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� Pressupostos

� O modelo assume que uma economia em desenvolvimento
tem um excedente de trabalho improdutivo no setor
agrícola.

� Estes trabalhadores são atraídos para o setor industrial
em crescimento, onde salários mais elevados são
oferecidos.

� Ele também assume que os salários no setor industrial são
mais ou menos fixos.

� Empresários do setor manufatureiro geram lucro, porque
eles cobram um preço acima do salário fixo.

� O modelo pressupõe que os lucros serão reinvestidos no
negócio, sob a forma de capital fixo.

� Um setor de manufatura avançada significa uma
economia que deixou de ser tradicional e se industrializou.

O Modelo de Dois Setores de Lewis



• O modelo dual de Lewis para o desenvolvimento
econômico divide a economia em dois setores:

• Setor de subsistência rural tradicional

▫ Possui tanto trabalho excedente em relação ao
capital e aos recursos naturais que muito desse
trabalho poderia ser transferido para o setor
urbano sem diminuir a produção agrícola. Na
extremidade oposta, o produto marginal desse
trabalho redundante é zero.

O Modelo de Dois Setores de Lewis



• Setor industrial urbano moderno

▫ O setor urbano é industrializado e lucrativo. Parte
dos lucros é poupada e investida em bens de
capital. Devido a essa expansão de fábricas e
equipamentos, o setor urbano possui uma
demanda crescente por trabalho. Possui também
uma média salarial substancialmente maior que o
setor rural. Portanto, os trabalhadores do setor
agrícola serão atraídos para o setor urbano.

O Modelo de Dois Setores de Lewis



• Os mecanismos do modelo de Lewis podem ser mostrados
através da figura abaixo que mostra a demanda e a oferta de
trabalho no setor industrial urbano
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• Inicialmente existe um volume fixo de capital
disponível no setor urbano e a demanda por
trabalho é D1.

• Observe que a oferta de trabalho para o setor
urbano é infinitamente elástica ao salário Wu.

• Lewis observou que a taxa salarial urbana média
era aproximadamente 30% superior a verificada
no setor rural. Logo, uma grande quantidade de
oferta de trabalho rural redundante está
disponível para o setor urbano, podendo os
empregadores desse setor contratar mais ou
menos trabalho, conforme desejarem.

O Modelo de Dois Setores de Lewis



• Os empregadores urbanos optarão por contratar L1
trabalhadores, igualando a RmgL a o salário W1. Logo,
a produção industrial urbana é dada pela área abaixo
da curva de demanda D1 (A+B). Dessa quantia, os
trabalhadores receberão a área (A) como salários e os
capitalistas a área (B) como juros e lucros.

• Os capitalistas reinvestirão parte dos lucros no novo
capital no setor urbano, aumentando a produtividade
do trabalho nesse setor. Esse aumento da PmgL se
traduz em um deslocamento para a direita da curva de
demanda por trabalho (D1 para D2). Com isso, as
empresas do setor urbano contratarão L2
trabalhadores, com os salários totais aumentando
para (A+D) e a renda dos capitalistas aumentando
para (B+C)

O Modelo de Dois Setores de Lewis



• Como (L2 – L1) trabalhadores foram absorvidos
pelo setor industrial urbano e seu produto
marginal no setor rural era zero, a produção total
da Nação passa da área (A+B) para (A+B+C+D).

• Esse processo volta a se repetir, com novos
investimentos e aumentos no estoque de capital,
aumentando a demanda por trabalho, ocorrendo
assim uma migração para o setor urbano, com a
produção nacional se expandindo.

O Modelo de Dois Setores de Lewis



O Crescimento do Excedente e 

Expansão do Setor Capitalista 

• O crescimento do peso relativo da poupança

▫ a acumulação do capital é a base do desenvolvimento.
▫ o “problema central da teoria do desenvolvimento” é,
por isso, compreender o modo como cresce o peso da
poupança no rendimento nacional.

▫ a poupança aumenta porque cresce o peso relativo
dos lucros no rendimento nacional.



• O crescimento do peso dos lucros no
rendimento nacional
▫ enquanto existe oferta ilimitada de trabalho, a
produção de subsistência mantém-se e, com ela, o
nível do salário real no setor urbano.

▫ o processo aumenta, portanto, o excedente do
capital e o rendimento dos capitalistas; dito de
outro modo, aumenta a participação dos lucros no
rendimento nacional .
� Note que a produtividade vai aumentando ao mesmo
salário, aumentando os lucros como proporção da
renda nacional.

O Crescimento do Excedente e 

Expansão do Setor Capitalista 



• A expansão do setor capitalista
▫ para que haja expansão do setor capitalista é
necessário um aumento da desigualdade na
distribuição do rendimento, mas esta desigualdade
deve acompanhar os lucros, pois é esta que favorece
a formação do capital.

▫ é necessário o desenvolvimento de uma classe
capitalista (“de um grupo de homens que pensam
em termos de investimento produtivo do capital”),
capaz de aproveitar as oportunidades de utilização
produtiva do capital e, consequentemente, de
crescimento do excedente.

O Crescimento do Excedente e 

Expansão do Setor Capitalista 



A Lei de Kaldor-Verdoorn e a Lei de Thirlwall

• Kaldor, nos anos 1960, desenvolveu um conjunto de
argumentos para explicar o relativo atraso da economia
inglesa frente aos demais países desenvolvidos.

• Uma das conclusões a que chegou foi a de que as
exportações, em particular de produtos
industrializados, desempenham papel crucial no
dinamismo das economias maduras no longo
prazo.
▫ Assim Kaldor identificava, no contexto da sua época,
que o crescimento econômico liderado pela
demanda agregada poderia sofrer constrangimentos
por desequilíbrios no balanço de pagamentos
gerados pela perda de competitividade das
exportações, provocado pelo relativo atraso
tecnológico do setor industrial.



• Kaldor, em contraposição à argumentação neoclássica,
desenvolveu nos anos 1960/70 um conjunto de
proposições teóricas para explicar as diferenças na
dinâmica de crescimento dos países com ênfase em
fatores ligados à demanda agregada.

• Em sua explicação para as diferenças nas dinâmicas de
crescimento dos países desenvolvidos, Kaldor
enfatizou as diferenças nas estruturas produtivas
dos países, atribuindo um papel importante ao
setor da indústria de transformação.
▫ Na sua nova abordagem, o setor industrial operaria
com retornos crescentes de escala, influenciando o
crescimento da produtividade de toda a economia.
(Pasinetti, 1983).

A Lei de Kaldor-Verdoorn e a Lei de Thirlwall



• As Leis de Kaldor

• consistem nas seguintes preposições:

▫ 1) Existe uma relação positiva entre o crescimento da
indústria e o crescimento do produto agregado, daí
quanto maior a taxa de crescimento da indústria (no
modelo de Lewis, setor urbano), maior será a taxa de
crescimento do produto nacional.
� Identifica a indústria como o “motor do crescimento”
por ser o setor mais dinâmico e difusor de inovações.
As intra e inter-relações da indústria com os demais
setores induzem a um aumento na produtividade dentro
e fora dela.

A Lei de Kaldor-Verdoorn e a Lei de Thirlwall



▫ 2) Há uma relação positiva entre a taxa de crescimento da
produtividade na indústria e o crescimento do produto
industrial, sendo a relação de causalidade na direção
de quanto maior a taxa de crescimento da
indústria, maior será também a taxa de crescimento
da produtividade.
� Conhecida como a lei Kaldor-Verdoorn, advém das
interpretações de Kaldor sobre a lei de Verdoorn. Kaldor
estabeleceu uma relação de causalidade entre a taxa
de crescimento da produtividade e a taxa de
crescimento da produção, onde um aumento na
produção, induzido pelo aumento da demanda,
provoca um aumento na produtividade em setores
onde se verifica a presença de economias de escala
dinâmicas.

A Lei de Kaldor-Verdoorn e a Lei de Thirlwall



� Kaldor acreditava que, em estágios mais avançados
de desenvolvimento econômico, o crescimento do
produto nacional seria determinado pela expansão
da demanda por exportações. Na interpretação de
Kaldor, o crescimento do produto seria puxado
pelo crescimento das exportações, este por sua vez,
seria determinado pelo crescimento da indústria
de transformação. Esse padrão de desenvolvimento
econômico levaria a um processo cumulativo do
crescimento em função dos retornos crescentes presentes
na indústria de transformação.

A Lei de Kaldor-Verdoorn e a Lei de Thirlwall



� O processo de causalidade cumulativa decorre da existência no
setor industrial de retornos crescentes de escala dinâmicos,
resultantes do progresso técnico induzido pela expansão da
produção. As economias de escala originam-se da descoberta de
novos processos produtivos, aumento da diferenciação entre
produtos e de novas indústrias subsidiárias. A presença de
economias de escala eleva o nível de produtividade industrial,
significando maiores lucros para as firmas e dessa forma uma
maior capacidade de investimento. Assim, a expansão da
indústria de transformação estimularia o aumento da
produtividade e contribuiria para acelerar a taxa de mudança
tecnológica de toda economia, aumentando sua competitividade
no mercado externo.

� Note então que, segundo a lei de Kaldor-Verdoorn, uma
valorização da taxa de câmbio, ao retirar a
competitividade do setor exportador industrial, tente a
reduzir a taxa de crescimento de longo prazo da
economia.

A Lei de Kaldor-Verdoorn e a Lei de Thirlwall



▫ 3) Quanto maior a taxa de crescimento das exportações,
maior o crescimento do produto.
� A exportação é tratada por Kaldor como o
componente da demanda agregada responsável
por gerar um crescimento sustentável. Nesse
sentido, a terceira lei refere-se ao modelo comumente
conhecido “export-led growth” e coloca em evidência que a
principal restrição ao crescimento induzido pela
demanda é o balanço de pagamentos.

A Lei de Kaldor-Verdoorn e a Lei de Thirlwall



▫ 4) O crescimento da economia a longo prazo não é
restringido pela oferta, mas sim pela demanda, assim a
principal restrição da demanda ao crescimento do produto
numa economia aberta é o balanço de pagamentos.
� Denominada de lei Kaldor-Thirlwall ou lei de Thirlwall,
implica que o crescimento econômico liderado pela demanda é
limitado pela condição de equilíbrio do balanço de pagamentos.
Thirlwall (1979), partindo do modelo de “export-led growth”
de Kaldor desenvolve uma simples relação que indica a taxa de
crescimento que um país pode alcançar sem sofrer qualquer
deterioração em seu balanço de pagamentos. Essa taxa é igual
à taxa de crescimento das exportações dividida pela
elasticidade-renda da demanda por importações.

A Lei de Kaldor-Verdoorn e a Lei de Thirlwall



� No modelo de Thirwall o comércio externo e a expansão do
setor industrial doméstico atuam como fontes de demanda
por produtos industriais, e assim, determinam o
crescimento da produção industrial. Como esse
crescimento implica, em uma economia aberta, aumento de
importação, o dinamismo econômico depende da
demanda por exportação relativamente à
propensão a importar. Para Kaldor, o crescimento
da força de trabalho, acumulação de capital e o
progresso técnico são variáveis largamente
endógenas ao sistema econômico, sendo, portanto,
o crescimento das exportações o componente de
demanda agregada mais importante para explicar
as diferenças nas taxas de crescimento entre as
economias.

A Lei de Kaldor-Verdoorn e a Lei de Thirlwall



Albert O. Hirschman :      

Interdependência e Efeitos de Encadeamento

• Uma determinada indústria só será criada se tiver capacidade
para produzir e só terá sentido em existir se conseguir vender sua
produção. Para que essas condições se verifiquem, a
criação de uma indústria só será viável se resultar de
uma demanda que lhe anteceda, já existente. Diante dessa
análise, Albert O. Hirschman (The strategy of economic
development, 1958) levanta a questão sobre se uma indústria terá
a condição ou capacidade de ser responsável pela indução de
novas atividades e de procura.

• Considerando a possibilidade da produção que motivaria a
criação de uma indústria ser suprida pelo mercado externo à
região ou ao país, pela via da importação, Hirschman (1961)
destaca a vantagem de ocorrer a criação da indústria e se ter a
disponibilidade interna de tal produção, em contraponto aos
riscos e ameaças de se ter de importá-la.



• ... é de máxima importância o fato de determinado
produto ser fabricado internamente resultar,
provavelmente, em esforços da parte dos
produtores para propagar-lhe usos adicionais e na
participação financeira dos mesmos em tais
empreendimentos. A disponibilidade interna de um
produto dá, assim, vida a forças ativas que
procuram ser utilizadas como input em novas
atividades econômicas, que supram as necessidades
acarretadas recentes. (HIRSCHMAN, 1961).

Albert O. Hirschman :      

Interdependência e Efeitos de Encadeamento



• Dessa forma, Hirschman analisa dois processos de incentivo atuantes,
por ele denominado, setor de Atividades Diretamente Produtivas
(ADP), que nas suas palavras são os que seguem:
▫ 1) O input-provisão procura derivada, ou efeito em cadeia retrospectiva,
isto é, cada atividade econômica não primária induzirá tentativas para
suprir, através da produção interna, os inputs indispensáveis àquela
atividade.

▫ 2) A produção-utilizada, ou efeito em cadeia prospectiva, ou seja, toda
atividade que, por sua natureza, não atenda exclusivamente às procuras
finais, induzirá a tentativas de utilizar a produção como inputs em algumas
atividades novas. (HIRSCHMAN, 1961).

• Analisando esses dois processos, Hirschman introduz os conceitos de
encadeamentos para trás e para frente, que permitem a
articulação dos elos entre as diversas atividades que integram a
estrutura produtiva de determinada economia, conformando suas
diversas cadeias produtivas ou cadeias de valor.

Albert O. Hirschman :      

Interdependência e Efeitos de Encadeamento



• Do efeito em cadeia retrospectiva emerge o conceito de
capacidade econômica mínima que refere-se à “capacidade que
tem a firma do país, tanto para garantir lucros normais quanto
para concorrer com fornecedores estrangeiros, já existentes,
levando-se em conta as vantagens e desvantagens locais, bem
como, talvez, certa proteção à indústria incipiente
(nascente).

• Do efeito em cadeia prospectiva, podendo também estabelecer-se
pela cadeia retrospectiva, surge o conceito de indústria-satélite
que, conforme Hirschman, apresenta as seguintes
características: desfruta de grande vantagem de localização pela
proximidade da indústria principal; emprega como input
fundamental um produto ou subproduto da indústria principal,
sem o submeter a uma transformação esmerada, ou a sua
produção básica é um input – em geral menor, da indústria
principal; e a sua capacidade econômica mínima é menor que a
da indústria principal.

Albert O. Hirschman :      

Interdependência e Efeitos de Encadeamento



• Segundo Hirschman:
▫ “o fato de os efeitos em cadeia de duas indústrias, 
vistos em conjunto, serem maiores do que a soma 
dos efeitos de cada indústria isoladamente, fala a 
favor do caráter cumulativo do desenvolvimento ...” 
(HIRSCHMAN, 1961)

Albert O. Hirschman :      

Interdependência e Efeitos de Encadeamento



• Quando a indústria A se estabelece primeiro, os seus
satélites logo surgem; quando, porém, a indústria B é
subsequentemente instalada, pode isto contribuir para
a criação não só dos seus próprios satélites, como
também de algumas firmas, que nem A nem B,
isoladamente, poderiam ter provocado. Também, com a
entrada em cena de C, seguirse-ão outras empresas, que
requerem os estímulos conjugados, não só de B e C, e
sim de A, B e C. Esse processo pode-se estender no
sentido de explicar a aceleração do crescimento
industrial, que é tão relevante nas primeiras etapas do
desenvolvimento de um país.

Albert O. Hirschman :      

Interdependência e Efeitos de Encadeamento



• É possível perceber-se aqui a extrema semelhança do
processo descrito anteriormente com o processo de
formação de um agrupamento econômico ou
cluster; o processo de “clusterização”, compreendendo
as etapas de: pré-cluster, cluster emergente, cluster em
expansão e decolagem do cluster, com cada etapa
caracterizando-se por um diferente nível de dimensão,
complexidade das inter-relações e intensidade e
consistência dos elos estabelecidos entre os diversos
agentes componentes do cluster.

Albert O. Hirschman :      

Interdependência e Efeitos de Encadeamento



• Hirschman comenta que os efeitos em cadeia retrospectiva são
mais facilmente percebidos e identificados do que os efeitos em
cadeia prospectiva, pelo fato de que esta não pode revelar-se sob
uma forma pura, fazendo-se sempre acompanhar da cadeia
retrospectiva, resultando da pressão da demanda, ou seja, a
existência de uma previsão de demanda é fator condicionante para
o aparecimento dos efeitos em cadeia prospectiva.

• Hirschman caracteriza a cadeia retrospectiva como um processo de
desenvolvimento. Como ela surge em função dos aumentos da
demanda ele considera que o desenvolvimento autônomo resulta
da formação de capital líquido, aumento da eficiência e elevação
das exportações. Ele pressupõe também, que a cadeia retrospectiva
acarreta a formação adicional de capital líquido, quando a
importação de algumas mercadorias chega a ultrapassar a base
liminar da capacidade econômica mínima. Neste processo pode-se
obter um padrão de investimento induzido que poderá sofrer forte
oscilação, mesmo na presença de um comportamento previsível e
não acelerado do crescimento da demanda.

Albert O. Hirschman :      

Interdependência e Efeitos de Encadeamento



• Pode-se conceber que esse padrão seja útil na
consideração dos repentinos surtos de investimentos,
em relação à renda – o ponto de decolagem [take off]
de Rostow , ou a mudança primária de Myrdal, ou o
big push de Rosesntein-Rodan , que serve para
caracterizar o processo de desenvolvimento de vários
países.

Albert O. Hirschman :      

Interdependência e Efeitos de Encadeamento



Rosenstein-Rodan e o Big Push
• Murphy, Shleifer & Vishny (1989) formalizaram a idéia de Big

Push proposta em 1943 por Rosenstein-Rodan a respeito dos
efeitos de retornos de escala, complementaridades, externalidades
de demanda e coordenação de investimentos para o
desenvolvimento econômico.

• Em Murphy, Shleifer & Vishny (1989) é explorada a ideia de que a
industrialização simultânea de vários setores da economia pode
ser lucrativa para todos esses setores, mesmo quando nenhum
setor pode lucrar com a industrialização individualmente. Essa
ideia é analisada no contexto de uma economia com competição
imperfeita e com spillovers de demanda agregada,
sendo que o Big Push na industrialização é interpretado
como um movimento de um mau para um bom equilíbrio. Os
autores apresentam três mecanismos de geração de um Big Push e
discutem sua relevância para os países menos desenvolvidos.



• As causas da falta de crescimento e de
restrições à industrialização poderiam ser
explicadas pelo tamanho pequeno dos
mercados domésticos, atrelados a um comércio
internacional que não é livre e tem custos.
Dessa forma, firmas não seriam capazes de
vender o suficiente para adotar tecnologias
com retornos crescentes e promover um Big
Push industrial.

• Segundo Rosenstein-Rodan (1943), se vários setores
da economia adotassem simultaneamente esse tipo de
tecnologia, cada um deles criaria renda que se tornaria
uma fonte de demanda por bens de outros setores,
ampliando assim os mercados e tornando a
industrialização lucrativa para todos.

Rosenstein-Rodan e o Big Push



• Admite-se que uma mesma economia é capaz de assumir
um estado pré-industrial e um estado de industrialização
moderna, sendo o último Pareto-superior ao primeiro.
As externalidades pecuniárias geradas pela
competição imperfeita com grandes custos fixos são a
fonte dessa multiplicidade de equilíbrios.

• A análise dos autores baseia-se na importância crucial
dos mercados domésticos para a industrialização e
assume a hipótese de que os spillovers de demanda
agregada são fortes o suficiente para gerar um Big Push
mesmo quando os mercados domésticos são pequenos.

Rosenstein-Rodan e o Big Push



• Admitida a importância crucial dos mercados
domésticos, os autores apresentam três
mecanismos geradores de spillovers de
demanda agregada, capazes de desencadear
um Big Push em países menos desenvolvidos.

• A presença da condição necessária e de pelo menos um
dos mecanismos apresentados a seguir constitui
condição suficiente à ocorrência de um Big
Push.

Rosenstein-Rodan e o Big Push



• Mecanismo 1:
• Big Push com Prêmio Salarial na Indústria
▫ Este primeiro modelo apresentado por Murphy, Shleifer
& Vishny (1989) tem suas origens no trabalho de
Rosenstein-Rodan (1943) e descreve que para trazer
trabalhadores da agricultura para a indústria uma firma
teria que pagar um prêmio salarial a esses trabalhadores,
compensando a desutilidade desse movimento. A firma,
entretanto, não seria capaz de pagar salários maiores se
fosse a única a iniciar a produção, pois suas vendas
seriam muito baixas. Em contraste, se firmas produzindo
diferentes produtos investissem e expandissem a
produção juntas, todas venderiam seus produtos para os
trabalhadores das demais firmas, podendo pagar um
prêmio salarial e promovendo a industrialização.

Rosenstein-Rodan e o Big Push



• Mecanismo 1:
• Big Push com Prêmio Salarial na Indústria
▫ Este primeiro mecanismo de geração de um Big Push quando

externalidades pecuniárias relevantes estão presentes
baseia-se, portanto, no pagamento de um prêmio salarial na
produção em massa. A industrialização aumenta a demanda
por produtos manufaturados porque os trabalhadores
recebem maiores salários para trabalhar na planta industrial,
com retornos crescentes de escala, do que recebiam para
trabalhar em outras atividades. Logo, mesmo apresentando
prejuízos uma firma pode beneficiar firmas em outros setores,
pois está aumentando a renda do trabalho e aumentando a
demanda por produtos diversos. Neste contexto, poderiam
existir dois equilíbrios: um com industrialização e um sem
industrialização, ou seja, a industrialização pode não ocorrer
por problemas de coordenação.

Rosenstein-Rodan e o Big Push



• Mecanismo 2: 

• Big Push com Investimentos Privados
▫ O segundo modelo apresentado no trabalho mencionado enfatiza o
aspecto intertemporal da industrialização. A industrialização tem o
efeito de reduzir a renda corrente e elevar a renda futura. Os
benefícios dos investimentos correntes na redução dos custos só serão
percebidos após um longo período de tempo. Quanto mais setores se
industrializarem hoje, maior será o nível da renda e da demanda
futura. Desse modo, a rentabilidade dos investimentos depende da
existência de um número suficiente de setores investindo, de modo
que uma alta demanda agregada no futuro possa justificar a
instalação de uma planta em larga escala hoje. Se uma planta gerar
um fluxo de caixa positivo no futuro, isso aumentará a demanda por
produtos em outros setores mesmo se o seu próprio investimento
tiver um valor presente líquido negativo. Como resultado, o
investimento feito por uma firma torna a opção de investir mais
atraente para outras firmas.

Rosenstein-Rodan e o Big Push



• Mecanismo 2: 
• Big Push com Investimentos Privados
▫ Neste modelo dinâmico de investimento e no modelo de
prêmio salarial apresentado anteriormente, a
coordenação de investimentos entre setores leva à
expansão dos mercados para todos os bens industriais e
pode ser auto-sustentável mesmo quando uma firma
individualmente não consegue investir sem ter
prejuízos. Neste modelo de investimentos, as
expectativas positivas e o entusiasmo dos
empreendedores promoveriam o Big Push. Firmas
investem quando acreditam que outras firmas também
investirão (profecia auto-realizável). Os problemas de
coordenação e as expectativas negativas quanto ao
investimento em outros setores produziriam um
equilíbrio de não-industrialização.

Rosenstein-Rodan e o Big Push



• Mecanismo 3:
• Big Push com Investimentos Públicos
▫ A realização de grandes obras de infra-estrutura pelo setor
privado, por exemplo, muitas vezes pode ser impedida por
problemas de coordenação. Há, basicamente, duas razões
pelas quais um grande projeto de infra-estrutura pode não ser
realizado mesmo sendo socialmente eficiente construí-lo. Em
primeiro lugar, é muito difícil realizar uma discriminação de
preços entre seus usuários. Se fosse possível cobrar de cada
firma proporcionalmente aos lucros obtidos por meio do uso
dessa infra-estrutura, essa ineficiência seria resolvida. Além
disso, o projeto não será realizado se houver incertezas
quanto ao impulso industrial a ser gerado no período
seguinte. Falhas de coordenação e incertezas fazem emergir a
importância do papel do Estado na promoção do
desenvolvimento industrial e do crescimento econômico. Os
investimentos estatais e a coordenação de investimentos
privados pelo Estado compõem, portanto, o terceiro
mecanismo gerador de um Big Push industrial.
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• Concluindo:
▫ O trabalho de Murphy, Shleifer & Vishny (1989)
apresenta mecanismos para que uma economia atrasada
possa viver um Big Push industrial por meio da
coordenação de investimentos entre setores.
Todos os modelos têm como característica comum o fato
de que as complementaridades entre setores
industriais trabalham por meio dos efeitos
gerados pelo tamanho do mercado. Os dois
primeiros modelos apresentados têm em comum os
problemas de coordenação entre os agentes, o que pode
dificultar o crescimento. Neste último modelo,
entretanto, as falhas de coordenação são superadas pela
intervenção estatal.
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• 1) BNDES – Economista – 2011 - 59
• No modelo de Lewis, de desenvolvimento econômico
com oferta ilimitada de mão de obra, há um setor
capitalista e um setor de subsistência. O
desenvolvimento se dá com a expansão do setor
capitalista, via reinvestimento de seus lucros,
absorvendo paulatinamente o excedente de mão de obra
sem que aumente os salários reais pagos pelo próprio
setor capitalista. O resultado é um processo de
desenvolvimento acompanhado de um(a)

• (A) aumento da participação dos lucros na renda nacional
• (B) aumento da renda líquida enviada ao exterior
• (C) diminuição da poupança em relação à renda nacional
• (D) diminuição progressiva do emprego formal na economia
• (E) diminuição progressiva dos salários médios na economia


