.
Ao assumir que países que desfrutam de aumento na complexidade econômica
estão mais próximos de experimentar decréscimo no seu nível de desigualdade de renda,
interessa analisar quais os fatores que favorecem essa relação. A contribuição desta
dissertação é aprofundar essa análise nos países da América Latina e expandi-la para
verificar os efeitos da complexidade sobre os níveis de pobreza, em diferentes estratos de
renda.
Conforme

ressaltado

por

Bourguingon

(2004),

o

objetivo

central

do

desenvolvimento é a superação da pobreza em todos os seus aspectos e, como já visto, a
redução das desigualdades tem um papel preponderante para esse fim. A complexidade
Os autores fazem uma comparação entre os países Chile e Malásia. Renda per capita e anos de
escolaridade são bem parecidos em ambos os países, mas a Malásia possui uma estrutura produtiva
mais complexa, maquinários e eletrônicos, e o Chile exporta produtos agrários e de mineração. O
ECI captura essa diferença na estrutura produtiva. Além disso, o Coeficiente de Gini na Malásia é
menor do que no Chile, mostrando a correlação entre a estrutura produtiva e a desigualdade. A
Noruega aumentou sua dependência econômica sobre exportação de petróleo cru, e aumentou a
desigualdade. Diferente da Malásia, que era produtora de produtos mais simples, passou a produzir
produtos mais complexos, e diminuiu a desigualdade.
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econômica também pode influenciar os níveis de pobreza. Pugliese et al (2017)
evidenciam como a complexidade econômica auxilia os países a escaparem da armadilha
da pobreza. Eles analisam como que economias mais complexas possuem um mecanismo
de “fuga lateral” que as levam a romper com o ciclo vicioso do subdesenvolvimento26.
De maneira sumarizada, os autores tratam da importância do aumento da
Produtividade Total dos Fatores (PTF) para um crescimento econômico sustentável e
desenvolvimento de longo prazo. Eles ressaltam que são necessárias mudanças positivas
na estrutura produtiva para que surjam novas atividades econômicas, mais dinâmicas e
empreendedoras, e investimentos em novos setores. Assim, aumentam consideravelmente
a diversificação e a complexidade do país. Economias pouco diversificadas não iniciam
essa transição para um patamar superior no desenvolvimento até que tenham alcançado
um nível extremamente alto de capital, permanecendo presos na chamada armadilha da
pobreza.
É importante destacar que essa abordagem da complexidade econômica pode
auxiliar os países emergentes - que não conseguem completar seu processo de
industrialização – ao estimular o desenvolvimento de capacidades produtivas voltadas à
maior diversificação da produção, particularmente de produtos complexos. Para isso,
seriam necessários instrumentos de política que garantam um modelo de crescimento que
seja pró-pobre - ou seja, que reduz a desigualdade. Segundo os autores, esse movimento
é a chave para escapar da armadilha da pobreza, quando um círculo virtuoso se inicia e
leva progressivamente a um crescimento mais rápido, declínio da desigualdade e redução
acelerada da pobreza.
Para análise da relação entre complexidade econômica e pobreza nos países da
América Latina deve-se considerar como a estrutura produtiva dos países dessa região
pode influenciar a situação de pobreza. Alguns estudiosos argumentam que o estágio de
sofisticação produtiva de cada economia reflete a potencialidade do crescimento
econômico e, por conseguinte, a influência na situação de pobreza e desigualdade daquele

O conceito de armadilha da pobreza refere-se a uma situação em que as pessoas ficam presas em
um padrão cíclico de pobreza, seria um mecanismo em espiral que força os indivíduos (e
economias) a permanecerem pobres. Possui diferentes causas, como a falta de capital e crédito para
investimentos, oportunidades de trabalho precárias, incapacidade de pagamento pela educação,
violência, despesas com bens e serviços mais caros, falta de crescimento da indústria, saneamento
precário, falta de assistência médica. Disponível em:
https://study.com/academy/lesson/the-poverty-trap-definition-impact-solutions.html
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país27. O desenvolvimento econômico depende do aumento da produtividade dos fatores
de produção (capital, trabalho e tecnologia), bem como da formação de uma estrutura
produtiva mais sofisticada na economia. A abordagem da complexidade econômica
acrescenta que o processo de desenvolvimento depende também do nível de
complexidade dos produtos produzidos e exportados.
Paulo Gala (2017) sumariza essa questão afirmando que: “países ricos são ricos
porque produzem bens complexos, países pobres são pobres porque produzem bens não
complexos” (Gala, P. 2017, p.53). Dessa forma, como a estrutura produtiva da maioria
dos países da América Latina ainda está voltada para a produção e exportação de produtos
menos sofisticados, a região ainda não apresenta saltos tão positivos no processo de
desenvolvimento, como os países mais desenvolvidos. O autor reforça como a
sofisticação produtiva e complexidade dependem de uma produção com retornos
crescentes de escala e aumento da produtividade (especialmente pela aquisição de
conhecimento tácito).
Paulo Gala destaca a importância do setor manufatureiro como motor do
desenvolvimento. Ao relembrar como o setor industrial apresenta essas principais
características - retorno crescente de escala, especialização, alta produtividade - Gala
(2017) retoma o papel crucial exercido pela indústria no processo de crescimento
econômico.
Com efeito, os países da América Latina, em sua maioria, são especializados na
produção e exportação de commodities, ao passo que os países mais ricos e complexos
produzem e exportam manufaturas que exigem o domínio de tecnologias mais avançadas.
Como resultado, os países latino-americanos não aprimoram a “sofisticação do tecido
produtivo” e permanecem patinando no processo de desenvolvimento. As implicações
econômicas desse atraso são conhecidas e estudadas há tempos. Estudiosos do

Há de se ressaltar, mais uma vez, que o crescimento econômico não necessariamente implicará
em redução direta da pobreza ou desigualdade de renda. O Brasil é prova de que é possível um país
apresentar elevação das taxas de crescimento econômico e, de maneira concomitante, aumento da
desigualdade de renda. Durante o período do “Milagre Econômico”, entre 1968 a 1973, o país
passou por essa experiência. Era a chamada “teoria do bolo”, segundo a qual o bolo deveria crescer
primeiro para depois ser dividido. As elevadas taxas de crescimento econômico daquele período
vieram acompanhadas de uma alta concentração de renda, que era justificada como uma estratégia
necessária para aumentar a capacidade de poupança da economia e, por conseguinte, elevar o nível
de investimentos que iria favorecer um maior crescimento o qual seria usufruído por toda a
sociedade (Gremaud, A. 2011, p.392). No Brasil, portanto, naquele período histórico, a elevação da
renda per capita veio acompanhada por um aumento da desigualdade de renda.
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desenvolvimento, especificamente os autores estruturalistas já defendiam que o
desenvolvimento dos países periféricos dependeria de uma alteração profunda na
estrutura produtiva desses países, com a respectiva atuação do Estado no sentido de
favorecer a indústria doméstica. A próxima seção discutirá rapidamente sobre como a
teoria desenvolvimentista clássica da CEPAL contribuiu para esse debate e sua
interlocução com a atual abordagem da complexidade econômica.

1.2.1 A contribuição Cepalina – heterogeneidade estrutural da América
Latina e complexidade econômica
Uma das principais características dos países da América Latina é a sua
proeminente

heterogeneidade

estrutural.

Segundo

Aníbal

Pinto

(2000) 28,

a

heterogeneidade estrutural pode ser definida como a diferenciação da produtividade entre
os diferentes setores de uma economia. O autor se vale de uma visão clássica mais geral
de dualidade, que estuda a situação “dual” das economias dos países periféricos, em que
existem de maneira concomitante dois setores econômicos: um setor conhecido como o
“atrasado”, no qual os níveis de produtividade são muito baixos. Esse setor é marcado por
uma economia primitiva de subsistência e voltada “para dentro”. Por sua vez, o outro
setor, chamado de setor “moderno”, apresenta um alto nível de produtividade, maior
dinamismo capitalista e elevado grau de acumulação de capital.
A partir das alterações advindas do processo de industrialização, Pinto (2000,
p.571) classificou a estrutura produtiva da América Latina em três camadas: a primeira
camada primitiva seria caracterizada por uma produtividade e renda per capita
semelhantes à economia colonial. A camada intermediária, por sua vez, seria marcada por
uma produtividade equivalente à média do sistema nacional; e, por último, teria um polo
moderno, onde a produtividade seria semelhante às médias das economias desenvolvidas.
Essa heterogeneidade apresentaria desníveis tanto entre os diferentes setores (como
agricultura, mineração e indústria, por exemplo), quanto intra setoriais, ou seja, dentro do
próprio setor, poderiam haver diferenças agudas de produtividade (exemplo: agricultura
primitiva e agricultura moderna).

O texto de Aníbal Pinto faz parte de uma coletânea em comemoração dos 50 anos de pensamento
da CEPAL.
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É importante destacar que a teoria clássica estruturalista de desenvolvimento representada principalmente pelos autores Raúl Prebisch e Celso Furtado - objetivava
explicar os motivos pelos quais algumas regiões seriam mais atrasadas que as demais,
isto é, porque alguns países ficavam para trás no processo de desenvolvimento enquanto
outras nações prosperavam. De maneira sumarizada, essa teoria defende que o
desenvolvimento é um processo decorrente da transformação intensa na estrutura
produtiva, no sentido de gerar produtos com maior valor agregado, essencialmente por
meio da industrialização. Os estruturalistas latino-americanos sustentam que o setor
industrial é o principal responsável pela dinâmica de crescimento de uma nação. Por uma
análise histórica, notaram que os países de “periferia” se diferenciavam dos países do
“centro”

devido,

fundamentalmente,

à

sua

estrutura

produtiva

primitiva,

de

especialização na produção e exportação de produtos primários, simples, commodities e
exploração de recursos naturais. Por outro lado, os países do centro (mais desenvolvidos)
eram produtores e exportadores de produtos manufaturados de alto valor agregado.
Segundo Prebisch, a deterioração dos termos de troca favorecia os países
exportadores de bens manufaturados, assim, a divisão internacional do trabalho - que se
baseia na ideia da especialização nos produtos em que o país possui vantagens
comparativas - não colaborou para ajudar os países periféricos. O comércio internacional
era caracterizado pela deterioração dos termos de troca, onde as trocas entre os países
periféricos e de centro tem um perfil dado: os países periféricos exportam bens primários
e os países do centro exportam bens manufaturados, bens industriais. Os bens industriais,
mesmo com o aumento da produtividade da indústria, não tiveram seus preços rebaixados,
diferentemente dos produtos simples. Prebisch, portanto, se contrapõe à ideia clássica da
economia da especialização, das vantagens comparativas.
Importante destacar que o “mito do desenvolvimento econômico”, levantado por
Celso Furtado, mostrava que esse modelo de divisão internacional do trabalho iria manter
os países periféricos no mesmo patamar de subdesenvolvimento. A escola de pensamento
estruturalista já vislumbrava que a deterioração dos termos de troca contribuiria para a
manutenção desse status quo. Quando aumenta a produtividade, os custos de produção
deveriam cair e, assim, o preço também deveria cair. No entanto, os preços dos produtos
industrializados vão aumentando em relação ao preço dos produtos primários,
desfavorecendo, portanto, os países exportadores de commodities.
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Gala (2015) ressaltou como a atual abordagem da complexidade econômica
retoma alguns pressupostos defendidos pelos autores da teoria estruturalista. Há de se
ponderar que a teoria cepalina tratava da diferença estrutural entre os países, ao passo que
a abordagem da complexidade econômica reforça a proeminência do conhecimento tácito
para o aumento da produtividade. Gala afirma que essa visão de desenvolvimento
econômico como mudança estrutural ou sofisticação produtiva foi comprovada pelo Atlas
da Complexidade Econômica. Segundo o autor, as inferências que podem ser feitas a
partir dessa ferramenta econômica são muito fortes: é preciso industrializar, é preciso
aumentar a complexidade produtiva. (Gala, P. 2015, p.10).
Com efeito, no caso da América Latina, esse retardamento no desenvolvimento
veio acompanhado por intensas e diferentes desigualdades (de renda, de gênero, raciais,
etc.). Não obstante a mudança estrutural na trajetória de crescimento ocorrida em muitos
países da região, há de se reconhecer que muitas deficiências sociais ainda estão bem
presentes. O próximo capítulo vai tratar desses desníveis sociais, ressaltando aspectos
conjunturais da América Latina nos últimos anos, bem como em sua estrutura produtiva.

Capítulo 2- A América Latina e suas disfunções: uma visão geral sobre
a estrutura produtiva e as condições socioeconômicas da região a partir
de 1995.
Este

Capítulo

visa

avaliar

o comportamento

das

principais

variáveis

socioeconômicas dos países latino-americanos desde 1995, bem como as alterações em
sua estrutura produtiva. A intenção é analisar como as variáveis do triângulo de
Bourguignon - níveis de pobreza, desigualdade de renda e crescimento econômico - se
comportaram ao longo dos anos. Ademais, verificar-se-á, também, como outros tipos de
desigualdades podem ser detectadas na região e os principais instrumentos para mitigálas.

2.1 A estrutura produtiva da América Latina: compreendendo a
dinâmica econômica do Continente e sua complexidade.
Consoante ao já apontado pela abordagem da complexidade econômica, o produto
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(ou o conjunto de produtos, bens e serviços) que o país produz e exporta reflete o que ele
sabe, que tipo e quanto de conhecimento que ele possui. Dessa forma, estudar a estrutura
produtiva de um país é necessário para entender melhor o que leva aquele país a produzir
e exportar bens mais simples ou mais complexos. A depender das condições de sua
estrutura produtiva, um país pode avançar ou não na especialização do seu tecido
produtivo. Aqueles que progridem nesse movimento tendem a aumentar a sua
complexidade econômica.
O conceito de estrutura produtiva está ligado à análise de quais tipos de bens são
produzidos em uma economia: se são bens de consumo não duráveis (alimentos e têxteis),
bens de consumo duráveis, bens intermediários e/ou bens intensivos em capital. Pode-se
também analisar as características dos setores econômicos predominantes: se são setores
intensivos em recursos naturais, intensivos em mão de obra e/ou intensivos em tecnologia.
Transformações na estrutura produtiva influenciam o avanço econômico das
nações. Diferentes modelos de crescimento (crescimento liderado por exportações de
commodities ou de produtos mais tecnológicos; crescimento puxado pela demanda
interna, através do aumento do consumo das famílias e do governo; ou crescimento
sustentado pelo investimento) dependem do tipo de estrutura produtiva adotada no país.
Por exemplo: um país com estrutura produtiva marcada pela produção de bens de
consumo não duráveis e com predomínio do setor intensivo em recursos naturais ou mão
de obra (menos qualificada), possivelmente terá um modelo de crescimento puxado por
exportações de commodities, com algumas fragilidades devido à dependência e
inconstância do mercado externo. A volatilidade dos preços das commodities pode
prejudicar a busca por um crescimento sustentável de longo prazo.
Entende-se que a diversidade da estrutura produtiva e a sofisticação do tecido
produtivo são dois fatores a serem buscados pelos países em desenvolvimento na América
Latina. A importância da inovação tecnológica bem como a absorção de tecnologia de
fronteira para impulsionar o crescimento econômico já é discutido há muito. A abordagem
da complexidade econômica retomou esse debate e trouxe novos aspectos a serem
observados, como a relação da estrutura produtiva, o modelo de crescimento adotado e
sua influência sobre os níveis de pobreza e desigualdade de renda.
Dessa forma, com base na estrutura produtiva dos países da América Latina, serão
analisadas, nesta seção, as trajetórias de algumas variáveis que irão auxiliar no
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entendimento da atual complexidade econômica. Primeiramente, será analisada a
estrutura setorial dos países da América Latina, observando a composição do PIB do lado
da oferta. A posteriori, serão avaliados os dados da pauta de comércio internacional,
sobretudo das exportações. Será mostrada, também, a evolução do saldo comercial
(exportação menos importação) em porcentagem do PIB, bem como a exportação de bens
e serviços como participação do PIB.
Ademais, informações que mostram os níveis de investimento (doméstico e
estrangeiro) ajudam a compreender a definição da estrutura produtiva no longo prazo. A
Formação Bruta de Capital Fixo e Estoques será utilizada como uma proxy do
investimento doméstico. A respeito do investimento direto estrangeiro (IDE), alguns
dados da OCDE – Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico - e do
Banco Mundial irão auxiliar nessa análise.
Por último, buscar-se-á um olhar mais próximo das condições da Indústria. O
setor industrial será estudado por meio da participação do emprego na indústria, o
comportamento da indústria de alta e média tecnologia na América Latina e o valor
adicionado da Indústria ao PIB. Também será avaliada a evolução da taxa de desemprego
na economia como um todo.

2.1.1 A estrutura setorial da produção na América Latina
Para dar prosseguimento ao estudo da estrutura produtiva e econômica dos países
da América Latina, deve-se, antes de mais nada, analisar a estrutura setorial da economia
desses países, lançando mão das informações concernentes à sua produção por setor. O
intuito desta subseção é avaliar a estrutura setorial do Continente, bem como a sua
evolução desde 1995, por meio do banco de dados de mudanças estruturais29.
A evolução da estrutura setorial permite verificar como a composição do PIB dos
países da América Latina, pelo lado da oferta, se comportou nos últimos anos. Ao
descrever as participações setoriais como porcentagem do PIB, será possível verificar em
quais setores de produção um determinado país progrediu ou regrediu, quais setores

O banco de dados de mudanças estruturais apresenta dados sobre as participações setoriais no
PIB de 1950 a 2016, para 156 países com mais de um milhão de habitantes. O banco de dados de
mudança estrutural fornece participações setoriais como porcentagem do PIB em unidades
monetárias locais atuais. Os dados setoriais são apresentados para nove setores. Acesso em:
https://www.merit.unu.edu/themes/3-economic-development-innovation-governance-andinstitutions/structural-change-database-1950-2016/
29
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apresentam maior contribuição para o PIB e, de maneira especial, qual a contribuição do
setor manufatureiro industrial em cada país.
A tabela abaixo30 demonstra a estrutura setorial da produção no início, meio e fim
da série, com dados para os anos 1995, 2000, 2005 e 2011. Destaque-se que, para a
maioria dos países, os dados só estão disponíveis até o ano de 2011. Embora se trate de
um olhar panorâmico a respeito da estrutura produtiva, esses dados contribuem para
avaliar de maneira mais pormenorizada a composição setorial e a estrutura dessas
economias.
Os dados estão agregados em 9 (nove) principais setores produtivos, quais sejam:
Agricultura, Silvicultura e Pesca; Mineração; Manufatura (Indústria); Serviços de
utilidade

pública;

Construção;

Comércio,

restaurantes

e

hotéis;

Transporte,

armazenamento e comunicação; Finanças, seguros, imóveis e serviços comerciais e;
Serviços governamentais, serviços comunitários, sociais e pessoais. Os valores
representam as participações setoriais como porcentagem do PIB em unidades monetárias
locais atuais. Importante destacar que, conforme apontado no site, esta base de dados
inclui dados não padronizados de países sobre contas nacionais. Foram calculadas as
participações setoriais como porcentagem dos setores somados, e não como o total.
Tabela 1 – Estrutura setorial dos países da América Latina – 1995/2011

País
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Setor

1995

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

2000

2005

2011

Último ano
disponível*

6,9
2,4
22,2
2,5
6,7
20,5

1,8
3,2
21,0
3,0
6,0
19,7

3,8
6,6
26,0
1,9
5,5
16,1

11,8
3,8
22,9
1,2
6,4
16,7

11,8
3,8
22,9
1,2
6,4
16,7

9,5

10,8

10,1

8,9

8,9

4,9

5,2

4,9

6,3

6,3

24,4

25,3

18,4

22,1

22,1

Não foram encontrados dados para o Haiti.
*Na última coluna à direita, estão as informações do último ano disponível para cada país:
Argentina (2014), República Dominicana (2013), Equador (2014), El Salvador (2016), Guatemala
(2014), Honduras (2013), México (2012), Nicarágua (2015), Panamá (2012)), Paraguai (2012),
Uruguai (2016) e Venezuela (2012).
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Bolívia
Bolívia
Bolívia
Bolívia
Bolívia
Bolívia
Bolívia
Bolívia
Bolívia
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia
Colômbia

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

17,2
7,0
19,4
4,0
3,4
13,1

14,9
7,5
15,2
3,3
3,5
11,9

14,5
12,1
14,3
3,2
2,7
11,5

12,4
19,6
13,1
2,5
3,2
11,9

-

11,7

13,0

13,8

10,6

-

6,3

11,3

7,3

7,1

-

17,9

19,4

20,7

19,4

-

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

7,0
1,0
22,7
3,2
6,7
16,4

6,3
1,8
19,4
3,8
6,2
14,0

6,3
2,7
19,9
4,2
5,4
14,1

6,0
4,4
15,9
3,4
6,3
16,0

-

6,2

8,1

8,0

7,3

-

8,5

14,4

15,1

15,3

-

28,2

25,9

24,5

25,4

-

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

6,1
7,8
17,4
2,5
8,6
15,4

5,8
6,3
16,6
2,5
6,6
13,6

4,9
14,5
15,6
2,6
6,5
11,3

3,6
17,5
12,6
2,7
8,6
10,9

-

8,5

9,6

9,0

6,9

-

18,6

21,0

19,5

19,9

-

15,0

18,1

16,1

17,3

-

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

10,7
4,4
16,6
3,4
10,2
17,6

10,2
7,3
17,2
4,0
5,1
15,9

9,3
7,6
17,0
4,9
6,7
14,3

7,7
13,6
15,3
4,0
8,3
13,5

-

7,5

7,7

8,3

7,5

-

13,9

11,1

12,7

12,1

-

15,6

21,4

19,2

18,0

-
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Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Cuba
Rep.Domini
cana
Rep.Domini
cana
Rep.Domini
cana
Rep.Domini
cana
Rep.Domini
cana
Rep.Domini
cana
Rep.Domini
cana
Rep.Domini
cana
Rep.Domini
cana
Equador
Equador
Equador
Equador
Equador
Equador
Equador

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

14,0
0,1
22,4
3,0
4,8
20,1

9,6
0,2
25,7
2,6
4,1
19,5

8,9
0,2
21,6
2,7
4,5
19,5

6,4
0,2
17,0
2,4
5,4
17,0

-

8,8

8,5

9,7

9,8

-

7,4

8,4

10,7

14,2

-

19,3

21,4

22,1

27,7

-

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

7,1
0,6
36,2
1,8
4,2
21,7

8,4
1,6
17,7
1,6
6,9
14,3

5,6
1,6
9,5
1,5
6,8
14,1

-

4,2

10,9

10,4

-

2,5

7,8

6,3

-

21,9

30,7

44,2

-

Agricultura, Silvicultura e Pesca

9,9

7,0

7,2

5,8

5,9

Mineração

1,1

0,5

0,4

0,4

1,0

Manufatura

25,2

25,2

22,2

23,8

21,9

Serviços de utilidade pública

2,0

2,3

2,4

2,2

2,0

Construção

7,0

6,6

6,1

5,7

5,2

Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, comunitários,
sociais e pessoais

18,1

17,7

21,1

18,9

18,4

6,7

8,4

10,4

11,2

11,2

18,5

17,2

17,3

19,1

19,9

11,5

15,1

12,9

13,0

14,5

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação

24,3
2,4
24,6
0,3
2,8
13,0

8,8
3,0
12,7
0,6
2,8
9,2

5,7
5,5
8,4
0,7
4,2
7,8

5,6
7,7
7,6
0,7
6,0
7,2

9,1
11,7
14,5
1,2
11,6
13,1

8,5

5,1

6,1

4,0

6,8
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Equador
Equador

Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
El Salvador comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
El Salvador comerciais
Serviços governamentais, serviços
El Salvador comunitários, sociais e pessoais

17,6

5,2

8,9

8,2

14,9

6,4

6,2

9,2

9,3

16,9

14,0
0,5
22,3
1,3
4,6
21,0

10,0
0,4
23,6
1,7
4,5
19,9

10,2
0,4
22,2
1,8
4,4
20,4

12,0
0,3
19,5
2,2
4,1
20,9

10,6
0,3
19,9
2,0
3,4
21,6

7,7

8,7

9,5

8,2

7,9

7,4

8,6

9,0

9,4

9,7

21,1

22,5

22,1

23,4

24,7

13,1
1,2
19,7
2,8
4,9
20,5

11,5
2,9
19,3
2,1
4,1
22,6

11,0
2,3
19,3
2,4
4,1
24,5

6,4

8,1

7,6

18,7

17,0

16,2

12,7

12,4

12,6

Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala
Guatemala

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
Guatemala comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
Guatemala comerciais
Serviços governamentais, serviços
Guatemala comunitários, sociais e pessoais
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
Honduras
México
México
México
México
México
México
México

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

21,5
1,9
17,8
5,4
5,5
12,0

15,2
0,5
21,7
2,7
6,2
15,6

13,1
0,7
20,1
1,5
5,4
17,3

14,5
1,0
17,5
1,5
6,2
17,1

12,4
1,0
17,5
1,1
6,2
17,7

4,7

8,1

7,5

6,3

6,7

14,8

14,4

15,9

16,1

16,9

16,2

15,7

18,6

19,9

20,6

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação

21,1
5,7
19,5
0,7
2,8
27,8

20,2
5,2
17,8
0,9
4,2
30,5

18,0
5,9
17,8
1,1
5,2
28,6

13,4
5,1
21,2
1,3
6,3
29,5

13,2
5,0
21,4
1,3
6,3
29,5

9,2

6,6

6,3

5,6

5,5
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México
México
Nicarágua
Nicarágua
Nicarágua
Nicarágua
Nicarágua
Nicarágua
Nicarágua
Nicarágua
Nicarágua
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Panamá
Paraguai
Paraguai
Paraguai
Paraguai
Paraguai
Paraguai
Paraguai
Paraguai
Paraguai
Peru
Peru
Peru
Peru
Peru
Peru
Peru

Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

6,8

7,3

8,3

8,3

8,4

6,4

7,4

8,8

9,3

9,4

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

22,8
0,7
18,2
2,0
5,8
17,5

20,1
0,8
16,4
3,2
6,8
15,8

18,2
1,2
17,7
3,0
6,2
14,9

20,9
3,4
15,4
2,4
4,4
16,1

29,8
4,1
23,3
4,4
10,7

6,4

5,3

5,9

5,8

9,5

11,2

15,0

14,8

16,3

15,4

16,6

18,1

15,2

18,1

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

7,8
0,2
8,9
3,6
4,6
21,2

7,2
0,7
10,0
3,1
5,3
17,1

7,2
1,1
7,7
3,6
4,9
18,3

3,7
1,4
7,1
3,0
10,8
29,1

3,5
1,8
7,0
2,5
12,7
30,6

14,4

14,1

17,2

16,5

15,4

22,7

28,4

29,0

23,4

22,3

16,6

14,1

11,0

5,0

4,2

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

22,8
0,1
18,0
2,0
5,6
22,9

18,5
0,1
17,2
2,5
5,0
19,9

19,6
0,1
12,9
17,5
4,3
19,2

22,3
0,1
12,2
9,6
7,5
17,9

18,1
0,2
12,2
10,2
7,8
16,8

5,6

7,6

7,1

6,0

6,5

8,1

9,0

5,5

8,0

8,9

14,8

20,2

13,9

16,4

19,4

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação

9,1
5,2
17,3
2,1
7,4
21,0

8,8
5,9
16,3
2,6
6,1
20,0

7,4
10,0
16,9
2,3
6,1
18,4

7,0
12,9
14,6
1,9
7,8
18,7

-

8,5

9,2

8,7

9,7

-
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Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

Peru
Peru
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai

Agricultura, Silvicultura e Pesca
Mineração
Manufatura
Serviços de utilidade pública
Construção
Comércio, restaurantes e hotéis
Transporte, armazenamento e
comunicação
Finanças, seguros, imóveis e serviços
comerciais
Serviços governamentais, serviços
comunitários, sociais e pessoais

11,2

12,1

11,8

11,8

-

18,2

19,0

18,3

15,5

-

8,4
0,2
19,1
3,6
5,1
14,8

6,4
0,2
13,4
3,2
6,8
14,3

9,8
0,3
16,6
3,5
6,2
14,3

9,8
0,5
14,2
2,1
8,5
15,3

6,6
0,5
14,0
2,9
10,4
14,3

7,1

9,1

9,3

7,5

5,7

22,8

25,8

21,4

21,6

23,7

19,0

20,7

18,6

20,5

22,0

Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela

Agricultura, Silvicultura e Pesca
5,4
4,4
4,2
5,9
5,9
Mineração
14,9 20,3
34,1
29,6
29,6
Manufatura
25,6 20,9
17,0
14,2
14,2
Serviços de utilidade pública
3,0
2,4
1,5
0,5
0,5
Construção
8,1
8,7
7,3
8,9
8,9
Comércio, restaurantes e hotéis
12,2 10,3
11,7
16,2
16,2
Transporte, armazenamento e
Venezuela comunicação
6,4
7,5
6,1
5,9
5,9
Finanças, seguros, imóveis e serviços
Venezuela comerciais
8,6
6,3
3,7
4,0
4,0
Serviços governamentais, serviços
Venezuela comunitários, sociais e pessoais
15,9 19,1
14,6
15,0
15,0
Fonte: Elaboração própria a partir da base de dados de mudança estrutural, disponível em
https://www.merit.unu.edu/themes/3-economic-development-innovation-governance-andinstitutions/structural-change-database-1950-2016/

Ao analisar a tabela, nota-se que os países possuem características próprias em
termos de produção setorial. Na maioria dos países, houve redução da participação do
setor agrícola no PIB no período analisado. No que concerne ao setor manufatureiro,
verifica-se que a indústria exerce papel relevante em boa parte dos países, porém, também
se depara com a queda de sua participação no PIB.
Por outro lado, o setor do comércio e serviços apresenta tendência de elevação ao
longo do período. Em países como Bolívia, Chile, Colômbia, México e Venezuela, o setor
de mineração é bastante representativo. No Uruguai, destaque para o setor de Finanças,
seguros, imóveis e serviços comerciais. O Brasil, por sua vez, possui o setor
manufatureiro como um importante colaborador para o PIB. Mesmo com a redução da
participação do setor industrial, a indústria ainda permanece como um dos maiores setores
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produtivos do país. Enfim, a tabela mostra um retrato da composição setorial da América
Latina no período recente e permite inferir que a redução da participação do setor
industrial e agrícola veio acompanhada pelo aumento da relevância do setor de serviços
na maioria dos países do Continente.

2.1.2 A pauta do comércio internacional dos países da América Latina.
O Atlas da Complexidade Econômica enriqueceu o debate sobre como visualizar
os dados de comércio internacional. De uma maneira bem lúdica, é possível verificar a
evolução dos principais produtos exportados por cada país por meio de gráficos.
Agregados por grandes setores, os gráficos podem mostrar o que, quando e quanto
foi exportado por aquele país ao longo dos anos. A série se inicia em 1995 e vai até 2018.
É possível também verificar qual a parcela do mercado mundial que o país ocupa com as
suas exportações. Por exemplo, em 1995, a participação do Brasil no mercado mundial
no setor agrícola era de aproximadamente 2,5%. Já em 2018, essa participação subiu para
4,5%, conforme gráfico abaixo:
Gráfico 1 – Participação das exportações do Brasil no mercado mundial

Fonte: Elaboração própria a partir do Atlas da Complexidade Econômica

Adiante, serão expostos alguns gráficos de países da América Latina que mostram
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como evoluiu o montante e a diversificação das exportações. A pauta de comércio
internacional mostra o que os países têm produzido e exportado nas últimas décadas31. A
começar pelo Brasil (que é o país de maior relevância no continente), nota-se que os
produtos agrícolas, juntamente a minérios, combustíveis e metais são aqueles de maior
peso nas exportações, enquanto que produtos de valor agregado superior (veículos de
transporte, maquinários e instrumentos, e serviços) possuem menor relevância.
Gráfico 2 – O que o Brasil exportou entre 1995 e 2018

Fonte: Elaboração própria a partir do Atlas da Complexidade Econômica.

Bem similar é a situação da Argentina, outro importante país para a região e com
renda média alta. Percebe-se, pelo gráfico abaixo, que a Argentina também vem se

31

Segue abaixo a legenda para os próximos gráficos:
Agricultura
Serviços
Outros
Maquinário e Instrumentos
Eletrônicos
Veículos de transporte
Minerais
Metais
Têxteis, vestuário, calçado e mobiliário
Pedra, vidro e cerâmica
Químicos e plásticos
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especializando na exportação de produtos agrícolas, porém em um volume inferior ao do
Brasil, conforme se observa pelos valores da exportação bruta anual, no eixo vertical. Boa
parte de sua pauta exportadora está focada em vegetais, animais, madeira e papel, seguida
por minérios, e produtos químicos e plásticos. Conforme apontado pelo Atlas, a economia
da Argentina tem se tornado menos complexa na última década, perdendo várias posições
no ranking de complexidade econômica 32.
Gráfico 3 – O que a Argentina exportou entre 1995 e 2018

Fonte: Elaboração própria a partir do Atlas da Complexidade Econômica.

É importante considerar a situação de um país que se depara com menor ECI como
o Chile. O Chile possui uma característica bem singular. Embora seja um país
industrializado e de renda alta, ele apresenta baixos índices de complexidade econômica.
Na verdade, a sua série de ECI é uma das menores de todos os outros países do
Continente, com valores negativos para quase todos os anos, desde 1995. A economia do
Chile é voltada principalmente para exploração de minérios (cobre), e na agricultura
destacam-se a pesca e frutas.

Os gráficos dos demais países da América Latina que não constam neste Capítulo estão no Anexo
do presente trabalho.
32
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Gráfico 4 – O que o Chile exportou entre 1995 e 2018

Fonte: Elaboração própria a partir do Atlas da Complexidade Econômica.

Já no tocante à pauta de exportação de um país de renda baixa como a Bolívia,
nota-se uma especialização em produtos de menor valor agregado. O gráfico abaixo exibe
uma baixa diversificação da pauta de exportação na Bolívia, com ênfase em setores menos
complexos. Ademais, por ser uma economia menor, o montante e o valores exportados
também são inferiores aqueles comparados com os países mencionados anteriormente.
Gráfico 5 – O que a Bolívia exportou entre 1995 e 2018

Fonte: Elaboração própria a partir do Atlas da Complexidade Econômica.
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Note que Brasil, Argentina e Chile são os países de maior renda per capita da
América Latina, juntamente com o Uruguai. Não obstante, em comparação com outros
países desenvolvidos - como Japão, Alemanha ou EUA - esses países da América Latina
ainda estão bem aquém em relação à complexidade do tecido produtivo. Atualmente,
Japão e Suíça são os dois países que apresentam o maior ECI no ranking composto por
133 países. Seguidos por Alemanha, Coréia do Sul e Singapura, nota-se um significativo
distanciamento em relação aos países do Continente latino americano.
A título de curiosidade, a pauta de exportação da China, a segunda maior
economia do mundo, é marcada por uma intensa diversificação produtiva. De acordo com
informações do Atlas da Complexidade Econômica, a China é atualmente o 16º país mais
complexo no ranking do Índice de Complexidade Econômica. Em comparação com a
década anterior, a economia da China tornou-se mais complexa, melhorando 10 posições
no ranking do ECI. A crescente complexidade da China foi impulsionada pela
diversificação de suas exportações.
Gráfico 6 – O que a China exportou entre 1995 e 2018

Fonte: Elaboração própria a partir do Atlas da Complexidade Econômica.

O Japão, por sua vez, é o país mais complexo no ranking do Índice de
Complexidade Econômica. Conforme apontado no Atlas, em relação à última década, a
posição do Japão no ranking permaneceu inalterada, sempre em primeiro lugar. A
complexidade estagnada do Japão ocorreu junto com a diversificação decrescente de suas
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exportações. O país é mais complexo do que o esperado para seu nível de renda. Como
resultado, sua economia deverá crescer lentamente.
Gráfico 7 – O que o Japão exportou entre 1995 e 2018

Fonte: Elaboração própria a partir do Atlas da Complexidade Econômica.

Ao retomar os aspectos da pauta exportadora dos países da América Latina, é
importante salientar que a estrutura de comércio internacional desses países não apresenta
uma tendência de mudança. A trajetória vista nos gráficos mostra que, a grande maioria,
segue como países “primário-exportadores”, que focalizam suas exportações em bens
primários, de baixo valor agregado, dependendo da demanda mundial e dos preços das
commodities, e importando produtos mais complexos.
Por outro lado, é inegável que houve avanço na pauta exportadora de alguns
países. O volume das exportações, bem como a diversificação da pauta mostra que a
América Latina vem tentando superar suas deficiências e ocupar maior espaço no
mercado internacional. A fim de se evitar qualquer tipo de viés na análise, no Apêndice
do presente trabalho, encontram-se os gráficos de todos os demais países da América
Latina. É possível conferir como todos os países do Continente têm evoluído com sua
pauta exportadora. A próxima subseção tratará sobre os aspectos das exportações desses
países nos últimos anos.

2.1.3 As exportações da América Latina
Conforme já apontado, a pauta de comércio internacional no Continente evoluiu
nos últimos anos, no entanto, não apresentou grandes saltos. Nesta subseção, será
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analisada a trajetória das exportações de bens e serviços como porcentagem do PIB de
alguns países da América Latina.
Os dados mostram que, para alguns países, a participação das exportações é
essencial para a composição do Produto Interno Bruto. Este componente da função de
demanda33 pode contribuir sobremaneira para o crescimento econômico de algumas
nações, ao passo que, a depender da situação conjuntural, o crescimento econômico pode
até mesmo ser puxado e sustentado pelas exportações. No entanto, ao adotar esse modelo
de crescimento econômico, corre-se o risco da instabilidade da renda internacional, ou
seja, da variação da renda dos países que importam os produtos produzidos. Esses países
ficam vulneráveis a quaisquer choques externos.
A dependência de poupança externa para o crescimento econômico de um país
pode tornar essa economia bastante frágil, uma vez que diversos fatores podem afetar
abruptamente a demanda externa por bens produzidos internamente, a depender da
essencialidade desse bem. Se um país exporta produtos com baixa elasticidade preço da
demanda – como commodities agrícolas, por exemplo- significa que para um aumento na
quantidade demandada daquele bem, é necessário que haja uma queda considerável no
preço do produto no mercado mundial. Ademais, quando o produto exportado possui uma
baixa elasticidade renda da demanda – ainda exemplificando com produtos agrícolas – é
necessário que haja um aumento expressivo na renda internacional dos países
importadores para que também aumente a quantidade demandada daquele bem, caso se
trate de um bem normal.34
Na subseção anterior, foi visto como a pauta exportadora dos países da América
Latina não é tão diversificada. Geralmente, focada em produtos de menor valor agregado,
e de menor elasticidade. Tudo isso contribuiu para fragilizar a situação econômica de
alguns deles. Uma desaceleração do preço das commodities no mercado internacional,
por exemplo, pode causar estagnação ou até mesmo uma profunda queda no PIB desses
países exportadores. Caso o país não possua uma estrutura produtiva capaz de garantir a

Em macroeconomia, a função de demanda - ou até mesmo do próprio PIB - de forma geral, é dada
por Y = C + I + G + X – M, onde:
Y = PIB; C= Consumo das famílias; I= Investimento; G = Gasto do governo; X = Exportação e M =
Importação.
34 Na microeconomia, o conceito de “bem normal” se refere ao produto que, quando a renda
aumenta, a quantidade demandada por aquele bem também aumenta. O contrário é definido como
“bem inferior”, pois quando a renda aumenta, a quantidade demanda pelo bem diminuiu.
33
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manutenção do crescimento econômico de longo prazo, ele sempre estará suscetível as
essas instabilidades.
Importante destacar que um modelo de crescimento puxado pelas exportações não
é um problema em si, pelo contrário, pode ser funcional. Há vários exemplos disso. A
questão que se coloca é o que exportar, quais tipos de bens e serviços estão sendo
exportados. Um modelo de crescimento sustentado por exportações de bens complexos,
sem dúvida, será bem sucedido, uma vez que esses produtos (ubíquos e diversificados)
são de maior valor agregado e mais inelásticos. No entanto, a exportação de produtos
mais simples, com demanda mais elástica, com vários outros substitutos no mercado,
pode ser sim sinal de fragilidade em uma economia ou para o crescimento sustentável de
longo prazo.
A Tabela 2 mostra a evolução das exportações de bens e serviços como
porcentagem do PIB dos países da América Latina 35. Note que alguns países como
Uruguai, Peru e México possuem uma participação maior das exportações no PIB como
um todo, por outro lado, Argentina e Brasil já contam com uma menor porcentagem das
exportações na composição do PIB. Isso significa que esses últimos países utilizam de
outros componentes da função de demanda para influenciarem o PIB, por exemplo, o
consumo doméstico das famílias (mercado interno), o nível dos investimentos e até
mesmo gastos públicos (gastos do governo).
É importante ainda destacar que esses números precisam ser analisados de
maneira conjunta com a pauta de exportação de cada país. Um país pode ter uma alta
participação das exportações no PIB, por exportar produtos de alto valor.

Conforme definição considerada pelo Banco Mundial nessa variável, as exportações de bens e
serviços representam o valor de todos os bens e outros serviços de mercado fornecidos para o resto
do mundo. Eles incluem o valor da mercadoria, frete, seguro, transporte, viagem, royalties, taxas de
licença e outros serviços, como comunicação, construção, financeiro, informações, negócios,
serviços pessoais e governamentais. Eles excluem a remuneração dos empregados e rendimentos
de investimentos (anteriormente chamados de serviços de fatores) e pagamentos de transferência.
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Tabela 2 – Exportações de bens e serviços (% PIB)
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
Cuba
República Dominicana
Equador
El Salvador
Haiti
Guatemala
Panamá
México
Nicarágua
Peru
Paraguai
Honduras
Uruguai
Venezuela

1995
9,68
22,55
7,53
28,63
14,53
38,13
13,40
35,23
21,29
21,55
9,13
19,26
66,85
24,15
16,10
12,60
61,78
48,44
19,00
26,23

2005
23,25
35,55
15,24
40,16
16,97
43,46
21,02
28,33
27,62
25,27
8,72
25,45
64,50
26,23
24,38
26,85
47,59
59,01
30,40
39,66

2015
10,71
30,87
12,90
29,38
15,65
30,00
17,15
23,76
21,26
29,49
11,76
19,83
47,68
34,52
40,08
21,29
34,77
45,17
22,48
..

2019
17,44
24,97
14,11
28,02
15,85
33,85
..
23,07
23,05
29,68
11,07
17,65
40,74
38,83
45,04
23,90
36,20
39,92
27,75
..

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/worlddevelopment-indicators)

Ademais, o saldo do comércio internacional como participação do PIB também é
uma variável relevante para analisar a estrutura produtiva dos países. Conforme a
definição assumida pelo Banco Mundial, essa variável de saldo comercial representa a
soma das exportações menos as importações de bens e serviços, medida como uma
parcela do Produto Interno Bruto.
Caso um país exporte muitos bens e serviços, no entanto importe um montante e
valor superior ao que exporta, ele terá um déficit comercial. Uma balança comercial
deficitária pode prejudicar o Balanço de Pagamentos, caso não tenham outras
contrapartidas.
Mais uma vez, a questão da complexidade econômica se coloca. Os países que
possuem uma estrutura produtiva capaz de produzir e exportar bens e produtos mais
complexos, possuem maior facilidade de ter saldos comerciais positivos, uma vez que o
valor agregado das exportações tendem a ser elevados. Observa-se na tabela abaixo a
trajetória do saldo comercial dos países da América Latina a partir de 1995:
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Tabela 3 – Saldo Comercial (Ex – Im) % PIB
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Cuba
República Dominicana
Equador
El Salvador
Guatemala
Panamá
Costa Rica
Haiti
México
Nicarágua
Peru
Paraguai
Honduras
Uruguai
Venezuela

1995
19,77
49,74
16,98
54,97
35,50
29,31
73,90
45,91
59,36
44,69
146,91
79,77
37,85
46,32
44,04
30,93
118,06
102,45
38,10
47,34

2005
40,55
67,64
27,09
71,62
37,42
39,36
61,65
56,10
69,72
67,10
135,69
89,22
32,13
53,94
71,65
47,36
85,02
136,49
58,88
60,13

2015
22,49
67,93
26,95
58,97
38,36
31,61
52,17
45,24
76,56
49,89
99,94
60,75
41,99
71,09
98,19
45,16
66,94
107,26
45,33
..

2019
32,63
56,40
28,46
56,87
37,52
..
51,01
46,08
75,98
45,60
84,16
65,12
47,35
77,92
94,57
46,79
71,36
98,03
49,61
..

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/worlddevelopment-indicators)

2.1.4 Evolução do Investimento na América Latina
Uma das mais relevantes variáveis na composição do PIB de qualquer país é o
Investimento. As taxas de investimento público e privado podem contribuir sobremaneira
para o avanço econômico. Países que investem pouco, geralmente crescem pouco. E o
melhoramento da estrutura produtiva depende de investimentos contínuos.
Em economia, geralmente, o conceito de investimento está ligado à capacidade de
aplicar capital com o intuito de um retorno futuro. É o somatório da Formação Bruta de
Capital Fixo e da variação de estoques. Essa variável é tratada como uma proxy do
investimento doméstico, que considera investimentos públicos e privados.
Os países podem ainda receber investimentos por parte de outros países. No que
se refere aos dados de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), pode-se constatar que os
países da América Latina, ao longo das últimas décadas, em sua maioria, assistiram a uma
redução de IDE em suas economias, principalmente a partir de 2015. Lançando mão de
57

informações da base de dados do Banco Mundial, foi possível analisar a trajetória dos
investimentos estrangeiros36 realizados nos países da região, conforme mostra a Tabela
abaixo. Países como Chile, Costa Rica, Honduras, Nicarágua e Panamá apresentam uma
parcela maior de IDE em relação aos demais.
Tabela 4 – Investimento Direto Estrangeiro (% PIB)
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Costa Rica
Cuba
República
Dominicana
Equador
Guatemala
Haiti
Honduras
México
Nicarágua
Paraguai
Peru
Colômbia
El Salvador
Panamá
Uruguai
Venezuela

1995
2,17
5,85
0,63
4,03
2,91
..

2000
3,67
8,77
5,03
6,24
4,82
..

2,51
1,85
0,51
0,26
0,94
2,65
2,15
1,04
4,80
1,05
0,43
2,94
0,81
1,29

2005
2,65
-2,50
1,73
6,07
7,63
..

4,07
-0,13
-4,09
0,19
4,87
2,60
5,22
1,22
1,56
2,44
1,47
6,73
1,15
4,01

2010
2,68
3,17
3,73
7,33
5,06
..

3,13
1,19
2,02
0,37
6,16
2,97
3,81
0,07
3,39
7,03
3,48
6,74
4,76
1,68

2015
1,98
1,68
3,59
8,56
5,24
..

3,38
0,24
2,71
1,53
3,83
2,88
5,59
2,04
5,73
2,24
-0,61
8,66
5,44
0,40 ..

2019
1,50
-0,53
3,68
4,51
3,92
..

3,13
1,33
1,94
0,71
6,28
3,05
7,58
1,33
4,38
3,99
2,11
9,46
5,02

3,18
0,89
1,52
0,52
3,81
2,32
3,99
1,57
3,89
4,43
2,59
8,82
2,13
..

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/worlddevelopment-indicators)

É importante destacar que a composição do IDE, juntamente com investimento
doméstico, ajuda a definir a estrutura produtiva no longo prazo. No entanto, a estrutura
de investimento é bem difícil de ser mapeada. Dessa forma, a análise dos dados se dará

De acordo com o Banco Mundial, o investimento estrangeiro direto é a entrada líquida de
investimento para adquirir uma participação administrativa duradoura (10% ou mais das ações
com direito a voto) em uma empresa que opera em uma economia diferente da do investidor. É a
soma do capital próprio, reinvestimento de lucros, outro capital de longo prazo e capital de curto
prazo, conforme mostrado no balanço de pagamentos. Esta série mostra entradas líquidas
(entradas de novos investimentos menos desinvestimento) na economia declarante de investidores
estrangeiros e é dividido pelo PIB.
36
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de maneira separada, uma vez que a Formação Bruta de Capital Fixo será tratada como
uma proxy do investimento doméstico.
A tabela abaixo revela como se comportou essa variável, em porcentagem do PIB,
ao longo dos anos na América Latina 37. Nota-se que a maioria dos países possui uma
trajetória semelhante. Destaque para o Panamá, que apresenta uma elevada Formação
Bruta de Capital Fixo como porcentagem do PIB, se destoando dos demais, ao passo que
Cuba apresenta a menor porcentagem. A partir de 2014, nota-se, no Brasil, uma queda de
investimentos domésticos.
Tabela 5 – Investimento Doméstico (FBKF % PIB)
Argentina
Brasil
Bolívia
Chile
Colômbia
Cuba
República
Dominicana
El Salvador
Equador
Costa Rica
Haiti
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguai
Peru
Uruguai
Venezuela

1995
18,50
17,29
15,24
27,67
25,80
7,01

2005
18,89
17,20
14,25
21,84
21,66
10,77

2015
17,07
17,41
20,28
23,79
23,77
9,39 ..

2019
14,58
15,40
19,88
22,99
21,51

20,05
20,94
19,82
19,54
26,09
15,06
28,93
20,97
18,93
38,04
22,02
24,74
15,41
17,53

24,77
18,60
21,64
18,96
9,79
20,05
27,62
21,64
25,89
27,75
20,90
17,28
17,70
23,00 ..

23,44
16,02
26,87
18,85
14,19
14,83
25,12
23,31
33,48
42,76
21,88
24,31
19,71

26,00
16,88
25,91
16,19
16,47
14,31
22,73
21,09
17,66
40,42
21,70
21,04
14,64
..

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/world-

Conforme definição adotada pelo Banco Mundial, a Formação Bruta de Capital (anteriormente
investimento interno bruto) consiste em despesas com adições aos ativos fixos da economia mais
variações líquidas no nível de existências. Os ativos fixos incluem melhorias de terreno (cercas,
valas, drenos e assim por diante); aquisição de plantas, maquinários e equipamentos; e a
construção de estradas, ferrovias e semelhantes, incluindo escolas, escritórios, hospitais,
residências particulares e edifícios comerciais e industriais. Os estoques são estoques de bens
mantidos por empresas para atender a flutuações temporárias ou inesperadas na produção ou
vendas e "trabalho em andamento". De acordo com o SCN de 1993, as aquisições líquidas de objetos
de valor também são consideradas formação de capital.
37
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Deve-se ressaltar, por oportuno, que em termos de crescimento econômico, é de
suma importância propiciar uma composição de investimento que possa sustentar uma
estrutura produtiva robusta. É através de elevadas taxas de investimentos em setores
estratégicos, de maior produtividade e de teor tecnológico que uma economia se torna
mais complexa.
Um dos entraves ao desenvolvimento dos países da América Latina é que a
maioria se utiliza de um modelo de crescimento baseado na exportação de produtos
primários, com uma pauta exportadora mais restrita e uma tímida inserção internacional.
Verifica-se, pelos dados expostos até o presente, que a pauta de comércio exterior, bem
como o saldo comercial possuem espaço para ampliação. O aumento da complexidade
econômica desses países poderia contribuir sobremaneira nesse processo. Para tal, devese perseguir uma diversificação da estrutura produtiva, para que ela se torne mais pujante,
e contribua no processo de geração de emprego e renda. Ademais, a elevação do
componente Investimento na função de demanda, torna-se essencial.

2.1.5 O comportamento do setor industrial na América Latina: a
evolução da Indústria nos últimos anos
No Capítulo 1, foi tratado sobre como a Indústria possui um papel preponderante
para o crescimento de uma economia. O setor industrial contribui para o processo de
mudança estrutural, formalização do emprego, garantia de direitos previdenciários e tem
um efeito encadeamento positivo (pra frente e pra trás) sobre outros setores, demandando
e ofertando produtos. Boa parte dos teóricos do desenvolvimento acredita que a busca
pelo crescimento passa pelo avanço do setor industrial.
Nesse sentido, serão analisadas algumas características da indústria na América
Latina nesta subseção, a começar pelo valor adicionado da indústria como porcentagem
do PIB. A tabela 6 abaixo mostra como o setor manufatureiro contribui para agregar valor
à cadeia de produção de bens e serviços.
Consoante definição do Banco Mundial, o valor agregado é o produto líquido de
um setor após somar todos os produtos e subtrair os insumos intermediários. É calculado
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sem fazer deduções para depreciação de ativos fabricados ou esgotamento e degradação
de recursos naturais. Note que Argentina e México se destacam, mas com exceção do
México, todos os demais países apresentam uma tendência de queda do valor adicionado
pela indústria ao longo dos anos, principalmente a partir de 2005.
Tabela 6 – Valor Adicionado pela Indústria (% PIB)
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Cuba
República
Dominicana
Equador
El Salvador
Haiti
Guatemala
Panamá
Costa Rica
México
Nicarágua
Peru
Paraguai
Honduras
Uruguai
Venezuela

1995
17,25
16,73
14,54
19,35
14,76
11,45

2005
18,34
11,63
14,74
14,29
15,99
13,89

2015
14,18
10,19
10,52
11,66
12,40
14,91 ..

2019
13,00
10,49
10,14
10,14
10,92

21,71
22,16
19,16
19,19
14,11
14,22
19,01
19,15
13,94
15,33
14,55
19,86
19,69
13,79

18,38
14,13
16,63
15,92
19,00
8,26
16,87
15,73
13,57
16,55
17,96
19,08
14,85
15,08 ..

14,70
14,42
16,39
16,99
14,33
6,39
11,61
17,16
14,20
13,79
19,42
17,54
13,24

13,76
14,67
15,51
16,92
13,80
5,71
11,89
17,33
13,56
13,00
18,78
16,35
10,44
..

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Mundial (https://databank.worldbank.org/source/worlddevelopment-indicators)

Outro aspecto relevante é avaliar qual o tipo de indústria prevalece nesses países,
bem como a participação da indústria de média e alta tecnologia. Esse tipo de indústria é
aquele que mais contribui para o aumento da complexidade econômica dos países, uma
vez que quanto mais avançado for o setor, maior a possibilidade de produzir produtos
mais tecnológicos (ubíquos e diversos). A tabela 7 revela qual a proporção do valor
agregado da indústria de média e alta tecnologia no valor agregado total da manufatura.
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Tabela 7: Indústria de média e alta tecnologia (% valor agregado de
manufatura)
1995
27,20
4,22
51,02
21,98
24,92
16,22

Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Cuba
República
Dominicana
Equador
El Salvador
Haiti
México
Guatemala
Panamá
Costa Rica
Nicarágua
Peru
Paraguai
Honduras
Uruguai
Venezuela
Fonte:

Elaboração

..

2005
25,86
5,05
33,59
16,11
20,92
16,22
..

8,13
7,17
5,01
39,08
22,93
10,82
17,83
..

própria

..
8,52
19,13
5,26
39,84
22,40
8,32
16,71

..
16,72
10,98
7,19
15,54
23,21
a

2015
25,66
9,71
35,46
14,06
22,54
16,22
..
12,21
19,13
5,26
39,69
22,40
8,01
17,31
..

13,62
11,12
7,16
11,36
34,28

partir

de

2018
27,42
9,71
35,02
18,70
23,27
16,22

14,40
19,13
5,26
42,56
22,40
6,21
15,56
..

14,70
21,83
7,16
18,48
34,28

15,73
21,83
7,16
18,48
34,28

dados

do

Banco

Mundial

(https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators)

Brasil e México são aqueles que apresentam maior contribuição da indústria de
média e alta tecnologia para o valor total adicionado da manufatura. O Chile se deparou
com uma queda acentuada a partir de 2004 e não recuperou os níveis anteriores. Destaque
para o Paraguai que a partir de 2005 elevou essa participação38.
Dado que o setor industrial já foi um daqueles que mais empregava, é relevante
também analisar como tem sido a trajetória da participação do emprego na indústria.
Conforme adotado pelo Banco Mundial, o conceito de emprego é definido como a pessoa
em idade produtiva que exerceu qualquer atividade de produção de bens ou prestação de
serviços remunerada ou com fins lucrativos, seja no trabalho durante o período de

Essa tabela mostra a proporção do valor agregado da indústria de média e alta tecnologia no
valor agregado total da manufatura.
38
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referência ou não por motivo de ausência temporária de emprego ou regime de horário de
trabalho, tudo isso exercido no setor industrial.
A tabela abaixo revela esse movimento. A maioria dos países manteve uma certa
estabilidade dessa participação, entre 20 e 30% de participação do setor industrial no
emprego total, mas com tendência de queda 39. A Bolívia apresentou um certo crescimento
do emprego na indústria, ao passo que o Haiti, devido às suas características estruturais
de pobreza e subdesenvolvimento, sempre teve uma baixa participação do emprego na
indústria.
Tabela 8: Emprego na indústria (% do emprego total)
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Cuba
República Dominicana
Equador
El Salvador
Haiti
Guatemala
Panamá
Costa Rica
México
Nicarágua
Peru
Paraguai
Honduras
Uruguai
Venezuela
Fonte:

Elaboração

própria

1995
27,09
18,99
22,77
26,06
19,65
22,9
26,21
22,43
25,06
6,96
23,19
18,07
24,06
24,82
17,54
15,38
17,59
24,26
23,74
23,56
a

partir

2005
23,26
19,39
21,96
22,95
18,92
18,15
22,58
17,6
22,22
6,83
21,4
17,18
21,63
26,09
19,68
14,07
15,78
23,52
21,14
20,65
de

2015
23,66
22,53
22,17
23,28
19,83
17,1
18,37
19,66
22,18
7,18
18,9
18,72
19,15
25,16
17,7
16,57
19,74
21,81
20,46
19,83
dados

2019
21,84
19,41
19,99
22,25
20,12
17,11
18,82
17,21
22,51
6,66
18,73
17,72
18,8
25,55
16,24
15,2
18,14
21,39
18,83
15,34
do

Banco

Mundial

(https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators)

Para finalizar, a título de curiosidade, será avaliado como se comportou a taxa de
desemprego na economia como um todo na América Latina. O desemprego refere-se à

A redução da participação do emprego na indústria veio acompanhada do aumento do emprego
no setor terciário. O setor de serviços vem gradativamente aumentando a sua participação na
economia como um todo, é a chamada “servicização” da economia.
39
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parcela da força de trabalho que está sem trabalho, mas disponível para trabalhar e/ou
procurando emprego. As definições de força de trabalho e do desemprego diferem de país
para país. De acordo com os dados do Banco Mundial, a taxa de desemprego na América
Latina oscila bastante, dependendo de cada país e da conjuntura.

Tabela 9: Taxa de Desemprego na América Latina
Argentina
Bolívia
Brasil
Colômbia
Chile
Costa Rica
Cuba
Guatemala
República Dominicana
El Salvador
Equador
Haiti
Honduras
México
Nicarágua
Paraguai
Peru
Panamá
Uruguai
Venezuela
Fonte:

Elaboração

própria

1995
18,8
3,69
6,42
8,72
4,7
5,18
8,27

7,65
6,7
3,24
7,1
3,4
14,01
10,02
10,24
a

partir

2005
11,51
5,45
9,57
11,06
9,34
6,57
1,95
6,59
7,22
3,78
4,91
3,56
5,37
4,82
4,88
10,33
12,01
10,66
de

2015

2019
9,84
3,82
11,93
9,96
7,29
11,49

3,11
8,43
8,3
6,51
9
2,4
2,51
7,61
4
3,62

2,19
6,36
4,17
3,81

6,15
4,31
4,7
4,56
3,27
3
7,49
dados

5,7
3,48
6,59
3,38
4,74
8,88
do

Banco

Mundial

(https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators)

O Brasil apresentou uma elevação constante do desemprego a partir de 2014.
Embora seja uma informação que varia de maneira conjuntural, merece destaque o
comportamento da taxa de desemprego no Uruguai, Argentina e Colômbia, que
apresentavam taxas mais elevadas na metade dos anos 90, e começaram a reduzir a partir
do início dos anos 2000.
A próxima subseção abordará os aspectos mais sociais da América Latina, bem
como sua ligação com a estrutura produtiva estudada até então. Será visto como a
complexidade econômica desses países se comportou ao longo dos anos.
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2.2 Pobreza, Desigualdades e Políticas Sociais na América Latina em
período recente.
A América Latina é a região que apresenta os maiores níveis de desigualdades no
mundo. Esse vergonhoso e preocupante título levou vários estudiosos a se debruçar sobre
as possíveis causas que originaram essas desigualdades, bem como os fatores que
contribuem para que o continente ainda permaneça em condições tão desfavoráveis
quando comparado a outros países emergentes. Conforme apontado por Torche (2014),
essa situação não é recente e desde o final dos anos 60 a região tem apresentado diversas
disparidades socioeconômicas.
Os desafios não são triviais. Existem diversas mudanças estruturais que precisam
ser pensadas e implementadas. No que se refere às políticas de saúde, educação, mercado
de trabalho, a população latino-americana ainda se depara com vários gargalos. A
situação é bem heterogênea entre os países. Alguns são mais avançados em determinadas
políticas (como Brasil, que possui um sistema universal de saúde, e Cuba com um sistema
educacional bastante estruturado), outros ainda estão bem mais atrasados (Haiti e
Venezuela, por exemplo, apresentam altas taxas de analfabetismo e pobreza extrema).
De modo geral, porém, não há como negar os vários avanços que foram
alcançados nas últimas décadas, principalmente na área de saúde e educação. Diferentes
políticas têm sido adotadas visando à mitigação dos problemas de expansão do ensino e
melhorias da qualidade da educação, o que implica, diretamente na melhoria da
qualificação da mão de obra, tão necessária para aumentar a produtividade da economia.
Do mesmo modo, a região tem dado passos em direção à expansão da universalização da
saúde, pelo menos nos cuidados básicos. Além disso, os dados mostram que as taxas de
mortalidade

infantil,

bem

como

a

mortalidade

materna

têm

se

reduzido

sistematicamente 40. Com efeito, os principais desafios que os países da América Latina
têm enfrentado ao longo dos últimos anos nos setores mais essenciais como saúde,
educação e trabalho precisam ser encarados por meio de políticas públicas concretas, que
visam contribuir para a redução da pobreza e desigualdades na região41.

Dados da Organização Pan Americana de Saúde, da OMS, encontrados no manual “PAHO 2017 Health in the Americas: Regional outlook and Country profiles” mostram a situação dos diversos
países da América Latina e Caribe no que se refere à saúde e seus determinantes.
41 Para informações mais detalhadas, ler os Anexos 1 e 2 desta Dissertação que fazem uma análise
do comportamento de diversas políticas sociais na América Latina nos últimos anos nas áreas da
40
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Embora muito já tenha se falado sobre pobreza e desigualdades ao longo do
presente trabalho, faz-se necessário estabelecer uma diferenciação entre os dois conceitos.
O primeiro refere-se, de maneira ampla, à privação. É o impedimento material de os
indivíduos terem atendidas suas necessidades mais básicas, é uma insuficiência de renda
que não permite que sejam saciadas as precisões mais essenciais do ser humano. Pobreza
pode ser medida em termos absolutos (muito ligado ao conceito de linha de pobreza e
extrema pobreza, com conceitos monetários) ou relativos. Consoante explorado por Sônia
Rocha:
Pobreza absoluta está estreitamente vinculada às questões de
sobrevivência física; portanto, ao não atendimento das necessidades vinculadas
ao mínimo vital. O conceito de pobreza relativa define necessidades a serem
satisfeitas em função do modo de vida predominante na sociedade em questão, o
que significa incorporar a redução das desigualdades de meios entre os
indivíduos com objetivo social. Implica, consequentemente, limitar um conjunto
de indivíduos “relativamente pobres” em sociedades onde o mínimo vital já é
garantido a todos. (Rocha, S. 2006, p.11)
A autora afirma ainda que, para fins empíricos, a diferença entre pobreza absoluta
e relativa não apresenta limites claros. É importante ponderar, portanto, que pobreza pode
ser considerada como um conceito político, que envolve decisões políticas. Existe um
caráter relativo da noção de pobreza, isto é, a definição de pobreza é uma escolha
normativa que envolve julgamento de valor, depende do nível de vida preponderante entre
os cidadãos de uma determinada sociedade. Em suma, pode-se concluir que pobreza é, na
verdade, um tipo de desigualdade. É uma desigualdade entre os “pobres” e os demais
indivíduos “não pobres” 42.
A desigualdade, por sua vez, pode ser considerada como uma comparação
relativa. Existem diversas desigualdades: desigualdade de renda, social, racial, de gênero,
etc. Uma desigualdade sempre se refere às condições de um indivíduo (ou grupo de

saúde, educação, previdência, mercado de trabalho, além de apontar os efeitos das diferentes
desigualdades sociais, de gênero, raciais.
42 Marcelo Medeiros (2015) sumariza o processo de mensuração da pobreza. Ele indica que, para
medir a pobreza é necessário primeiro identificar quem é pobre e quão pobre é o indivíduo; e, a
posteriori, é importante agregar esses indivíduos para verificar quanta pobreza existe na sociedade
como um todo (identificação e agregação). No processo de agregação, prevalece a relevância dos
fatores estatísticos. Pode-se medir a incidência da pobreza, a sua intensidade e a severidade da
pobreza. A primeira refere-se à proporção de pobres, mas não considera o hiato da pobreza. A
intensidade da pobreza, por sua vez, aprecia o nível e o hiato da pobreza. Já a severidade eleva esse
hiato ao quadrado.
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indivíduos, ou sociedade) em relação a outro indivíduo (ou grupos de indivíduos, ou
sociedade). É uma situação relacional em que os mais desiguais permanecem em posição
de desvantagem em relação aos demais (desigualdade de renda, racial, de gênero, de
acesso às políticas de saúde e educação, de exclusão do mercado de trabalho, etc.).
As desigualdades na América Latina são imensas. As próximas sessões buscarão
analisar as condições da estrutura produtiva dos países da América Latina e apontar
possíveis conexões entre as condições estruturais do sistema produtivo (refletidas na
complexidade econômica) e sua influência sobre pobreza e desigualdade.

2.3 Os aspectos sociais da América Latina e sua ligação com a estrutura
produtiva e complexidade econômica.
Faz-se necessário avaliar a trajetória de algumas características sociais dos países
da América Latina. Esta subseção objetiva apresentar a evolução da desigualdade de
renda medida pelo índice de Gini, retomar aspectos do setor industrial dos países, e como
tudo isso dialoga com o índice de complexidade econômica.
Lançando mão, principalmente, das informações constantes nos Panoramas
Sociais da América Latina elaborados pela CEPAL43 - que analisam as condições de
pobreza e desigualdades na região, bem como aspectos econômicos que influenciam
diretamente no desenvolvimento dos países – poderão ser identificados alguns problemas
estruturais do Continente ao longo das últimas décadas.
Segundo a CEPAL:
“a desigualdade é uma característica histórica e estrutural das
sociedades latino-americanas. Ela se manteve e se reproduziu inclusive em
períodos de crescimento e prosperidade econômica. É um obstáculo à
erradicação da pobreza, ao desenvolvimento sustentável e à garantia dos direitos
das pessoas. Está assentada numa matriz produtiva altamente heterogênea e
pouco diversificada e numa cultura do privilégio que é um traço histórico
constitutivo das sociedades da região. Caracteriza -se por uma armação
complexa, em que as desigualdades de origem socioeconômica se entrecruzam
com as desigualdades de gênero, territoriais, étnicas, raciais e geracionais”
(CEPAL, 2016c).
Questões de pobreza, emprego e distribuição de renda foram bastante discutidas
na primeira metade da década de 90, conhecida como uma década de abertura comercial
. Esta subseção se valerá dos documentos publicados a partir de 1995 – passando pelos anos
2000, 2005, 2010, 2015 e 2019 - para analisar como foi a trajetória dos principais indicadores
socioeconômicos da região.
43
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e financeira por parte dos países da América Latina. Os países que conseguiram reduzir
pobreza entre 93-95 foram aqueles que tiveram a habilidade de sustentar uma alta taxa de
crescimento econômico, enquanto reduziam inflação e o desemprego. Na primeira metade
da década de 90, houve sucesso no alívio da pobreza. Um grupo de países conseguiram
conciliar crescimento econômico com redução de desemprego e inflação.
Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Panamá, Peru e
Uruguai reduziram a população que estava vivendo na pobreza e na indigência, em
diferentes graus. Contudo, isso não significa que todos tiveram sucesso contínuo nesses
três aspectos durante todo o período, isto é, nem todos conseguiram manter o crescimento,
o emprego e a estabilidade dos preços de maneira concomitante.
Brasil e Venezuela, todavia, passaram esses primeiros cinco anos da década (9094) alternando entre período de crescimento e recessão, sem serem capazes de controlar
a inflação e as contas macroeconômicas em geral. Portanto, os esforços para redução da
pobreza nesses países ficaram estagnados nesse período. Por outro lado, o ano de 1995
demonstrou a força e o sucesso do Brasil em restaurar o crescimento e controlar a inflação.
A redução da pobreza foi esperada em todos esses países, exceto no Brasil. Ademais, a
agenda social estava marcada pela discussão do papel do mercado, da abertura gradual
das economias, a globalização da comunicação e contemplava reformas no sistema
educacional, de saúde e seguridade social. Foram levantadas as necessidades de uma nova
organização do Estado e a redefinição de suas funções44.
No início do novo século, ao tratar da pobreza e vulnerabilidade social nos anos
2000, a CEPAL mostrou os avanços e retrocessos no combate à pobreza. Foram
detectadas novas modalidades de desenvolvimento, uma crescente e permanente
vulnerabilidade social que afetava a população, a qual tinha ainda que lidar com as
consequências do tráfico e consumo de drogas, o aumento da violência e a precariedade
do emprego.
No biênio 1998-1999, um grupo de países da região reduziu seus níveis de
pobreza, enquanto em vários outros foi interrompida a tendência positiva mostrada nos
primeiros oito anos da década de 1990. Na maioria dos países da América do Sul, o
Produto Interno estagnou ou diminuiu, as taxas de desemprego aumentaram e os salários
reais caíram. Os números indicavam que, nesses países, a tendência de redução da
44

Informações coletadas no Panorama Social da América Latina de 1995.
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pobreza observada em boa parte da década de 1990 foi interrompida, enquanto naqueles
onde a recessão foi muito intensa era possível prever aumentos nos percentuais de
famílias em situação de pobreza. Dado que a contração econômica sofrida por alguns
países naqueles anos foi muito aguda, registrou-se a retomada da incidência da pobreza
na região no início do ano 2000, também como em decorrência da crise asiática em 98 e
99. A precariedade de uma elevada parcela de empregos, bem como as dificuldades de
acesso à seguridade social e ao seguro-desemprego, num período de aumento do
desemprego e persistência das restrições fiscais, contribuíram para intensificar os desafios
das políticas públicas voltadas para a superação da vulnerabilidade social45.
Em meados de 2005, as tendências de pobreza naquele período foram se
alterando. Passou-se a analisar o volume de gasto social, sua distribuição nos diferentes
estratos socioeconômicos e seu impacto na desconcentração da renda. No que tange às
políticas de saúde, prevaleciam, ainda, as dificuldades causadas pela epidemia de
HIV/AIDS que assolava alguns países naquela época.
Foi possível inferir - por meio de projeções da magnitude da pobreza e da
indigência para os anos de 2003 a 2005 realizadas em 2005 - que a pobreza estava em
processo de redução, embora em um ritmo inferior ao desejável para o cumprimento da
primeira meta dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)46. Foi um período
em que foi estudado o papel das transferências de renda para as famílias mais pobres, bem
como a magnitude dos gastos sociais públicos, uma vez que a recessão econômica vivida
por alguns países nos primeiros anos daquela década afetou o gasto social.
O gasto social possui um efeito redistributivo que pode alterar o nível de
concentração da renda primária. Ele vai depender de sua progressividade ou
Florencia Torche (2014) aborda a questão da mobilidade e da vulnerabilidade social. Ela
argumenta que sociedades que possuem uma grande disparidade socioeconômica tenderão a ter
uma mobilidade mais fraca, pois a distribuição dos recursos vai beneficiar as famílias com mais
vantagens na competição pelo sucesso socioeconômico. A mobilidade se refere a um movimento de
ascensão ou queda para diferentes classes sociais ou estratos de renda. Na América Latina, verificase uma grande concentração no topo e uma grande diferença entre os ricos e a classe média,
embora haja um grande espaço para mobilidade social. A vulnerabilidade, por sua vez, diz respeito
à possibilidade do indivíduo cair na pobreza, ou seja, de se tornar pobre em algum momento da
vida.
46 Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), foram estabelecidos em 2000 para o ano de
2015, após a Cúpula do Milênio das Nações Unidas. Foram estabelecidos 8 objetivos, conforme a
seguir: erradicar a pobreza extrema e a fome; atingir o ensino básico universal; promover a
igualdade de gênero e empoderar as mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde
materna; combater o HIV / AIDS, a malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade do meio
ambiente; fomentar uma parceria global para o desenvolvimento.
45
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regressividade, e do volume de recursos que cada estrato social recebe. Argentina, Brasil,
Uruguai e Costa Rica, onde o montante do gasto social é maior, seu efeito
"desconcentrador" é mais significativo. Devido à grande quantidade de recursos que esses
países investem na esfera social e a alta cobertura de seus serviços sociais, uma grande
proporção dos recursos chega às camadas de baixa renda. A exceção é o Uruguai, onde o
efeito de desconcentração é menor devido ao alto peso dos gastos com seguridade social.
(Cepal, 2005, p.36).
Em 2010, já eram experimentadas as consequências econômicas e sociais que a
região enfrentou no contexto de uma crise internacional generalizada em 2008. O Produto
Interno sofreu uma forte queda. Essa contração afetou a maioria dos países da região,
particularmente El Salvador, Honduras, México, Paraguai e Venezuela. No entanto diferente das crises anteriores - naquela ocasião, as políticas públicas assumiram um papel
preponderante para evitar um impacto maior nas condições sociais e no mercado de
trabalho.
Foram propostas algumas sugestões para saída da crise, como promover um
mercado de trabalho mais inclusivo e voltado para maior igualdade; buscar um novo pacto
fiscal com maior carga tributária; aumento da produtividade com foco na educação;
redistribuição de ativos e universalização de redes de proteção social. (Cepal, 2010, p.6).
Não obstante a crise econômica de 2008 e a redução maciça da produção em 2009,
a situação de pobreza no continente praticamente não aumentou. Isso foi possível graças
às políticas voltadas para à garantia do emprego, bem como uma leve melhoria da
estrutura distributiva da renda. Além disso, o aceso a serviços básicos e educação foram
mantidos. Houve, também, um aumento da participação do gasto social no PIB nos países
da região, que passou de 12,2% no período 1990-1991 para 18,4% em 2007-2008
(CEPAL, 2010, p. 33). Contudo, existiam diferenças entre os países no que tange à
prioridade direcionada a esses gastos, isto é, alguns países ainda permaneciam com um
gasto social menor do que 8% do PIB enquanto outros já apresentavam níveis superiores
a um quinto do PIB.
Em meados de 2015, a economia mundial mostrava sinais de recuperação no
período pós crise, embora o crescimento econômico da América Latina ainda tenha sido
inferior ao da média do crescimento mundial. As taxas de pobreza e indigência se
mantiveram estáveis até 2014. No período 2010-2014 registrou-se uma diminuição da
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pobreza na maior parte dos países da América Latina. Nesse período, a evolução da renda
foi o principal fator que originou a variação da taxa de pobreza.
A partir de 2014, o número de pobres voltou a crescer na região. A taxa de pobreza
e a taxa da extrema pobreza voltaram a crescer em 2015. Assim como a pobreza, a
desigualdade na distribuição de renda permaneceu estável em 2014 na América Latina.
No entanto, quando comparado aos números do início da década de 2000, notou-se uma
clara redução nos índices de desigualdade.
Não obstante, no período 2010-2014, o coeficiente de Gini no Continente tenha
sofrido redução, os índices de desigualdade da região eram muito mais elevados se
comparados aos dos países da União Europeia, mas não tão altos se comparados a outras
grandes economias como EUA, Rússia e China.
Tabela 10 – Índice de Gini na América Latina
1995
48,9

Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Cuba
República
Dominicana
Haiti
México
Paraguai
Panamá
Costa Rica
El Salvador
Colômbia
Equador
Guatemala
Honduras
Nicarágua
Peru
Uruguai
Venezuela
Fonte:

2000
51,1
61,6

2005
48
58,5
56,3

2010
44,5

51,5

50

47,3

52,6

50,1
51,4
53,8
47,5
48,5
53,7
53,1
59,5
48,8
50,4
44,7
52,4

59,6

2015
46,7
51,9
44,4

52,8

58,2
57,8
45,7
49,9

56,8
47,4
51,5
58,7
56,4
54,2

55,5

42,1
47,8
Elaboração

própria

49,1
43
a

partir

de

2018
41,4
42,2
53,9

45,2

43,7

47,2
51
51,6
48,2
43,5
54,7
48,7

47,6
50,8
48,4
40,6
51,1
46

45,4
46,2
49,2
48
38,6
50,4
45,4

53,1

49,6

52,1

45,5
44,5

43,4
40,1

42,8
39,7

dados

do

Banco

Mundial

(https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators)

É possível notar, pela tabela acima, que a medida de desigualdade pelo
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Coeficiente de Gini mostra, de fato, uma tendência de queda a partir dos anos 2000. O
Brasil é um dos países que apresenta a maior desigualdade de renda na América Latina,
ao passo que Uruguai permanece com os menores índices.
Dada a elevada desigualdade de renda que marca o Continente, outra importante
questão a ser observada é sobre o financiamento do gasto público social em um contexto
de ajustes fiscais. A insuficiência de recursos para financiar as políticas sociais sempre
foi uma dificuldade para os países da América Latina. É um gasto que depende da
trajetória do ciclo econômico, ou seja, quando a economia tem uma performance positiva,
os gastos aumentam, do contrário, são restringidos. Em 2015, quando do fim do boom
das commodities47 e as perspectivas de baixo crescimento, os gastos públicos sociais
passaram a sofrer redução.
Em uma análise mais recente, o Panorama Social de 2019 relatou os desafios
recentes que os países da região têm enfrentado em relação à pobreza e desigualdade. Na
América Latina, esses desafios possuem uma natureza multifacetada e estrutural que
persiste ao longo dos anos. Foi ressaltada a necessidade de um novo modelo de
desenvolvimento para a superação desses desafios: “Isto supõe diversificar a matriz
produtiva, quer dizer, superar a dependência com relação aos recursos naturais que ainda
caracteriza a maioria dos países da América Latina e do Caribe e aumentar o valor
agregado e de transformação do tecido produtivo, com incorporação e difusão tecnológica
e aumento sustentável da produtividade.” (Cepal, 2019, p. 7)
Neste ponto, é importante retomar algumas questões levantadas pela abordagem
da complexidade econômica e sua possível relação inversa com a desigualdade de renda
apontada no artigo do Hartman e Hidalgo. O Panorama de 2019 retrata que a igualdade é
uma condição para a sustentabilidade do crescimento econômico e melhoria da
produtividade. Conforme o gráfico abaixo extraído do Panorama (Cepal, 2019, p.8), é
possível verificar que há a existência de uma “correlação inversa entre a produtividade e
a desigualdade, medida pelo índice de Gini”. Infere-se, pela análise do gráfico, que quanto
maior a desigualdade de renda, menor é a produtividade. Na verdade, a desigualdade seria
ineficiente, por prejudicar a produtividade e, consequentemente, o crescimento
econômico.
O superciclo ou boom das commodities (entre 2003 e 2014) foi um período em que os preços dos
produtos básicos ou primários produzidos pelos países da América Latina e do Caribe sofreram
forte alta.
47
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Gráfico 8 – América Latina e Caribe e outros países: produtividade e índice
de Gini, 2014 (Em dólares em paridade do poder aquisitivo (PPA) e porcentagens)

Fonte: Panorama Social da América Latina – CEPAL – 2019 (p.8)

Conforme consta na justificativa desta Dissertação, este Panorama de 2019
apontou a diminuição do ritmo da redução da desigualdade e a volta da elevação do
número de pessoas vivendo na pobreza e extrema miséria no Continente, o que motivou
e justificou a elaboração do presente trabalho. Entende-se que o ciclo de superação dos
“umbrais da pobreza monetária” e a ascensão à “classe média” foi interrompido nos
últimos anos, o que gera maior preocupação, visto que grande parte da população pobre
vive em condição de vulnerabilidade, sem acesso a serviços básicos como saúde,
saneamento, água potável e educação.
A evolução da pobreza pode ser acompanhada através da parcela da população
que vive abaixo da linha de pobreza, internacionalmente estabelecida em US$ 1,90 por
dia. A tabela 11 demonstra uma tendência de queda ao longo dos anos. Destaque para
Bolívia, Colômbia e Honduras que, nesta série, apresentam as maiores participações 48.
Note que o Uruguai, ao longo de toda série, sempre se depara com níveis baixíssimos. O
Brasil, por sua vez, também segue apresentando tendência de queda, especialmente após
os anos 2000.

Não existem dados disponíveis para Haiti e Cuba sobre níveis de pobreza, nem nos diferentes
estratos de renda.
48
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Tabela 11 – Parcela da população vivendo abaixo da linha de pobreza U$
1,90/dia - 2011 PPP
1995
4,9

Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Costa Rica
Colômbia
México
Cuba
República
Dominicana
Equador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
Uruguai
Venezuela
Fonte:

2000
6,8
28,6

12,9
7

12,7

4,3
6,7
16,8
9

5,5
28,4
12,4
9,3

28,2
16,3
11,9
0,4
9,4
Elaboração

própria

12,3
16,4
0,5
a

partir

2005
4,2
19,2
8,6

2010
1,4

3,2
9,8
6,6

1,6
7,8
4,5

5,7
11,8
10,6

2,5
5,7
5,7

1,8
3,5
2

0,6
3,6
1,3

27,1
8,5
9,9
5,8
15,5
0,7
13,9

15,6

16,4

14,8

4,5
5,2
5,5
0,2

2
1,7
3,6
0,1

1,2
0,9
2,2
0,1

Banco

Mundial

de

dados

2015
6,3
3,2
0,3
1,5
4,6

do

2019
1,5
3,2
4,6
1
4,9

(https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators)

A par dessa breve análise da trajetória social e econômica da América Latina nas
últimas décadas, a próxima seção abordará como essas questões colocadas conversam
com a abordagem da complexidade econômica. Será verificada como a estrutura
produtiva demonstrada nessa seção, bem como os índices de complexidade econômica,
influenciam nos índices de desigualdade e pobreza mostrados aqui.
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2.4 Complexidade Econômica na América Latina no período recente:
menor complexidade e menor desigualdade?
Um desafio que se coloca para a presente análise é aprofundar como essa possível
relação inversa entre desigualdade de renda (medida pelo Índice de Gini) e complexidade
econômica não se verificou na América Latina. É de amplo conhecimento que, nos
últimos anos, ocorreu um processo de “desindustrialização” e redução da complexidade
econômica na maioria dos países da região, ao passo que os índices de desigualdade de
renda e pobreza também apresentaram uma trajetória de queda.
No que tange ao processo de “desindustrialização”, entende-se que é um tema
amplamente debatido, no entanto, não possui um consenso entre os teóricos. De maneira
especial, no Brasil, o setor industrial vem apresentando uma queda na sua participação no
PIB total, bem como uma redução da participação no emprego. Alguns teóricos de origem
mais ortodoxa afirmam que esse fenômeno é um processo natural e exprime, na verdade,
a noção de que o país está alcançando uma etapa superior no desenvolvimento, ou seja, a
redução da participação do setor industrial é um sinal de que o país está ficando mais
desenvolvido.

Por

outro

lado,

teóricos

mais

heterodoxos

afirmam

que

a

desindustrialização precoce (isto é, uma menor participação do setor industrial na
economia em um momento em que o país em desenvolvimento ainda não alcançou o nível
elevado de renda per capita de uma nação desenvolvida) é um entrave no processo de
desenvolvimento econômico49.
Esse movimento de redução da participação da indústria é acompanhado de
maneira concomitante pelo aumento relativo do tamanho do setor de serviços. O setor
terciário vem ocupando um espaço cada vez maior na economia brasileira. O problema
aqui é que o setor de serviços, geralmente, apresenta uma baixa produtividade, assim
como parte do setor agrário.
Essa discussão gira em torno do conceito de mudança estrutural que ocorreu no
Brasil. Mudança estrutural é o processo de deslocamento de mão de obra de um setor
menos produtivo para o setor que apresenta maior produtividade. No Brasil, ocorreu essa
transição em um primeiro momento, quando houve deslocamento da mão de obra do setor

Essa questão é amplamente debatida no artigo de José Alderir Silva: “A questão da
desindustrialização no Brasil”. Revista Economia & Tecnologia (RET), Vol. 10 n. 1, p. 45-75,
Jan/Mar 2014.
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primário (agricultura) para o setor industrial. No entanto, verificou-se em período recente
uma situação peculiar no país, pois houve uma condução da mão de obra do setor primário
(de baixa produtividade) de forma direta para outro setor de baixa produtividade também,
o setor de serviços, ou seja, não houve uma mudança estrutural de mão de obra para um
setor de alta produtividade. Assim, a mudança estrutural no Brasil colaborou para a
manutenção da baixa produtividade média que essa economia enfrenta, uma vez que a
mão de obra migrou diretamente de um setor de baixa produtividade para outro setor de
baixa produtividade.
Um dos maiores limitadores do crescimento econômico no Brasil é a baixa
produtividade média dos fatores de produção - produtividade do trabalho, do capital e
inclusive produtividade total dos fatores de produção – PTF. Para que a economia do
Brasil cresça, é necessária uma ampla elevação da produtividade dos fatores de produção.
O setor da indústria é um setor que apresenta maior produtividade, bem como o maior
“efeito arrasto”, isto é, maior efeito encadeamento, para trás e para frente. Porém, não
acontece o mesmo com o setor de serviços. É importante destacar que a heterogeneidade
estrutural presente na economia do Brasil faz com que haja um desequilíbrio de
produtividade entre e dentro dos setores, ou seja, além do setor industrial apresentar uma
maior produtividade do que os demais, existe um desnível de produtividade dentro dos
próprios setores. Exemplo clássico disso é a “servicização” que existe no setor terciário.
Algumas atividades do setor de serviço apresentam maior produtividade que as demais,
pois são mais intensas em tecnologia. Serviços mais sofisticados e modernos vão tomando
mais espaço em uma economia mais desenvolvida.
A importância desse fenômeno é que, o consumo intermediário desse tipo de
serviço mais intensivo em tecnologia pelos outros setores, principalmente o setor
industrial, faz com que aumente a produtividade da indústria, causando efeitos positivos
na economia como um todo. Essa experiência é bem vista no Brasil, mas está presente
em outros países do Continente também.
Esse processo de desindustrialização se acentuou na região ao longo dos anos,
conforme pode ser visto pela diminuição da participação da Indústria no PIB total na
próxima tabela. Os países desenvolvidos também têm vivenciado o fenômeno de
desindustrialização, porém de uma maneira distinta. O desenvolvimento industrial
passado proporcionou nesses países um acúmulo de riqueza que lhes conferiu a
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possibilidade de investir em mais educação, ciência e tecnologia. Tudo isso contribuiu
para que a população tivesse uma capacidade de produção mais aprimorada, o que gerou
empregos mais sofisticados no setor de serviços e maior geração de riqueza.
Diferente é a desindustrialização na América Latina. Nessa região, a redução do
setor industrial no PIB se configura como um processo precoce, isto é: “a
desindustrialização ocorre antes que sua estrutura produtiva esteja modernizada e
diversificada, de modo que a renda per capita ainda não tenha alcançado níveis
satisfatórios, semelhantes aos países desenvolvidos”. (Silva, J.A. 2014, p.4).
A tabela 12 examina o comportamento do setor industrial ao longo dos últimos
anos na região e mostra essa diminuição de participação da Indústria nos anos recentes.
Note que o Brasil é um dos países que apresenta a menor participação, ao passo que Chile,
Peru e México ainda mantêm uma participação da indústria no PIB bastante relevante.
Tabela 12 – Participação da Indústria no PIB total
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
Cuba
República
Dominicana
Equador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
México
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
Uruguai
Venezuela
Fonte:

Elaboração

própria

1995
26,30
29,14
23,38
38,04
29,23
26,70
17,96

2005
28,63
26,27
24,17
36,86
30,35
24,38
21,53

2015
23,15
25,20
19,36
29,78
28,59
19,42
22,35

2019
23,41
25,21
17,92
29,33
26,26
18,46
..

32,18
27,14
25,48
19,66
30,39
31,10
32,69
20,09
22,60
31,73
29,10
28,92
37,65

30,27
31,54
24,47
27,15
25,04
26,24
32,78
20,97
18,72
39,29
34,36
23,78
53,09

28,50
31,87
25,29
22,74
25,98
25,65
29,99
25,73
27,56
34,63
30,34
25,44
..

29,08
32,27
25,63
21,92
23,32
27,39
30,88
25,07
29,52
32,24
30,22
24,18
..

a

partir

de

dados

(https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators)
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do

Banco

Mundial

É importante ainda aprofundar no dilema sobre a redução da complexidade
econômica e concomitante redução de desigualdade. A hipótese preliminar assumida no
trabalho é que quanto maior a complexidade econômica, menores podem ser os índices
de desigualdade e pobreza. O Capítulo 3 abordará essa questão.
Há, de fato, uma redução da complexidade econômica dos países da América
Latina medida pelo Índice de Complexidade Econômica nos anos recentes. A tabela 13
demonstra como países da América Latina vêm perdendo posições no ranque de
complexidade econômica e como apresentaram uma trajetória de queda no ECI desde
1995 até 2018. Por outro lado, conforme esboçado anteriormente, restou evidente uma
certa redução da desigualdade de renda, bem como dos índices de pobreza nos últimos
anos, que predominou entre 2000 e 201450.
Tabela 13 – Índice de Complexidade Econômica (ECI)
Argentina
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
Cuba
Equador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
República Dominicana
Uruguai
Venezuela

1995
0,2
-0,4
0,84
-0,27
0.05
-0.28
-0.43
-1.02
-0.14
-0.15
-0.70
0.71
-0.56
0.16
-0.32
-0.40
-0.48
0,34
-0.04

2005
0,16
-0,88
0,64
-0,16
0.09
0.07
-0.18
-1.02
-0.29
-0.40
-0.74
1.34
-0.91
0.08
-0.64
-0.55
-0.19
0,14
-0.29

2015
-0,13
-1,11
0,2
-0,23
0.04
0.29
-0.74
-1.00
0.05
-0.29
-0.44
1.33
-0.96
0.83
-0.55
-0.72
-0.24
0,14
-1.36

2018
-0,21
-1,04
0,21
-0,18
0.10
0.33
-1.11
-0.97
0.13
-0.45
-0.67
1.29
-0.84
-0.24
-0.55
-0.81
-0.18
0,02
-1.14

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do Atlas da Complexidade Econômica:
https://atlas.cid.harvard.edu/rankings

Conforme apontado no Panorama Social de 2019, houve uma reversão dessa tendência a partir
de 2014.
50
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A título de ilustração, e com o intuito de melhor vizualização dos dados, o gráfico
abaixo evidencia bastante essa queda da complexidade econômica nas principais
economias da América Latina. Foram selecionados somente Argentina, Brasil, Chile e
Uruguai para verificar essa trajetória:
Gráfico 9 – Índice de Complexidade Econômica (ECI) da Argentina, Brasil, Chile
e Uruguai

Fonte: Elaboração própria a partir de informações do Atlas da Complexidade Econômica:
https://atlas.cid.harvard.edu/rankings

É possível notar como o Brasil se destaca ao apresentar os maiores índices de
complexidade nos primeiros anos da série, entretanto, verifica-se uma queda evidente ao
longo dos anos. O Chile, por sua vez, embora seja um país que possua uma elevada renda
per capita, apresenta baixa complexidade. Umas das explicações é justamente porque o
Chile é um grande produtor e exportador de recursos minerais (cobre), além de exportar
petróleo e derivados de alto valor agregado, embora não tenha uma indústria
diversificada.
O México possui algumas particularidades. Esse país apresenta elevado ECI, no
entanto, não possui uma economia diversificada e complexa de fato. O México tem se
tornado um grande montador de bens importados dos países asiáticos. Importa produtos
complexos, monta e vende para os EUA, é a chamada “maquila mexicana” 51.
É uma das falhas do Atlas da Complexidade Econômica, ressaltada em
https://www.paulogala.com.br/grande-maquila-mexico/
51
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A sofisticação do tecido produtivo na América Latina sofreu um grande revés nas
últimas décadas. Em outro artigo52, Paulo Gala explica como os países dessa região não
conseguiram aprimorar a sua estrutura produtiva em direção à produção e exportação de
produtos mais complexos. A tentativa de substituição de importações, de certa forma, não
logrou êxito, situação bem diferente dos países do leste asiático. O autor ressalta que, na
América Latina, a complexidade econômica foi sendo perdida ao longo das décadas, bem
como a sua capacidade inovativa e tecnológica 53.
Em suma, o próximo capítulo compila todas essas informações e, por meio de um
método quantitativo econométrico, faz inferências sobre o comportamento das variáveis.
Os resultados mostram como as variáveis de pobreza e os diferentes estratos de renda
foram influenciadas pela complexidade econômica dos países da América Latina, medida
pelo ECI.

Capítulo 3 – Regressões com Dados em painel: Metodologia, base de
dados e análise dos resultados
A discussão teórica e empírica aprofundada nos capítulos precedentes apontou
para possíveis caminhos no que se refere à trajetória de pobreza e desigualdades na
América Latina nos anos recentes. No entanto, para testar a hipótese levantada
inicialmente, faz-se necessário um estudo mais robusto que comprove ou refute as
hipóteses a respeito da influência da complexidade econômica nos níveis de pobreza, com
base em métodos quantitativos.
Lançando mão de instrumentos econométricos, o exercício empírico realizado
Disponível em https://www.paulogala.com.br/a-america-latina-nao-conseguiu-dar-o-salto-dosprodutos-simples-para-os-produtos-complexos/
53 O papel da inovação no processo de desenvolvimento foi amplamente discutido em diferentes
abordagens teóricas acerca do crescimento econômico. Schumpeter é um dos expoentes nesse
debate. Para o referido autor, o avanço tecnológico é a ferramenta indutora do crescimento, isto é,
sem desenvolvimento tecnológico não há crescimento econômico. Para Schumpeter, o
desenvolvimento econômico depende da tecnologia, que se dá por meio do processo de destruição
criativa. Alguns estudiosos defendem que a implementação de políticas industriais baseadas em
inovação é essencial para garantir o desenvolvimento da economia, uma vez que o avanço
tecnológico é um fator determinante para o aumento da produtividade dos fatores de produção.
Dessa forma, para se alcançar um maior desenvolvimento econômico (aumento da renda per capita,
do emprego e da produção) será necessário engendrar esforços no sentido de favorecer políticas
que visem o fortalecimento da inovação na economia. Essas são as principais justificativas teóricas
para a adoção de políticas industriais: a importância da inovação para aumentar a produtividade
em uma determinada economia.
52
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nesta pesquisa contou com o auxílio de informações disponíveis na base de dados do
Banco Mundial54 - que reúne vários indicadores de desenvolvimento mundial –, do Atlas
da Complexidade Econômica, bem como da Organização “Our World in data”55, a qual
realiza pesquisas sobre os principais problemas que o mundo enfrenta, em diferentes áreas
como pobreza, doenças, fome, mudança climática, guerras e desigualdade.
O intuito do presente capítulo é verificar se nos países da América Latina, o fator
complexidade econômica contribuiu (ou não) para redução da pobreza nos últimos anos.
A intenção é analisar qual o impacto da complexidade econômica – medida pelo ECI nas famílias vivendo abaixo da linha de pobreza, estabelecida em U$ 1,90. Ademais, serão
estudados também os impactos em diferentes estratos de renda: naqueles 10% mais ricos,
nos 10% mais pobres da pirâmide de renda, além da classe média (decis 4 e 6).

3.1 Metodologia
3.1.1 A regressão com dados em painel: Variáveis explicativas,
dependentes, efeitos fixos e aleatórios e métodos de estimação.
O método quantitativo selecionado para realizar este trabalho foi um modelo de
regressão com dados em painel. E por que escolheu-se a econometria? De acordo com
Wooldridge (2019, p.2), a econometria “é baseada no desenvolvimento de métodos
estatísticos para estimar relações econômicas, testar teorias, avaliar e implementar
políticas de governo e de negócios. A aplicação mais comum da econometria é a previsão
de importantes variáveis macroeconômicas, tais como taxas de juros, taxas de inflação e
produto interno bruto (PIB)”.
Este exercício econométrico trata de dados não experimentais, ou seja, aqueles
que são observacionais, que já foram coletados por outros indivíduos ou organizações,
são dados retrospectivos. O propósito de se utilizar regressões em dados em painel é tentar
inferir relações de causalidade entre duas ou mais variáveis. Neste caso específico, as
variáveis de pobreza e estratos de renda serão as variáveis dependentes, explicadas pelo
modelo.
Informações disponíveis no site: https://databank.worldbank.org/source/world-developmentindicators
55 Informações disponíveis no site: https://ourworldindata.org/
54
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Uma base de dados em painel é formada por observações de diferentes unidades
(que podem ser indivíduos, empresas, firmas, municípios, países, etc.) na qual, cada
unidade é observada em dois ou mais períodos do tempo. Assim, dados em painel são
constituídos por uma dimensão temporal e outra de corte transversal. Calcula-se uma
média para toda a amostra observada e leva em consideração a passagem do tempo. Cada
país tem valores observados diferentes, possui uma trajetória diversa e tem o seu resultado
individual. No entanto, em dados em painel, encontra-se uma média para toda a amostra,
não é um valor particular. A regressão em dados em painel faz a estimação considerando
período a período, mas as médias do efeito das variáveis explicativas é constante ao longo
dos anos.
Em termos econométricos, dados em painel - também chamado de dados
longitudinais - são uma agregação de dois tipos de dados: séries temporais (que
observam as mesmas variáveis ao longo de um período de tempo) e dados de corte
transversal (conhecidos como cross-section, quando as unidades são observadas em um
único período de tempo). Em outras palavras, a mesma amostra de unidades é observada
ao longo de diferentes períodos de tempo.
Uma equação de regressão pretende estabelecer “relações” entre diferentes
variáveis. Geralmente, busca-se inferir relações de causalidade e/ou correlação56. Ela é
composta por uma variável dependente ou endógena (cujo comportamento busca ser
explicado); outras variáveis explicativas, independentes, preditoras ou regressoras (que
são aquelas variáveis que podem influenciar o comportamento da variável dependente);
e o termo de erro, que capta todos os demais fatores que também podem influenciar a
variável estudada, porém não constam no modelo. O termo de erro também é chamado
de fatores não observados (FNO).
Alguns fatores não são imprescindíveis para constarem no modelo, são fatores
sutis, que podem ir para o termo de erro. Mas isso não significa que eles não irão
acompanhar as variáveis ao longo dos anos, são fatores que irão acompanhar os países ao
longo do painel57. No entanto, se uma variável for muito relevante para explicar o
Importante destacar que nem sempre uma correlação entre duas variáveis vai implicar em
causalidade.
57 Um fator não observado de um país influencia esse país ao longo de todo o período, e essa
autocorrelação dos erros precisa ser tratada para que não ocorra “heterocedasticidade”. A
heterocedasticidade ocorre quando a variância dos erros não é constante, o que faz com que os
estimadores encontrados não sejam consistentes, isto é, podem ser estimadores enviesados.
56
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comportamento da variável estudada e não constar na equação, corre-se o risco de
ocorrência de viés da variável omitida, o que comprometeria o resultado, uma vez que
enviesaria os fatores não observados.
Em painéis, fatores não observados podem ser decompostos em duas partes: uma
parte que permanece constante e não aparece no modelo, conhecida como “Efeitos não
observados”, e outra parte que varia com o tempo, são os chamados erros idiossincráticos.
Tudo que não é observado na amostra, ou seja, todos os fatores não observados, não pode
ter correlação com o que é observado. Para que os estimadores sejam considerados
consistentes, os efeitos não observados não devem ter correlação com as variáveis
explicativas, e nem mesmo com os erros idiossincráticos.
A depender da maneira como se comportam esses fatores não observados, dois
tipos de modelos podem ser utilizados para calcular os resultados do painel: Modelo de
Efeitos Fixos (EF) e Modelo de Efeitos Aleatórios (EA) 58. No Modelo de Efeitos Fixos,
o efeito não observado (que é a parte constante dos FNO) é removido por meio de um
desenvolvimento matemático, e o erro idiossincrático (a parcela que varia ao longo do
tempo) não é muito relevante em magnitude e pode se unir ao fatores de erro
convencionais. Por sua vez, o Modelo de Efeitos Aleatórios assume que os efeitos não
observados (constantes) são totalmente não correlacionados com as variáveis
explicativas, isto é, não são tão relevantes. Por outro lado, o componente aleatório dos
FNO (os erros idiossincráticos) possui relevância ao longo da amostra e, dessa forma,
apresenta variância não constante dos erros, ocorrendo assim heterocedasticidade. 59
Conforme apontado por Wooldridge (2019, p.556):
“o estimador de efeitos fixos é eficiente quando os erros idiossincráticos são
serialmente não correlacionados, e não elaboramos nenhuma hipótese sobre a
correlação entre o efeito não observado e as variáveis explicativas.... O estimador de
efeitos aleatórios é adequado quando se acredita que o efeito não observado é não
correlacionado com todas as variáveis explicativas. Nesse caso, o efeito não observado
pode ser deixado no termo de erro, e a correlação serial ao longo do tempo pode ser
resolvida pela estimação por mínimos quadrados generalizados(ponderados)”

Existe também o modelo agrupado, chamado de “pooled”, mas que não é relevante para esta
análise.
59 Isso significa que em cada ano, existe um efeito diferente do fator não observado. Mesmo não
estando no modelo, ele está agindo e causando heterocedasticidade.
58
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Em outras palavras, isso significa que, no que se refere aos métodos de estimação
(Mínimos Quadrados Ordinários - MQO e Mínimos Quadrados Ponderados - MQP), o
primeiro é utilizado para o Modelo de Efeitos Fixos, enquanto que o segundo (MQP) deve
ser aplicado para o Modelo de Efeitos Aleatórios, haja vista que os Mínimos Quadrados
Ponderados

“pondera”

a

variância

dos

fatores

não observados

e

retira

a

heterocedasticidade dos dados. Nesse caso, ao ponderar as amostras, o estimador MQP
dá um peso maior para aquelas que possuem menor variância dos erros, e penaliza com
um peso menor as que têm maior variância dos erros. Dessa forma, tenta-se minimizar o
efeito das amostras de maior variância dos erros e que não são muito boas para explicar
o modelo.
Sobre a estrutura de dados em painel, esses podem ser balanceados – quando há
informações de todas as unidades em todos os períodos de tempo - ou não-balanceados
quando falta alguma informação de qualquer unidade em algum período da base de dados.
É comum a ocorrência de painel desbalanceado, com dados faltantes, uma vez que nem
todos os bancos de dados dos países possuem todas as informações de todos os anos.
Porém, em termos econométricos, é importante saber a origem dos “missing”, pois a
depender da natureza da informação faltante, pode-se comprometer o resultado do
modelo, gerando viés na análise.
Por último, deve-se ressaltar que existem diferentes testes para a escolha do
melhor modelo a ser utilizado. O teste “Hausman” 60 é o mais indicado para definir se será
utilizado o Modelo de Efeitos Fixos ou Modelo de Efeitos aleatórios.

3.1.2 Base de dados, variáveis dependentes e explicativas, e script do
Software R:
Findada a explicação de toda metodologia utilizada na presente pesquisa, esta
subseção será voltada para esclarecimentos sobre a base de dados. Conforme apontado na
introdução deste Capítulo, as informações foram colhidas de três bancos de dados
principais: a base de dados do Banco Mundial, da Organização “Our World in data” e
A Hipótese Nula do Teste de “Hausman” é que os estimadores de Efeitos Aleatórios são aplicáveis.
Dessa forma, ao não rejeitar a Hipótese nula no teste de Hausman, com um p-valor alto, supõe-se
que devem ser utilizados estimadores de Efeitos Aleatórios, conforme se apresenta no script.
60
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do Atlas de Complexidade Econômica.
Primeiramente, as unidades estudadas referem-se aos 20 países da América
Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, República Dominicana, Haiti, México,
Paraguai, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Colômbia, Equador, Guatemala, Honduras,
Nicarágua, Peru, Uruguai e Venezuela. A amostra reúne dados a partir do ano de 1995
até 2018 (23 anos de análise), o que possibilitou uma amostra com maior grau de
liberdade.
As variáveis selecionadas foram as seguintes:


Variáveis dependentes: Taxas de pobreza:

 A linha de pobreza de US$ 1,90 (P190): é a porcentagem da população
que vive com menos de US$ 1,90 por dia a preços internacionais de 2011.
 Estratos de renda: 10% mais ricos (PR): Essa variável expressa o
subgrupo da população que acumula o percentual da renda do decil 10. É
a proporção da renda nacional apropriada pelos 10% mais ricos da
população
 Estratos de renda: 10% mais pobres (PP): Essa variável expressa o
subgrupo da população que acumula o percentual da renda do decil 1. É a
proporção da renda nacional apropriada pelos 10% mais pobres da
população
 Estratos de renda: Percentil 40 (P40): Essa variável expressa o subgrupo
da população que acumula o percentual da renda do decil 4 (percentil 40).
Classe média, intermediária. É a proporção da renda nacional apropriada
pelos indivíduos que estão do meio da pirâmide para baixo.
 Estratos de renda: Percentil 60 (P60): Essa variável expressa o subgrupo
da população que acumula o percentual da renda do decil 6 (percentil 60).
Classe média, intermediária. É a proporção da renda nacional apropriada
pelos indivíduos que estão no meio da pirâmide para cima.


Variáveis explicativas:

 Índice de Gini (Gini): Conforme definição do Banco Mundial61, o índice
“Gini index measures the extent to which the distribution of income (or, in some cases, consumption
expenditure) among individuals or households within an economy deviates from a perfectly equal
distribution. A Lorenz curve plots the cumulative percentages of total income received against the
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de Gini mede até que ponto a distribuição de renda (ou, em alguns casos,
despesas de consumo) entre indivíduos ou famílias dentro de uma
economia se desvia de uma distribuição perfeitamente igual. Uma curva
de Lorenz plota as porcentagens cumulativas da renda total recebida contra
o número cumulativo de beneficiários, começando com o indivíduo ou
família mais pobre. O índice de Gini mede a área entre a curva de Lorenz
e uma linha hipotética de igualdade absoluta, expressa como uma
porcentagem da área máxima sob a linha. Assim, um índice de Gini de 0
representa igualdade perfeita, enquanto um índice de 100 implica
desigualdade perfeita.
 Índice de Complexidade Econômica (ECI): É um indicador que
mensura a complexidade e a diversidade da economia de um determinado
país. Esse índice calcula a diversidade e não ubiquidade dos produtos
produzidos pelos países, ponderados por suas exportações.
 Renda per capita (Rendapc): A Renda per capita, ou o PIB per capita é
o produto interno bruto dividido pela população. O PIB é a soma do valor
bruto adicionado por todos os produtores residentes na economia mais
quaisquer impostos sobre os produtos e menos quaisquer subsídios não
incluídos no valor dos produtos. É calculado sem fazer deduções para
depreciação de ativos fabricados ou para esgotamento e degradação de
recursos naturais. Os dados estão em dólares americanos constantes de
201062.
 Participação da Indústria em relação ao PIB (IndPIB): Esta variável
calcula qual a parcela relativa do PIB que é referente à contribuição do
setor industrial. De acordo com a classificação dos dados do Banco

cumulative number of recipients, starting with the poorest individual or household. The Gini index
measures the area between the Lorenz curve and a hypothetical line of absolute equality, expressed as
a percentage of the maximum area under the line. Thus a Gini index of 0 represents perfect equality,
while an index of 100 implies perfect inequality”.
62 Conforme definição constante na base de dados do Banco Mundial: “GDP per capita is gross
domestic product divided by midyear population. GDP is the sum of gross value added by all resident
producers in the economy plus any product taxes and minus any subsidies not included in the value of
the products. It is calculated without making deductions for depreciation of fabricated assets or for
depletion and degradation of natural resources. Data are in constant 2010 U.S. dollars.”
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Mundial63, a indústria inclui a manufatura e o valor agregado em
mineração, construção, eletricidade, água e gás. O valor agregado é o
produto líquido de um setor após somar todos os produtos e subtrair os
insumos intermediários. É calculado sem fazer deduções para depreciação
de ativos fabricados ou esgotamento e degradação de recursos naturais.
 Anos de escolaridade (escolaridade): Média total de anos de
escolaridade para a população adulta. Neste caso, até o presente momento,
há somente dados até o ano de 2017, segundo o site “Our World in data”.
 Idade média da população (idade_media): A idade mediana divide a
população em duas partes de igual tamanho: ou seja, há tantas pessoas com
idades acima da mediana quanto com idades abaixo da mediana. A idade
mediana fornece um importante indicador único da distribuição de idade
de uma população. Ele fornece o ‘ponto médio’ de idade de uma
população; há o mesmo número de pessoas com idade superior à média e
com idade inferior a ela. Os valores são publicados a cada cinco anos, de
acordo com o site “Our World in data”64.

Existem diferentes softwares que rodam regressões com dados em painel. No
presente trabalho, foi utilizado o programa “R”, cuja linguagem de programação é
desenvolvida por comandos que formam um script.

Os resultados encontrados são

oriundos dessa programação.
De antemão, é importante destacar que se trata de um painel desbalanceado, isto
é, não estão disponibilizadas todas as informações de todos os países em todos os anos.
Esses dados faltantes, na maioria dos casos, se dão de maneira aleatória. Essencialmente,
as variáveis relativas a níveis de pobreza e renda (P190, PR, PP, P40, P60, Gini) são as
que apresentam maior número de dados faltantes. Essas informações são colhidas por

“Industry corresponds to ISIC divisions 10-45 and includes manufacturing (ISIC divisions 15-37). It
comprises value added in mining, manufacturing (also reported as a separate subgroup), construction,
electricity, water, and gas. Value added is the net output of a sector after adding up all outputs and
subtracting intermediate inputs. It is calculated without making deductions for depreciation of
fabricated assets or depletion and degradation of natural resources. The origin of value added is
determined by the International Standard Industrial Classification (ISIC), revision 3. Note: For VAB
countries, gross value added at factor cost is used as the denominator.”
64 Disponível em: https://ourworldindata.org/grapher/median-age
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meio de Pesquisas Amostrais Domiciliares realizadas nos próprios países 65. Dessa forma,
não existe uma linearidade na divulgação dos dados. Por exemplo, o Brasil realiza a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD trimestral e anualmente, assim
publica dados relativos ao Índice de Gini a cada ano. No entanto, a cada dez anos é
realizado o Censo demográfico e, assim, nesses anos não há realização da PNAD e nem
divulgação do Índice de Gini. Cada país possui uma dinâmica própria para publicação de
determinados dados. Ademais, países como Haiti, Cuba e Venezuela 66 não publicam
informações sobre pobreza e níveis de desigualdade.
Diferentemente, é a situação dos dados relativos à idade média da população,
publicados pela “Our World in data”. Essas informações são fornecidas de cinco em
cinco anos. Já os dados do ECI são informados anualmente, no entanto, para a América
Latina, não há nenhuma informação do Índice de Complexidade Econômica para o Haiti.
No que tange às variáveis de renda per capita, Indústria/PIB 67 e escolaridade, nota-se que
há uma constância de suas publicações anualmente, e não existem dados “missing” para
essas variáveis.

3.1.3 Ajustes na base de dados, imputação e escolha do modelo de efeitos
aleatórios.
Antes de apresentar os resultados, é importante esclarecer alguns ajustes
necessários que foram realizados na base de dados. Conforme explicado anteriormente,
devido à ausência de algumas informações de determinados países em alguns anos, o
painel construído se torna desbalanceado. Quanto maior o número de dados faltantes,
menor será a consistência do modelo, haja vista que como a quantidade de dados em um

É importante destacar que as pesquisas domiciliares não são o melhor instrumento para obter
informações mais acuradas acerca da renda dos indivíduos, principalmente os indivíduos de renda
mais elevada. Sabe-se que há uma tendência de se omitir os valores reais de renda e riqueza,
principalmente entre o 1% mais rico. Isso faz com que as medidas de desigualdade de renda sejam
menos realistas do que se fossem realizadas com informações fiscais ou pesquisas financeiras. No
caso do Brasil, um importante trabalho foi elaborado por Pedro Herculano Guimarães Ferreira de
Souza – “Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil”, onde
demonstrou que os níveis de desigualdade podem ser consideravelmente muito maiores do que
aqueles reportados com base em pesquisas amostrais domiciliares.
66 No caso da Venezuela, depois do ano 2006 não houve mais publicação desses dados.
67 É relevante trazer o conceito de “multicolenariedade”, quando forem tratadas as variáveis
participação da Indústria no PIB e ECI. Multicolinearidade geralmente acontece quando variáveis
preditoras (explicativas) podem estar correlacionadas com outras variáveis independentes. Sabe-se
que países que possuem um setor industrial mais desenvolvido geralmente possuem maiores ECI.
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painel não balanceado é menor, a eficiência do estimador também é reduzida.
Dessa forma, no intuito de assegurar uma maior consistência para os resultados
obtidos, antes de rodar a regressão foi realizado um trabalho de imputação para
determinadas variáveis faltantes. Lançando mão da experiência relatada em Nunes,
Klück, Fachel (2009)68, foram feitos diferentes tipos de imputação, utilizando técnica de
imputação múltipla (IM). As variáveis que mais apresentavam missing data, receberam
um tratamento diferenciado: P190, PR, PP, P40, P60 e Gini.
Por se tratar das variáveis dependentes (P190, PR, PP, P40 e P60), foi necessário
realizar diferentes simulações, com a base filtrada, imputando país por país
separadamente, conforme exibido no quadro abaixo:
Modelos de imputação
Modelo 0: Modelo com a base original, P190, PP ou PR
dependentes, único modelo sem imputação.
Modelo 1: Imputação na P190 sem PP e PR;
Modelo 2: Imputação APENAS na P190;
Modelo 3: Imputação APENAS na P190 e Gini;
Modelo 4: Imputação na P190 sem PP, PR e Gini;
Modelo 5: Imputação na PP sem PR e P190;
Modelo 6: Imputação APENAS na PP;
Modelo 7: Imputação APENAS na PP e Gini;
Modelo 8: Imputação na PP sem P190, PR e Gini;
Modelo 9: Imputação na PR sem PP e P190;
Modelo 10: Imputação APENAS na PR;
Modelo 11: Imputação APENAS na PR e Gini;
Modelo 12: Imputação na PR sem PP, P190 e Gini;

O método de Imputação Múltipla (IM)69, por meio do pacote “MICE” –
Multivariate Imputation by Chained Equatoins - no R, permite que o valor da variável
faltante seja inferido de acordo com o comportamento das demais variáveis. Na presente
Por meio do artigo: “Uso da imputação múltipla de dados faltantes: uma simulação utilizando
dados epidemiológicos”, foi possível utilizar uma metodologia no Programa R (comando MICE) que
promove a imputação múltipla de variáveis faltantes através da análise computacional.
Obviamente, após a imputação, foi verificado que se os valores imputados mantinham coerência
com o restante da série.
69 Consoante explicação constante no Artigo, o Método de IM consiste em três passos: “1. São
obtidos m bancos de dados completos por meio de técnicas adequadas de imputação; 2.
Separadamente, os m bancos são analisados por um método estatístico tradicional, como se
realmente fossem conjuntos completos de dados; 3. Os m resultados encontrados no passo 2 são
combinados de um jeito simples e apropriado para obter a chamada inferência da imputação
repetida.” (Nunes, L. N., Klück, M. M., & Fachel, J. M. G. 2009, p.2).
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amostra, não há muitos preditores com dados faltantes, na verdade, a maioria das
ausências refere-se às variáveis dependentes, relacionadas à pobreza e estratos de renda.
Conforme bem ressaltado no artigo, “imputar dados faltantes pode aumentar
consideravelmente a confiabilidade dos resultados obtidos.” (2009, p.9). É necessário
esclarecer que foram rodadas as regressões para todos os modelos apresentados no
Quadro acima, ou seja, foram testadas as diferentes possibilidades de imputação e
verificado em quais seriam os melhores resultados obtidos. Neste caso, foram
selecionados os Modelos 4, 8 e 12 para rodar as regressões com as variáveis P190, PR e
PP respectivamente. Optou-se por realizar a imputação múltipla IM somente da variável
dependente. Em outras palavras: quando se tratar da análise do impacto da complexidade
econômica sobre a linha de pobreza de U$ 1,90 (Modelo 4), somente a variável P190, que
possui dados faltantes, teve valores imputados. E essa dinâmica se repete para a análise
dos diferentes estratos de renda, no caso da PP e PR. No tocante às variáveis P40 e P60,
foram utilizados os modelos 4 e 8, respectivamente, isto é, os modelos de imputação
somente para as variáveis dependentes.
Já em relação à variável “Idade média”, utilizou-se uma outra técnica estatística
menos sofisticada. A publicação não aleatória desses dados - com uma periodicidade de
cinco em cinco anos - possibilitou realizar uma interpolação geométrica para inferência
dessas informações faltantes. Em suma, deve-se primeiramente encontrar uma constante
“q” que vai ser utilizada para determinar os números existentes em uma sequência 70 e, a
partir dela, infere-se os valores dos demais anos.
No que se refere aos países Haiti e Cuba foi necessária a sua exclusão da base de
dados. Considerando o fato de que não foram encontradas informações sobre pobreza
(P190), desigualdade (Gini) e estratos de renda (PP, PR, P40 e P60) para Cuba e Haiti,
não seria possível inferir, para esses países, quaisquer tipos de dados por meio da IM.
Embora seja de amplo conhecimento que o Haiti é a nação mais pobre das Américas, não
foram encontrados dados estatísticos consistentes que pudessem constar na amostra.
Ademais, Cuba também não publica informações acerca dos níveis de pobreza,
desigualdade e diferentes estratos de renda. Dessa forma, optou-se por ter uma amostra

A fórmula utilizada é dada por: 𝑎 𝑛 = 𝑎1 .𝑞 𝑛−1 . Por exemplo, no caso do País 1, tem-se a idadem
em 1995 e 2000, respectivamente = 27,4 (a1) e = 27,9 (a6). Como a interpolação é feita para 6 anos,
n=6 e q = (27,4/27,9)^(1/5) = 1,0033. Na planilha database, no Apêndice, pode-se verificar os
cálculos sendo feitos na coluna "q".
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menor e retirar os dois países da base de dados.
Por último, é importante esclarecer que, após analisar o resultado de todas as
regressões, notou-se que o modelo de Efeitos Aleatórios sempre apresentava maior
consistência. O modelo de Efeitos Fixos não se demonstrou o mais adequado. Consoante
explicado anteriormente, por meio do Teste de Hausman é possível atestar qual o melhor
Modelo a ser adotado - se de Efeitos Fixos ou Aleatórios – e o mais pertinente foi o
Modelo de Efeitos Aleatórios.

3.2 Exercício empírico: Linha de Pobreza U$ 1,90
No primeiro exercício realizado, foi considerada a parcela da população de cada
país que vive abaixo da linha de pobreza de US$ 1,90 por dia como variável a ser
explicada (Modelo 4, com imputação da P190). De antemão, é importante notar que, neste
caso, o resultado encontrado vai ao encontro da hipótese levantada inicialmente.
A equação de regressão utilizada foi:
P190 = a + α.GINI + β.ECI + γ.Rendapc +π.IndPIB + δ.Escolaridade + θ.Idade_média + ε

Em que P190 é a parcela da população que vive abaixo da linha de pobreza, a é o
intercepto, GINI corresponde ao Coeficiente de Gini, ECI mede o Índice de
Complexidade Econômica, Rendapc é a renda per capita, IndPIB é a participação da
Indústria no PIB, Escolaridade mede a escolaridade média da população, Idade_média
reflete a idade média e ε é o fator não observável.
De acordo com a tabela abaixo – que sumariza os resultados da regressão verifica-se que o coeficiente de ECI, com sinal negativo, demonstra uma relação inversa
com a variável P190, isto é, quando aumenta o Índice de Complexidade Econômica,
diminui a parcela da população vivendo abaixo da linha de pobreza. O coeficiente no
valor de -1,9308 indica que o aumento de 1 (uma) unidade no ECI, implica na redução de
1,93 unidades da população vivendo abaixo da linha de pobreza, nos países da América
Latina.
Tabela 14 – ECI e os efeitos na extrema pobreza
Variável
(Intercept)
Gini
ECI
Rendapc

Coeficiente
-4,234791014
0,796058142
-1,930835488
0,00053525

Erro_padrão

p-valor

5,277864872
0,053422397
0,670848646
0,000150535
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0,422339994
3,23684E-50
0,003999535
0,000377058

significativo (pvalor < 0,05)
R_quadrado
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO

0,774654244
0,774654244
0,774654244
0,774654244

IndPIB
-0,113195972
Escolaridade 0,570071421
Idade_média -1,266309222

0,049170374
0,423312716
0,184698789

0,021328554
0,178079775
7,0777E-12

VERDADEIRO
FALSO
VERDADEIRO

0,774654244
0,774654244
0,774654244

Fonte: Elaboração própria

Destaque-se ainda que, neste exercício, por meio da análise do p-valor, a única
variável que não demonstrou significância estatística 71 foi a escolaridade 72. Ademais, pela
observação do R² (R quadrado)73 nota-se que mais de 77% do modelo pode ser explicado
pelas variáveis preditoras adotadas na regressão. Quanto maior o R quadrado, melhor é o
ajuste do modelo aos dados disponíveis. Apesar de suas limitações, o R quadrado ainda é
uma importante medida para mensurar quanto a variável dependente pode ser explicada
pelo

modelo.

Contudo,

certamente,

outros

fatores

também

influenciam

no

comportamento da pobreza nos países 74.
Podem ser pontuadas diferentes explicações para tal achado. A modernização e
sofisticação do setor produtivo e seu impacto positivo na economia como um todo pode
ser a primeira delas. Para se atingir uma maior complexidade econômica é necessário que
o país desenvolva diversas habilidades produtivas que acabam afetando diferentes setores
da economia. Geralmente, são sociedades em que os trabalhadores têm maior nível de
conhecimento, o mercado é mais competitivo, as instituições são melhores. São países
em que há maior diversidade de conhecimento; conhecimento mais tácito do que formal.
Tudo isso demanda a existência de uma rede de investidores, empreendedores,
produtores, trabalhadores e até mesmo agentes políticos que, em conjunto, visam a
produção e exportação de produtos mais modernos. Os objetivos devem estar alinhados
O p- valor é uma medida que descreve a probabilidade de significância de uma variável. No caso
da regressão, verifica-se se a variável tem ou não efeito (Hipótese nula) no modelo. Adotou-se, no
presente exercício, um nível de confiança de 95% com α = 0,05. Assim, quando o p-valor é menor
que 5% (p-value < 0,05) significa que a hipótese nula pode ser rejeitada e, portanto, a variável tem
efeito no modelo.
72 Na verdade, a variável escolaridade não apresentou significância estatística em nenhum dos três
exercícios realizados. Presume-se que, por mais curioso que pareça, a influência da educação não é
tão relevante para reduzir a pobreza, conforme apontado no Apêndice, no artigo de Marcelo
Medeiros sobre Desigualdade e Educação. De fato, essa observação tende a confirmar o que já havia
sido alegado por Hausman e Hidalgo, quando da elaboração do Atlas da Complexidade Econômica,
quando afirmaram que testes de escolaridade não são suficientes para medir o conhecimento, anos
de escolaridade podem não ser suficientes para uma economia se tornar complexa, é necessário
contar também anos de experiência.
73 Em uma análise de Regressão, o R quadrado, também chamado de coeficiente de determinação
varia entre 0 e 1 e pode ser interpretado como o percentual da variável dependente que pode ser
explicado pelo modelo, isto é, o quanto as variáveis explicativas selecionadas contribuem para
explicar o comportamento da variável resposta.
74 No Apêndice, serão apontados outros fatores - como programas de transferência de renda e
tributação - que também podem influenciar no comportamento da pobreza de um país.
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para que ocorra um aumento no padrão de vida das pessoas e para que esses ganhos
atinjam os mais pobres que, no geral, ficam fora desse circuito.
Entende-se que o efeito transbordamento - ou “spillover” - causado pelo aumento
da complexidade econômica em países emergentes como os da América Latina pode ser
sentido nos decis mais baixos da pirâmide de renda. Aqueles indivíduos que vivem abaixo
da linha de pobreza (P190) podem ser alcançados pelos benefícios oriundos de uma
modernização da estrutura produtiva em diferentes aspectos: há maior possibilidade de
geração de novos empregos; maior crescimento econômico geralmente implica em
elevação das receitas tributárias, que podem redundar em aumento dos gastos sociais.
Tudo isso pode afetar positivamente os mais pobres, quando são beneficiários de políticas
públicas focalizadas na população de menor renda.
Com efeito, ainda que indiretamente, todos esses fatores podem contribuir para a
redução da pobreza, caso haja políticas públicas que saibam aproveitar os reflexos do
crescimento oriundo da maior complexidade. Embora não seja uma relação direta, países
mais complexos tendem a apresentar uma renda per capita maior, se tornam mais ricos,
conforme apontado no primeiro capítulo. Com o aumento da complexidade econômica, a
priori, a renda per capita se eleva, as pessoas ficam “mais ricas” e a parcela da população
que vive em situação de extrema pobreza tende a diminuir.
Já foi apontado por Pugliese et al (2017) que economias complexas têm uma fuga
lateral da armadilha da pobreza. Nota-se que o artigo analisa o efeito da complexidade na
pobreza dos países do ponto de vista histórico da industrialização, e não na pobreza das
pessoas, dos indivíduos e suas famílias, que é o que se pretende neste trabalho, por meio
do resultado das pesquisas amostrais domiciliares, um vez que são capazes que captar
esse efeitos ao agregar as rendas das famílias. De fato, economias pouco diversificadas
permanecem presas na chamada armadilha da pobreza. Pelos achados do artigo:
“existe um possível papel para a complexidade da economia como propulsora de
oportunidades e para atrair fontes internas ou externas de investimento. O
aumento do número de setores de produção complexos, representados como uma
proxy da aptidão, leva a um leque aberto de possibilidades que permitem aos
indivíduos investir em capital físico e humano para explorar oportunidades novas
e adicionais”. (Pugliese.L et al, 2017, p.15) 75

“These findings suggest a possible role for the complexity of the economy as a driver for
opportunities and for attracting internal or external sources of investment. The increased number of
complex production sectors, proxied by the fitness, leads to an open array of possibilities allowing
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Ademais, o comportamento das outras variáveis explicativas corrobora o
entendimento exposto até aqui. Ao analisar a relação da Indústria sobre o PIB, nota-se
que também possui uma relação inversa com a pobreza extrema. Conforme demonstrado
na Tabela 14, quando se aumenta a participação do setor industrial no PIB, há uma
redução na população que vive abaixo da linha de pobreza.
Por outro lado, o Índice de Gini mostra que quando se aumenta a desigualdade, as
taxas de pobreza também se elevam, consoante registrado por Fosu (2016), quando tratou
dos efeitos perversos da desigualdade sobre a pobreza. Ademais, isso reforça ainda o que
foi explicado pelo triângulo de Bourguignon, quando mostrou que a redução da pobreza
também depende da distribuição e melhoria na desigualdade. No que se refere à renda per
capita, é possível notar que tem pouco impacto na redução da pobreza. O valor do
coeficiente bem próximo a zero demonstra que é possível ocorrer um aumento da renda
per capita em um país e não refletir na redução da extrema pobreza, se essa elevação for
concentrada nos decis mais altos da pirâmide de renda. Por fim, a análise do componente
demográfico, idade média da população, mostra que à medida que a população vai se
tornando mais velha, pode ocorrer redução da pobreza extrema. Uma possível explicação
é que, neste caso, os indivíduos acumulam skills e ativos, cujas rendas podem ser captadas
pelas pesquisas domiciliares.

3.3 Estrato de renda: os 10% mais ricos
A priori, a intenção do trabalho era somente verificar o impacto da complexidade
econômica sobre a extrema pobreza. No entanto, percebeu-se que alguns resultados contra
intuitivos poderiam surgir e seria relevante também verificar como a complexidade
econômica poderia influenciar os diferentes estratos de renda, não somente na extrema
pobreza. Indagações não faltam: como a complexidade econômica pode afetar os mais
ricos em uma sociedade? Os detentores de maior renda e riqueza podem ser beneficiados
com o avanço da sofisticação do tecido produtivo?
Conforme os resultados obtidos no exercício empírico, demonstrados na Tabela
15 abaixo, nota-se que quando avaliado o efeito do ECI sobre os 10% mais ricos, o

individuals to invest in physical and human capital in order to exploit new and additional
opportunities.”
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aumento da complexidade tende a favorecer esse nicho também. O coeficiente positivo
do ECI de 0,5379, revela que um acréscimo de 1(uma) unidade no Índice de
Complexidade Econômica reflete a elevação de 0,537 unidade na parte da renda da
população mais rica do país. A equação de regressão utilizada foi:
PR = a + α.GINI + β.ECI + γ.Rendapc +π.IndPIB + δ.Escolaridade + θ.Idade_média + ε,

onde PR é a parcela da renda total apropriada pelos 10% mais ricos.
Tabela 15 – ECI e os 10% mais ricos
Variável

Coeficiente

(Intercept)
Gini
ECI
Rendapc
IndPIB
Escolaridade
Idade_média

-2,053170068
0,855148653
0,537992025
0,000118488
-0,047585826
-0,019119483
-0,050953512

Erro_padrão

p-valor

1,656299698
0,01677729
0,210616033
4,73727E-05
0,015433131
0,133913141
0,058444525

0,215118697
0
0,010637906
0,012378023
0,002046807
0,88646768
0,383302789

Significativo (pvalor < 0,05)
R_quadrado
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
FALSO

0,957323913
0,957323913
0,957323913
0,957323913
0,957323913
0,957323913
0,957323913

Fonte: Elaboração própria

Isso implica que quando aumenta a complexidade econômica, há o aumento da
proporção da renda nacional apropriada pelos 10% mais ricos da população. Não é um
resultado contra intuitivo, pelo contrário. Há razões para se justificar porque o aumento
da complexidade pode afetar positivamente os mais ricos. Consoante ao já apontado,
quanto mais complexo e sofisticado for o produto que o país produz e exporta, maior é a
cadeia produtiva necessária. São bens que demandam uma extensa rede de conectividade.
Economias complexas desfrutam de empregos mais aprimorados, bem como necessitam
de uma mão de obra mais qualificada. A estrutura de emprego de melhor qualidade, com
conhecimento tecnológico mais avançado para se produzir esse tipo de produtos acaba
beneficiando indivíduos e famílias que se encontram nos estratos mais altos da pirâmide.
São indivíduos e famílias que já possuem as condições necessárias de se inserirem no
fluxo das redes de conectividade.
Para a produção de produtos altamente tecnológicos, é necessário um
conhecimento técnico mais avançado, o que demanda um intenso capital humano. Tudo
isso contribui para a construção de uma estrutura de salários e habilidades mais elevados.
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Conforme apontado por Gala (2018)76, essa estrutura produz uma classe média e média
alta robusta, muito qualificada e muito técnica, capaz de produzir esses produto de ponta.
Ademais, uma economia mais complexa também demanda serviços empresariais e
financeiros mais avançados. O acesso ao crédito, bem como a maior facilidade para
conseguir empréstimos e linhas de financiamentos por parte dos indivíduos mais ricos
facilita a inserção em mercados tecnológicos.
É imperioso relembrar que, ao alcançar todos esses aspectos, uma sociedade
atinge um nível de renda e desenvolvimento mais elevados. Se os empregos mais
demandados forem de maior escolaridade, serão beneficiados aqueles indivíduos que
possuem melhores condições de escolaridade e de renda. Especificamente os estratos
superiores da pirâmide de renda possuem maior influência e inserção no mercado de
trabalho.
Hidalgo e Hausman (2013) afirmam que, para se desenvolver uma nova indústria
são requeridas mudanças nos padrões de interação dentro da organização da sociedade.
Para expandir a quantidade de conhecimento produtivo é preciso alargar o conjunto de
atividades que o país é capaz de fazer, e isso é um processo complicado e custoso.
Diversos recursos são necessários. Uma poupança prévia à realização de diferentes
investimentos no sentido de aperfeiçoar a estrutura produtiva são advindos, geralmente,
de indivíduos, famílias, empresários, proprietários de terra, investidores que possuem
capital.
Como dito anteriormente, empreendedores, investidores e agentes de política têm
um papel fundamental na exploração econômica. Economias mais complexas demandam
maior interação em rede:
“A complexidade de uma economia está relacionada à multiplicidade de
conhecimento útil que ela está embebida. Para uma sociedade complexa existir e
se sustentar, precisa que os profissionais de marketing, propaganda, serviços
financeiros, design, tecnologia, recursos humanos, operações de mercado
combinem seus conhecimentos.” (Hausman, Hidalgo et al, 2013, p.18)
Em suma, deve-se considerar que o aumento da complexidade econômica
influencia positivamente os mais ricos devido à natureza dos empregos gerados em uma
economia mais complexa, bem como os setores mais demandados: indústria de ponta, de
Vídeo postado em 2018, disponível em https://www.paulogala.com.br/a-desigualdade-de-umpais-diminui-conforme-sua-complexidade-economica-aumenta/
76
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maior teor tecnológico, setor de serviços financeiros, software, etc.
Pode-se especular que, em um primeiro momento, uma maior complexidade
econômica seja capaz até mesmo de colaborar para o aumento da concentração de renda
e da pobreza, uma vez que somente os indivíduos e famílias empregados em setores mais
avançados e preparados para uma maior competitividade serão privilegiados com os
efeitos positivos dessa nova estrutura produtiva.
Entretanto, resta evidente que para um salto de produtividade e aumento na
competitividade, os países da América Latina deverão buscar uma maior sofisticação da
sua estrutura produtiva, no sentido de produzir e exportar produtos mais complexos. A
aposta na especialização e produção de commodities parece não ser sustentável para o
desenvolvimento no longo prazo, haja vista a instabilidade dos preços no mercado
internacional e a deterioração dos termos de troca entre bens manufaturados e
commodities. A cada crise financeira externa, as economias latino-americanas são
profundamente abaladas, dada a sua alta dependência do mercado externo para
importação de seus bens simples.
Enfim, quando uma sociedade vai aumentando a quantidade de conhecimento
produtivo embutido nela, torna-se capaz de usufruir da prosperidade advinda desse
conhecimento. Por ser considerada como um driver do crescimento, a complexidade
econômica possibilita que países mais complexos apresentem maiores taxas de
crescimento, eleve a renda per capita o que acaba favorecendo que se aumente o número
de indivíduos e famílias no estrato superior da pirâmide.

3.4 Estrato de renda: os 10 % mais pobres
Analisou-se também o impacto do ECI naqueles 10% mais pobres que aparecem
na base da pirâmide. Ratificando os resultados encontrados no item 3.2, este exercício
mostra que a complexidade econômica pode, de fato, afetar positivamente os mais pobres,
mesmo que com um impacto bem pequeno.
A Tabela 16 sumariza o resultado da regressão utilizando a variável PP como
variável dependente. A equação de regressão utilizada foi:
PP = a + α.GINI + β.ECI + γ.Rendapc +π.IndPIB + δ.Escolaridade + θ.Idade_média + ε, em

que PP compreende a parcela da renda nacional apropriada pelos 10% mais pobres.
O sinal positivo do índice de complexidade econômica mostra que o aumento de
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uma unidade no ECI também gera aumento de 0,207 unidade na proporção da renda
nacional correspondente aos 10% mais pobres da população. Entende-se que melhoras no
índice de complexidade econômica aumenta a parcela da renda nacional que é
concentrada pela população que vive nesse estrato de renda. Embora o impacto seja bem
diminuto, há de se especular a possibilidade de efeitos positivos da complexidade na
população mais pobre, conforme apontado no item 3.2 precedente.
Tabela 16 – ECI e os 10% mais pobres
Variável

Coeficiente

(Intercept)
4,318101237
Gini
-0,072032489
ECI
0,207091671
Rendapc
-1,30876E-05
IndPIB
-0,004126191
Escolaridade -0,051145665
Idade_média 0,047651119

Erro_padrão

p-valor

0,346967015
0,003519825
0,043951975
9,86034E-06
0,003235976
0,027436961
0,012062863

1,48365E-35
4,43565E-93
2,45572E-06
0,184411508
0,202274102
0,062305486
7,80751E-05

significativo (pvalor < 0,05)
R_quadrado
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
FALSO
FALSO
VERDADEIRO

0,802598365
0,802598365
0,802598365
0,802598365
0,802598365
0,802598365
0,802598365

Fonte: Elaboração própria

Não obstante o resultado obtido, há, por outro lado, um outro importante aspecto
de se considerar quanto os impactos do ECI na pobreza. Os produtos que demandam uma
grande quantidade de conhecimento e habilidade são factíveis de serem produzidos
somente em poucos lugares onde todos os conhecimentos requisitados estão disponíveis.
Uma vez que os indivíduos de menor renda, geralmente são aqueles com menor
escolaridade, alocados em atividades de baixa produtividade e com limitado acesso aos
espaços e fluxos para a produção de produtos mais sofisticados, geralmente tendem a
permanecer à margem desse processo de geração de riqueza.
Para se produzir produtos não ubíquos, raros e complexos, faz-se necessária uma
acumulação prévia de capital e economias de escala e escopo. O aumento da
complexidade econômica pode, no limite, prejudicar indivíduos e famílias mais pobres
que não conseguem se inserir em um mercado de trabalho que exige cada vez mais
habilidades para produzir produtos mais sofisticados. O efeito pode ser contrário. O
aprofundamento da desigualdade pode ser um fator a ser investigado.
Ademais, com as alterações da estrutura produtiva e um diferente tipo de modelo
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de crescimento baseado na complexidade econômica, aqueles empregos mais precários,
geralmente ocupados pelos indivíduos mais pobres e menos escolarizados, vão cedendo
espaço para empregos mais sofisticados. Isso não é algo negativo para a economia como
um todo. No entanto, no curto prazo, não há possibilidade de uma realocação rápida no
mercado de trabalho para esses trabalhadores. O aumento da informalidade também pode
ser uma constante.
Por outro lado, é imperioso ressaltar que, quando se afirma que países mais
complexos tendem a apresentar renda per capita mais elevada, isso não significa que essa
renda mais elevada será refletida em toda a sociedade. A renda pode ficar concentrada no
topo da pirâmide, os nichos mais elevados podem desfrutar dos benefícios da maior
complexidade econômica dos países. Em países muito desiguais, como na América
Latina, usufruir dos benefícios de uma economia mais complexa pode ser relegado
somente a determinados grupos. Os proveitos de uma alta produtividade podem não ser
distribuídos entre os componentes da rede.
Isso tudo não quer dizer que é melhor para o país permanecer produzindo e
exportando bens mais simples. Pode-se entender que, durante o processo e a busca por
maior complexidade, corre-se o risco de aumentar a pobreza e a desigualdade. Em um
primeiro momento, o custo de maior complexidade pode vir acompanhado de maior
pobreza, pois aumenta o desemprego de indivíduos menos qualificados 77.
Uma vez que o conceito de complexidade econômica está sempre ligado à questão
do conhecimento tácito embebido nos indivíduos, firmas, processos e redes, é natural
supor que aqueles indivíduos com maior vulnerabilidade econômica e social não são os
detentores desse conhecimento técnico mais desejável e necessário para o aumento da
complexidade em um determinado país. Consequentemente, a marginalização dos mais
pobres pode ocorrer.
Por fim, deve-se ressaltar que há risco real de endogeneidade de algumas variáveis
tratadas no modelo. A própria desigualdade de renda, neste caso, apresenta uma relação
inversa com a pobreza. Note que neste exercício a renda per capita, a escolaridade e a
participação da indústria no PIB não apresentaram significância estatística. O mais

Esse entendimento parece tangenciar o conceito da curva de Kuznets, já abordado na Introdução
da presente Dissertação.
77
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relevante, de fato, é a complexidade econômica.

3.5 A complexidade econômica e a classe média: Estratos de renda dos
percentis 40 e 60
Resta ainda avaliar como a complexidade econômica pode afetar os indivíduos
que se encontram no meio da pirâmide, ou seja, que não estão nem no topo e nem na base,
comumente conhecida como a “classe média”. Nesta subseção, serão analisados os
impactos do ECI no estrato de renda do percentil 40 e percentil 60.
As equações de regressão utilizadas foram:
P40 = a + α.GINI + β.ECI + γ.Rendapc +π.IndPIB + δ.Escolaridade + θ.Idade_média + ε
P60 = a + α.GINI + β.ECI + γ.Rendapc +π.IndPIB + δ.Escolaridade + θ.Idade_média + ε, em

que P40 corresponde à parcela da renda total apropriada pelos indivíduos do percentil 40
e P60 aos indivíduos do Percentil 60.
As subseções anteriores mostraram um efeito positivo do ECI na parcela da
população que vive abaixo da linha da pobreza, nos 10% mais pobres e nos 10% mais
ricos. Faz-se necessário analisar como a classe média dos países da América Latina pode
ser afetada pela complexidade econômica. As duas próximas tabelas mostram o resultado
final da regressão com as variáveis dependentes P40 e P60.

Tabela 17 - O estrato de renda do Percentil 40 (P40)
Variável

Coeficiente

Erro_padrão

p-valor

(Intercept)
Gini
ECI
Rendapc
IndPIB
Escolaridade
Idade_média

20,0457789
-0,23631508
-0,06595606
1,73856E-05
0,008100775
0,010713884
-0,01832530

0,388225729
0,003960802
0,047148293
1,06424E-05
0,003603454
0,026623422
0,01265119

0
0
0,161840956
0,102339002
0,024572488
0,687372553
0,147475987

significativo
(p-valor <
0,05)
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
FALSO
VERDADEIRO
FALSO
FALSO

R_quadrado
0,967097741
0,967097741
0,967097741
0,967097741
0,967097741
0,967097741
0,967097741

Fonte: Elaboração própria

O resultado com sinal negativo do estimador mostra que o aumento de uma
unidade no ECI gera uma redução de 0,0659 unidade na proporção da renda nacional que
é apropriada pelos indivíduos do decil 4. Da mesma forma, a Tabela 18 abaixo mostra o
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impacto do ECI no percentil 60. Uma elevação de uma unidade no ECI implica na redução
de 0,259 unidade na proporção da renda nacional que é apropriada pelos indivíduos do
percentil 60.
Tabela 18 - O estrato de renda do Percentil 60 (P60)
Variável
(Intercept)
Gini
ECI
Rendapc
IndPIB
Escolaridade
Idade_média

Coeficiente Erro_padrão
25,11638343
-0,2472449
-0,25904063
1,1851E-05
0,014180626
0,101841455
-0,04465188

0,552934131
0,005607391
0,069945395
1,57203E-05
0,005173847
0,04370824
0,019416353

p-valor
0
0
0,000212671
0,450927536
0,006128448
0,019804634
0,021464925

significativo
(p-valor < R_quadrado
0,05)
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO

0,946078206
0,946078206
0,946078206
0,946078206
0,946078206
0,946078206
0,946078206

Fonte: Elaboração própria

A análise dos dados permite inferir que a classe média dos países latino
americanos pode ser negativamente afetada quando do aumento da complexidade
econômica. O exercício mostra que o aumento do ECI reduz a parcela da renda nacional
que é apropriada pelos indivíduos que se encontram no meio da pirâmide da distribuição.
Possíveis explicações estão voltadas para o fato de que os maiores ganhos oriundos do
aumento da complexidade são capturados pelos indivíduos que estão no topo da pirâmide,
os 10% mais ricos. Parece que os benefícios provenientes do aumento da complexidade
econômica, em países em desenvolvimento como os países latino americanos, podem não
ser absorvidos pelas classes intermediárias. A elevação da renda per capita que vem
acompanhada pelo aumento do ECI parece estar concentrada nos decis mais elevados da
pirâmide, embora também haja se verificado efeitos positivos para os mais pobres.
A relevância da participação da classe média no desenvolvimento econômico dos
países já é conhecida. Dessa forma, a novidade trazida pelo presente trabalho é o fato de
que, na América Latina, a participação na renda nacional dos indivíduos do percentil 40
e 60 parece reduzir com o avanço da modernização do tecido produtivo. Há de se
considerar que soa um pouco contra intuitivo afirmar que, em todas as circunstâncias, o
aumento da complexidade econômica favorece todos as faixas de renda. Pelos resultados
observados, nem sempre os efeitos do avanço da complexidade econômica podem ser
positivamente auferidos por toda a sociedade.
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Conclusão
A discussão acerca da pobreza e desigualdade parece sempre tomar nova
roupagem em momentos históricos distintos. É de interesse de diferentes vertentes do
conhecimento – Economia, Filosofia, Sociologia – tentar buscar explicações sobre o fato
de que alguns indivíduos, conjunto de indivíduos, sociedades e países encontram-se em
situações muito mais vulneráveis do que outros. Deve-se constantemente questionar os
motivos pelos quais determinados países se desenvolvem, tornam-se mais ricos e
prósperos, enquanto que inúmeras nações permanecem em estado crítico de pobreza e
miséria. Não obstante os efeitos deletérios da pobreza, ainda no século 21, a sociedade
carece de respostas teóricas e empíricas que colaborem no sentido de mitigar esses efeitos.
Muito há registrado a esse respeito. Vários teóricos se debruçaram e diferentes
explicações surgiram para o fenômeno da pobreza, bem como propostas para a sua
superação, principalmente por meio de políticas públicas. Desde teorias mais ortodoxas
até aquelas mais heterodoxas, nota-se que estão envolvidas variáveis econômicas,
políticas, sociais, e até mesmo culturais. Ao longo do presente trabalho foram destacados
alguns pontos teóricos que relacionam, principalmente, os motes econômicos às questões
de pobreza e desigualdades.
Lançando mão do conceito do “Triângulo de Bourguignon” - que sustenta que o
objetivo do desenvolvimento econômico é a redução da pobreza e, para isso, é necessário
por um lado favorecer o crescimento econômico e por outro promover a redução da
desigualdade – esta dissertação aprofundou o estudo dessas variáveis, bem como o seu
comportamento ao longo das últimas décadas na América Latina. Destaque-se que a
relação entre elas não se dá de uma maneira linear, direta, isto é, existe uma inter-relação
em que o crescimento econômico pode influenciar a pobreza e desigualdade, ao passo
que essas últimas também influenciam o crescimento. O interesse primordial do presente
trabalho é como se dá a primeira relação: pretendeu-se estudar como um modelo
específico de crescimento econômico, baseado na complexidade econômica, pode
influenciar a pobreza.
A partir da abordagem teórica da complexidade econômica, este trabalho buscou
analisar quais os seus impactos nas variáveis do triângulo de Bourguignon. O intuito foi
verificar quais os efeitos do índice de complexidade econômica nos níveis de pobreza e
nos diferentes estratos de renda dos países da América Latina nas últimas décadas.
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Por meio do arcabouço teórico voltado à análise das interações entre as variáveis
do triângulo de Bourguignon, o estudo verificou como a redução da pobreza – que é o
objetivo do desenvolvimento econômico - pode ser influenciada pelo índice de
complexidade econômica, e suas diferentes interações com o crescimento econômico e a
desigualdade de renda. Além disso, foram demostradas como as diferentes desigualdades
no América Latina impactam negativamente o seu desenvolvimento.
Para alcançar

os objetivos

estabelecidos, foi necessário aprofundar

o

conhecimento das características da estrutura produtiva do Continente. Foram estudados,
portanto, os aspectos da estrutura setorial da América Latina, bem como dados da pauta
do comércio internacional. Ademais, mostrou-se a composição do Investimento Direto
Estrangeiro (IDE) e do investimento doméstico nos países do Continente, além da análise
de como o setor industrial tem contribuído para o desenvolvimento desses países, tanto
na geração de emprego, quanto nos aspectos de inovação tecnológica. Todos esses fatores
conversam com a abordagem da complexidade econômica, uma vez que a sofisticação do
tecido produtivo passa, fortemente, pelo setor industrial. Por fim, foi mostrada a evolução
dos dados sobre pobreza e desigualdades, que apresentaram uma certa tendência de queda
nas últimas década na América Latina.
Por outro lado, foi verificada também uma redução dos índices de complexidade
econômica nos países da América Latina no período analisado. Entendeu-se que o avanço
da complexidade econômica ficou prejudicado graças, também, ao processo de
desindustrialização precoce nesses países. A “reprimarização” da pauta exportadora
colaborou nesse sentido.
Diante das várias possibilidades para a redução da pobreza, este trabalho quis
analisar se a estrutura produtiva, bem como os diferentes modelos de crescimento
adotados nos países de América Latina poderiam influenciar essa questão. Com efeito,
decidiu-se verificar se os níveis de complexidade econômica teriam algum efeito na
população que vive em situação de extrema pobreza. A priori, a intenção do trabalho era
verificar somente o impacto nos níveis de pobreza, no entanto, adicionou-se à análise, os
efeitos da complexidade nos diferentes estratos de renda. Compreendeu-se, afinal, que
um modelo de crescimento baseado na busca de maior complexidade econômica pode
impactar os diferentes estratos de renda de maneira diversa, e isso restou constatado no
trabalho empírico.
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A metodologia econométrica utilizada – regressões com dados em painel – contou
com uma base de dados oriunda de diferentes fontes de informação: WID, Banco
Mundial, Atlas da Complexidade Econômica. Os países da América Latina não possuem
informações para todas as variáveis selecionadas e nem para todos os anos do período.
Dessa forma, para minimizar os efeitos de painel desbalanceado foi feita uma imputação
de alguns dados faltantes, com base no modelo de imputação múltipla, por meio do
comando “Mice” no programa R.
De acordo com os dados disponíveis, foi confirmada a hipótese preliminarmente
levantada no início do trabalho e já relatada na literatura: a complexidade econômica tem
efeitos positivos sobre a pobreza e redução da desigualdade. Os resultados dos exercícios
empíricos mostraram que o avanço da complexidade econômica impacta positivamente
os indivíduos mais pobres (que vivem abaixo da linha da pobreza). A primeira regressão,
com a variável P190, revelou que um aumento no ECI causava redução do número de
indivíduos vivendo abaixo da linha de pobreza de U$ 1,90 por dia. No mesmo sentido,
quando foi analisada a variável PP, os resultados mostraram que o aumento do ECI
causava também um aumento da parcela renda total agregada pelos 10% mais pobres.
Dentre as possíveis justificativas, está o fato de que os indivíduos que vivem
abaixo da linha de pobreza podem ser alcançados pelos benefícios oriundos de uma
modernização da estrutura produtiva em diferentes aspectos: há maior possibilidade de
geração de novos empregos; maior crescimento econômico geralmente implica em
elevação das receitas tributárias, que podem redundar em aumento dos gastos sociais.
Tudo isso pode afetar positivamente os mais pobres, quando são beneficiários de políticas
públicas focalizadas na população de menor renda.
No que toca aos 10% mais ricos, a regressão que utilizou a variável PR - referente
ao decil 1 - evidenciou também que o ECI impacta positivamente os mais ricos. Foi visto
que quanto mais complexo e sofisticado for o produto que o país produz e exporta, maior
é a cadeia produtiva necessária. São bens que demandam uma extensa rede de
conectividade. Economias complexas desfrutam de empregos mais aprimorados, bem
como necessitam de uma mão de obra mais qualificada. A estrutura de emprego de melhor
qualidade, com conhecimento tecnológico mais avançado para se produzir esse tipo de
produtos acaba beneficiando indivíduos e famílias que se encontram nos estratos mais
altos da pirâmide. São indivíduos e famílias que já possuem as condições necessárias de
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se inserirem no fluxo das redes de conectividade. Para a produção de produtos altamente
tecnológicos, é necessário um conhecimento técnico mais avançado, o que demanda um
intenso capital humano. Tudo isso contribui para a construção de uma estrutura de salários
e habilidades mais elevados. Entende-se, portanto, que os extremos da pirâmide são sim
favorecidos pelo avanço do ECI.
Diferente é a sorte dos indivíduos localizados no meio da pirâmide. Pelos
resultados obtidos, a classe média (indivíduos dos percentis 40 e 60) acaba reduzindo sua
participação na parcela da renda nacional por ela apropriada. As melhorias na renda per
capita oriundas da sofisticação do tecido produtivo parece estar sendo transferidas para
os decis mais altos e mais baixos da pirâmide. As razões pelas quais a classe média resta
prejudicada com o avanço do ECI merecem um estudo vindouro mais aprofundado, uma
vez que essa redução na participação da renda nacional vem acompanhada por uma
“transferência” para os extratos mais altos e mais baixos da pirâmide.
Não obstante seja um resultado que, parcialmente, vai de encontro ao que a recente
literatura vem apontando, é importante destacar que o presente trabalho traz luz a uma
discussão até então não levantada de maneira pormenorizada. Os efeitos da complexidade
econômica podem não ser, pelo menos no curto prazo, sempre positivos para todos os
estratos de renda. Decidiu-se analisar de maneira separada esses impactos justamente para
confirmar – ou refutar – os efeitos da complexidade sobre a pobreza. Confirmou-se que,
de fato, os mais pobres são beneficiados com o avanço da complexidade, ao passo que, a
classe média diminui a sua participação.
Não se esgotam as possíveis explicações para tais achados. A presente dissertação
limitou-se a revisitar a literatura sobre pobreza, crescimento e desigualdade, e verificar
como a abordagem da complexidade econômica poderia se relacionar com essas variáveis
na América Latina.
Resta ainda fazer alguns apontamentos para futuras pesquisas. O fato de que foi
constatada a diminuição da complexidade econômica de maneira concomitante à redução
da pobreza e desigualdade de renda na América Latina nos últimos anos, pode levar à
reflexão sobre a atuação de efeitos de outras medidas, como políticas de transferência de
renda e alterações na estrutura tributária. Embora o objetivo do presente trabalho seja
analisar a desigualdade e pobreza associadas à estrutura produtiva, é salutar ponderar
como outros fatores exógenos também podem influir nessa trajetória.
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Por oportuno, salienta-se que tais variáveis não foram contempladas no modelo
adotado pelo presente trabalho. Os efeitos dos programas de transferência direta de renda,
bem como da estrutura tributária de uma economia não foram captados pelo modelo e,
dessa forma, abre-se uma possibilidade para pesquisas futuras.
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ANEXOS
Gráficos das exportações dos demais países da América Latina:
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