Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Rogério Gomes
José Ricardo Fucidji
(Organizadores)

XVI Seminário de Economia Industrial
Seminário de Jovens Pesquisadores
“Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentado no Brasil”
12, 13 e 14 de Agosto de 2015

Realização
GEEIN – Grupo de Estudos em Economia Industrial
Universidade Estadual Paulista

LIVRO DE ARTIGOS
XVI SEMINÁRIO DE ECONOMIA INDUSTRIAL
SEMINÁRIO DE JOVENS PESQUISADORES
“Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentado no Brasil”
12, 13 e 14 de Agosto de 2015

Araraquara - SP
FCL - UNESP
2015

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Rogério Gomes (Coord.)
José Ricardo Fucidji

Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentado no Brasil:
Anais do XVI Seminário de Economia Industrial e do Seminário de Jovens
Pesquisadores

Araraquara - SP
FCL - UNESP
2015

APOIO:
UNESP – Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara – Departamento de Economia
PROPG – Programa de Pós-graduação em Economia – UNESP/FCLAr
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
VUNESP – Fundação para o Vestibular da UNESP

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Seminário de Economia Industrial (16. : 2015 : Araraquara, SP)
Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentado no Brasil: Anais do
XVI Seminário de Economia Industrial e do Seminário de Jovens Pesquisadores / XVI Seminário
de Economia Industrial e Seminário de Jovens Pesquisadores; Araraquara, 2015 (Brasil). –
Documento eletrônico. - Araraquara : FCL - UNESP, 2015. – Modo de acesso:
http://geein.fclar.unesp.br/
ISBN 978-85-8359-023-1
1. Economia. 2. Desenvolvimento. I. Seminário de Jovens Pesquisadores (16. : 2015 :
Araraquara, SP)

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

XVI Seminário de Jovens Pesquisadores

O Seminário de Jovens Pesquisadores, promovido pelo Grupo de Estudos em
Economia Industrial (GEEIN) tem por objetivo reunir estudantes de Graduação e PósGraduação das Universidades e Institutos de Pesquisa que estão realizando pesquisa
científica na área de Economia Industrial e afins. O Seminário visa divulgar os resultados
desses estudos dos jovens pesquisadores em um ambiente acadêmico que propicie a difusão
dos trabalhos realizados e a troca de conhecimento e das metodologias de pesquisa
utilizadas, privilegiando a pluralidade de abordagens. Ademais, além da comissão
julgadora, os trabalhos são submetidos à apreciação de uma plateia formada por estudantes,
pesquisadores e docentes e recebem comentários, que certamente auxiliam e direcionam as
etapas futuras da pesquisa.
Em 2015, os 61 trabalhos previamente selecionados pela Comissão Julgadores são
de jovens pesquisadores vinculados a 22 instituições, de 15 cidades distintas e de 7 Estados
do país. Esses trabalhos foram expostos ao público nas sessões do Seminário de Jovens
Pesquisadores (realizadas das 8h às 10h) que antecederam as sessões plenárias dos três dias
de trabalho (12,13 e 14/08/15) do XVI Seminário de Economia Industrial (SEI).
Dos trabalhos apresentados nas nove sessões de apresentação foram selecionados 11
trabalhos para uma reapresentação da tarde do último dia do evento. Em 2015 o Seminário
de Jovens Pesquisadores distribuiu três prêmios: Mérito Científico, Relevância das
Informações e Menção Honrosa.
A coordenação do evento e a Comissão Julgadora acreditam que esta proposta seja
capaz de estabelecer não apenas diretrizes consistentes à pesquisa dos nossos jovens
pesquisadores, mas, principalmente, ao incentivar a produção acadêmica, contribuir para
uma sólida e ampla formação dos nossos futuros profissionais.

Rogério Gomes
José Ricardo Fucidji
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Relação dos Premiados:
De acordo com os critérios e a avaliação da comissão julgadora, a premiação foi
feita da seguinte forma:

Mérito Científico:
Rodrigo Cintra Pires (USP/FEA)
Sidnei de Caria Junior (Unesp/FCLAr)
Vanessa Zucco (UFSM)

Relevância das Informações:
Caroline Giusti de Araújo (UFSC-Sorocaba)
Caroline Miranda Brandão (UFSC-Sorocaba)

Menção Honrosa:
Daniela Fernanda Yamane (IE/Unicamp)
Hugo Carcanholo Iasco Pereira (UFPR)
Júlio Vicente Cateia (UFSM)
Kleber Alves da Silva Franculino (Unesp/FCLAr)
Rafael Pastre (CEDE/IE – Unicamp)
Vanessa Moraes Lugli (IE/Unicamp)
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Comissão Julgadora:
Prof. Dr. José Eduardo de Salles Roselino Júnior (UFSCAR)
Prof. Dr. José Ricardo Fucidji (GEEIN e FCLAr/UNESP)
Prof. Dr. Rogério Gomes (GEEIN e FCLAr/ UNESP)
Profa. Dra. Tatiana Massaroli de Melo (GEEIN e FCLAr/UNESP)
Ms. Celso Pereira Neris Junior (Unicamp)
Ms. Eduardo Muniz Pereira Urias (UNU-MERIT)
Ms. Luis Gustavo Baricelo (USP-Esauq)
Ms. Milene Simone Tessarin (FEA-USP)
Ms. Paulo César Morceiro (FEA-USP)
Ms. Vinicius Cardoso de Barros Fornari (Unicamp)
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Trabalhos inscritos: a relação de trabalhos aprovados está no quadro abaixo:
Título

Autores

Instituição

Formação

Quarta-feira - 12/08/2015
Mudança estrutural: aspectos geográficos e sociais

1

Economia dos Custos de
Transação e o setor
sucroalcooleiro

Diogo Ferraz; Profa. Dra.
Maria Rita Pontes
Assumpção; Profa. Dra.
Fabíola Cristiana Ribeiro de
Oliveira

Universidade
Metodista de
Piracicaba – UNIMEP

Mestrando Engenharia de
Produção

2

A génese das escolas analíticas

Paulo Manuel Muanza

Universidade Federal
de Santa Maria - Santa
Maria/RS

Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas

Ajuste poligonal para a
3 educação na indústria brasileira
entre 2002 e 2013

Diogo Ferraz, Profa. Dra.
Fabíola Cristiana Ribeiro de
Oliveira; Profa. Dra. Maria
Rita Pontes Assumpção

Universidade
Metodista de
Piracicaba – UNIMEP

Mestrando em
Engenharia de
Produção

Assédio moral, Meio ambiente
4 de trabalho e sua relação com a
síndrome de burnout

Paula Ariane Freire

Unesp - Marília

Doutora em Ciências
Sociais - Unesp Marília

5

Análise das Estratégias de
Crescimento das Indústrias de
Esmagamento de Soja no Brasil

Rafael Pastre

Centro de Estudos em
Desenvolvimento
Econômico - CEDE/IE –
UNICAMP

Mestrando em
Desenvolvimento
Econômico

6

Evolução da base de
conhecimentos na química
verde pela incorporação de
ferramentas da biotecnologia:
uma aplicação do método de
Análise de Redes Sociais (ARS)

Guilherme de Oliveira
Marques

(DPCT/UNICAMP)

Doutorando

7

Rio Grande do Sul e São Paulo:
Uma Análise Exploratória da
Produção de Conhecimento e a
Interação Universidade –
Empresa

Universidade Federal
de Santa Maria - UFSM

Mestrando Programa de PósGraduação em
Economia e
Desenvolvimento
(PPGE&D)

Flávio Júnior Stefanello
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Inovação e Desenvolvimento Industrial
As Trajetórias dos Sistemas
1 Nacionais de Inovação Brasileiro
e Sul-Coreano
Mudança estrutural e o setor de
serviços no Brasil no período
2 recente: uma análise a partir das
características e da dinâmica de
seus subsetores
As transformações na estrutura
produtiva chinesa e seus
3
impactos na evolução dos
preços relativos das exportações
de produtos locais industriais
A politica de Conteúdo Local
para a indústria do Petróleo e
4
Gás Natural: uma analise da
experiência brasileira durante o
período (2003-2014)
Parques Tecnológicos e Sistemas
de Inovação: O caso do Parque
Tecnológico de Sorocaba
Setor indutrial na China: uma
6 análise produtiva e comercial
nas províncias chinesas
A identificação e seleção de
dados estatísticos para a
formulação de indicadores de
7
competitividade para a indústria
têxtil brasileira pós década de
90
5

Géssica Mathias Diniz

Universidade Federal
de Santa Maria - UFSM

Mestranda Programa de PósGraduação em
Economia e
Desenvolvimento
(PPGE&D)

Vanessa Moraes Lugli

Universidade Estadual
de Campinas
(IE/UNICAMP)

Doutoranda em
Teoria Econômica

Caroline Miranda Brandão

Universidade Federal
de São Carlos Campus Sorocaba

Ciências Econômicas
(Mestrado)

William Adrian Clavijo Vitto

Instituto de Economia
(IE)
Universidade Federal
de Rio de Janeiro
(UFRJ)

Mestrando Programa de Pósgraduação em
Politicas Publicas,
Estratégias e
Desenvolvimento
(PPED)

Janaina dos Santos

Universidade de
Sorocaba (UNISO)

Pró-reitoria de
Graduação

Jackeline Lee

Unesp - FCLAr

Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas

Thais Galdino; Andréia
Salustiano Arrebola e Ms.
Rosilma Mirtes dos Santos
Roballo

Faculdade de
Tecnologia de
Americana (FATEC
AMERICANA)

Graduanda do Curso
Superior de Gestão
Empresarial
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Inserção Internacional da Indústria
1

Verificação Empírica da Lei de
Okun para o Setor Industrial
Brasileiro (1996-2014)

Desindustrialização: Um debate
2
conceitual

3

Mudança Estrutural e
Desindustrialização na Região
do Sul do Brasil: um estudo
comparado

Jaqueline Moraes Assis
Gouveia

Universidade Federal
de Santa Maria - UFSM

José Victor Diogo

Unesp - FCLAr

Wallace Marcelino Pereira;
Sílvio Cario (orientador)

Universidade Federal
de Santa Catarina

Mestrado (PPGE&D)
Mestrando Programa de Pósgraduação em
Economia
Mestrando Programa de Pósgraduação em
Economia

4

“Doença Holandesa”: Uma
análise da Economia brasileira
no século XXI

Juliane Regina Rörig

Universidade Federal
de Santa Maria - UFSM

Mestranda Programa de PósGraduação em
Economia e
Desenvolvimento
(PPGE&D)

5

Analisando o serviço de
atendimento de uma
cantina universitária por
meio do estudo de teoria
das filas

Patrícia Jacomini Frio

Faculdade de
Tecnologia de Lins

Graduação em
Gestão da produção
Industrial

6

Brasil e México nas Cadeias
Globais de Valor: Uma Análise
Comparativa Baseada na
Intensidade Tecnológica da
Produção Industrial

Universidade Federal
de Santa Maria - UFSM

Mestrando Programa de PósGraduação em
Economia e
Desenvolvimento
(PPGE&D)

7

A Mudança Estrutural do
Socialismo para o Capitalismo
na Guiné-Bissau de 1974 ao
Século XXI e as Perspectivas
para o Desenvolvimento do
Milênio: Uma Análise sob a
Ótica Institucionalista

Universidade Federal
de Santa Maria - UFSM

Mestrando Programa de PósGraduação em
Economia e
Desenvolvimento
(PPGE&D)

Júlio Vicente Cateia

Júlio Vicente Cateia e Júlio
Eduardo Rohenkohl
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Quinta-feira - 13/08/2015
Aspectos teóricos do desenvolvimento industrial
Rede de Comércio Internacional
de Produtos Primários: A
1
Daniela Fernanda Yamane
Campinas
Inserção do Brasil nos anos 2003
e 2012

2

A Inserção do Brasil nas Cadeias
Globais de Valor: Análise da
Matriz Insumo Produto Mundial
para os Anos de 2003 e 2011

Os novos horizontes para a
política industrial em Goiás:
ações do governo estadual para
3
qualificação do trabalhador e o
incentivo à pesquisa e
desenvolvimento

4

Industria e Inovação: Breve
análise do Quadro Brasileiro

Investimento em Infraestrutura:
5 Uma análise comparativa entre
Brasil e China
Tics emergentes: Desafio,
Oportunidades e Tendências aos
6
Prestadores de Serviço
Logísticos Brasileiros
As vantagens (ou desvantagens)
comparativas das exportações
brasileiras de bens ambientais:
uma comparação entre três
propostas de classificações
internacionais
O Papel Moderador dos canais
de Transferência de
conhecimento na determinação
da capacidade de absorção das
empresas no Brasil

Doutoranda em
Economia

Daniela Fernanda Yamane

Campinas

Doutoranda em
Economia

Mario Cesar Gomes de
Castro

Universidade Federal
do Rio de
Janeiro (URFJ)

Doutorado em
Políticas Públicas,
Estratégias e
Desenvolvimento.

Rodrigo Cintra Pires

Universidade de São
Paulo - Faculdade de
Economia,
Administração e
Contabilidade

Economia - Programa
de graduação

Bruna Sanson Martins

Universidade de
Sorocaba (UNISO)

Pró-reitoria de
Graduação

Patrícia Jacomini Frio,
Bárbara Stolte Bezerra

Universidade Estadual
Paulista de Bauru –
Faculdade de
Engenharia de Bauru

Mestrado em
Engenharia de
Produção

Letícia Silva de Faria

Unesp - FCLAr

Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas

André Luiz da Silva Teixeira

Centro de
Desenvolvimento e
Planejamento Regional
/ Universidade Federal
de Minas Gerais

Doutorado em
Economia (PósGraduação)
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Estudos setoriais
A Inovação Tecnológica da
Biotecnologia e o Papel das
1
Políticas Industriais no
Desenvolvimento Tecnológico e
Econômico do Setor
Regime competitivo recente e a
2
indústria brasileira

3

Análise do Padrão de Comércio
entre os Países do BRICS

Ana Luiza Santos Martins

Unesp - FCLAr

Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas

Fernanda Steiner Perin

Universidade Federal
do Rio de Janeiro
(UFRJ)

Doutoranda em em
Economia da
Indústria e da
Tecnologia

Josiane Souza de Paula
(Maria Inês Cunha Miranda)

Universidade Federal
de Uberlândia

Doutoranda em
Economia

Universidade de
Sorocaba (UNISO)

Pró-reitoria de
Graduação

Instituto de Economia
da Universidade
Federal de Uberlândia
(UFU)/MG

Doutorado de
Economia (Pósgraduação)

Parques Tecnológicos e Sistemas
de Inovação: O caso do Parque
Janaina dos Santos
Tecnológico de Sorocaba
Distritos Industriais e
Desenvolvimento Territorial: da
5
Maria Inês Cunha Miranda.
Teoria Marshalliana aos
Distritos Contemporâneos
4

Uma caracterização do emprego
em atividades econômicas
selecionadas segundo o impacto
6
ambiental entre 2007 e 2013 no
Brasil: A caminho do emprego
verde?

Luiz Henrique Bispo Santos

Universidade Estadual
Paulista

Ciências EconômicasGraduação

Empregos verdes no Brasil:
quantos eram e para onde
foram? Uma atualização do
7
estudo da Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
até 2013

Luiz Henrique Bispo Santos

Universidade Estadual
Paulista

Ciências EconômicasGraduação
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Aspectos sistêmicos do desenvolvimento industrial
Localização e Concentração do
Fundação
Emprego Formal Industrial do
1
Verônica Rocha Dias
Universidade Federal
Estado de Rondônia no Período
de Rondônia - UNIR
de 2008 a 2012
Pobreza Multidimensional e a
Universidade Federal
2
Técnica Fuzzy: Uma Primeira
Caroline Lucion Puchale
de Santa Maria - Santa
Aproximação
Maria/RS
Alimentos funcionais: Inovação
3
e diferenciação de produto
como estratégia de competição

Elizangela Moura

Unesp - FCLAr

Biotecnologia: Interação
Universidade-Empresa e
4
Principais Centros Tecnológicos
do Brasil

Pedro Penalva Saia

Unesp - FCLAr

André dos Santos Souza

Unesp - FCLAr

Kleber Alves da Silva
Franculino

Unesp - FCLAr

5

As Mudanças Estruturais nas
Cadeias Internacionais de Valor

Estratégias Produtivas e
Tecnológicas das Empresas da
6
Indústria Farmacêutica do Brasil
e da Índia
O Crescimento Econômico em
Nicholas Kaldor e o
Subdesenvolvimento em Celso
7
Furtado: Progresso Tecnológico,
Distribuição de Renda e
Dualismo Estrutural

Hugo Carcanholo Iasco
Pereira

Universidade Federal
do Paraná

Ciências Econômicas
- Graduação
Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas
Mestranda Programa de Pósgraduação em
Economia
Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas
Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas
Mestrando Programa de Pósgraduação em
Economia
Mestrando Programa de Pós
Graduação em
Desenvolvimento
Econômico
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Sexta-feira - 14/08/2015
Esforço inovativo e inserção internacional
Desenvolvimento e Capacidade
Produtiva da Indústria de
Comunicação Brasileira
Os Determinantes da
Competitividade dos Clusters
2
Produtores de Leite no Noroeste
do Rio Grande do Sul
O papel do SEBRAE do Estado
São Paulo na promoção de
3 projetos de arranjos produtivos
locais para as micro, pequenas e
médias empresas.
1

4

Impactos das decisões à
inovação da Renault sobre o
desenvolvimento do Paraná

Ciclos de Kondratev e Indústria
4.0: Indícios de um 6º pico de
Revolução Tecnológica?
Financiamento Público à
Inovação: Uma Análise dos
6
Indicadores de C, T & I no Brasil
e no Estado de São Paulo
5

Interação UniversidadeEmpresa: uma análise crítica de
uma universidade federal
situada em São Paulo.

Marcelo Castellano Lopes

Universidade Federal
do Paraná

Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas

Vanessa Zucco; Rodrigo
Klein Lorenzoni; Pascoal
José Marion Filho
(orientador).

Universidade Federal
de Santa Maria - UFSM

Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas

Matheus Belucio e
Elisangela Nunes de
Almeida.

Universidade Nove de
Julho.

Curso de Graduação
em Administração

Elizangela Moura

Unesp - FCLAr

Mestranda Programa de Pósgraduação em
Economia

Carolina de Moura
Trindade, Kleber Yuiti Ansai

IE - UICAMP

Mestrado em Teoria
Econômica

Gabriel Alves de Pinho

Unesp - FCLAr

Mestrando Programa de Pósgraduação em
Economia

Thais Sousa Machado

Universidade Federal
de São Paulo-UNIFESP

Curso de Graduação
em Administração
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Mudança estrutural e inovação
1

2

3

4

5

6

Hiato Tecnológico Setorial: uma
abordagem a partir da Inovação
Estudo de viabilidade
econômica de plantas de biogás
a partir de silagem de milho
para geração de energia elétrica
no Estado de Rondônia
Inserção internacional das
siderúrgicas brasileiras: estudo
da balança comercial do setor
Desafios Tecnológicos na
Exploração de Petróleo em
águas Profundas: O Sistema
Petrobras de Inovação
Metas de Inflação e combate à
pobreza em Moçambique: uma
crítica ao Plano de Ação para a
Redução de Pobreza (PARP).
Dependência setorial de
insumos importados na
indústria brasileira: uma análise
do período de 1995 a 2009

Sidnei de Caria Junior

Unesp - FCLAr

Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas

Julio César Schwengber e
Mário Augusto Alexandre
Coelho

Universidade Federal
de Rondônia

Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas

Vinicius Mantoan Perin

Unesp - FCLAr

Thais Damasceno de Lima

Unesp - FCLAr

Nelson Alberto Mucanze

Unesp - FCLAr

Valéria Silva Mortari

Universidade Federal
de São Carlos

Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas
Mestranda Programa de Pósgraduação em
Economia
Mestrando Programa de Pósgraduação em
Economia
Graduação em
Ciências Econômicas
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Estudos de caso

1

A Nação do Pensamento
Econômico de Georg Friedrich
List

Avaliação das Políticas de Apoio
e do Esforço Empresarial de
Inovação no Brasil.
Ampliação do Market Share e
Domínio de Mercado com as
3
Funções e aquisições do
processo de Internacionalização
da JBS
Impactos e relevância das
relações econômicas
4
internacionais entre Brasil e
China no mercado brasileiro
É o fim da China Barata? Uma
análise a partir do processo de
5
reconfiguração das estruturas
produtiva e de custos
2

6

Dinâmica no toolbox
estruturalista

Flavia Maria Morais
Lazzaretti, Júlio Eduardo
Rohenkohl (orientador)

Universidade Federal
de Santa Maria - UFSM

Bruna Lima Alfama

Unesp - FCLAr

Mestranda Programa de PósGraduação em
Economia e
Desenvolvimento
(PPGE&D)
Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas

Rui Maurício Leão (Autor) e Fundação Municipal de
Dra. Regina Maria de Souza Educação e Cultura (Orientadora)
FUNEC

Graduação em
Administração de
Empresas

Rui Maurício Leão (Autor) e Fundação Municipal de
Dra. Regina Maria de Souza Educação e Cultura (Orientadora)
FUNEC

Graduação em
Administração de
Empresas

Caroline Giusti de Araújo

Universidade Federal
de São Carlos - campus
Sorocaba

Curso de Graduação
em Ciências
Econômicas

Rafael Gava de Souza

Universidade Estadual
de Campinas

Mestrando do
programa de Teoria
Econômica
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A Inovação Tecnológica da Biotecnologia e o Papel das Políticas Industriais no
Desenvolvimento Tecnológico e Econômico do Setor
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1 Introdução
A biotecnologia é muitas vezes analisada sob a perspectiva de ser mais um
componente das novas tecnologias que, juntamente com a informática e as
telecomunicações, altera continuamente o cotidiano e as projeções acerca do desempenho
dos mais variados setores da economia.
Segundo Silveira e Carvalho Borges (2004), a biotecnologia pode ser compreendida
como uma atividade de C&T&I em progresso. Sua evolução não ocorreria de acordo com
trajetórias tecnológicas bem definidas, mas poderia ser verificada a partir de "blocos
lógicos". Essa visão enfatiza a articulação de distintas disciplinas do conhecimento,
aproximando ciência e tecnologia e evidenciando o papel da informação, como nas redes de
pesquisa entre empresas.
A noção de "blocos lógicos" está relacionada à combinação que a biotecnologia faz
entre os protocolos existentes de pesquisa e metodologias e os novos conceitos e práticas
científicas, gerando, dessa forma, uma base de ampliação das tipologias de possibilidades
tecnológicas conhecidas. Esse fato amplia, na prática, a noção de paradigma tecnológico, já
que não rejeita a ideia de que o crescimento do conhecimento empírico acumulado na
resolução de problemas sirva de guia para superar gargalos científicos e tecnológicos
futuros.
Concomitantemente à consolidação e ampliação de um "departamento" produtor de
insumos, máquinas e equipamentos para biotecnologia, há a criação de novas rotinas,
protocolos e softwares de bioinformática, que se combinam, em muitas formas diferentes,
desde os departamentos universitários até firmas, cujo principal produto é o conhecimento
específico, que pode ser transferido via contratos e acordos de cooperação e repartição de
lucros.
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Além destes fatores, há o esforço em P&D em biotecnologia que, em parte, depende
de técnicas avançadas de prospecção tecnológica e da antecipação das possibilidades de
exploração econômica dos resultados da pesquisa pelos agentes envolvidos (como os
líderes de pesquisas universitárias) e investidores (via fundos de capital de risco e empresas
de ciências da vida).
Portanto, a Biotecnologia envolve a viabilização de atividades no presente e a
criação de cenários sobre seu desdobramento futuro, restando àqueles que têm a
responsabilidade de elaborar planos e estruturas de governanças eficientes o exercício
permanente da análise das situações correntes e da prospecção tecnológica.

2 Objetivo

Esta pesquisa tem como objetivo examinar se o processo de inovação tecnológica na
área de biotecnologia ocorre no Brasil e explicitar os motivos da situação divisada, de
modo a contribuir para a análise do processo inovativo, como um todo e relacionado a esta
atividade específica, no país.

3 Fundamentação Teórica

Na busca pela compreensão da biotecnologia, foram usados três principais fontes: a
Terceira Edição do Manual de Oslo (2005); a compilação de artigos acerca da
biotecnologia presente no livro “Biotecnologia e Recursos Genéticos: Desafios e
Oportunidades para o Brasil” - organizada por Silveira, Dal Poz e Assad (2004); e o Projeto
Perspectivas do Investimento no Brasil (2009), coordenado pelos Institutos de Economia da
UFRJ e da UNICAMP, realizado com o apoio financeiro do BNDES.
O Manual de Oslo é uma publicação conjunta da OCDE e Eurostat, com tradução
feita pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), e que traz consigo um arcabouço
teórico constituído da mescla de várias teorias da inovação, além de servir como base para a
Pesquisa de Inovação (PINTEC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatística (IBGE), com o apoio da mesma FINEP e do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação.
A compilação contida no livro sobre biotecnologia de Silveira, Dal Poz e Assad
(2004) também recebeu o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e da
Coordenação Geral de Biotecnologia, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Além disso, conta com a participação de alguns dos mais renomados pesquisadores na área
de biotecnologia, no Brasil, fazendo uma vasta reunião de informações para a
caracterização da biotecnologia.
O Projeto Perspectivas do Investimento no Brasil (2009) tem como objetivos:
analisar as perspectivas do investimento na economia brasileira, em um horizonte de médio
e longo prazo, avaliar as oportunidades e ameaças à expansão das atividades produtivas e
sugerir estratégias, diretrizes e instrumentos de política industrial que possam auxiliar na
construção dos caminhos para o desenvolvimento produtivo nacional no país. Para tanto,
faz, no que se refere à biotecnologia, um levantamento interessante sobre seu histórico,
auxiliando ainda mais na caracterização de seu desenvolvimento no Brasil e no Mundo.

3.1.

A Terceira Edição do Manual de Oslo

Quanto à Fundamentação Teórica, primeiramente, apresenta-se resumidamente o
Manual de Oslo, que é tomado como base para o Questionário da Pesquisa de Inovação
(PINTEC), no Brasil, cujos dados serão devidamente analisados em outra seção deste
relatório da pesquisa.
Segundo este manual, em uma economia baseada em conhecimento, há elevada
dependência em relação ao conhecimento, à informação, aos altos níveis de especialização
e à crescente necessidade de pronto acesso a esses fatores, tanto pelo setor público quanto
pelo privado. O aumento na complexidade do conhecimento e da tecnologia aumentaram a
relevância de interações entre empresas e outras organizações como forma de geração e
difusão do conhecimento especializado.
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Existem várias abordagens quanto à pesquisa sobre inovação. A Terceira Edição do
Manual de Oslo (2005) aponta para algumas delas: a perspectiva schumpeteriana, a
corrente dominante, a teoria da organização industrial, a incerteza trabalhada por
Rosenberg, a literatura sobre a inovação organizacional, as teorias de marketing, as teorias
da difusão, as abordagens evolucionistas, e a dos sistemas de inovação.
Schumpeter (1943) argumentou que o desenvolvimento econômico seria guiado
pelas inovações por meio de um processo chamado por ele de “destruição criadora”, em
que as novas tecnologias, formas de organização,de distribuição, etc, substituiriam as
antigas. Segundo ele, as inovações poderiam ser dividas em subtipos. As inovações radicais
lidariam com rupturas mais intensas nas estruturas produtivas, enquanto as inovações
incrementais dariam continuidade ao processo de mudança. Essa linha de pensamento
propõe cinco tipos de inovação: i) introdução de novos produtos; ii) introdução de novos
métodos de produção; iii) abertura de novos mercados; iv) desenvolvimento de novas
fontes provedoras de matérias-primas e outros insumos; v) criação de novas estruturas de
mercado em uma indústria. Portanto, a perspectiva schumpeteriana costuma dar mais
relevância à inovação como sendo experimental em relação ao mercado, procurando
grandes alterações na estrutura deste, bem como na das indústrias (Manual de Oslo,
Terceira Edição, 2005, Capítulo 2).
Segundo o Manual, o motivo principal para que as empresas inovem é a própria
melhoria de seu desempenho, via aumento da demanda e/ou redução de custos. Novos
produtos ou processos dariam vantagens de mercado às empresas inovadoras. Caso a
inovação fosse de processo, a produtividade aumentaria e com isso, os custos diminuiriam,
possibilitando que as empresas inovadoras ganhassem fatias de mercado e tivessem
aumento em seus lucros. Caso a inovação fosse de produto, haveria a oportunidade de
aumentar a demanda e as margens sobre os custos. Além disso, a inovação tenderia a
aumentar a capacidade de as empresas inovarem, quer seja desenvolvendo uma nova linha
de produtos após a inserção de melhoramentos nos processos produtivos, quer seja um
aumento na capacidade empresarial de assimilar e criar novos conhecimentos, devido a
novas práticas organizacionais.
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A corrente dominante ou neoclássica, por sua vez, tem por princípios básicos da
inovação a criação de ativos e de experimentos de mercado, de acordo com o Manual de
Oslo. Dessa forma, a inovação seria um fator estratégico dos negócios ou mesmo um
subconjunto de decisões de investimentos com o intuito de criar capacidade de
desenvolvimento de produto ou para melhorar sua eficácia.
O Manual afirma que a apropriação é um fator relevante das inovações, uma vez
que os resultados de pesquisas e as novas tecnologias tendem a ser bens públicos, cujos
custos de disponibilidade a inúmeros usuários são baixos em comparação a seus custos de
desenvolvimento. Quando se tornam públicos, esses resultados e os benefícios que viriam
com eles não poderiam mais ser concentrados nas firmas inovadoras. Portanto, a proteção a
essas inovações por parte das empresas inovadoras seria fator importante para seu
desempenho.
A teoria da organização industrial teria por base a importância do posicionamento
competitivo. Segundo essa teoria, as empresas inovariam para defender suas posições
competitivas, bem como para buscar novas vantagens em seu mercado. Para tanto,
poderiam ter ou um comportamento reativo – e inovar para evitar a perda de mercado para
outros competidores inovadores – ou um comportamento pró-ativo - a fim de ganhar
posições de mercado estratégicas em relação aos seus competidores – via desenvolvimento
e imposição de padrões tecnológicos mais altos para seus próprios produtos.
Ainda nesta parte do Manual, mostra-se que Rosenberg destaca que a decisão de
inovar frequentemente envolve grande incerteza, pois a impresivibilidade pode ser muito
grande quanto aos desenvolvimentos futuros, em conhecimento e tecnologia, bem como
dos mercados, da demanda e dos usos potenciais para as tecnologias. E embora o nível de
incerteza varie conforme o setor, o ciclo de vida do produto e vários outros fatores, a
adesão a novos produtos ou processos - ou mesmo à implementação de novos métodos
organizacionais e de marketing seriam eivados de incerteza. Além disso, a procura e
armazenamento de informações importantes poderiam consumir grandes quantidades de
tempo e recursos.
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A incerteza poderia levar as empresas a hesitarem quanto à implementação de
mudanças significativas quando em um ambiente instável, em que as pressões para a
fabricação de novos produtos, a procura por novos mercados e a introdução de novas
tecnologias, práticas e métodos organizacionais nos processos produtivos podem ser
elevadas e inclusive aumentar, o que também pode envolver uma maior dificuldade de
financiamento externo para suas inovações (Capítulo 2 do Manual de Oslo, Terceira
Edição, 2005).
A literatura sobre a inovação organizacional, de acordo com o Manual, baseia-se no
papel dos arranjos organizacionais, dos processos de aprendizado e da adaptação a
alterações na tecnologia e no meio-ambiente. A organização de uma empresa pode alterar a
eficácia das atividades de inovação, de modo que um grau maior de integração
organizacional pode melhorar a coordenação, o planejamento e a implementação de
estratégias de inovação. O aprimoramento organizacional depende de práticas, rotinas,
padrões de interação dentro e fora da empresa, e da capacidade de mobilizar conhecimento
implícito individual e promover essas interações.
Já as teorias de marketing, trabalhadas nesse mesmo capítulo do Manual de Oslo,
focam o comportamento do consumidor, as trocas de mercado entre consumidores e
vendedores e as abordagens normativas. Como essas trocas se dariam com grupos não
homogêneos, apresenta-se às empresas a questão de adaptarem seus produtos ao grupo
demandante. E como há heterogeneidade mesmo dentro do grupo dos consumidores, a
diferenciação de produto por parte das empresas é tão relevante na manutenção da demanda
quanto o próprio desenvolvimento de novos produtos. Portanto, a demanda poderia
depender não somente das características objetivas dos produtos, como também de sua
imagem e de suas características sociais.
Já as teorias da difusão, segundo o Manual de Oslo, partem do pressuposto de que a
difusão do conhecimento e da tecnologia seria parte central da inovação, centrando-se nos
fatores que afetam as decisões das empresas de ter acesso a novos conhecimentos, sua
capacidade de absorção, e a adesão a novas tecnologias.
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O Manual também ressalta a importância dos conhecimentos tácito e codificado no
processo de difusão. Quando da conexão entre empresas e outras organizações, o
conhecimento tácito - que se manifestaria, por exemplo, nas rotinas das organizações –
daria acesso a novos conhecimentos e tecnologias via interação direta com a fonte
(indivíduo ou a própria empresa) destes. Já o conhecimento codificado poderia ser acessado
sem interação direta com a fonte e suas transferências, correspondendo a uma grande
parcela da difusão de tecnologia. Desse modo, os esforços para a codificação do
conhecimento poderiam ter impactos relevantes na produtividade, no crescimento e na
inovação, assim como formas de difundir conhecimentos tácitos.
As abordagens evolucionistas lidam com a inovação como sendo um processo
dependente de uma trajetória, por meio do qual o conhecimento e a tecnologia seriam
desenvolvidos com base na interação entre vários agentes e fatores. A trajetória futura da
mudança tecnológica seria, portanto, afetada pela estrutura dessa interação (Manual de
Oslo, Terceira Edição, 2005, Capítulo 2).
Neste mesmo capítulo, a abordagem dos sistemas de inovação estuda a interação
entre as instituições externas, definidas de forma ampla, e as atividades inovadoras de
empresas e outros atores. Esta visão dá ênfase à relevância da transferência e da difusão de
idéias, experiências, conhecimentos, informações e sinais de vários tipos. Dessa forma, os
canais e as redes de comunicação pelas quais essas informações circulam se enquadrariam
numa base social, política e cultural que guiaria as atividades e capacitações inovadoras. A
inovação seria vista como um processo dinâmico, em que o conhecimento seria acumulado
por meio do aprendizado e da interação. Uma observação pertinente é que esses conceitos
foram introduzidos inicialmente em termos de sistemas nacionais de inovação, mas eles se
aplicam também a sistemas regionais e internacionais.
De acordo com o Manual de Oslo:
“As abordagens sistêmicas da inovação alteram o foco das políticas em direção a
uma ênfase na interação entre instituições e observam processos interativos na criação,
difusão e aplicação de conhecimentos. Elas ressaltam a importância das condições,
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regulações e políticas em que os mercados operam e assim o papel dos governos em
monitorar e buscar a harmonia fina dessa estrutura geral”.
(Manual de Oslo, Terceira Edição, 2005)
A base da estrutura de mensuração utilizada pelo Manual de Oslo se dá a partir da
combinação dessas diferentes teorias, que ressaltam, entre outras coisas, as forças motoras
por trás da inovação, a importância não somente dos produtos e dos processos, bem como
do marketing e das práticas organizacionais, o papel das interações e da difusão, e a visão
da inovação como um sistema.
O principal interesse é a ligação entre a inovação e a mudança econômica. Devido à
inovação, novos conhecimentos são criados e difundidos, estendendo o potencial
econômico para o desenvolvimento de novos produtos e métodos produtivos. Esses
aprimoramentos dependem não só do conhecimento tecnológico, mas também de outras
formas de conhecimento utilizadas no desenvolvimento de inovações de produto, processo,
marketing e estruturas organizacionais.
A Figura a seguir, retirada do Manual de Oslo em sua Terceira Edição, elucida a
estrutura sob a perspectiva da empresa como o alvo das pesquisas sobre inovação. Suas
principais características são: i) a inovação na empresa; ii) as interações com outras
empresas e instituições de pesquisa; iii) a estrutura institucional na qual as empresas
operam; iv) o papel da demanda.
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Fonte: Terceira Edição do Manual de Oslo, 2005

Assim, as inovações nas empresas seriam as mudanças, planejadas ou nã, em suas
atividades com o intuito de aprimorar seu desempenho. Baseando-se no arcabouço teórico
apresentado até aqui, essas mudanças seriam caracterizadas da seguinte forma:
a)

a incerteza estaria presente no processo inovativo, na medida em que não se

poderia afirmar ao certo, ex ante, o resultado das atividades de inovação, como o
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implemento de P&D com intuito de desenvolver um novo produto comercializável com
sucesso, ou mesmo o cálculo correto de tempo e recursos para implementar um novo
processo produtivo;
b)

o investimento seria imprescindível para a implementação da inovação, por

meio da aquisição de ativos fixos ou intangíveis, ou pelo pagamento de salários ou de
compras de materiais ou serviços;
c)

os transbordamentos seriam essencialmente inovativos. A inovação criadora

traria vantagens que frequentemente não seriam totalmente aproveitadas pela empresa
inovadora, por isso as empresas que aderissem a esta inovação poderiam também se
beneficiar desses transbordamentos de conhecimentos. Em algumas atividades inovativas,
os custos de imitação seriam mais baixos que os de desenvolvimento, de tal modo que um
mecanismo de apropriação seria necessário para assegurar o estímulo à inovação;
d)

a implementação de um conhecimento novo ou uma nova função para um

conhecimento já existente seriam fundamentais para a inovação. O conhecimento novo
adviria da própria P&D interna à empresa ou da aquisição externa, como a compra de uma
nova tecnologia. A nova função para um conhecimento já existente se daria pelos esforços
inovadores distintos das rotinas existentes;
e)

a vantagem competitiva seria o cerne da melhoria de desempenho de uma

empresa quando do processo inovativo. O aumento na qualidade dos produtos – por meio
do oferecimento de novos produtos ou da conquista de novos mercados ou grupos de
consumidores -

mudaria a curva de demanda por eles, ou criaria novas curvas,

beneficiando a empresa inovadora. A redução dos custos unitários de produção, compras,
distribuição ou transação alteriariam a curva de custos da empresa, dando-lhe vantagens
sobre as demais. O aumento da capacidade de desenvolvimento de novos produtos ou
processos ou de aquisição ou mesmo criação de novos conhecimentos acabaria por
aprimorar a capacidade de inovação da empresa, melhorando sua competitividade;
O Manual afirma que haveria duas alternativas principais para a empresa que almeja
a mudança em seus produtos, suas capacitações ou sistemas de produção, marketing e
organização: a empresa poderia investir em atividades inovativas de maneira interna,
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sozinha ou por meio de parcerias com outras empresas; ou poderia adotar inovações
implementadas por outras empresas ou instituições, como parte do processo de difusão.
Essas duas alternativas forneceriam inúmeras combinações, tais como a adoção de uma
inovação organizacional implementada por outra empresa e o ajustamento desta inovação
de acordo com suas próprias rotinas; a adaptação de uma nova tecnologia de fabricação
para sua linha produtiva; ou ainda a introdução de um novo componente, adquirido de um
fornecedor, em um produto de consumo. De toda forma, tanto a criação quanto a adoção de
inovações, envolvem o aprendizado e a interação externa, com outros atores.
Dentre as atividades específicas usadas pelas empresas para desenvolver ou adquirir
a inovação, a Terceira Edição do Manual de Oslo (2005) destaca:
- P&D
i) a empresa poderia participar de pesquisa básica ou aplicada via aquisição de
novos conhecimentos ou por meio de pesquisas diretas, almejando a invenções específicas
ou a modificações de técnicas já existentes;
ii) a empresa poderia desenvolver novos conceitos tanto de produtos ou processos
quanto de outros métodos novos para estimar sua viabilidade, compreendendo duas etapas
– a de desenvolvimento e teste e a de pesquisas adcionais para modificação de desenhos ou
de funções técnicas;
- Outras atividades de inovação ou “não P&D”
iii) a empresa poderia identificar novos conceitos para produtos, processos,
métodos de marketing ou alterações organizacionais por meio de: marketing e ligações
com os usuários; percepção de oportunidades para comercialização, oriunda de sua
própria pesquisa básica, estratégia ou de pesquisa realizada por terceiros; as próprias
capacidades de criação e desenvolvimento de produtos; acompanhamento dos
competidores; utilização de consultores;
iv) a empresa poderia adquirir informações técnicas, via pagamento de taxas ou
royalties por invenções patenteadas – o que frequentemente exige um trabalho de pesquisa
e desenvolvimento para a adaptação dessas invenções conforme as próprias necessidades
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da empresa –, ou mesmo adquirir experiência e o modo de operação, por meio de serviços
de consultoria;
v) a empresa poderia desenvolver suas habilidades humanas pelo treinamento
interno ou pela contratação, o que possivelmente traria consigo o aprendizado tácito e
informal;
vi) a empresa poderia investir em equipamentos, softwares ou insumos
intermediários que incorporariam o trabalho inovador de outras empresas;
vii) a empresa poderia reorganizar seus sistemas de gerenciamentos e todas as suas
atividades de negócios;
viii) a empresa poderia desenvolver novos métodos de marketing e vender seus
produtos e serviços.
O ambiente institucional determinaria os padrões comuns, nos quais também as
empresas funcionariam. Seus elementos básicos seriam:
- o sistema educacional básico da população em geral;
- o sistema universitário;
- o sistema de treinamento técnico especializado;
- a base de ciência e pesquisa;
- os reservatórios públicos de conhecimento codificado (publicações, ambiente
técnico e padrões de gerenciamento);
- as políticas de inovação e outras políticas governamentais que influenciariam a
inovação realizada pelas empresas;
- o ambiente legislativo e macroeconômico (como lei de patentes, taxação, regras de
governança corporativa e políticas relacionadas a taxas de lucro e de câmbio, tarifas e
competição);
- as instituições financeiras que determinariam, por exemplo, a facilidade de acesso
ao capital de risco;
- a facilidade de acesso ao mercado, incluindo possibilidades para os
estabelecimento de relações próximas com os consumidores, assim como assuntos como o
tamanho e a facilidade de acesso;
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- a estrutura industrial e o ambiente competitivo, incluindo a existência de empresas
fornecedoras em setores complementares.

3.2.

Caracterização da Atividade

Depois de apresentar o arcabouço teórico de que se utiliza a Terceira Edição do
Manual de Oslo, buscamos, agora, enquadrar a biotecnologia dentro de algumas vertentes
do pensamento econômico-industrial. Como base principal desse enquadramento, há o foco
maior na definição apresentada por Silveira, dal Poz e Assad (2004).
Por não se tratar de um setor propriamente dito, a biotecnologia é vista por muitos
estudiosos como sendo um conjunto vasto de tecnologias usadas em vários setores da
economia e que têm como base comum a utilização de organismos vivos ou partes deles
(como células e moléculas), para a produção de bens e serviços. Para facilitar a
classificação dessa atividade, a OCDE criou uma lista de técnicas biotecnológicas que vem
a seguir:
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Segundo Silveira (2002), o fato de os processos inovativos ligados a esta tecnologia
serem complexos acaba criando grandes desafios aos agentes dispostos a investirem seu
desenvolvimento, o que, por sua vez, passa a demandar a participação de vários indivíduos
e organizações. Assim, a biotecnologia não pode ser tratada de forma linear, menos ainda
de maneira convencional. As complicações enfrentadas em seu desenvolvimento,
associadas a seu caráter multidisciplinar e às complexas interações ao longo de sua cadeia
produtiva, impedem as empresas biotecnológicas de agirem de forma isolada, exigindo-lhes
densas redes de cooperação a favor da capacitação dos agentes, além da concepção de
novos mecanismos de regulamentação.
De acordo com Rossi (2012) as atividades biotecnológicas envolvem a participação
de um grupo heterogêneo de agentes: grandes empresas multinacionais, institutos de
pesquisas públicos e privados, agências de financiamento e de capital de risco, pequenas
empresas e as Novas Empresas Biotecnológicas (NEBs) – empresas que se dedicam
exclusivamente a P&D. Esses agentes interagem e cooperam entre si, tanto no nível
internacional quanto no nacional, à procura de novos conhecimentos, financiamento, capital
de risco, recursos humanos qualificados e regulamentação.
Segundo Judice (2004), o desenvolvimento da biotecnologia é amplamente sujeito à
pesquisa básica, de tal modo que as empresas biotecnológicas encontram os maiores
especialistas dentro das universidades. Esse fator elucida a característica da parceria como
sendo uma das formas de acessar um determinado conhecimento que, frequentemente, não
existiria no interior da empresa, tanto que acaba sendo habitual para as empresas nascentes
se estabelecerem inicialmente em incubadoras de empresas ou áreas de concentração de
empresas de alta tecnologia. As empresas biotecnológicas, devido a sua origem - pesquisa
realizada na universidade - ou as suas necessidades tecnológicas, mantêm uma estreita
ligação com as universidades e com os institutos de pesquisa, os quais dão suporte e abrigo
às incubadoras, que auxiliam pequenas empresas a iniciarem os próprios negócios,
com a infra-estrutura e o apoio administrativo necessário.
Segundo Rossi (2012), as principais responsáveis por parcela significante das
atividades de pesquisa e dos investimentos em biotecnologia são as universidades e
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instituições de pesquisa, concentrando, ainda, a maior parte do pessoal qualificado.
Considerando-se a complexidade própria dos processos biotecnológicos, as empresas
especializadas nessa atividade atraem profissionais mais maduros, com vasta experiência
acadêmica e elevado nível de publicação, exemplificando, mais uma vez, a forte conexão
entre universidades, institutos de pesquisa e empresas.
De acordo com Silveira e Borges (2004), as grandes empresas frequentemente
participam dessa relação através de parcerias com as Novas Empresas Biotecnológicas
(NEBs), que se encontram na fronteira tecnológica. As NEBs caracterizam-se como
empresas intensivas em pesquisa básica, dado que, normalmente, surgem devido à
necessidade de continuação a pesquisas feitas pelas universidades, no entanto, possuem
caráter estritamente comercial, uma vez que estão sempre à procura de novos produtos
comercializáveis e rentáveis. Há, inclusive, a crença de que as NEBs seriam o elo entre a
ciência básica e a indústria, implicando na formação de redes de cooperação, como a
maneira mais eficaz de desenvolver e comercializar seus produtos.
As

pesquisas

encomendadas

para

o

desenvolvimento

da

biotecnologia

costumeiramente são de longo prazo e abarcam elevado caráter de incerteza e risco. Estes
últimos podem ser inerentes à tecnologia, dependendo de seu conteúdo, configurando-se
em “ameaças a saúde e ao meio ambiente”, podendo ultrapassar o impacto tecnológico,
tangenciando aspectos sociais, econômicos e culturais (Silveira et al., 2004).
Esses fatores muitas vezes causam dificuldades à P&D, principalmente quando o
governo não toma uma posição ativa ou com forte regulamentação destinada à proteção dos
resultados obtidos via avanços científicos e tecnológicos, ou programas destinados à
ampliação do suporte financeiro, especialmente das linhas de crédito a longo prazo. A P&D
nessa atividade já é bastante incerta, portanto, além de tentar reduzir essa incerteza, as
instituições públicas são as maiores responsáveis pelo seu financiamento.
Uma alternativa ao financiamento tradicional se dá por meio dos capitais de risco,
possibilitando uma expansão e dinamização das atividades de P&D em biotecnologia,
marcadamente em empresas que possuem um diferencial tecnológico e melhores
expectativas de rentabilidade futura. As instituições financeiras que se organizam com base
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nesses capitais de risco e mercados de ações são fontes importantes de capitalização para as
empresas biotecnológicas (Silveira et al., 2002).
De acordo com a OCDE e outros órgãos de pesquisa, as instituições públicas e
privadas são consideradas primordiais para a articulação dos setores envolvidos pela
biotecnologia. Há, inclusive, alguns argumentos favoráveis à intervenção estatal - via
instituições regulamentadoras e estimuladoras quanto ao desenvolvimento dos sistemas
setoriais de inovação – que lidam com a possibilidade de favorecer a formação de redes de
cooperação, com incentivos voltados ao aumento da difusão do conhecimento e das
habilidades entre os diferentes atores, suporte à pesquisa biotecnológica, incentivos à
comercialização de produtos biotecnológicos e ao desenvolvimento de projetos
encorajadores quanto à aplicação e utilização da biotecnologia.
Segundo Silveira e Borges (2002) as instituições formais são um meio de a
sociedade regular o desenvolvimento de uma tecnologia, mas a existência de instituições
informais pode guiar também a trajetória de determinada tecnologia. Como, no caso da
biotecnologia, há alguns receios da sociedade não favoráveis a esta atividade – como
aqueles quanto aos transgênicos – e certas convenções tecnológicas marcantes nas esferas
do governo que se responsabilizam pela aprovação ou reprovação da comercialização
desses produtos, tem-se uma certa dificuldade em sua difusão.
Dessa maneira, em qualquer área do conhecimento, mas principalmente naquelas
que lidam com ciências relacionadas à vida, tal qual a biotecnologia, a relação entre as
instituições e o progresso técnico é bastante importante e o papel dessas instituições no
processo inovativo e de difusão da biotecnologia só pode ser plenamente compreendido se
tomado em sua totalidade, ou seja, compreendendo tanto as instituições formais quanto as
informais (Silveira et al., 2004).
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4 O Histórico da Biotecnologia no Brasil e no Mundo

Após a apresentação do cerne teórico da pesquisa segundo a Terceira Edição do
Manual de Oslo (2005) e de uma caracterização da atividade de acordo com artigos acerca
da biotecnologia (Silveira, Dal Poz e Assad, 2004), neste capítulo faz-se o levantamento do
histórico da Biotecnologia no Mundo, seguindo as informações contidas no Projeto
Perspectivas do Investimento no Brasil (2009). É preciso esclarecer, uma vez mais, que esta
pesquisa lida com a biotecnologia como sendo uma atividade, antes do que como uma
indústria.

4.1.

A evolução da Biotecnologia no Mundo

De acordo com o Projeto Perspectivas do Investimento no Brasil (PiB, 2009), a
biotecnologia originou-se na esfera financeira, em Wall Street, que inclusive bancou, em
grande medida, o desenvolvimento empresarial desta atividade, nos Estados Unidos. Seu
potencial comercial surgiu ainda na década de 70 e começo da década de 80, em que
empresas foram fundadas com o intuito de comercializar produtos de engenharia genética.
Dessa forma, os interesses financeiros envolveram-se diretamente com a ciência, prevendo
riscos e traduzindo oportunidades de negócios em chances de ganhos reais. Sob esse
ângulo, o surgimento da indústria de biotecnologia moderna representou também o
nascimento do bio-negócio. Desde seu aparecimento, todo um arcabouço de ferramentas
tecnológicas e um grupo de empresas empreendedoras e inovadoras têm convertido a
biotecnologia numa indústria peculiar, que lida diretamente com o conhecimento.
Segundo o referido projeto, dos anos 70 aos anos 80, as inovações biotecnológicas
obtiveram sucesso reconhecido, inclusive no mundo dos negócios, e seus avanços
propiciaram aos cientistas a capacidade de manipular genes, despertando o interesse de
investidores de capital de risco. Em junho de 1980, a Suprema Corte dos Estados Unidos
decidiu a favor da concessão de patentes para formas de vida produzidas via engenharia
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genética, liquidando a primeira grande questão relacionada aos direitos intelectuais de
propriedade ligada à comercialização de conhecimentos, produtos e serviços de
biotecnologia. Neste período as empresas de biotecnologia trabalhavam essencialmente na
área científica, já que grande parcela de seus gastos era direcionada para as atividades de
P&D. Em 1982, foi aprovada a primeira droga feita a partir de biologia molecular, a
insulina recombinante Humulin, para o uso em diabéticos. O lançamento dessa droga
inaugurou um tipo de colaboração entre a indústria biotecnológica e a indústria
farmacêutica, que se transformaria num padrão para a colaboração entre empresas e
corporações. Entre 1980 e 1987, o número de empresas em biotecnologia aumentou
consideravelmente e de maneira rápida, e as atividades empresariais biotecnológicas
provocaram o aparecimento de novas formas de organização e governança de ativos
tangíveis e intangíveis, por meio de redes de contrato que se baseiam na pesquisa, produção
e financiamento, relacionando vários tipos de negócios. Estas estruturas envolvem a
formação de redes de pesquisa e alianças entre empresas, ampliando alguns padrões de
financiamento particularmente associados às inovações – como o capital de risco. Entre
1985 e 1990, lançaram-se cerca de 700 empresas e outras 150 abriram seu capital ao
mercado de ações, incluindo companhias europeias e japonesas.
De acordo com o Projeto PiB (2009), a década de 90 marcou uma fase de
consolidação das empresas de biotecnologia nos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que
estas preocupavam-se em desenvolver suas capacidades empreendedoras e de negócios.
Além disso, nessa década ocorreram muitas alianças estratégicas, fusões e incorporações
com outras empresas da indústria farmacêutica. Após as quedas nas cotações das empresas
negociadas na bolsa, as companhias de biotecnologia focaram-se na área de negócios,
estabelecendo extensa rede, em que puderam contrabalancear as perdas individuais dos
valores nos mercados e ações. A partir da década de 1990, as estratégias de
“comercialização acelerada” ganham importância, devido à diminuição no ciclo de
lançamento dos produtos das empresas biotecnológicas, alcançado pelas alianças ou a
realização de contratos com corporações farmacêuticas. Com isso, em 2006, já havia mais
de 300 drogas terapêuticas e vacinas criadas a partir da biotecnologia em fase de estudos
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clínicos dirigidos ao combate de mais de 200 doenças, entre elas câncer, Alzheimer, do
coração, diabete, esclerose múltipla, artritre e AIDS. Além disso, na área agrícola os
produtos transgênicos – como a papaia, tomates, soja e milho – já haviam ganho certa
popularidade, entre os consumidores estadunidenses.
Ainda de acordo com o projeto mencionado, na Europa, o histórico da biotecnologia
foi diferente. Naquele continente, a biotecnologia começou a ser trabalhada dentro de
grandes corporações farmacêuticas, universidades e instituições de pesquisa, por meio de
companhias especializadas em usar processos biotecnológicos ou em fornecer tecnologia
para esses processos. No final dos anos 1990, houve maior apoio por parte dos governos
europeus à formação de uma indústria de biotecnologia. Inglaterra, Alemanha e França,
principalmente, fundaram programas com o intuito de estimular a transferência de
tecnologia e a formação de empresas de cunho biotecnológico. Desde então o número de
empresas de biotecnologia cresceu pronunciadamente na França, Suíça, Escandinávia e
Alemanha, incentivadas pela adoção do Novo Mercado ou Neuer Market. Na Alemanha, o
crescimento dessas empresas foi de 150%, entre 1997 e 1999. No entanto, aquele país
perdeu a hegemonia na área de inovações biotecnológicas radicais, contentando-se com a
liderança de produtos farmacêuticos convencionais e em inovações incrementais.
Para trazer uma dimensão do número de empresas de biotecnologia no mundo todo,
tem-se, na Tabela a seguir:
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4.2.

O Histórico da Biotecnologia no Brasil

Após o resgate do histórico da biotecnologia no mundo, feito pelo Projeto
Perspectivas do Investimento no Brasil (2009), é apresentado o levantamento do histórico
da biotecnologia no Brasil, de acordo com Silveira, Dal Poz e Assad (2004).
A criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) apoiaram de maneira significativa
a expansão da base de conhecimento. Entre outras conquistas relevantes na construção do
Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia tem-se a Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), em 1965, e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), em 1985. É necessário
enfatizar que estas instituições vêm atuando de maneira abrangente, lidando não somente
com seguimentos criadores de conhecimentos e setores produtores de bens e serviços, mas
também com a própria sociedade brasileira, baseando-se no pressuposto de que os avanços
decorrentes da ciência e tecnologia possuem valores estratégicos para o desenvolvimento
socio-econômico do Brasil. Desse modo, o maior desafio seria buscar nas tecnologias - tais
quais a biotecnologia – soluções próprias, adequadas e avançadas para as principais
questões ligadas ao desenvolvimento harmonioso do país (Assad e Aucélio, 2004).
É preciso mencionar que os esforços públicos feitos no investimento em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), em biotecnologia, têm sido contínuos e sucessivos.
Segundo Assad e Aucélio, na década de 1970, as primeiras ações focadas na estruturação
das atividades em biotecnologia foram feitas pelo Governo Federal, principalmente via
CNPq e Finep, ambos ligados à Secretaria de Planejamento da Presidência da República e à
Secretaria de Tecnologia Industrial (STI) – do, à época, Ministério da Indústria e do
Comércio (MIC). Essas atividades ainda não eram denominadas de Biotecnologia, embora
promovessem impactos nos setores científicos e industriais, usuários das técnicas
biotecnológicas tradicionais. Destaca-se também nessa década a concepção da Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) - constituída para dar apoio e influência ao
desenvolvimento

da pesquisa agropecuária, trabalhando, posteriormente, com a

biotecnologia, com o intuito de gerar e aplicar técnicas biotecnológicas ao setor agrícola -,
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do Centro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen), e das empresas
estaduais de pesquisa agropecuária, fatores históricos de grande importância no
desenvolvimento da biotecnologia agropecuária e responsáveis pela produção de inovações,
várias delas aplicadas atualmente na agricultura nacional.
No início dos anos 1980, foi criado o Programa Nacional de Biotecnologia
(PRONAB/CNPq) - o primeiro focado diretamente em biotecnologia – o qual tinha por
objetivo dar suporte ao desenvolvimento da biotecnologia, de modo geral, influindo na
capacitação de recursos humanos e na estruturação de projetos temáticos. Este programa
também tinha o intuito de atender, principalmente, ao interesse industrial, por meio do
desenvolvimento e da utilização de técnicas biotecnológicas, como a cultura de tecidos
vegetais, fermentações, culturas de células humanas, imunobiológicos, desenvolvimento de
conhecimento básico de biologia molecular, imunologia, entre outros.
O Governo Federal também atuou no tema biotecnologia com a concepção de um
Programa de Biotecnologia, no âmbito do CNPq, e, posteriormente, com o subprograma de
Biotecnologia do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(Sbio/PADCT), e com o Programa de Apoio à Capacitação de Recursos Humanos (RHAE)
em Biotecnologia e outras estratégias. Naquela década também destaca-se o aparecimento
das primeiras empresas biotecnológicas, que, além de utilizarem as técnicas clássicas,
esforçaram-se para dominar as tecnologias de ponta, oriundas da engenharia genética. Em
1986, oito dessas empresas uniram-se, fundando a Associação Brasileira das Empresas de
Biotecnologia (ABRABI). Desde então, essa Associação vem trabalhando em consonância
com os esforços governamentais, com o intuito de ampliar e dinamizar o sistema de
C&T&I nacional, além de impulsionar a biotecnologia no país, via estímulos à concepção
de pólos Ciência-Indústria, intermediação de negócios, patrocínio de atividades técnicocientíficas e também de negócios, além da organização de congressos, feiras e realização de
estudos prospectivos em biotecnologia. Vale ressaltar que as mudanças ocorridas a partir da
década de 1980 no âmbito mundial, vêm exigindo do Brasil esforços na tentantiva de
alcançar as condições e os meios para sua inserção num modelo econômico global e mais
competitivo. Essas adequações têm sido feitas de modo gradual, devido à evolução do
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sistema nacional de Ciência e Tecnologia (C&T), estruturado a partir da última metade do
século XX.
De acordo com Assad e Aucélio (2004), desde o início de sua concepção, o MCT deu
destaque à Biotecnologia. Em sua primeira estrutura havia a Secretaria de Biotecnologia,
Química Fina e Novos Materiais. Em 1990, com a extinção da Secretaria de Biotecnologia,
foram feitos ajustes estruturais no MCT, com o tema passando a ser abordado pela Divisão
de Biotecnologia e Química Fina. Desde 2000, há a Coordenação Geral de Biotecnologia,
ligada à Secretaria de Políticas e Programas em Ciência e Tecnologia, respondendo também
pela Gerência do Programa Genoma, no âmbito do Plano Plurianual (PPA) do Governo.
Segundo Assad e Aucélio (2004), o Brasil, por enquadrar-se na condição de país
emergente, ainda não detém total domínio sobre as tecnologias avançadas, principalmente
no que se refere à aplicação destes conhecimentos na concepção de produtos, processos e
serviços especializados para a contribuição do desenvolvimento sustentável. Vale ressaltar
que as mudanças ocorridas a partir da década de 1980, no âmbito mundial, vêm exigindo do
Brasil esforços na tentativa de alcançar as condições e os meios para sua inserção num
modelo econômico global e mais competitivo. Essas adequações têm sido feitas de modo
gradual, devido à evolução do sistema nacional de Ciência e Tecnologia (C&T), estruturado
a partir da última metade do século XX.

5 Metodologia

A metodologia da pesquisa baseia-se nos dados da PINTEC 2011. São levados em conta,
portanto, o Manual da PINTEC 2011, o Questionário da PINTEC 2011 e a Publicação
Completa da PINTEC 20111. O questionário mais recente da PINTEC é bem mais
abrangente que os predecessores, e portanto, possui dados mais ricos do ponto de vista da
caracterização e avaliação da biotecnologia no Brasil.

1

Faz-se necessário o esclarecimento de que os dados das PINTECs de 2005 e 2008 não são usados como
comparação, pela diferença nas perguntas dos respectivos Questionários em relação ao Questionário da
PINTEC.
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Antes da análise de dados, é preciso salientar alguns pontos importantes para a PINTEC,
na definição de inovações, quando avalia as respostas aos seus Questionários. Segundo o
Manual de Oslo – arcabouço teórico no qual os conceitos da PINTEC são baseados – temse que:
- Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um
novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho
ou nas relações externas;
- As atividades de inovação são etapas científicas, tecnológicas, organizacionais,
financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação de inovações.
Algumas atividades de inovação são em si inovadoras, outras não são atividades novas
mas são necessárias para a implementação de inovações. As atividades de inovação
também inserem a P&D que não está diretamente relacionada ao desenvolvimento de uma
inovação específica.
- Uma empresa inovadora é aquela que implementou uma inovação durante o período de
análise;
- Uma empresa inovadora em produto/processo é a que implementou um produto ou
processo novo ou significativamente melhorado durante o período de análise;
- Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou
significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos.
Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e
materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais;
- Uma inovação de processo é a implementação de um método de produção ou
distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em
técnicas, equipamentos e/ou softwares;
- Uma inovação de marketing é a implementação de um novo método de marketing com
mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no
posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços;
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- Uma inovação organizacional é a implementação de um novo método organizacional
nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas
relações externas.
Além disso, a PINTEC e o Manual de Oslo levam em conta o grau de novidade das
inovações, bem como sua difusão. De acordo com o Manual de Oslo:
- Por definição, todas as inovações devem conter algum grau de novidade. Três conceitos
para a novidade das inovações são discutidos abaixo: nova para a empresa, nova para o
mercado, e nova para o mundo;
- Os conceitos de nova para o mercado e nova para o mundo dizem respeito ao fatode
determinada inovação ter sido ou não implementada por outras empresas, ou de a empresa
ter sido a primeira no mercado ou na indústria ou no mundo a implementar tal inovação.
As empresas pioneiras na implementação de inovações podem ser consideradas
condutoras do processo de inovação. Muitas idéias novas e conhecimentos originam-se
dessas empresas, mas o impacto econômico das inovações vai depender da adoção das
inovações por outras empresas. Informações sobre o grau de novidade podem ser usadas
para identificar os agentes que desenvolvem e adotam as inovações, para examinar
padrões de difusão, e para identificar líderes de mercados e seguidores;
- As inovações são novas para o mercado quando a empresa é a primeira a introduzir a
inovação em seu mercado. O mercado é definido como a empresa e seus concorrentes e ele
pode incluir uma região geográfica ou uma linha de produto. O escopo geográfico para o
que é novo para o mercado está sujeito, pois, à própria visão da empresa sobre seu
mercado de operação e pode incluir empresas domésticas ou internacionais;
- Uma inovação é nova para o mundo quando a empresa é a primeira a introduzir a
inovação em todos os mercados e indústrias, domésticos ou internacionais. Assim, uma
inovação nova para o mundo implica em um grau de novidade qualitativamente maior do
que uma inovação nova somente para o mercado. Embora várias pesquisas possam
afirmar que questões sobre a novidade para o mercado sejam suficientes para examinar o
grau de novidade das inovações, considerar o fato de a inovação ser nova para o mundo
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oferece uma opção para as pesquisas que desejam examinar o grau de novidade com
maior detalhe;
- Um conceito relacionado é o de inovação radical ou disruptiva. Pode-se definir essa
inovação como aquela que causa um impacto significativo em um mercado e na atividade
econômica das empresas nesse mercado. Esse conceito é centrado no impacto das
inovações, em oposição a sua novidade. O impacto pode, por exemplo, mudar a estrutura
do mercado, criar novos mercados ou tornar produtos existentes obsoletos (Christensen,
1997). Todavia, pode não ser evidente se uma inovação é disruptiva até bem depois de sua
introdução. Isso dificulta a coleta de dados sobre inovações disruptivas dentro de um
período de análise em uma pesquisa sobre inovação.
As variáveis selecionadas pelo questionário para o período de 2009 a 2011 e pertinentes à
pesquisa aqui apresentada foram: as Variáveis selecionadas das empresas (Tabela 1.1.1 da
Publicação Completa da PINTEC 2011), com Total de empresas; as empresas Que
implementaram inovações; empresas que implementaram Inovação de produto e/ou
processo; empresas que têm Apenas projetos incompletos e/ou abandonados. As variáreis
selecionadas para o ano de 2011 e pertinentes à pesquisa aqui apresentada foram: Receita
líquida de vendas (em milhares de reais); dentro dos Dispêndios realizados pelas empresas
inovadoras nas atividades inovativas há a divisão entre Total de empresas e as Atividades
internas de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) – ambos subdivididos entre número de
empresas e o valor (em milhares de reais). E como uma novidade em relação às publicações
predecessoras, a PINTEC 2011 enquadrou as empresas em 3 setores: Indústria,
Eletricidade e Gás, e Serviços Selecionados.
Nos Resultados do Processo Inovativo, o questionário levou em conta os seguintes fatores
relevante para a pesquisa: as Empresas, total e as que implementaram inovações e/ou com
projetos (Tabela 1.1.2 da Publicação Completa da PINTEC 2011), contempladas com o
Total de empresas, Total de empresas que implementaram inovações, dividido entre total
de empresas que implementaram inovações De produto, total de empresas que
implementaram inovações De processo e total de empresas que implementaram inovações
De produto e processo, sendo que o total de empresas que implementaram inovações de
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produto e o total de empresas que implementaram inovações de processo são subdivididos
entre total, se essas inovações foram novas para a empresa ou se foram novas para o
mercado nacional; Grau de novidade do principal produto e/ou processo nas empresas que
implementaram inovações (Tabela 1.1.3 da Publicação Completa da PINTEC 2011), e ele é
dividido entre o principal Produto e Processo, ambos subdivididos entre se este principal
produto ou processo é Novo para a empresa, mas já existente no mercado nacional, Novo
para o mercado nacional, mas já existente no mercado mundial, ou Novo para o mercado
mundial – e todas essas subdivisões levam em conta o Total de principais produtos ou
processos e se estes são Aprimoramento de produtos ou processos já existentes ou se são
Completamente novos para a empresa; o Principal Responsável pelo desenvolvimento do
produto e/ou processo nas empresas inovadoras (Tabela 1.1.4 da Publicação Completa da
PINTEC 2011) e este é dividido entre as inovações de Produto e Processo, ambos
subdivididos nas categorias de A empresa ser própria responsável, Outra empresa do grupo
o ser, a Empresa em cooperação com outras empresas ou institutos ou mesmo apenas
Outras empresas ou institutos serem os responsáveis.
Dentro do item Esforço empreendido para inovar, o que interessa para esta pesquisa são
os Dispêndios relacionados às atividades inovativas (Tabela 1.1.6 da Publicação Completa
da PINTEC 2011) - divididos entre Aquisição externa de Pesquisa e Desenvolvimento,
Aquisição de outros conhecimentos externos e Aquisição de software, todos subdivididos
entre o número de empresas e o valor (em milhares de reais) -; as Fontes de financiamento
das atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento e das demais atividades inovativas
realizadas pelas empresas (Tabela 1.1.7 da Publicação Completa da PINTEC 2011) –
divididas entre Das atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento e Das demais
atividades inovativas (inclusive aquisição de P&D), ambas subdividas entre Próprias e De
terceiros (que compreende Total, Outras empresas brasileiras, Público e Exterior) -; o
Valor dos dispêndios realizados nas atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento
das empresas que implementaram inovações (Tabela 1.1.8 da Publicação Completa da
PINTEC 2011) –dividido entre Total (compreendendo número de empresas e valor dos
dispêndios em milhares de reais) e o Caráter das atividades internas, subdividido entre
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Contínuas ou Ocasionais (ambas levando em conta o número de empresas e o valor dos
dispêndios em milhares de reais) -; as Empresas, total e as que realizaram dispêndios nas
atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento, com indicação do número de pessoas
ocupadas (Tabela 1.1.9 da Publicação Completa da PINTEC 2011) – com o Total de
empresas, o Número de pessoas ocupadas em 31 de Dezembro, e o subconjunto das
empresas

Que realizaram dispêndios

nas

atividades internas

de Pesquisa

e

Desenvolvimento, dividido entre o Total dessas empresas e o Número de pessoas ocupadas
em Pesquisa e Desenvolvimento, subdividido entre o Total de pessoas ocupadas, Com
dedicação exclusiva e Com dedicação parcial -; e as Pessoas ocupadas nas atividades
internas de Pesquisa e Desenvolvimento das empresas que implementaram inovações
(Tabela 1.1.10 da Publicação Completa da PINTEC 2011) – contemplando as Empresas
que implementaram inovações de produto e/ou processo e as Pessoas ocupadas nas
atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento das empresas que implementaram
inovações, por ocupação e nível de qualificação, divididas entre Pesquisadores (subdididos
entre Pós-graduados, Graduados e Nível méio ou fundamental), Técnicos (subdivididos
entre Graduados e Nível Médio ou fundamental) e Auxiliares.
Dentro do item Fontes de informação e relações de cooperação, apresentado na
Publicação Completa da PINTEC 2011, as seguintes informações são pertinentes a pesquisa
aqui apresentada: Empresas que implementaram inovações, por localização das fontes de
informação empregadas (Tabela 1.1.14 da Publicação Completa da PINTEC 2011) – que
contempla o Total de Empresas que implementaram inovações, e as Fontes de Informação
empregas e sua localização, divididas entre Outra empresa ou grupo, Fornecedores e
Clientes ou consumidores, todas subdivididas entre Brasil e Exterior -; Empresas que
implementaram inovações, total e com relações de cooperação com outras organizações,
por localização do principal parceiro (Tabela 1.1.16 da Publicação Completa da PINTEC
2011) – compreendendo, dentro do Total das Empresas que implementaram inovações o
Total daquelas Com relações de cooperação com outras organizações, por localização do
principal parceiro, divididas entre Clientes ou consumidores, Fornecedores, Concorrentes,
Outra empresa ou grupo, todas subdivididas entre Brasil e Exterior -; as Empresas que
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implementaram inovações, total e com relações de cooperação com outras organizações,
por objeto de cooperação (Tabela 1.1.17 da Publicação Completa da PINTEC 2011) –
contendo, dentre as Empresas que implementaram inovações, o Total delas Com relações
de cooperação com outras organizações, por objeto da cooperação, divididas entre
Clientes ou consumidores e Fornecedores, ambos subdivididos por P&D e ensaios para
testes de produto e Outras atividades de cooperação.
Com relação ao Apoio do Governo, tem-se as Empresas que implementaram inovações,
total e que receberam apoio do governo para as suas atividades inovativas, por tipo de
programa de apoio (Tabela 1.1.18 da Publicação Completa da PINTEC 2011), que
compreende, dentre as Empresas que implementaram inovações aquelas Que receberam
apoio do governo, por tipo de programa, dividido entre o Financiamento – subdividido
entre Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento e inovação tecnológica (que compreende os
projetos Sem parceria com universidades e Em parceria com universidades) À compra de
máquinas e equipamentos utilizados para inovar - e Outros programas de apoio.
Entre os Problemas e obstáculos foram selecionados para a pesquisa aqui apresentada:
Empresas, total e as que não implementaram inovações e sem projetos, com indicação das
razões porque não desenvolveram nem implementaram inovações (Tabela 1.1.19 da
Publicação Completa da PINTEC 2011), que contempla, dentro do Total de Empresas,
aquelas Que não implementaram inovações e sem projetos – entre as quais as Razões da
não implementação estão divididas entre Inovações prévias, Condições de mercado e
Outros fatores impeditivos.
E quanto ao Uso de biotecnologia e nanotecnologia, somente os dados relativos à
biotecnologia são pertinentes para a pesquisa aqui apresentada: Empresas, total e as que
implementaram inovações e/ou com projetos e que realizaram atividades em biotecnologia
(Tabela 1.1.25 da Publicação Completa da PINTEC 2011) e compreende o Total de
Empresas, as Que implementaram inovações de produto e/ou processo, as Empresas que
realizaram atividades, dentro das quais há o subtotal das que o fizeram Em biotecnologia, e
dentro dele o de Inovadoras, divididas Por modo de uso (Usuário Final, Usuário
Integrador, Produtor e P&D).
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O Questionário da PINTEC 2011, especificamente sobre as atividades biotecnológicas,
constituiu-se das seguintes perguntas:
Item 193 – Indique se em 2011 a sua empresa realizou alguma atividade que
empregou ou continha células vivas (leveduras, bactérias, cultura de tecidos) ou alguma
de suas partes ativas (proteínas, enzimas, moléculas biológicas). Ex: insulinas e
hormônios humanos; vacinas recombinantes e kits diagnósticos para doenças de seres
humanos e animais; alimentos com mais nutrientes e vitaminas; bactérias produtoras de
plástico biodegradável para embalagens; biocombustíveis; tratamento biológico em
efluentes industriais, etc.
Itens 193.1 a 193.4 - Em caso afirmativo no item 193, assinale abaixo a(s) categoria(s)
que melhor expressa(m) o modo de uso de biotecnologia na sua empresa (admite múltiplas
respostas).
193.1 - (

) Como usuário final (simples compra ou aquisição de produto acabado que

emprega biotecnologia)?
193.2 - ( ) Como usuário integrador de insumo(s) ou processo(s) biotecnológicos?
193.3 - ( ) Como produtor de insumo(s), produto(s) ou processo(s) biotecnológicos?
193.4 - ( ) Na Pesquisa e Desenvolvimento de produto(s), insumo(s) ou
processo(s) biotecnológicos? Neste caso, técnicas de biotecnologia são estudadas
(pesquisa básica ou aplicada) e/ou desenvolvidas (desenvolvimento experimental).
E o Manual da PINTEC 2011 traz alguns esclarecimentos quanto a certos conceitos
usados no Questionário, tais como:
Exemplos para as categorias acima de modos de uso de biotecnologia - Caso do
detergente
Objetivo da Inovação: produzir um novo detergente a partir de enzimas.
- Usuário final: se uma empresa de mineração compra um produto pronto de
biotecnologia (exemplo: um detergente contendo enzimas que atuam como agentes de
brilho e limpeza), então é uma usuária final. O mesmo se aplica no caso de uma empresa
contratar uma outra firma para fornecer serviços de limpeza de um determinado local de
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uma mina, e esta usa um produto de biotecnologia: a empresa contratante é um usuário
final.
- Usuário integrador: se a empresa compra enzimas para incorporar a um detergente.
- Produtor de insumos ou produtos ou processos biotecnológicos: se a empresa
produz enzimas, tais como proteases, lipases e amilases, que removem manchas, por
exemplo. Ou desenvolve a técnica de incorporação dessas enzimas.
- P&D: se a empresa tem sua própria linha de P&D ou tem parceria com Instituições de
Ciência

e Tecnologia (ICTs) para P&D de produtos ou insumos ou processos

biotecnológicos.
Exemplos adicionais na área de biotecnologia
Exemplos de produtos e usos finais de biotecnologia: combustível etanol para uso
em transportes, variedades aperfeiçoadas de sementes para uso na agricultura, remédios
terapêuticos com novos modos de ação para uso por pacientes, remédios terapêuticos com
efeitos colaterais reduzidos para uso por pacientes, uso de variedades de plantas em
fitorremediação para limpar solos ou águas subterrâneas contaminados.
Exemplos de insumos de biotecnologia: enzimas para uso como agentes de brilho e
limpeza em detergentes, enzimas para uso em descolorização/branqueamento.
Exemplos de processos e técnicas baseados em biotecnologia: fermentação usando
bioreatores,

bioprocessamento,

biopolpação,biodescolorização/branqueamento,
biofiltração

e

fitoremediação,

técnicas

biolixiviação,

biodessulfurização,

para

bioremediação,

desenvolver micróbios

ou

fungos

geneticamente aperfeiçoados ou modificados para produzir

enzimas, desenvolver

organismos

enzimas,

geneticamente

aperfeiçoados

para

produzir

uso

de

biomarcadores e outras biotecnologias para identificar genes em variedades da
natureza

que conferem características aperfeiçoadas e seu uso em programas

convencionais de reprodução, uso de tecnologias de rDNA (DNA recombinante) para
transferir genes de uma espécie para outra, uso de tecnologias de rDNA para produzir
drogas de grandes moléculas, técnicas de peguilação para

criação

de

drogas
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aperfeiçoadas, identificação e modificação genética de genes de plantas para tolerar
metais pesados contaminantes.

6 Análise dos Dados

De acordo com a Publicação Completa da PINTEC 2011, a Tabela 1.1.25 mostra
que 1.820 empresas declararam ter feito alguma atividade relacionada ao uso, produção,
pesquisa e desenvolvimento da biotecnologia, sendo que, destas, 65,1% foram inovadoras.
No setor de Indústria, o número de empresas que realizaram atividades em biotecnologia
foi 55,7% maior do que no período anterior. Nos Serviços selecionados, 81 empresas
declararam ter realizado atividades relacionadas à produção, uso e P&D em biotecnologia,
em 2011. Nas atividades de Eletricidade e gás - novidade na PINTEC 2011 - 13 empresas
declararam realizar atividades em biotecnologia.
Segundo a Publicação, das empresas inovadoras que utilizaram e/ou desenvolveram
biotecnologia em 2011, aproximadamente 80% foram usuárias (49,2% foram usuárias
finais e 30,4% usuárias integradoras), 27,6% produtoras e 13,5% realizaram pesquisa e
desenvolvimento nas

respectivas atividades biotecnológicas. Dentre as empresas

industriais realizadoras de atividades em biotecnologia, a taxa de inovação foi de 63,3%.
Nas atividades de Serviços, as empresas que realizaram atividades em biotecnologia
inovadoras representaram 97,3% do total.
Ao considerar-se a participação das empresas inovadoras das

atividades

selecionadas que realizaram atividades em biotecnologia em relação ao total das
inovadoras, segundo faixa de pessoal ocupado, a Publicação observou que 2,6% das
empresas inovadoras da Indústria realizaram atividades em biotecnologia. Percebeu-se
também que esta proporção aumenta com o tamanho das empresas. Dessa forma, nas
empresas industriais com 10 a 49 pessoas ocupadas, 1,7% realizaram atividades em
biotecnologia, sendo que quando consideradas as empresas de maior porte, com 500 ou
mais pessoas ocupadas, esta proporção sobe para 13,3%.
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A Publicação Completa da PINTEC 2011 ainda afirma que a difusão das
biotecnologias nas empresas das atividades selecionadas da pesquisa está bastante
associada a um processo de aprendizado pelo uso, uma vez que a maioria dessas empresas é
usuária dessas tecnologias emergentes, ao mesmo tempo em que uma pequena parcela
destas caracterizam-se

como

produtoras

de

biotecnologia.

De

qualquer forma,

verificam-se esforços de aprendizagem tanto no processo produtivo - principalmente nas
empresas que realizam atividades em biotecnologias - quanto pelos mecanismos
tradicionais de pesquisa e desenvolvimento.

7 Considerações Finais

Após a análise dos dados apresentados pela PINTEC 2011, algumas considerações
finais devem ser feitas acerca da maneira como a biotecnologia foi caracterizada pelos
resultados do Questionário da PINTEC 2011, como isso afeta o arcabouço teórico sobre a
biotecnologia estudado até agora e quais são as perspectivas no desenvolvimento da
biotecnologia no Brasil.
Primeiramente, em relação à maneira como a biotecnologia foi caracterizada pela
Publicação Completa da PINTEC 2011, as empresas biotecnológicas são, em sua maioria,
inovadoras; dentre as empresas inovadoras o percentual de empresas biotecnológicas têm
aumentado, e esse percentual aumenta conforme as empresas inovadoras apresentam maior
porte. Além disso, os resultados do questionário também indicaram que as empresas
biotecnológicas brasileiras aprendem pelo uso e não são, em sua maioria, as próprias
produtoras de biotecnologia, ou seja, provavelmente importam produtos novos e aprendem
a usá-los, adequando-os as suas necessidades ou fazem uso de parcerias – com
universidades ou outras instituições, sendo receptoras – para conseguirem se atualizar com
inovações no ramo.
O arcabouço teórico foi atualizado com os dados trazidos pela PINTEC 2011, mas
muitos dos traços esboçados na caracterização da biotecnologia foram reiterados, como o
fato de grande parte das empresas biotecnológicas ser inovadora e a provável indicação de
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que estas unem-se às universidades e a outras instituições para tentarem manter-se
atualizadas. Isso poderia insinuar, como muitos estudiosos da biotecnologia no Brasil
afirmam, que esta atividade ainda não foi plenamente dominada pelo país, mas que os
esforços para alcançar esse domínio têm sido feitos, especialmente se tratando de incentivar
as relações entre as universidades e outras instituições e as empresas biotecnológicas.
Quanto às perspectivas para a biotecnologia no Brasil, a tendência de as empresas
biotecnológicas enquadrarem-se cada vez mais dentro das empresas que implementam
inovações traz luz à busca brasileira pelo domínio da biotecnologia moderna e de suas
inovações. Isso é positivo para esta atividade, que deve ter crescido, desde 2011, e que
deverá continuar crescendo nos próximos anos, provavelmente confirmando o que muitos
teóricos da biotecnologia dizem sobre este ser um novo paradigma técnico-econômico.
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RESUMO: Este projeto de doutorado tem como objetivo geral analisar, teórica e
empiricamente, a relação entre as diferentes dimensões da Capacidade de Absorção (CA) e
a interação universidade-empresa (IUE), avaliando o papel moderador dos canais de
transferência de conhecimento utilizados pelas empresas sobre a determinação dessas
capacidades. Especificamente, tem-se os seguintes objetivos: (1) realizar um survey para
mensurar as dimensões da CA e seus determinantes, assim como aspectos relacionados com
a IUE; (2) sistematizar os padrões (teóricos e empíricos) entre os canais de transferência de
conhecimento quanto às características do conhecimento transmitido por eles; (3) avaliar o
papel moderador desses canais utilizados pelas empresas sobre a determinação da CA
através de um modelo econométrico. Esse projeto contribui para a literatura ao mensurar de
modo específico tanto os determinantes quanto as dimensões da CA, analisando-os no
contexto da IUE. Este se encontra em estágio inicial da coleta dos dados, tendo como
resultado até o momento a construção do questionário a ser utilizado no survey. O estudo
carece de uma discussão teórica mais avançada a fim de relacionar os canais de
transferência de conhecimento, determinantes e dimensões da CA.
1 Introdução

As universidades são importantes atores no desenvolvimento tecnológico das
empresas. Além de fornecedoras de ciência básica e aplicada, elas podem oferecer mão-deobra qualificada, treinamento, equipamentos e protótipos (MOWERY; SAMPAT, 2006),
complementar e até substituir o P&D das empresas (RAPINI et al., 2009). A proximidade
destas com as empresas é uma importante forma de difusão de conhecimento, de elevação
da produtividade das empresas e das chances destas inovarem, especialmente em produto
(ROBIN; SCHUBERT, 2013).
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A importância das universidades para o processo inovativo das empresas tem
crescido nos últimos anos. Segundo dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC),
entre os triênios 2006-2008 e 2009-2011, a parcela de empresas inovadoras que
consideraram as universidades como importantes fontes de informação aumentou em 3,1
ponto percentuais, saindo de 13,4% para 16,5%. Complementar a isso, a parcela de
empresas inovadoras que estabeleceram uma relação de cooperação importante com
universidades ou institutos de pesquisa cresceu de 2,95% para 4,8%, o que representam,
respectivamente, 29,4% e 30,33% das empresas inovadoras que possuem relação de
cooperação (IBGE, 2010, 2013)2.
Além disso, o número de grupos de pesquisa que se relacionam com empresas
também tem crescido. Segundo dados do diretório dos grupos de pesquisa do CNPq (DGP),
em 2006, 2.509 grupos se relacionavam com empresas e/ou instituições, representando
11,93% do total de grupos registrados no CNPq, enquanto em 2010 esse número foi de
3.506 grupos (12,7% do total de grupos), representando um crescimento de 39,7%. Já o
número de empresas que se relacionam com grupos de pesquisa foi de 3.100 para 2006 e
4.652 em 2010, representando um crescimento de 50%3.
Dado esse crescimento da relação entre universidades e empresas no Brasil, torna-se
interessante analisar a forma como essa relação ocorre e como os fatores internos das
empresas estão conectados a ela.
As empresas podem obter o conhecimento das universidades através de diferentes
formas, chamadas de canais de transferência de conhecimento. Dentre estes, podem ser
citadas a contratação de graduando, publicações, congressos, trocas informais de
informação, consultorias, pesquisa contratada ou conjunta, licenciamento de tecnologias ou
patentes (CASTRO; TEIXEIRA; LIMA, 2014; COHEN; NELSON; WALSH, 2002; DE
FUENTES; DUTRÉNIT, 2014; EOM; LEE, 2009). Diferentes canais transferem
conhecimentos distintos (DE FUENTES; DUTRÉNIT, 2014) e exigem ações distintas das

2

Para cada caso foi somado o número de empresas que consideraram o fato em questão com alta e com média
importância. Foi considerada apenas a indústria de transformação.
3
Foram desconsideradas as empresas públicas e do setor vinculado à administração pública, defesa e
seguridade social.
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empresas para conseguir absorvê-lo (MANGEMATIN; NESTA, 1999). Essas “ações
distintas” estão relacionadas com o conceito de Capacidade de Absorção (CA).
A Capacidade de absorção é definida como um conjunto de rotinas organizacionais
e processos estratégicos pelos quais as empresas adquirem, assimilem, transformem e
explorem o conhecimento visando, por exemplo, obter vantagens competitivas (ZAHRA;
GEORGE, 2002). Essa capacidade é dividida entre capacidade de absorção potencial (CA
potencial) e capacidade de absorção realizada (CA realizada). Enquanto a CA potencial
proporciona maior flexibilidade à empresa perante a necessidade de mudança e
reconfiguração de suas operações em mercados mais dinâmicos, a CA realizada reflete a
capacidade da empresa em usar o conhecimento adquirido para um objetivo, como a
elevação do seu desempenho ou a criação e manutenção de vantagem competitiva
(ZAHRA; GEORGE, 2002).
De uma forma geral, o desenvolvimento da CA permite à empresa criar novos
conhecimentos a partir dos conhecimentos externos (COHEN; LEVINTHAL, 1989),
absorver conhecimentos de áreas distintas da sua área de atuação (COHEN; LEVINTHAL,
1990), acessar novos paradigmas (MEYER-KRAHMER; SCHMOCH, 1998), assimilar
conhecimentos tanto codificados quanto tácitos (MANGEMATIN; NESTA, 1999) e
alcançar os objetivos buscados na interação com universidades (KODAMA, 2008; ROSA;
RUFFONI, 2013).
Essa capacidade é determinada especialmente por fatores internos das empresas
como o conhecimento organizacional destas (como as atividades de P&D e qualificação da
mão-de-obra) e estrutura interna da empresa, como a presença de mecanismo de integração
entre os membros, formalizações e rotinas (VEGA-JURADO; GUTIÉRREZ-GRACIA;
FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008; ZAHRA; GEORGE, 2002).
A relação entre CA e as características da interação universidade-empresa,
especialmente quanto aos canais de transferência de conhecimento, ainda não está
estruturada na literatura, existindo apenas indícios de como essa relação pode ser
construída. Por exemplo, enquanto Schmidt (2005) destaca que diferentes conhecimentos
estão relacionados com diferentes determinantes da CA, De Fuentes e Dutrénit (2014)
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argumentam que cada canal tende a transferir conhecimentos com características distintas e
Mangematin e Nesta (1999) afirmam que a forma como o conhecimento é transferido afeta
o processo de absorção deste. Dessa forma, pode-se supor que os determinantes da
capacidade de absorção variam de acordo com o canal de transferência de conhecimento
utilizado pela empresa, dado que cada canal tende a transferir um conhecimento com
características específicas.
A tese a ser elaborada buscará preencher essa lacuna na literatura, analisando, tanto
teoricamente quanto empiricamente, a relação entre canais de transferência de
conhecimento e capacidade de absorção, avaliando como esses canais agem como
“moderador” entre os fatores internos à empresa e sua capacidade de absorver o
conhecimento externo. Essa relação é exposta com maiores detalhes na seção 3.3.
Para testar empiricamente essas hipóteses será utilizada uma base de dados
primários e inéditos, com abrangência nacional, construída para compreender a relação
entre capacidade de absorção e interação universidade-empresa pela visão da empresa. A
construção dessa base compõe o projeto de pesquisa nacional intitulado como “Interação
Universidade-Empresa e Capacidade de Absorção de Firmas no Brasil” 4, no qual a atual
proposta de tese está inserida. Com esses dados será possível mensurar as diferentes
dimensões

e

determinantes

da

capacidade

de

absorção

captando

a

natureza

multidimensional dessa capacidade (ZAHRA; GEORGE, 2002). Detalhes sobre esses
pontos serão discutidos nas próximas seções. Além da introdução, o atual projeto é
composto por objetivos, justificativa e metodologia.

2 Objetivos

Objetivo geral: Analisar, teórica e empiricamente, a relação entre as diferentes
dimensões da capacidade de absorção e a interação universidade-empresa, avaliando o
papel moderador dos canais de transferência de conhecimento utilizados pelas empresas
sobre a determinação da capacidade de absorção potencial e realizada .
4

Esse projeto foi submetido à chamada 43/2013 do CNPq e foi aprovado, já estando em execução.
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Objetivos específicos:
Realizar um survey nacional, a fim de obter dados primários e inéditos sobre a
relação entre capacidade de absorção e as características da interação entre universidades e
empresas na visão das empresas.
Sistematizar os padrões (teóricos e empíricos) entre os canais de transferência de
conhecimento quanto às características do conhecimento transmitido por eles.
Mensurar as dimensões da Capacidade de Absorção e relacioná-las, de maneira
exploratória, com os canais de transferência de conhecimento.
Avaliar o papel moderador dos canais de transferência de conhecimento utilizado
pelas empresas sobre a determinação da capacidade de absorção potencial e realizada destas
através de um modelo econométrico.

3 Justificativa

Importância da interação universidade-empresa para o processo inovativo
As universidades possuem um papel essencial no avanço tecnológico dos Sistemas
Nacionais de Inovação (SNI)5. Elas treinam cientistas e engenheiros industriais, fornecendo
capital humano para as empresas, ao mesmo tempo em que são consideradas fontes de
descobertas e de técnicas (como instrumentos e equipamentos) para o avanço tecnológico
das firmas. Além disso, elas podem ofertar protótipos de novos produtos e formar redes de
capacidades técnicas e científicas (MOWERY; SAMPAT, 2006; NELSON; ROSENBERG,
1993).
Os avanços na compreensão da ciência, realizados nas universidades, contribuem
para os retornos de suas atividades de P&D nas empresas. Esse avanço, ao ser influenciado
por questões práticas, favorece o progresso tecnológico e torna os retornos do P&D menos
decrescente. Além disso, esse avanço gera novos conhecimentos e tecnologias que farão
uma revisão nessas ciências. Essa revisão gerará novas possibilidades e pode aumentar a
Lundvall (1992) considera o SNI como um sistema social e dinâmico. Ele é social pois o aprendizado –
atividade central do sistema de inovação – envolve interações entre pessoas, sendo considerada uma atividade
social. É dinâmico pois os elementos do sistema de inovação se reforçam na promoção da inovação e do
aprendizado, existindo feedbacks positivos, ciclos virtuosos ou viciosos nesse sistema (LUNDVALL, 1992).
5
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capacidade dos gastos em P&D em resolver problemas nas empresas. Nesse sentido, a
formação de “cientistas industriais” que façam o link entre universidade e empresa é um das
principais funções da empresa (KLEVORICK et al., 1995).
A forma como os agentes desse SNI se relacionam e trocam conhecimento e
experiência é visto como um dos determinantes do desenvolvimento deste (LUNDVALL,
1992). Dentre essas relações entre os agentes pode-se destacar a relação entre universidade
e empresa.
Esta interação, no geral, acontece através de diversos canais de transferência do
conhecimento das universidades para as empresas. Dentre estes, tem-se as publicações,
conferências, treinamento, troca informal de informação, contratação de mão-de-obra,
pesquisa contratada ou conjunta, consultoria, licenciamento de tecnologias ou patentes
(CASTRO; TEIXEIRA; LIMA, 2014; COHEN; NELSON; WALSH, 2002; DE FUENTES;
DUTRÉNIT, 2014; EOM; LEE, 2009). Esses canais podem ser analisados de acordo com o
fluxo de conhecimento – se este é unidirecional ou bidirecional (FERNANDES et al., 2010)
– ou de acordo com o tipo da interação – se esta é informal, comercial ou educacional
(CASTRO; TEIXEIRA; LIMA, 2014; EOM; LEE, 2009) – e até de acordo com o
componente tácito ou codificado do conhecimento transferido (DE FUENTES;
DUTRÉNIT, 2014).
Apesar da forma como a interação universidade-empresa ocorre variar de acordo
com o SNI de cada país (MOWERY; SAMPAT, 2006), existem algumas semelhanças
quanto à importância desses canais para o processo inovativo no Brasil e em países com
SNI mais desenvolvidos.
Os canais informais, como publicações, congressos, trocas informais de informação
e consultorias, estão entre as principais formas de transferir conhecimento, tanto para o
caso brasileiro (CASTRO; TEIXEIRA; LIMA, 2014; FERNANDES et al., 2010) quanto
sul-coreano (EOM; LEE, 2009) e norte-americano (COHEN; NELSON; WALSH, 2002).
Especificamente para o Brasil, esses canais informais elevam as chances da empresa inovar
em produto e também as chances desta inovar em processo (CASTRO; TEIXEIRA; LIMA,

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

2014), além de estarem relacionados tanto com benefícios produtivos (de curto prazo)
quanto inovativos para as empresas (de longo prazo) (FERNANDES et al., 2010)6.
Quanto aos canais comerciais, como as patentes, esses possuem pouca relevância
em todos os três países destacados anteriormente. Para o caso brasileiro, as patentes são
importantes apenas para as inovações de produto (CASTRO; TEIXEIRA; LIMA, 2014) e
não estão relacionadas a maiores benefícios de curto ou de longo prazo (FERNANDES et
al., 2010).
Quanto aos canais bidirecionais, como contratação de P&D ou P&D conjunto, há
diferença entre os estudos. Enquanto para a Coréia do Sul esses canais foram importantes
tanto para as inovações de produto quanto de processo (EOM; LEE, 2009), no Brasil esses
canais não afetaram ambas as inovações (CASTRO; TEIXEIRA; LIMA, 2014). Por outro
lado, canais bidirecionais são associados tanto com benefícios produtivos quanto inovativos
(FERNANDES et al., 2010).
Essa “contradição” entre importância para os benefícios e para as inovações, pode
ser explicada pelas capacidades da empresa em absorver o conhecimento transferido pelos
canais bidirecionais. Dado que esse canal tende a envolver interações mais intensivas em
conhecimento (FERNANDES et al., 2010), as empresas devem possuir maiores habilidades
para assimilar e explorar o maior fluxo de conhecimento. Se essa capacidade de absorção
não é elevada, as empresas não conseguem explorar esse conhecimento a fim de
transformá-lo em inovações, mas elas podem conseguir obter outros benefícios desse
conhecimento, como elevar sua habilidade para acessar informações tecnológicas ou
realizar contato com estudantes7. Assim tem-se um indício de como o conceito de
capacidade de absorção pode estar relacionado com a forma de transferência de
conhecimento e com o melhor “aproveitamento” desse conhecimento por parte das
empresas. Compreender como o conceito de capacidade de absorção e os canais de
transferência de conhecimento estão conectados é um dos focos do presente projeto.
6

Fernandes et al. (2010) definem esses benefícios produtivos como atividades de curto-prazo, como testes,
controle de qualidade e contato com estudantes, enquanto os benefícios inovativos são de longo-prazo, como
pesquisa substituta e complementar, transferência tecnológica e aumento da habilidade para acessar
informação tecnológica.
7
Esses benefícios compõem, respectivamente, benefícios de longo prazo e benefícios de curto prazo.
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Capacidade de absorção: conceitos e determinantes
O conceito de Capacidade de Absorção (CA) foi definido primeiramente por Cohen
e Levinthal (1989, 1990) como as habilidades necessárias para reconhecer o valor do novo
conhecimento gerado externamente, assimilá-lo e aplicá-lo comercialmente (COHEN;
LEVINTHAL, 1990). Para esses autores, essa capacidade possui uma natureza cumulativa,
de forma que o conhecimento prévio afetará as habilidades das empresas em obter novos
conhecimentos, favorecendo o desenvolvimento de capacidades futuras.
Zahra e George (2002) avançam sobre esse conceito, considerando-o como uma
capacidade dinâmica8. Explicitamente, esses autores definem essa capacidade como um
conjunto de rotinas organizacionais e processos estratégicos pelos quais as empresas
adquirem, assimilem, transformem e explorem o conhecimento visando a construção e
manutenção de uma vantagem competitiva no mercado. Esses autores dividem essa
capacidade em dois conjuntos: CA potencial e CA realizada.
A Capacidade de Absorção Potencial (CA potencial) é responsável por proporcionar
maior flexibilidade às empresas para que estas realizem mudanças e reconfigurem suas
operações perante o conhecimento obtido (ZAHRA; GEORGE, 2002). Essa capacidade é
composta pelas dimensões de aquisição e assimilação. A dimensão da aquisição relacionase com as capacidades das empresas para reconhecer o valor do novo conhecimento
externo, para adquiri-lo e adicioná-lo à base de conhecimento da empresa (COHEN;
LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002). Já a capacidade de assimilação está
relacionada com as rotinas e processos que permitem à empresa analisar, processar,
interpretar e entender o conhecimento externo (ZAHRA; GEORGE, 2002), dado o
conhecimento existente (COHEN; LEVINTHAL, 1990).
O segundo conjunto – Capacidade de Absorção Realizada (CA realizada) – reflete a
capacidade da empresa em usar o conhecimento adquirido para seu objetivo, como a
elevação do seu desempenho e a criação de vantagem competitiva (ZAHRA; GEORGE,
2002). A CA realizada é formada pela dimensão da transformação e da exploração. A
8

Teece, Pisano e Shuen (1997) definem capacidade dinâmica como as habilidades das empresas para integrar,
construir e reconfigurar competências externas e internas para reagir rapidamente às mudanças no ambiente.
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dimensão da transformação remete às capacidades da firma em desenvolver e refinar
rotinas que facilitem a combinação do conhecimento velho e do conhecimento novo, este já
adquirido e assimilado. Essas capacidades seriam responsáveis por reconhecer
incongruências entre os conhecimentos e recombiná-los (ZAHRA; GEORGE, 2002). Já a
dimensão da exploração está associada com a capacidade de aplicar o conhecimento
comercialmente (COHEN; LEVINTHAL, 1990), sendo baseada em rotinas que permitam
às firmas refinar, estender e alavancar as competências existentes ou criar novas através da
incorporação do conhecimento adquirido e transformado na sua operação (ZAHRA;
GEORGE, 2002).
A capacidade de absorção (CA) pode ser determinada especialmente por fatores
internos à empresa. Porém, seu efeito sobre a CA pode depender do tipo de conhecimento
buscado.
Dentre os fatores internos, tem-se o conhecimento organizacional. Este é entendido
como um conjunto de habilidades, conhecimentos e experiências das empresas, que definirá
a trajetória de absorção do conhecimento externo, afetando tanto a habilidade da empresa
em identificar e processar o conhecimento relevante quanto a possibilidade de transformar e
aplicar esse conhecimento. Esse conhecimento é formado pelas atividades de P&D,
experiência acumulada, habilidades individuais da mão-de-obra, exposição às fontes de
conhecimento externo e uma base de conhecimento prévia (VEGA-JURADO;
GUTIÉRREZ-GRACIA; FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008; ZAHRA; GEORGE, 2002).
Vale destacar que a atividade de P&D é vista por alguns autores como “sinônimo” da
capacidade de absorção (BEISE; STAHL, 1999; COHEN; LEVINTHAL, 1989, 1990; DE
FUENTES; DUTRÉNIT, 2014; GARCIA et al., 2014). Cohen e Levinthal (1989, 1990),
como precursores desse conceito, consideram a CA como um subproduto dos investimentos
em P&D pois estes, além de favorecerem a geração de inovações, elevam as habilidades
das empresas para utilizar as informações externas, ter conhecimento sobre as informações
disponíveis e assimilá-las. Esses autores já destacam que os gastos em P&D seriam mais
importantes para absorver conhecimentos mais básicos, mas, como sugere Schmidt (2005),
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também é importante para conhecimentos mais aplicados, como aqueles oriundos da
indústria.
Já a qualificação da mão-de-obra também favorece a absorção do conhecimento,
especialmente aqueles oriundos das universidades (VEGA-JURADO; GUTIÉRREZGRACIA; FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008). Indivíduos com nível superior sabem usar o
conhecimento científico e sabem como e onde encontrá-los, facilitando a absorção desse
tipo de conhecimento (SCHMIDT, 2005). Nesse sentido, eles poderiam exercer a função de
Gatekeepers9.
Outros determinantes da CA são as características organizacionais da empresa.
Segundo Cohen e Levinthal (1990 a CA necessita de mecanismos internos que promovam a
difusão dos conhecimentos externos nas empresas. Dentre esses mecanismos estão a forma
de organização da empresa, a colaboração entre os departamentos, promoção da
participação dos trabalhadores, existência de regras e formalizações (JANSEN; VAN DEN
BOSCH; VOLBERDA, 2005; SCHMIDT, 2005; VAN DEN BOSCH; VOLBERDA; DE
BOER, 1999; VEGA-JURADO; GUTIÉRREZ-GRACIA; FERNÁNDEZ-DE-LUCIO,
2008). A força e confiança das relações internas e externas à empresa são também
determinantes para a CA (EBERS; MAURER, 2014).
Especificamente, os mecanismos de integração social são responsáveis por reduzir
as barreiras às trocas e compartilhamentos de conhecimento internamente, facilitando a
distribuição do conhecimento na empresa e a combinação entre o conhecimento novo e o
conhecimento prévio (VEGA-JURADO; GUTIÉRREZ-GRACIA; FERNÁNDEZ-DELUCIO, 2008). Assim, esses mecanismos facilitam a assimilação, transformação e
exploração do conhecimento externo pela empresa, estabelecendo uma conexão entre a CA
potencial e CA realizada (ZAHRA; GEORGE, 2002). Dentre esses mecanismos, pode ser
citada a presença nas empresas de indivíduos, denominados Gatekeepers, capazes de
monitorar, traduzir e transferir as informações externas, conectando a empresa com o
ambiente externo e com as suas subunidades (COHEN; LEVINTHAL, 1990). Além disso,
o uso de mecanismos para promover a interação entre os trabalhadores – como job rotation
9

Esses Gatekeepers são os indivíduos capazes de monitorar, traduzir e transferir as informações externas,
conectando a empresa com o ambiente externo e com as suas subunidades (COHEN; LEVINTHAL, 1990)
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e contato informal entre trabalhadores – também facilita a distribuição de conhecimento na
empresa, desenvolve contatos intraempresa, permite maior coalizão interna e eleva as
habilidades para identificar oportunidades e resolver problemas (JANSEN; VAN DEN
BOSCH; VOLBERDA, 2005; SCHMIDT, 2005; VEGA-JURADO; GUTIÉRREZGRACIA; FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008)10.
Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia e Fernández-de-Lucio (2008) afirmam que esse
mecanismo favorece a capacidade de assimilar o conhecimento tanto científico quanto
industrial, mas auxilia apenas a exploração do conhecimento científico. Por outro lado,
Schmidt (2005) mostra que o mecanismo de integração social11 pode favorecer ou não a
absorção do conhecimento científico. Segundo esse autor, o envolvimento de diversos
departamentos em workshops e seminários (uma forma desse mecanismo) eleva a CA
científica, pois esse envolvimento permite traduzir e compreender melhor esse tipo de
conhecimento, mas, para que este seja aplicado, devem existir atores internos à empresa
aptos a se beneficiarem dessa difusão interna do conhecimento (SCHMIDT, 2005).
Por fim, a CA também pode ser afetada pela existência de formalizações e rotinas.
Estas estão associadas com procedimentos, regras e instruções comuns entre os membros
da empresa, as quais conduzirão os processos organizacionais desta (JANSEN; VAN DEN
BOSCH; VOLBERDA, 2005; VEGA-JURADO; GUTIÉRREZ-GRACIA; FERNÁNDEZDE-LUCIO, 2008)12. Essa formalização pode afetar diferentemente a CA potencial
(aquisição e assimilação) e a CA realizada (transformação e exploração).
Jansen, Van den Bosch e Volberda (2005) e Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia e
Fernández-de-Lucio (2008) discordam sobre o efeito da formalização e das rotinas sobre a
CA potencial. Enquanto o primeiro trabalho afirma que a presença de rotinas restringe a
integração entre os membros, dificultando a assimilação do conhecimento externo, o

É importante salientar que o termo “Mecanismos de Integração Social” é usado por Vega-Jurado, GutiérrezGracia e Fernández-de-Lucio (2008) e Zahra e George (2002). Os demais autores citam estratégias das
empresas que podem ser inseridas nesses mecanismos de integração social.
11
Esse autor não utiliza o termo “Mecanismos de Integração Social”, porém, Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia e
Fernández-de-Lucio (2008) fazem referência a esse trabalho para analisar a relação entre capacidade de
absorção e especificidade do conhecimento.
12
Jansen, Van den Bosch e Volberda (2005) definem essa formalização e rotinas como “capacidades
sistêmicas”.
10
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segundo trabalho destaca que a formalização eleva a eficiência na aquisição do
conhecimento externo, pois permite estabelecer normas e diretrizes específicas a isso.
Quanto ao efeito sobre a CA realizada, ambos os trabalhos afirmam que a
formalização reduz a flexibilidade e a criatividade, diminuindo a possibilidade de
transformação e exploração do conhecimento. Em contradição, Jansen, Van den Bosch e
Volberda (2005) afirmam também que a formalização pode elevar a CA realizada ao
codificar as melhores práticas, fazendo com que a exploração do conhecimento seja mais
eficiente e a aplicação e implementação deste mais rápida. Assim, observa-se a ausência de
um consenso sobre o impacto do estabelecimento de rotinas, procedimentos e regras
comuns sobre o processo de absorção do conhecimento externo.
Para Schmidt (2005) e Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia e Fernández-de-Lucio
(2008), essas formalizações são importantes especialmente para absorver conhecimentos
das universidades, porém eles diferem em termos das formalizações e rotinas analisadas. O
primeiro trabalho estuda os métodos empregados pela empresa para estimular a inovação e
a transferência de conhecimento, encontrando que esses métodos favorecem tanto a
absorção dos conhecimentos advindos de universidades e institutos de pesquisas quanto de
fontes industrias (intra ou inter-indústria). Por outro lado, o segundo trabalho analisa a
formalização em relação às técnicas de gerências, como ISO 9001 e treinamentos,
encontrando que essa formalização afeta apenas a capacidade de absorver conhecimentos
das universidades.
Quanto aos possíveis efeitos dessa capacidade de absorção, ela permite à empresa
criar novos conhecimentos a partir dos conhecimentos externos (COHEN; LEVINTHAL,
1989), visando elevar a performance13 da empresa, especialmente em mercados mais
dinâmicos (ENGELEN et al., 2014; ZAHRA; GEORGE, 2002). Isso é possível pois essas
capacidades proporcionam maior flexibilidade à empresa perante a necessidade de
mudanças e reconfigurações de suas operações nesses mercados dinâmicos (ZAHRA;
GEORGE, 2002).

13

Essa performance é mensurada pela avaliação da firma quanto à lucratividade, satisfação do consumidor e
efetividade de mercado em comparação aos seus competidores (ENGELEN et al., 2014).
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Além disso, a CA também afeta a relação das empresas com demais agentes, em
especial as universidades e institutos de pesquisas. O desenvolvimento dessa capacidade
permite que as empresas acessem novos paradigmas (MEYER-KRAHMER; SCHMOCH,
1998), absorvam conhecimentos menos direcionados à sua área de atuação (COHEN;
LEVINTHAL, 1990), interajam com universidades mais distantes geograficamente
(BEISE; STAHL, 1999; GARCIA et al., 2014) e, por fim, alcancem seus objetivos nessa
relação com universidades e institutos de pesquisa (KODAMA, 2008; ROSA; RUFFONI,
2013). A seção seguinte discute a relação entre essa capacidade e a interação universidadeempresa, mais especificamente com a forma de transferir conhecimento das universidades
para as empresas.
A capacidade de absorção e o canal de transferência de conhecimento.
É importante relembrar que a transferência de conhecimento entre universidades e
empresas pode ocorrer através de diversos canais, como publicações, conferências,
treinamento, troca informal de informação, contratação de mão-de-obra, pesquisa
contratada ou conjunta, consultoria, licenciamento de tecnologias ou patentes (CASTRO;
TEIXEIRA; LIMA, 2014; COHEN; NELSON; WALSH, 2002; DE FUENTES;
DUTRÉNIT, 2014; EOM; LEE, 2009). Além disso, essa transferência pode ser tanto
unidirecional, onde o conhecimento flui apenas das universidades para as empresas, quanto
bidirecionais, onde há uma troca mútua de conhecimento (FERNANDES et al., 2010).
Porém, esses canais podem transferir conhecimentos com características distintas.
De Fuentes e Dutrénit (2014) destacam que conferências, trocas informais de
informações e contratação de graduado transferem um conhecimento tácito enquanto a
interação através da contratação de P&D, consultoria ou licenciamento de tecnologia
tendem a transferir um conhecimento mais codificado. Para Mangematin e Nesta (1999),
canais14 que transferem conhecimento mais tácito tendem a ser utilizados por empresas com
menores capacidades de absorção. Já empresas com maiores capacidades tendem a obter
tanto conhecimento codificado quanto tácito e utilizarem maior variedade de canais, como
patentes, artigos e contratação de estudantes e PhD (MANGEMATIN; NESTA, 1999).
14

Mangematin e Nesta (1999) não utilizam o termo canais, mas sim o termo “veículos”.
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Assim, observa-se que há indícios de uma relação entre as características do
conhecimento transferido via determinado canal e a capacidade de absorção da empresa.
Porém, os trabalhos destacados anteriormente, analisam a capacidade de absorção
tendo como base as atividades de P&D15, não captando a multidimensionalidade dessa
capacidade (ZAHRA; GEORGE, 2002). O presente trabalho busca contribuir para essa
discussão analisando a relação entre os canais utilizados pelas empresas, os tipos de
conhecimento transferido por eles e as diferentes dimensões da capacidade de absorção,
utilizando para isso uma medida que capte a multidimensionalidade da capacidade de
absorção (ZAHRA; GEORGE, 2002).
Além disso, o presente estudo analisará a hipótese de que o canal de transferência de
conhecimento utilizado pela empresa exerce um papel moderador entre os fatores internos
das

empresas

(conhecimento

organizacional,

mecanismos

de

integração

social,

formalização e rotinas) e a determinação da capacidade de absorção. Essa hipótese pode ser
justificada da seguinte forma.
Dado que as características do conhecimento buscado afetam as estratégias e ações
das empresas para absorvê-lo (SCHMIDT, 2005; VEGA-JURADO; GUTIÉRREZGRACIA; FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008) e a observação de que a forma como o
conhecimento é transferido afeta o processo de absorção do mesmo (MANGEMATIN;
NESTA, 1999), se cada canal de transferência de conhecimento estiver associado a
conhecimentos específicos e exigir capacidades de absorção distintas – como sugerem De
Fuentes e Dutrénit (2014) e Mangematin e Nesta (1999) – então o canal de transferência de
conhecimento utilizado pela empresa pode afetar o modo como os fatores internos das
empresas impactam na determinação da capacidade de absorção potencial e realizada
necessária para absorver esse conhecimento. Assim, o canal de transferência de
conhecimento exerceria um papel moderador na determinação da capacidade de absorção.
A figura 2 busca sintetizar essa hipótese.

15

Mangematin e Nesta (1999) mensuram capacidade de absorção com base nos inputs e outputs da atividade
de P&D. De Fuentes e Dutrénit (2014) consideram o número de empregados engajados em P&D como proxy
para capacidade de absorção. O trabalho de Kodama (2008) não analisa especificamente a relação entre
capacidade de absorção e canais de transferência de conhecimento.
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Figura 1 - Canal de transferência de conhecimento como um moderador na relação
entre fatores internos e a capacidade de absorção
Capacidade de
Absorção Potencial

Fatores Internos:
 Conhecimento
Organizacional


Formalização e rotinas



Mecanismos de

Capacidade de
Absorção Realizada

Integração Social

Canais de Transmissão
de Conhecimento
Fonte: Elaboração própria

4 Metodologia

Mensuração das dimensões da Capacidade de Absorção: uma revisão da literatura
A partir dos trabalhos de Cohen e Levinthal (1989, 1990), diversos autores também
analisam a capacidade de absorção como sinônima das atividades de P&D das empresas,
utilizando os gastos em P&D como porcentagem das vendas (BEISE; STAHL, 1999;
COHEN; LEVINTHAL, 1989, 1990) ou número de empregados em P&D (DE FUENTES;
DUTRÉNIT, 2014) como proxy para capacidade de absorção. Outros autores utilizam a
qualificação da mão-de-obra como medida de capacidade de absorção, mensurando através
da porcentagem de trabalhadores com educação superior (BRUNEEL; D’ESTE; SALTER,
2010) ou número de empregados com ensino superior (GARCIA et al., 2014).
Porém, outros autores afirmam que a capacidade de absorção não pode ser
mensurada apenas pelas atividades de P&D ou qualificação da mão-de-obra, dada a
multidimensionalidade

e

complexidade

dessa

capacidade

(VEGA-JURADO;

GUTIÉRREZ-GRACIA; FERNÁNDEZ-DE-LUCIO, 2008; ZAHRA; GEORGE, 2002).
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Zahra e George (2002) destacam que os esforços em P&D fazem parte apenas da
dimensão de aquisição. Especificamente, eles sugerem anos de experiência no
departamento de P&D ou investimento em P&D como medida dessa dimensão. Para a
dimensão da assimilação, eles indicam o número de citações de patentes entre empresas ou
número de citações feitas nas publicações da empresa de pesquisas desenvolvidas em outras
empresas. Já para a capacidade de transformação, sugerem o número de novas ideias ou de
projetos iniciados, enquanto para exploração recomendam o número de patentes, de novos
produtos anunciados ou a extensão do ciclo de vida do produto.
Schmidt (2005) entende a capacidade de absorção (CA) como um conceito
“nebuloso”, o que lhe permite tratá-la como uma variável latente em um modelo de
probabilidade16. Esse autor considera que diferentes conhecimentos utilizados pelas
empresas exigem diferentes capacidades. Portanto, para mensurar cada CA eles utilizam
uma variável binária igual a 1 se firma desenvolveu e implementou inovação através de
impulsos proporcionados por determinada fonte de informação. Para CA intra-indústria,
essas fontes são clientes, fornecedores ou competidores da própria indústria. Para CA
interindústria, estas são clientes e fornecedores de outras indústrias e para CA científica,
são universidades ou institutos de pesquisa.
Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia e Fernández-de-Lucio (2008) também mensuram as
diferentes CA utilizando como proxy o uso de determinada fonte de informação, mas sem a
realização de um modelo de probabilidade como Schmidt (2005). Porém, esses autores
mensuram tanto as capacidades potenciais quanto realizadas de cada CA. Para a CA
científica, a CA potencial é mensurada por uma variável entre 0 e 2 se a empresa utilizou
artigos científicos e/ou participou de eventos científicos (congressos, feiras ou encontros),
enquanto a CA realizada também varia entre 0 e 2 se ela usou universidades e/ou institutos
de pesquisa como fonte de conhecimento para as atividades inovativas. Já para CA
industrial, ambas as capacidades variam entre 0 e 2, sendo a CA potencial relacionada ao
fato da empresa usar feiras e/ou exposições como fonte de conhecimento e a CA realizada,

16

Nesse caso, o autor utiliza um probit trivariado, onde as três CA podem estar correlacionadas.
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se usou clientes e/ou fornecedores como fonte de conhecimento para as atividades
inovativas.
Outros trabalhos mensuram as dimensões da capacidade de absorção através de
surveys específicos. Como exemplos, têm-se os trabalhos de Jansen, Van den Bosch e
Volberda (2005), Camisón e Forés (2010) e Rosa e Ruffoni (2013). O primeiro deles
analisa as unidades de serviços financeiros relacionados a grandes empresas do setor
bancário europeu. Eles mensuram as quatro dimensões da CA (aquisição, assimilação,
transformação e exploração) através de variáveis mensuradas pela escala Likert17,
compreendendo tanto os aspectos internos, como a troca de conhecimento entre os
membros da empresa, quanto a ação da empresa perante as possíveis variações do mercado.
Camisón e Forés (2010) utilizam diversas medidas construídas pelo trabalho anterior para o
caso da Espanha. Ambos os trabalhos utilizam análise fatorial para mensurar a capacidade
de absorção. Rosa e Ruffoni (2013) usam o trabalho de Camisón e Forés (2010), dentre
outros, como referência para realização de um survey com empresas no Rio Grande do Sul
que interagem com universidades nas áreas de engenharia mecânica e engenharia de
materiais e metalúrgica. Esse trabalho foi pioneiro na avaliação da capacidade de absorção
no âmbito da interação universidade-empresa no Brasil, porém tem como limitação uma
base de dados pequena (32 empresas) e a ausência de métodos estatísticos indicados para
variáveis categóricas18.
Dessa forma, o presente trabalho pretende preencher essa lacuna através de um
survey mais abrangente em termos nacionais e setoriais e o uso de técnicas estatísticas
adequadas para variáveis categóricas. Esse survey nacional é discutido a seguir.

Base de dados: Survey Nacional
O presente trabalho utilizará uma base de dados primários e inéditos obtidos através
de um survey nacional para compreender a relação entre capacidade de absorção e interação
universidade-empresa. Esse Survey Nacional compõe um projeto de pesquisa nacional,

17
18

Essa escala era 1-7 de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”.
Rosa e Ruffoni (2013) também mensuram as variáveis seguindo a escala Likert.
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aprovado pelo CNPq em 2013, intitulado como “Interação Universidade-Empresa e
Capacidade de Absorção de Firmas no Brasil”19.
Essa Pesquisa Nacional tem como principal objetivo aprofundar a compreensão
sobre a relação entre capacidade de absorção das empresas e a interação destas com
universidades para a obtenção de resultados positivos na interação. Essa Pesquisa analisará
diversos fatores que podem influenciar nessa relação, como a proximidade geográfica, a
forma ou canais de transmissão de conhecimento e a existência de uma base de
conhecimento científico vinculada às necessidades das atividades produtivas das regiões. A
atual proposta se insere nos seguintes objetivos específicos dessa Pesquisa Nacional:
Verificar, por meio de pesquisa de campo (survey), as características da capacidade
de absorção e do desempenho inovativo das empresas da amostra;
Analisar as relações existentes entre as características das interações estabelecidas
com as universidades e suas capacidades de absorção das firmas pesquisadas.
Essa Pesquisa Nacional é coordenada pela Prof. Dr.ª Janaína Ruffoni (UNISINOS),
com a participação de professores e estudantes de diversas instituições, como
CEDEPLAR/UFMG, Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCTUNICAMP), PPGE/UFSM e Instituto de Economia (IE-UNICAMP).
O processo de coleta dos dados já foi iniciado, estando na fase construção e
validação do questionário. Após esta, inicia-se a aplicação desse questionário através de
uma base de dados virtual. As empresas serão contatadas previamente por telefone para
identificação do respondente e explicação sobre a pesquisa.
Esse questionário está dividido em 4 partes. Na primeira são mensurados os
determinantes organizacionais da Capacidade de Absorção – como a existência de
formalizações e rotinas, relação entre os departamentos da empresa, e o grau de hierarquia
nesta – e as dimensões da CA (aquisição, assimilação, transformação e exploração). Essas
questões são estabelecidas como base em outros trabalhos, como Jansen, Van Den Bosch e
Volberda (2005), Camisón e Forés (2010), Rosa e Ruffoni (2013), Ebers e Maurer (2014) e
Volberda, Foss e Lyles (2010), e mensuradas através da escala Likert. Na segunda parte são
19

Esse projeto foi submetido à chamada 43/2013.
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investigadas a introdução de inovações e as atividades de P&D. Na terceira, são analisadas
as fontes de informação e a forma como se dá a relação da empresa com outras empresas e
especialmente com as universidades. Por fim, há uma seção específica para informações
básicas da empresa (número de empregados total e em P&D, origem do capital e ano de
formação, por exemplo) e do respondente (nome, titulação, função na empresa etc.). Esse
questionário encontra-se na fase do piloto.
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Investimento em Infraestrutura: Uma Análise Comparativa entre Brasil e China.
Bruna Sanson Martins20
Ricardo Lopes Fernandes21

RESUMO: É sabido que a capacidade da infraestrutura de um país influencia em sua
competitividade, na sua geração de riqueza, e no seu desenvolvimento econômico. Em
razão disso, muito tem se discutido no Brasil a respeito da deficiência de infraestrutura em
diversas áreas extremamente importantes da economia nacional, tais como, transporte e
energia. Para entender essa questão, este estudo realiza uma análise comparativa entre o
Brasil e China nos anos entre 2004 e 2014. A principal conclusão que o trabalho apresenta
é que, o Brasil tem sido menos efetivo que a China em termos de oferta de infraestrutura
nos últimos anos e que, a reversão desta situação passa necessariamente pela criação de
incentivos, para que a iniciativa privada tenha interesse em participar da oferta de
infraestrutura na economia brasileira, uma vez que o Estado não tem capacidade de
fornecer a oferta adequada.
Palavras - Chave: Investimento público e privado – Qualidade da Infraestrutura Desenvolvimento Econômico.
1 INTRODUÇÃO
Muito tem se discutido ao longo das últimas décadas sobre a incapacidade de
produzir no Brasil uma dinâmica de crescimento sustentado, capaz de articular os diversos
setores da economia, aumentar sua inserção internacional, superar gargalos, reduzir o hiato
tecnológico e competitivo, e as demais limitações que acabam gerando dificuldade de
proporcionar um processo sólido de desenvolvimento econômico, inibindo o nivelamento
da economia brasileira com as mais desenvolvidas do planeta.
Um fator que tem contribuído fortemente para isto são os vários anos de baixo
investimento em infraestrutura no Brasil. Estima-se que devido às ineficiências em
infraestrutura, o PIB do país se reduz em 10 a 15 por cento (CREDIT SUISSE, 2013 apud
FMI, 2015).
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No entanto, a superação dessas questões nunca esteve relacionada a soluções
simples para nenhuma nação desenvolvida. Esse desafio passa por vários elementos
complexos e que demandam articulação de diversos atores presentes no ambiente
econômico, notadamente em um país de dimensões continentais como o Brasil, marcado
pela diversidade em diversos aspectos econômicos e sociais.
Considerando esses aspectos, no presente artigo procura-se discutir a questão da
oferta da infraestrutura necessária à realização das atividades econômicas que darão
possibilidade ao processo de desenvolvimento. Para entender o processo nos dias atuais,
parte-se da verificação de que no passado, especialmente em meados do século XX, houve
grande esforço das políticas públicas em fornecer a gama de infraestrutura necessária à
estratégia de desenvolvimento do país, proporcionando os estímulos suficientes para que o
capital privado, nacional ou não, pudesse encontrar um ambiente adequado para realização
de atividades produtivas.
Ocorre que os esforços neste sentido datam do último quartil do século passado,
sem que tenha sido realizada qualquer política sólida neste sentido depois do II Plano
Nacional de Desenvolvimento (II PND). De lá para cá, houve mudanças nos mecanismos
de política de desenvolvimento dos países, bem como mudanças significativas no papel dos
agentes privados na conformação da infraestrutura, não somente no Brasil, como em
diversos países desenvolvidos e em desenvolvimento do mundo.
A partir destes elementos, o presente texto tem como objetivo realizar um balanço a
respeito da evolução do investimento em infraestrutura no Brasil ao longo dos últimos
anos, realizando uma análise comparativa entre o investimento em infraestrutura em relação
à China, que é o país em desenvolvimento que tem sido capaz de realizar de forma mais
ampla a adaptação de sua infraestrutura à dinâmica econômica, tornando possível manter
níveis extremamente elevados de desenvolvimento econômico. Para alcançar este intento,
na seção 2, o texto aborda brevemente o cenário mundial no pós-guerra e quais foram os
impactos da dinâmica internacional sobre o Brasil. Em seguida, no mesmo capítulo, são
descritas as ações de política de desenvolvimento desde meados do século anterior até o
final do até o governo atual, passando pelo período do governo militar.
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Na seção seguinte, foi elaborada uma comparação dos investimentos em
infraestrutura entre Brasil e China no período de 2004 a 2014. Em que, as principais
variáveis analisadas são: a taxa de crescimento do PIB anual, o PIB anual (U$$ correntes),
a participação do poder público e privado nos investimentos em infraestrutura, o percentual
do PIB destinado ao investimento em infraestrutura e, a qualidade da infraestrutura.
Também na seção 3 são sintetizados alguns dados que agregaram para a compreensão do
cenário no setor de infraestrutura do Brasil e China. E finalmente, a seção 4 expõe as
principais conclusões.

2 EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA NO BRASIL E NO
CONTEXTO INTERNACIONAL
Anteriormente à Segunda Guerra Mundial, no mundo havia três grandes polos de
desenvolvimento político e econômico: a Europa, com destaque para a Alemanha e
Inglaterra, o Japão, em sua posição de potência alternativa na região do Pacífico, e os
Estados Unidos, formando então, a famosa tríade. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a
Europa havia sido devastada pela guerra, a Alemanha e o Japão haviam sido destruídos e
suas economias estavam fragilizadas. Os demais países na zona do conflito, da Suécia à
Palestina, da Inglaterra à Rússia, o norte da África, a China e seus vizinhos estavam todos
necessitando de mantimento, remédios, máquinas para a reconstrução, infraestrutura,
transporte, energia e habitação (GONÇALVES, 1998).
Destes três grandes polos econômicos e industriais, apenas o Estados Unidos da
América havia sobrevivido à destruição e, além disso, estava preparado para exercer o
papel de exportador para o mundo. Todos os outros países tiveram que reconstruir sua
indústria, sua infraestrutura, seu mercado, aproveitaram para aplicar os poucos recursos
disponíveis nos pontos prioritários e da maneira mais eficiente possível (ibidem).
No período do pós-guerra, houve no Brasil grandes expectativas de crescimento
acelerado, devido à sua contribuição aos Estados Unidos durante a guerra. Desta forma, o
Presidente Eurico Gaspar Dutra (1946-1950) aderiu a uma política econômica baseada no
liberalismo, em que o país passou por diversas alterações políticas, por meio da Nova
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Constituição de 1946 de caráter mais progressista, mas também, foram adotadas medidas
intervencionistas para a proteção dos recursos naturais, e do mercado interno do país.
(SENRA, 2009)
Além disso, o Brasil foi um dos maiores centros de imigração durante e após a
Segunda Guerra Mundial, um dos destinos preferenciais da emigração japonesa, segundo
Sakurai (2004), acolhendo cerca de 200.000 imigrantes até o seu final. Isto foi um fator de
grande vantagem para o país, pois, com a conjuntura favorável que o nosso país
apresentava no período, o nível de investimento em indústrias no Brasil aumentava
consideravelmente.
Segundo Senra (2009), no período da gestão do Presidente Getúlio Vargas (19511954), ocorreu o desenvolvimento de novas atividades econômicas e industriais,
estimulando o mercado interno e reduzindo a dependência demasiada do comércio exterior.
“O Estado coordenou a execução de políticas econômicas, captou os recursos, fez
investimentos diretos como agente produtivo naqueles setores em que a iniciativa privada
se recusava a entrar.” (BIELSCHOWSKY, 2010).
Quando Juscelino Kubitschek assumiu a presidência do Brasil, em 1956, assumiu
claramente uma postura a favor do desenvolvimentismo22, e a políticas públicas de perfil
keynesiano. Incentivou o investimento no país, tanto de capital privado internacional
quanto de capital privado nacional. Com o Programa de Metas, foram estabelecidas metas
ousadas em infraestrutura, que se concentravam nos setores de energia (hidrelétrica e
petróleo), que representava 42,39% dos recursos planejados, e no setor de transportes
(rodoviário e marítimo), que representava 28,88%. A capacidade energética de 3 milhões
de kW passou para 5 milhões de kW, e as rodovias federais que possuíam 22.250 km de
extensão, passaram para 35.419 km no período de 1955 a 1961. Como reflexo disto, os
investimentos estrangeiros na área industrial passou de US$ 43 milhões para US$ 147
milhões no mesmo período. (SENRA, 2009)
22

O Desenvolvimentismo no Brasil até 1980 era caracterizado como uma iniciativa exclusiva do Estado em
realizar projetos de industrialização em prol da melhoria das condições de um país subdesenvolvido. Este
modelo foi em grande medida baseado na constatação de que a tendência à deterioração dos termos de troca
entre bens primários e manufaturados impedia o desenvolvimento de economias que não estabeleceram
atividades industriais (BIELSCHOWSKY, 2010).
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O Estado na economia brasileira possuía total autonomia sob os diversos setores de
atuação. Segundo Ferreira (2012), no período de pós-guerra até 1980, o Brasil cresceu a
uma das taxas mais elevadas do mundo, deixando de ser predominantemente rural e
agrícola, para se tornar urbano e com sua produção concentrada na indústria e no setor de
serviços.
Enquanto isso, no início da década de 70, nos países que haviam sido devastados
durante a Segunda Guerra Mundial, começou a surgir fábricas mais racionais e processos
mais "enxutos". Esses países passaram a ser autônomos de diversos produtos que antes
importavam dos Estados Unidos e, além disso, passaram a competir com os produtos
americanos no mercado mundial. (GONÇALVES, 1998)
O período do regime militar no Brasil teve início em 2 de abril de 1964, com posse
definitiva pelo marechal Humberto de Alencar Castelo Branco (CYSNE, 1994), quando o
país adotou uma política econômica com prioridade enfática ao combate à inflação e o
déficit da Balança de Pagamentos. O enfrentamento da questão se deu com a utilização de
instrumentos de política fiscal e monetária, apontando que o excesso de gasto era a
principal razão para a inflação do período. Como ferramenta para seu controle, utilizou-se
de uma política contracionista, por meio de aumento dos juros e corte de gastos do governo.
(MARCARINI, 2000).
Contudo, a inflação permaneceu alta e com intensas reduções da atividade nacional.
Para Delfim Neto (1967, apud MARCARINI, 2000) este único diagnóstico da inflação
brasileira, sendo uma inflação de demanda estava inconsistente, em que o principal fator
dos aumentos dos preços seria aos níveis elevados de utilização da capacidade produtiva.
Para ele, no Brasil era necessário reaquecer a economia por meio de iniciativas do governo.
E dessa forma aconteceu em 1968.
É importante ressaltar que, segundo Giambiagi et.al (2008), a política de
estabilização e as reformas do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) no
período de 1964 a 1967 criaram as condições necessárias para um importante progresso
industrial e elevada aceleração do crescimento em 1968-1973, período conhecido como
Milagre Econômico. Neste período, o governo incentivou a indústria nacional, com a
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redução de determinados impostos e aumentou a oferta de moeda e de crédito no país.
Além da expansão dos gastos públicos. (MARCARINI, 2000). A partir de meados da
década de 1970, o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), foi um processo ousado
de substituição de importações, no qual as estatais desempenharam papel principal nos
setores de infraestrutura e insumos básicos. (BNDES, 2011)
Segundo Cysne (1994), a partir de 1974 até o ano de 1980 houve exacerbada
quantidade de empresas criadas pelo Estado pelo fato das empresas privadas estarem em
dificuldades financeiras. As empresas estatais se tornaram monopólio de variados setores
da economia como a petroquímica, siderurgia, a de saneamento básico, transporte,
telecomunicações, energia elétrica e entre outras.
Dessa forma, durante o período ditatorial, o Estado se transformou numa estrutura
insustentável e extremamente endividada. A crise internacional do petróleo em 1973
agravou a desaceleração da economia mundial, propiciando o endividamento nacional,
dando o fim para o período do milagre econômico. (KERECKI, 2009).
Segundo Celso Furtado (apud BIELSCHOWSKY, 2010),
“a estrutura produtiva era pouco diversificada e heterogênea. Não era possível formar um
mercado interno mais amplo com base produtiva muito reduzida; a cada vez que a demanda do país
crescia, só era possível atendê-la com o aumento da importação, gerando problemas sérios de
balanço de pagamentos.”

Devido às críticas à elevada participação do Estado na economia, surgiu em 1981, a
Comissão Especial de Desestatização, o primeiro programa de privatização do Brasil; que
só se intensificou, uma década depois, no governo de Fernando Collor de Melo.
(PINHEIRO, 1991). E após este período, até a estabilização do real, o país paralisou seus
investimentos devido à forte crise financeira que atingiu o país, resultante do imenso
estoque de dívida externa e do setor privado sem expectativas econômicas. (BIASOTO,
2014).
Segundo Bielschowsky (2010), outros países que cresceram aceleradamente após
1980 foram China, Índia e, caso único na América Latina, o Chile. A China e o Leste
Asiático cresceram quando combinaram progresso técnico e capacidade de renovação com
baixo custo. O principal condutor desse processo é o conhecimento do setor industrial,
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aliado aos dos setores agrícola e de serviços. Nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, a
melhoria da distribuição de renda refletiu positivamente no investimento e o progresso
técnico, já que o capital privado foi primordial para os seus desenvolvimentos, enquanto o
Brasil seguia por longo período de baixo crescimento. (FERREIRA, 2012)
Em 1999 foi implantado o regime de metas de inflação, que trouxe juntamente
consigo redução dos gastos federais. Assim, nesse período, houve forte ajuste fiscal que
culminou em menores investimentos no setor de infraestrutura do país. Desde então, o
crescimento econômico do Brasil até o período recente sofre os impactos deste fator
histórico. (BERTUSSI e JUNIOR, 2012).
Destarte, no Brasil, com o intuito de estabilizar a inflação após implantação do
Plano Real, houve redução dos gastos com infraestrutura, ficando em patamares próximos
de 2% do PIB entre os anos de 2002 e 2007, o que resulta em um crescimento econômico
abaixo do esperado (FRISCHTAK, 2008). Em contrapartida, no mesmo período, o
investimento apenas em infraestrutura na China foi entre 6 a 9% do PIB, que por seu turno
resulta num crescimento econômico acima da média mundial. (ZURAESKI et al., 2014).
Este baixo investimento público em infraestrutura no Brasil trouxe uma crescente
deterioração da qualidade dos serviços nacionais, limitando a capacidade produtiva, o que
influenciou no desestímulo de novos empreendimentos privados. Esses impactos se devem
a correlação existente entre o investimento em infraestrutura público com o investimento
privado; e também o investimento em infraestrutura com crescimento econômico.
(RIGOLON, 1998).
A composição de investimento em infraestrutura em relação ao PIB do Brasil e da
China no período de 2005 e 2007, respectivamente, apresentou que o investimento público
era de 0,97% e 1,06% de investimento privado no Brasil, enquanto o investimento público
registrado na China foi de 7,1% e 0,2% de investimento privado. (FRISCHTAK, 2008).
Segundo Mc Combie et al. (apud SILVA et al., 2004), as análises referentes aos
efeitos do investimento público sobre o produto e a produtividade da economia é discutida
por diversos autores como Keynes, Kaldor e autores keynesianos e kaleckianos no início do
século XX, que argumentam que quando são criadas condições favoráveis para o
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desenvolvimento de empresas e do emprego, ocorre por consequência, aumento do produto
final. E isto potencializa a produtividade, ao mesmo tempo em que reduz o custo por
unidade de insumo.
Com o aumento da produtividade das empresas, em consequência, o aumento do
retorno do capital das mesmas, incentiva que outras empresas invistam seu capital onde
possuir melhores condições de localização, como facilidade de instalação, de operações, e
de distribuição, gerando mais emprego. (BERTUSSI e JUNIOR, 2012).
A partir de modelos de crescimento neoclássico, os resultados também indicaram
que os gastos públicos com infraestrutura - construção de estradas, ferrovias, aeroportos,
portos, investimentos em energia elétrica, e saneamento básico - têm papel importante na
estimulação da produtividade da economia. Os gastos públicos com infraestrutura são
produtivos e decisivos para o incentivo aos investimentos privados e para retomada do
crescimento econômico sustentado. (ASCHAUER apud SILVA et al., 2004)
Segundo Frischtak (2008), dentre as variadas distribuições dos gastos públicos, o
investimento em infraestrutura, sejam nos setores de saneamento, telecomunicações,
energia elétrica, transporte e nos seus diferentes modais, foi fortemente atingido. A atual
situação da infraestrutura no Brasil é caracterizada pelo excesso de burocracia e a baixa
eficiência da gestão pública. Isto tem retardado os investimentos, somado a falta de uma
modernização do ambiente institucional para aumentar a participação do capital privado na
complementação do investimento público. (SENNES, 2014)
Mesmo com o início da construção de variados empreendimentos importantes, o
Brasil ainda possui um elevado déficit na prestação de serviços de infraestrutura, em
especial nos setores de transportes e de saneamento básico. Ambos os fatores somados ao
baixo volume de recursos investidos em relação ao PIB, cooperam para impedir o
crescimento econômico nacional. (CNI, 2010).
Esta deterioração da capacidade de intervir no domínio econômico-social e executar
eficazmente as diversas áreas de atuação do Estado propiciou a introdução das parcerias
público-privadas (PPPs), com perspectivas de mudanças para o formato do papel público
nacional de retomada dos investimentos necessários. (BIASOTO, 2014). Isto permite que
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as obras sejam concluídas com maior eficiência e qualidade. Contudo, a institucionalização
ainda é ruim e os incentivos oferecidos às empresas privadas não estão trazendo os
estímulos necessários. (PINHEIRO, 2015)
Desta forma, tomando por referência o desempenho dos países desenvolvidos e
principalmente das economias emergentes, como a China, em que obtiveram um
crescimento econômico de forma acelerada nos últimos anos, Frischtak (2008) observa que
seria necessário investimento em infraestrutura, numa relação investimento/Produto Interno
Bruto (PIB), da ordem de 3%. Em que,
“apenas para manter o estoque de capital existente, é necessário o investimento
de 1%, para acompanhar o crescimento e as necessidades da população é
necessário 1,3%, e para progressivamente universalizar os serviços de
água/saneamento é necessário 0,6% durante 20 anos e 0,1% durante cinco anos
em eletricidade. Para alcançar os níveis dos países industrializados do Leste da
Ásia, ou mesmo acompanhar o processo de modernização da infraestrutura da
China, é necessária uma expansão para 4% a 6% do PIB, investido ao longo de
20 anos”.

Biasoto (2006) acrescenta que o Estado brasileiro investe pouco, e o faz de modo
bastante descentralizado, gastando proporcionalmente menos ainda em infraestrutura. Desta
forma, é notável que o cenário atual da economia do país não é satisfatório, em que se
registram índices de crescimento continuamente baixos e níveis de investimentos tão baixos
como nunca vistos, chegando a serem inferiores a países da América Latina.
3 SÍNTESE DOS DADOS SOBRE O INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
NO BRASIL E NA CHINA:
Desde a grande depressão 1929, a crise financeira de 2008 foi a maior da história do
capitalismo, afetando o mundo todo em poucos meses. O crescimento do PIB mundial
regrediu de 5,3% no ano de 2007, para -0,4% no ano de 2009 (Gráfico 1). Segundo Holland
e Brito (2010), isto tem por consequência dos erros da política econômica, dos mercados
financeiros e dos agentes econômicos que articulavam o negócio de títulos lastreados em
hipotecas, baseados em métodos econométricos ineficientes para calcular volatilidade e
riscos.
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A falência do banco norte-americano chamado Lehman Brothers afetou o mercado
financeiro mundial, gerando insegurança no mercado de ativos. Dessa forma, a procura pela
liquidez aumentou e poucos estavam dispostos a investir. Os países em desenvolvimento
adotaram políticas expansionistas para o incentivo a demanda agregada, por meio da
redução dos juros e aumento da oferta de crédito. Na China, com o intuito de manter
elevada taxa de crescimento econômico, o governo aumentou o investimento público,
principalmente em infraestrutura, em mais de US$ 500 bilhões. No Brasil, a expansão fiscal
começou antes da expansão monetária devido a um regime de metas de inflação muito
rígido. O governo Lula aprovou pacote de incentivo fiscal no fim de 2008, com o aumento
do investimento público, redução de impostos e aumento do salário mínimo e do seguro
desemprego. A redução da taxa de juros começou apenas em janeiro de 2009. (OREIRO,
2011).

Gráfico 1. Crescimento do PIB mundial em %

Fonte: FMI apud Ministério da Fazenda (2014)
*estimativa FMI

Passados seis anos da crise econômica de 2008, o saldo do crescimento mundial
mostra resultado de melhora do sistema financeiro, entorno de 3,6%, mas ainda longe do
esperado. O mundo ainda permanece em um risco real de recessão até o presente momento,
pois os países se encontram em uma situação de déficits públicos gerais, afirma Fama
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(2013), ganhador do prêmio Nobel de Economia de 2013. A figura 1 mostra o crescimento
do PIB mundial de 2013 (estimativas do FMI), em%, face ao período homólogo.

Figura 1- O crescimento do PIB mundial de 2013 (estimativas do FMI), em%.

Fonte: FMI apud Ministério da Fazenda (2014)

As economias do Brasil e da China são diferentes em muitos aspectos. O Brasil tem
enfrentado dificuldades estruturais que estão impedindo o crescimento potencial do país
(Gráfico 2). A infraestrutura inadequada é cada vez mais identificada como variável chave
por trás da baixa produtividade, do desempenho das exportações estagnadas, da integração
insuficiente do mercado interno, e do fraco potencial de crescimento (FMI, 2015).
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Gráfico 2. Crescimento do PIB anual (%) – Países selecionados

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial (2015)

Os investimentos em infraestrutura no país são baixos quando comparado a outros
países em desenvolvimento, registrado em torno de 2,3% do PIB no período de 2001 a
2010, valores bem inferiores ao registrado na década de 1970, de 5,42%, como mostra a
tabela abaixo.

Tabela 1: Investimento em Infraestrutura no Brasil (% do PIB)
Período

1971/80

1981/89

1990/2000

2001/10

Total (%PIB)

5,42

3,62

2,29

2,32

Eletricidade

2,13

1,47

0,76

0,67

0,8

0,43

0,73

0,65

Transportes

2,03

1,48

0,63

0,71

Água e Saneamento

0,46

0,24

0,15

0,29

Telecomunicações

Fonte: FRISCHTAK (2012).

O baixo volume investido nas últimas décadas e o consequente déficit dos serviços
de infraestrutura desacelera a produtividade e eleva os custos operacionais no país,
chamado também de Custo Brasil. Apesar de não ser um fenômeno facilmente mensurável,
não parece haver divergência a respeito das debilidades e da carência de investimentos no
setor de infraestrutura no Brasil. (BNDES, 2010).
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Segundo Biasoto (2006), a participação do setor público no investimento em
infraestrutura, em particular, registrado em 1995 era de 56,4% passando para 37,5% em
2003. Esta redução na participação do setor público não está relacionada ao incremento do
esforço do investimento da iniciativa privada, mas na incapacidade do Estado de investir.
O setor público passou a reduzir o volume de investimento em infraestrutura de
2001 a 2003, passando de R$14,2 bilhões de para R$12,2 bilhões de reais. Juntamente, as
empresas privadas passaram a investir R$29 bilhões para R$15 bilhões no mesmo período23
(FRISCHTAK, 2008).
Vários anos de baixo investimento em infraestrutura têm contribuído para a redução
do crescimento potencial (Gráfico 3). Estima-se que devido a ineficiências em
infraestrutura reduz 10 a 15 por cento do PIB do país (CREDIT SUISSE, 2013 apud FMI,
2015). Além da condição de baixo volume, o país também tem enfrentado dificuldades com
a baixa eficiência do investimento realizado, isto é, a baixa capacidade de gerar aumento na
infraestrutura com relação a cada real investido. Este fator de ineficiência impacta
diretamente no crescimento econômico do Brasil (PINHEIRO, 2015).

Gráfico 3. PIB (Trilhões de US$ correntes) – Países selecionados

23

Dados em R$ bilhões correntes, em que o setor público foi considerado o investimento em infraestrutura do
Governo Federal de R$4,7 bilhões e R$ 1,4 bilhões – com saneamento e transporte – somado ao investimento
em infraestrutura das empresas públicas de R$9,5 bilhões e R$11,1 bilhões nos anos de 2001 e 2003
respectivamente. (FRISCHTAK, 2008).
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial (2015)

A aceleração do ritmo de crescimento da economia do país em 2004 expôs as
defasagens dos serviços de infraestrutura e a urgência da retomada do investimento nesses
setores, principalmente do setor público. (BIASOTO, 2006). No governo de Luiz Inácio
Lula da Silva, iniciado em 2003, houve uma reorientação estratégica em direção à maior
atuação do setor público na infraestrutura, envolvendo juntamente o estabelecimento de
parcerias com o setor privado. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a
criação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) representam essa tendência (BNDES,
2011).
A partir de 2004, o país obteve maiores investimentos ao passar dos anos,
totalizando R$27,5 bilhões em 2003, passando para R$52 bilhões em 2004 (FRISCHTAK,
2008). Contudo, essas tentativas de proporcionar crescimento acima de 4% no Brasil,
esbarraram no aumento considerável da inflação e/ou também no aumento do déficit em
conta corrente, dessa forma, o investimento em infraestrutura não obteve grandes impulsos
(FRISCHTAK, 2012).
Dessa forma, a participação do setor privado no investimento em infraestrutura
logística se intensificou no Brasil, a partir de 2006. A concessão de trechos da malha
rodoviária ao setor privado foi a alternativa adotada em face das restrições orçamentárias
do setor público por meio de concessões, contratações por resultados com recursos
garantidos ou parcerias público-privadas (PPPs) (BNDES, 2011). Enquanto que na China, o
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volume de capital investido pelo setor privado em transportes é bem inferior que ao
brasileiro, já que o Estado atua em proporção maior (Gráfico 4).

Bilhões

Gráfico 4. Investimento em transportes com a participação privada (US$ corrente)
35
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Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Mundial (2015).

Vale lembrar que, embora seja comum para os governos, de estar envolvido no
fornecimento de infraestrutura, o nível de envolvimento do governo na China é elevado
para os padrões mundiais. O investimento do governo chinês respondeu por
aproximadamente 85% de todo o investimento de infraestrutura em 2012, enquanto o Brasil
registrou entre 50% e 60% no mesmo período, ou seja, a participação de setor privado é
mais intensa no Brasil do que na China. (ZURAESKI, 2014)
O investimento em infraestrutura no Brasil reduziu significativamente de uma
média de 5,2 por cento do PIB no início de 1980 para uma média de 2,25 por cento do PIB
ao longo das últimas duas décadas. Enquanto a China tem demonstrado um acelerado
crescimento econômico e elevadas taxas de investimento, sendo registrado um investimento
em infraestrutura de 7,3% do PIB em 2003 e 13,4% em 2010. (FRISCHTAK, 2012)
Como resultado desse período prolongado de baixo investimento em infraestrutura
no Brasil, a sua qualidade apresenta seus reflexos. Com base nos dados do Fundo
Monetário Internacional (2015), a qualidade geral de infraestrutura do Brasil ficou com 120
pontos de 144 pontos, com resultados considerados baixo para a qualidade do transporte
rodoviário e aéreo. Em outras áreas, o Brasil ficou no terço inferior dos países pesquisados.
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Rankings do Brasil têm sido baixos ao longo da última década, que em geral, piorou ao
longo dos últimos cinco anos.
No Gráfico 5 verifica-se que a qualidade de infraestrutura do Brasil está 56 pontos
abaixo da China segundo o ranking elaborado pelo Fórum Econômico Mundial. Também é
possível observar que, o Brasil entre os países selecionados, só não apresenta situação
inferior à verificada na Argentina.

Gráfico 5. Qualidade da Infraestrutura no Geral (1= melhor; 144= pior)

Fonte: Fórum Econômico Mundial apud FMI (2015)

Em relação à infraestrutura de transporte, verifica-se que o Brasil obtém 77 pontos,
enquanto a China 21 pontos, denotando a distância entre os dois países. Cabe ainda
ressaltar em relação ao transporte, que o Brasil também ocupa a penúltima posição, ficando
a frente apenas da Argentina. (Gráfico 6)
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Gráfico 6. Qualidade da Infraestrutura de transporte (1= melhor; 144= pior)

Fonte: Fórum Econômico Mundial apud FMI (2015)

O setor energético apresentou grande volume de investimento na construção da
Hidrelétrica de Itaipu na década de 70, contudo os investimentos no setor se reduziram após
a sua inauguração e não foram retomados na mesma proporção até o presente momento,
resultando em uma incapacidade de ofertar suficientemente em relação ao crescimento da
demanda por energia (BNDES, 2011). No período recente, existem diversas obras de
hidrelétricas no Norte do país, todavia, essas obras estão atrasadas ao cronograma inicial e
apresentam diversos problemas relacionados a licenças ambientais, o que tem levado o uso
cada vez mais recorrente de geração de energia por meio de termoelétrica.

Gráfico 7. Qualidade da Infraestrutura Elétrica (1= melhor; 144= pior)

Fonte: Fórum Econômico Mundial apud FMI (2015)
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Como resultado dessas questões, verifica-se que o Brasil apresenta 122 pontos de
144 possíveis, obtendo o penúltimo lugar entre os países pesquisados, denotando a
fragilidade da infraestrutura do país desse setor, enquanto a China, por seu turno apresenta
49 pontos, ou seja, se distancia 95 pontos da pior situação. (Gráfico 7)
O Brasil tem qualidade inferior em infraestrutura geral, o capital físico em todas as
áreas de infraestrutura logística - estradas, portos, ferrovias e transporte aéreo - são
consideravelmente inferiores os dos seus principais concorrentes exportação (Erro! Fonte
de referência não encontrada.Erro! Fonte de referência não encontrada.). De acordo
com a pesquisa do Banco Mundial, 46% das empresas no Brasil indicaram que a
eletricidade constituía um dos principais entraves à atividade, enquanto 28% das empresas
apontaram o transporte como sendo uma fonte de gargalo em suas atividades. Apenas no
setor de telecomunicações que o Brasil apresenta um ranking melhor do que alguns
concorrentes. Nessa área observa-se que houve investimento comparativamente maior nos
últimos anos, bem como, de forma mais eficiente por meio da maior participação do setor
privado. (FMI, 2015).
O transporte rodoviário é o principal modal de transporte do Brasil, tendo se
beneficiado de diversas políticas de investimento quando comparado aos outros modais,
contudo, permanece com um padrão de qualidade considerado muito ruim em comparação
aos outros países (Erro! Fonte de referência não encontrada.).
Gráfico 8. Qualidade da Infraestrutura do Transporte Rodoviário (1=melhor; 144=
pior)
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Fonte: Fórum Econômico Mundial apud FMI (2015)

A opção do governo pelo modal rodoviário refletiu na escassez de recursos para o
modal ferroviário, desde a década de 20. Por esta razão, a taxa de crescimento da rede
ferroviária nacional, em toneladas-quilômetro úteis, sofreu queda significativa, passando de
7,9%, entre 1975 e 1980, para 2,5%, no período 1980-1992 (BNDES, 2011). Os
investimentos no setor foram insuficientes para garantir a manutenção do modal, além de
carecer de ligações intermodais para assegurar uma expansão sustentável (
Gráfico 9. Qualidade da Infraestrutura do Transporte Ferroviário (1=melhor;
144= pior).
Gráfico 9. Qualidade da Infraestrutura do Transporte Ferroviário (1=melhor; 144=
pior)

Fonte: Fórum Econômico Mundial apud FMI (2015)

Por fim, o Índice de Investimento em Infraestrutura Global, o “Global
Infrastructure Investment” ranqueia os 41 países com maior potencial de investimento em
infraestrutura. Esse índice analisa o potencial de investimento dos países por meio de um
conjunto de 26 critérios individuais em cinco áreas-chave (economia, negociação, riscos,
infraestrutura e finanças). O Brasil ocupa o 32º lugar no ranking, ficando atrás de países
como México (26), Colômbia (27) e Chile (13), o que mostra a deficiência do país na
questão da infraestrutura. A China, por seu turno, ocupa o 17º lugar no ranking, o que
configura uma posição de destaque, considerando as incertezas dessa economia para
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investidores estrangeiros (questões regulatórias), e as dimensões continentais do país.
(ARCADIS, 2014)

5 CONCLUSÃO
A discussão promovida pelo presente trabalho denotou o papel protagônico
representado pela questão da infraestrutura para o desenvolvimento dos países. A existência
da oferta adequada de infraestrutura estimula e dinamiza as relações econômicas por meio
da disponibilização do suporte necessário para a realização das atividades produtivas.
Nesse sentido, se verifica que países que foram capazes de proporcionar a oferta
adequada de infraestrutura, conseguiram acelerar seu processo de desenvolvimento.
No caso brasileiro, verifica-se que ao longo de diversas décadas houve significativo
esforço por parte do Estado em proporcionar a oferta adequada da infraestrutura para
estimular as atividades econômicas e melhorar qualidade de vida da população. Entretanto,
a análise dos dados apresentados ao longo deste trabalho, mostra que a capacidade do
Estado em organizar a construção de estoques de infraestrutura foi esgotando a partir da
década de 1980.
Neste mesmo período em que há redução na capacidade do Estado brasileiro em
manter o volume de fornecimento de infraestrutura, se verifica forte crescimento do esforço
chinês. Com efeito, o que os dados analisados mostram a respeito do cenário atual é que, a
qualidade da infraestrutura chinesa é substancialmente superior à verificada no Brasil, uma
vez que a redução do esforço brasileiro o impediu de acompanhar o crescimento da
economia vivenciado nas últimas décadas.
Outro ponto bastante importante abordado ao longo do texto, diz respeito às
possibilidades de retomada do esforço de investimento em infraestrutura no Brasil.
Verifica-se que no Brasil, assim com na China, parte considerável dos investimentos em
infraestrutura são realizados por meio da ação estatal. Ocorre que especificamente no caso
brasileiro, o Estado não tem sido capaz de prover o volume de infraestrutura necessária à
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manutenção de um padrão eficiente para as relações econômicas, e também não tem sido
capaz de construir um marco regulatório suficientemente atrativo para proporcionar ao
setor privado um nível adequado de incentivos econômicos para que ele participe da oferta
de infraestrutura.
Deste modo, o que se pode concluir é que, o Brasil tem sido menos efetivo que a
China em termos de oferta de infraestrutura nos últimos anos, e que a reversão desta
situação passa pela revisão dos instrumentos de incentivo que permitirão a iniciativa
privada participar com maior intensidade nos investimentos em infraestrutura, uma vez que
o Estado brasileiro não tem capacidade de ofertar sozinho a gama de infraestrutura que a
atual dinâmica econômica do país exige.
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CICLOS DE KONDRATIEV E INDÚSTRIA 4.0: Indícios de um 6º pico de Revolução
Tecnológica?
Alunos: Carolina de Moura Trindade
Kleber Yuiti Ansai24
RESUMO: A partir da ideia de Ciclos de Kondratiev, do reconhecimento de Revoluções
Tecnológicas e da noção de Indústria 4.0 – relacionada aos desdobramentos recentes da
Internet das Coisas e dos Sistemas Cyber-Físico, que dependem dos avanços nas áreas de
computação, tecnologia da informação e nanotecnologia para desenvolverem as chamadas
tecnologias inteligentes – busca-se identificar se as inovações tecnológicas ligadas à
Indústria 4.0 são capazes de desencadear uma nova Revolução Tecnológica e impulsionar
um novo ciclo. Para isso, serão adotados os conceitos desenvolvidos por Carlota Perez e
Christopher Freeman. Partiremos do pressuposto de que tais tecnologias serão
desenvolvidas e difundidas no futuro, de modo a enfatizar as possíveis futuras
transformações e observar se elas seriam suficientemente abrangentes e profundas para
caracterizar um sexto pico dos Ciclos de Kondratiev.
Palavras-Chaves: Ciclos de Kondratiev; Indústria 4.0; Revolução Tecnológica.
Classificação JEL: E32; O33.
ABSTRACT: Based on the idea of Kondratiev Cycles, on the recognition of Technological
Revolutions and on the notion of Industry 4.0 – which is related with the recent
developments of the Internet of Things and Cyber-Physical Systems, both dependent on the
advances of the computation, information technology and nanotechnology fields to develop
the so-called intelligent technologies – we intend to identify if the technological
innovations related to Industry 4.0 are capable of triggering a new Technological
Revolution and boosting a new cycle. In order to achieve this, we will adopt concepts
developed by Carlota Perez and Christopher Freeman and we will assume that those
technologies will be developed and disseminated in the future, so that we can emphasize on
the possible future transformations and observer if these would be sufficient pervasive to
characterize a sixth peak of the Kondratiev Cycles.
Key words: Kondratiev Waves; Industry 4.0; Technological Revolution.
JEL Classification: E32; O33.
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1 INTRODUÇÃO

O mundo passou por diversas mudanças tecnológicas, econômicas, sociais e
institucionais desde o final do século XVIII. Ao analisar a História, vários autores
perceberam o comportamento cíclico do capitalismo, sendo um desses autores o economista
russo Nikolai Kondratiev (1892 – 1938), que desenvolveu a teoria dos Ciclos de
Kondratiev. Tal teoria influenciou estudos de estatísticos, economistas e historiadores,
sendo que ela foi utilizada de diversas formas: para analisar flutuações de preços,
oscilações na produção, crises financeiras etc. (FREEMAN & LOUÇÃ, 2002). Um grupo
de economistas-historiadores – Christopher Freeman, Carlota Perez, etc. – incorporou tal
teoria para fazer uma análise qualitativa dos acontecimentos históricos, dando enfoque às
mudanças tecnológicas que ocorreram desde a 1ª Revolução Industrial e aos efeitos
disseminadores e profundos de tais mudanças (FREEMAN & LOUÇÃ, 2002). Eles
observaram que o mundo passou por cinco Revoluções Tecnológicas, cada uma com
características sociais, econômicas e institucionais distintas, sendo que a última delas
ocorreu nos anos 1970, com a eclosão da microeletrônica, da computação e da tecnologia
da informação.
Recentemente, empresários, estudiosos e pessoas vinculadas ao governo alemão
afirmaram que a próxima Revolução Industrial será ligada às inovações daquilo que eles
chamam de Indústria 4.0, que se refere a fábricas inteligentes e está relacionada com a
Internet das Coisas (Internet of Things – IoT) e Sistemas Cyber-Físico (Cyber-Physical
Systems – CPS) (GT&I, 2014). Dada tal afirmação, o objetivo do trabalho presente é
realizar uma avaliação preliminar e geral25 para verificar se as (futuras) inovações

25

A partir da bibliografia coletada, observa-se que tal tema possui um escopo muito grande e complexo
(mesmo limitando-se à avalição dos impactos). Devido a isso, à sua natureza recente e ao fato de possuir
elementos fora do escopo do que é tradicionalmente estudado em economia, o trabalho presente pretende
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tecnológicas ligadas à esta Indústria 4.0 – tecnologias inteligentes – possuem, de fato,
elementos que permitem caracterizá-la como uma Revolução Tecnológica.
Uma ressalva muito importante deve ser feita. Como esse assunto é muito recente e
foge do escopo do que é tradicionalmente estudado na economia, a bibliografia referente à
Indústria 4.0, CPS e IoT é ainda muito escassa e complexa. A maior parte da bibliografia
usada neste trabalho foi coletada a partir de relatórios e notícias de empresas, entidades
governamentais e instituições de pesquisa que tratam deste tema. Partindo das suas visões,
realizamos uma análise crítica sobre as implicações referentes ao desenvolvimento, às
aplicações e aos impactos das tecnologias inteligentes.
Deve-se ressaltar também que, além da dificuldade bibliográfica, há o fato do
trabalho presente (tentar) tratar sobre algo que pode ou não ocorrer no futuro. Dado que o
objeto do trabalho é (tentar) analisar os possíveis impactos advindos das tecnologias
relacionadas à Indústria 4.0, a análise dos impactos parte de uma situação hipotética de que
tais tecnologias tiveram êxito no seu desenvolvimento e se difundiram. Portanto, não se
está afirmando que haverá êxito no desenvolvimento e na difusão tecnológica (outros
estudos devem ser feitos para analisar como a evolução de tais tecnologias tem se
apresentado e quais são as perspectivas de êxito e possibilidade de difusão). Em síntese, a
hipótese do trabalho presente repousa sobre a seguinte questão: Supondo que haja êxito no
desenvolvimento e na difusão de tecnologias com inteligência incorporada, isto poderá ser
caracterizado como uma Revolução Tecnológica que marca um 6º pico dos Ciclos de
Kondratiev? Tal questão foi colocada devido às afirmações de que a Indústria 4.0 será
marcada como a 4ª Revolução Industrial.
Na primeira parte do trabalho, será apresentada a ideia de Ciclos de Kondratiev e
sua relação com o conceito de Revolução Tecnológica. Na seção II, será ilustrado o que é
Indústria 4.0, quais inovações estão ligadas a ela e em que áreas tais tecnologias possuem o
potencial de aplicação. Na terceira parte, será analisado se tais inovações possuem o
potencial para serem caracterizadas como Revolução Tecnológica. Por fim, será levantado
algumas considerações referentes ao tema.
elucidar os principais pontos referente a tal tema, dentro dos limites impostos sobre o trabalho. Uma avaliação
mais rigorosa e detalhada demandaria um trabalho mais longo.
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I - Ciclos de Kondratiev e Revolução Tecnológica

A teoria dos Ciclos de Kondratiev foi formulada pelo economista russo Nikolai
Kondratiev, sendo exposta formalmente em um debate interno do Instituto de Conjuntura
russo no ano de 1926 (FREEMAN & LOUÇÃ, 2002). Kondratiev percebeu que a atividade
econômica seguia movimentos cíclicos e que cada ciclo tinha uma duração média de 40 a
60 anos. Apesar de não ter sido o primeiro a apontar a existência de oscilações econômicas,
foi o primeiro a mostrar, a partir de um estudo empírico baseado em séries cronológicas de
preços, que tais movimentos cíclicos apresentavam certa periodicidade (FREEMAN &
LOUÇÃ, 2002).
Embora a teoria dos Ciclos de Kondratiev tenha feito muito sucesso na época em
que foi formulada, influenciando diversos economistas que buscavam entender a dinâmica
econômica (como Schumpeter), sua versão original recebeu diversas críticas por não
elucidar as razões por trás desse comportamento cíclico26. A partir da ideia de inovação,
Joseph Alois Schumpeter (1883 – 1950) foi um dos primeiros autores que tentou explicar a
razão de tais oscilações cíclicas na economia capitalista27, apesar de sua teoria se
diferenciar da teoria original de Kondratiev por não considerar a periodicidade dos ciclos e
por trabalhar com ciclos mais curtos (FREEMAN & LOUÇÃ, 2002).
Influenciados pela ideia de inovação de Schumpeter e pela teoria dos Ciclos de
Kondratiev, economistas como Carlota Perez e Christopher Freeman (1921 – 2010)
inseriram um aspecto qualitativo à teoria original de Kondratiev, explicando certos
momentos históricos (datando a partir da 1ª Revolução Industrial) e os desencadeamentos
de um novo ciclo a partir da noção de Revolução Tecnológica. Segundo Perez (2009), uma
Revolução Tecnológica seria caracterizada por:
26

Apesar de Kondratiev ter considerado a existência de diversos fatores (econômicos, sociais, etc.) por trás da
geração dos ciclos, ele não elaborou nenhuma explicação detalhada e formal de como tais elementos afetavam
o comportamento da economia.
27
Para mais detalhes sobre a ideia de inovação de Schumpeter, ver: Schumpeter (1942) – Capitalismo,
Socialismo e Democracia.
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Sua interconexão e interdependência com os mercados e com o padrão tecnológico
vigente;
Sua capacidade de transformar profundamente a economia, a sociedade e as
instituições.

Portanto, Revoluções Tecnológicas incluem um conjunto significativo de produtos e
tecnologias inter-relacionadas e interdependentes, um complexo de inovações tecnológicas
que Freeman & Louçã (2002) chamam de “constelações de inovações”, que afetam as
atividades econômicas (emergência de novas indústrias, modernização de indústria antigas,
destruição de negócios obsoletos e incapazes de se adaptarem, mudanças nas formas de
organização econômica), a infraestrutura, o quadro macroeconômico e até mesmo o
contexto social (emprego, padrão de consumo, distribuição de renda e riqueza) e
institucional (leis, regulamentos, sistema educacional).
De acordo com essa abordagem, a economia mundial teria passado por cinco
Revoluções Tecnológicas28, cada uma alterando o paradigma técnico-econômico29 anterior
e concretizando um novo dentro de um contexto socioeconômico favorável à sua
emergência, de tal modo a tornar específico cada ciclo.
O primeiro ciclo (1780 – 1830) estaria associado à mecanização da atividade
produtiva, proporcionada pelo uso da roda hidráulica, transformando as atividades
manufatureiras da época – estabelecimento do sistema fabril de produção –, e dando origem
à primeira Revolução Industrial. A disseminação do ferro e seu uso na construção de
ferramentas e de máquinas, a fiação de algodão e o uso de teares hidráulicos marcaram o
período. Os core inputs (insumo fundamentais) desse primeiro ciclo são o ferro e o algodão.
No que se refere à infraestrutura destaca-se o desenvolvimento de canais, hidrovias e

28

Segundo Freeman & Louçã (2002), a datação dos ciclos não deve ser vista como algo estritamente preciso.
Tal conceito é cunhado por Perez (1986) a partir da definição de paradigma tecnológico de Dosi (1982) e
incorpora aspectos econômicos a tal conceito. Segundo a autora, fatores como a viabilidade de custo de
inovação e a existência de um mercado potencial para a sua produção são determinantes para a disseminação
de uma inovação.
29
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pedágios. O início do processo de urbanização, e a criação do ensino escolar público
marcaram as transformações no contexto sócio-institucional.
Já o segundo ciclo (1830 – 1875), estaria associado à máquina a vapor, aumentando
a importância do uso do ferro e do carvão, ao surgimento de navios a vapor, das máquinas
que produzem máquinas, à construção de ferrovias e grades portos e ao desenvolvimento do
telégrafo, propiciando o encurtamento das distâncias. A produção cresce exponencialmente,
e junto com ela o número de grandes empresas com propriedade partilhada em ações na
bolsa de valores. Há a intensificação dos conflitos sociais, ao mesmo tempo em que se
institucionalizam as relações de trabalho, destaca-se ainda a criação de uma legislação
trabalhista e a consolidação dos sindicatos.
O terceiro ciclo (1875 – 1910) está atrelado à eletricidade, ao aço, à química pesada
e à utilização da eletricidade para fins industriais e para a iluminação pública. Os core
inputs que marcaram esse período foram o aço, o cobre e as ligas metálicas. É nessa época
que se criam equipamentos elétricos pesados, os cabos e a indústria do aço, com a elevação
significativa da sua produção e o barateamento do produto. Destaca-se a construção de
navios e de trilhos ferroviários de aço. É um período de crescimento para a indústria civil,
química e engenharia pesada. São estabelecidas redes elétricas, de comunicação
(surgimento do telefone) e ferroviárias e são construídos pontes e túneis. Surgem as firmas
gigantes, os cartéis e os trustes. Destaca-se o modelo taylorista de produção com o sistema
de gerenciamento profissional, a hierarquização e a integração vertical da produção.
Observou-se também o nascimento de grandes instituições de ensino superior voltadas para
a área de engenharia e tecnologia. A transformação das instituições financeiras também foi
requerida de maneira que o financiamento de novas tecnologias pudesse se realizar em
grande escala.
O quarto ciclo (1910 – 1970) se caracteriza pelo uso do motor a combustão interna,
pela fabricação e disseminação do uso de carros, caminhões, aviões, combustíveis, e pelo
uso do petróleo como fonte energética e como matéria-prima para a fabricação de produtos
sintéticos como o plástico. Há a construção da malha rodoviária, dos aeroportos e das redes
de dutos de óleo. É a Era da produção em massa, com destaque para o fordismo e para
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integração horizontal da produção, e do consumo em massa, principalmente de automóveis
e eletrodomésticos, cujo consumo é facilitado por inovações no sistema de crédito.
Observa-se a massificação da cultura graças à disseminação das mídias – o rádio, o cinema
e a televisão exerceram um papel crucial nesse sentido.
Finalmente, o último ciclo (1970 em diante) pelo qual a econômica mundial teria
passado seria associado às tecnologias da informação e da comunicação, a partir da
disseminação

da

microeletrônica,

do

uso

dos

computadores,

softwares

e

da

telecomunicação digital. Na infraestrutura, essas tecnologias se expressam no
estabelecimento da fibra ótica e dos satélites. Finalmente, no que se refere à organização e
ao gerenciamento industrial, observa-se a descentralização do processo produtivo, com o
surgimento do modelo de redes modulares e cadeias globais de valor, instauração do
princípio da maximização do acionista e destaque da importância de ativos intangíveis. Os
core inputs que marcam esse período são basicamente os chips. Um exemplo do grau de
impacto gerado pelas revoluções tecnológicas e de suas transformações sobre contexto
sócio institucional é dado pelo amplo uso das tecnologias digitais e da internet nas
organizações produtiva e comercial, assim como no cotidiano da sociedade e na criação de
órgãos reguladores e de leis que determinam os limites das atividades digitais, como o
compartilhamento de informações pessoais e a criação de uma legislação que contemple
crimes virtuais.
A tabela 1 abaixo resume de maneira objetiva as características dos cinco ciclos
aqui apresentados.

Tabela 1
Ciclo
1780 – 1830

1830 – 1875

Constelações de
Inovações
Mecanização
Industrial por
força hidráulica
Máquinas e
transportes
movidos à vapor

Principais Ramos

Core Inputs

Infraestrutura

Fiação de
algodão; Produtos
de ferro; Rodas
hidráulicas
Ferroviário;
Máquina à vapor

Algodão
bruto; Ferro

Canais;
Hidrovias;
Pedágios

Carvão;
Ferro

Estradas de
ferro;
Telégrafo;
Navio à vapor

Organização e
Gerenciamento
Sistema fabril de
Produção

Sociedades
Anônimas
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1875 – 1910

Era do Aço, da
Eletricidade e da
Engenharia
Pesada

1910 – 1970

Motorização dos
transportes e
Produção e
Consumo em
massa

1970 – ?

Computadorização
da Economia

Equipamentos
elétricos;
Engenharia
pesada; Química
pesada; Produtos
de Aço
Automóveis;
Caminhões;
Aviões; Refinarias;
Eletrodomésticos

Aço; Cobre;
Ligas
metálicas

Trilhos e
navios de aço;
Redes
elétricas;
Telefone

Petróleo;
Material
sintético;
Gás;
Combustível

Rodovias;
Aeroportos;
Redes de
transmissão de
sinais de rádio
e de televisão
Internet

Profissionalização
da gestão
empresarial;
Taylorismo;
Integração
vertical
Fordismo;
Integração
horizontal

Computadores;
Chips –
Cadeias Globais
Softwares;
circuitos
de Valor
Telecomunicações
integrados
Fonte: Elaboração própria. Adaptação dos quadros presentes em Freeman & Louçã (2002) e Perez (2009).

Ilustrados os principais elementos tecnológicos responsáveis por desencadear um
novo ciclo e apresentadas algumas de suas características principais, deve-se tratar dos
aspectos relacionados à fase descendente de cada ciclo, ou simplesmente, às crises.
Segundo Perez (1983), uma crise estrutural é uma depressão que marca a parte mais baixa
do ciclo, e poderia ser explicada pela exaustão do paradigma tecnológico anterior, que,
depois de amplamente difundido chega ao seu limite de produtividade e de rentabilidade ao
mesmo tempo em que se introduz um novo paradigma tecnológico. Tal momento de
transição é marcado, portanto por uma instabilidade que se expressa em desequilíbrios no
mercado monetário, financeiro e de trabalho. É um período caracterizado por um processo
de tentativa e erro no processo produtivo, estimulado pela intensificação da crise.
Cabe ressaltar que tal processo de ruptura ocorre em um contexto sócio-institucional
marcado pelo paradigma tecnológico anterior, em que as ideias, o peso da tradição, assim
como os interesses e as forças se expõem de maneira inercial, dificultando sua superação e,
portanto, a concretização de uma nova Revolução Tecnológica. Nesse contexto se destacam
aqueles agentes que aderem ao novo padrão tecnológico, pois estes são beneficiados pela
sua vantajosa estrutura de custos relativos, de maneira a atrair outros agentes econômicos
para a sua utilização. É dessa forma que vai sendo difundido o novo paradigma tecnológico
e que o contexto sócio-institucional vai incorporando as transformações necessárias para
que este se propague de maneira coordenada e regulada por diversos ramos e setores da
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atividade econômica. Portanto, o fim de um ciclo de Kondratiev seria caracterizado pela
exaustão do potencial de exploração do paradigma técnico-econômico vigente, por uma

profunda recessão financeira e por transformações no contexto sócio-institucional.
Os cinco ciclos podem ser ilustrados no gráfico abaixo:
Gráfico 1
Fonte: Allianz Global Investors. Analysis & Trends: The sixth Kondratieff – long waves of prosperity.
Janeiro de 2010.

A partir do gráfico 1, pode-se observar que estaríamos chegando ao fim do quinto
ciclo, cuja fase descendente teria sido marcada pela crise financeira mundial de 2008.
Como essas ondas têm apresentado padrões periódicos nos últimos 200 anos, haveria
razões para acreditar que estes irão continuar a se propagar nos próximos anos, de maneira
que estaríamos, portanto, próximos do início de um sexto ciclo econômico. Segundo
Wilenius & Kurki (2012), certos aspectos do momento atual apontariam para indícios de
uma reversão da fase descendente do ciclo. O primeiro deles seria a escassez de matérias
primas e seu consequente encarecimento. Além disso, devido à crise mundial e ao intenso
nível de competitividade da atividade econômica atual, o uso eficiente de matérias primas e
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de fontes energéticas teria se tornado essencial na medida em que representa um diferencial
de custo.
Como será apontado nos tópicos seguintes, acredita-se que a incorporação das
tecnologias expressas pela Internet das Coisas e pelo Sistema Cyber-Físico contribuiria
para o uso mais eficiente dos recursos produtivos, assim como para a gestão mais eficaz da
energia. Além disso, os ganhos de eficiência que a incorporação dessas tecnologias poderia
gerar no processo produtivo, assim como sua alta capacidade de propagação sobre diversos
setores de atividade, também contribuiriam para que estas pudessem funcionar como
propulsoras de um novo ciclo. É nesse sentido que se aponta para a nanotecnologia, a
computação e a tecnologia da informação como motores de uma nova revolução
tecnológica que, sob a forma da IoT e dos CPS, poderiam desencadear um sexto ciclo de
crescimento econômico. No entanto, cabe ressaltar que na medida em que as longas ondas
de crescimento são resultado de uma interação complexa entre questões políticas,
econômicas e sociais, seria penoso afirmar que tal reversão cíclica vá realmente se
concretizar sob tais parâmetros. Ainda assim, é sobre o desenvolvimento dessas tecnologias
e sobre sua aplicabilidade que trataremos nos tópicos seguintes.

II - Indústria 4.0: Cyber-Physical Systems e Internet of Things

Recentemente, o governo da Alemanha elaborou um plano de desenvolvimento
industrial e tecnológico, o High-Tech Strategy 2020 Action Plan, que engloba 10 projetos
para o futuro, sendo um deles o projeto Industrie 4.0 (GT&I, 2014). Como o nome já
indica, tal projeto está relacionado com o desenvolvimento daquilo que os alemães chamam
de Indústria 4.0 (I-4.0), termo cunhado para se referir a fábricas inteligentes e à 4ª
Revolução Industrial (GT&I, 2014). Segundo o Ministério Federal da Educação e Pesquisa
da Alemanha, o avanço da I-4.0 depende do desenvolvimento da Internet das Coisas
(Internet of Things – IoT) e dos Sistemas Cyber-Físico (Cyber-Physical Systems – CPS).
A IoT refere-se à interconectividade dos objetos em rede (ambiente integrado),
implicando comunicação em tempo real entre os objetos, possibilitada pela capacidade
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destes em reconhecer, processar, armazenar, selecionar, atualizar, utilizar e trocar uma
grande quantidade de dados e informações em tempo real (FRIESS & VERMESAN, 2013).
Tal conectividade permite que objetos funcionem de forma mais integrada e coordenada.
Segundo Friess & Vermesan (2013), a evolução da IoT dependerá dos avanços nas áreas de
nanotecnologia, da tecnologia da informação (TI) e da computação.
Muitas vezes, IoT e CPS são tratados como sinônimos, mas os CPS podem ser
entendidos como a manifestação física da IoT (INTEL, 2014). Segundo o relatório do
Comitê de Direção para Fundações em Inovações para Sistemas Cyber-Físico (Jan. 2013) –
co-patrocinado pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (National Institute of
Standards and Technology - NIST) do Departamento de Comércio dos Estados Unidos da
América –, os CPS interligam o mundo físico e virtual, permitindo que objetos possam
interagir de forma inteligente entre si e com indivíduos, sendo capazes de operar em
ambientes complexos, dinâmicos e incertos, reagindo e se adaptando rapidamente a
situações imprevistas. O desenvolvimento dos CPS depende dos mesmos elementos para o
progresso da IoT (BAHETI & GILL, 2011).
Como pode ser visto, a Indústria 4.0 encontra-se dentro do arcabouço das
tecnologias inteligentes, cujo desenvolvimento dependo dos avanços da IoT e dos CPS,
englobando produtos, componentes, máquinas, dispositivos e processos inteligentes, isto é,
objetos que são capazes de operar, praticamente de forma autônoma, integrada e
coordenada. De acordo com Friess & Vermesan (2013) e com o Comitê de Direção para
Fundações em Inovações para Sistemas Cyber-Físico, as áreas de aplicação dessas
tecnologias inteligentes são vastas: transporte, energia, saúde, construção civil, agricultura,
atividade manufatureira, segurança, defesa nacional, meio ambiente etc.30
Na área de transportes, pode-se ter automóveis inteligentes: veículos que andam
sozinhos e interagem com o ambiente a sua volta, ajustando a velocidade de acordo com o
tráfico e a estrada e identificando rotas mais rápidas, permitindo reduzir o número de
acidentes e congestionamentos e requerendo novas formas de regular o trânsito; veículos
30

Nos parágrafos seguintes, as ilustrações referentes aos potenciais desenvolvimentos em cada área são
baseadas, principalmente, em ambos estudos (apesar de Baheti & Gill (2011) e Wilenius & Kurki (2012)
também fornecerem informações relevante). Nós apontamos os principais elementos de forma resumida.
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conectados com os centros de assistência técnica, compartilhando informações sobre
necessidades de reparação e indicando especificamente o tipo de manutenção necessária;
automóveis que consomem energia de forma mais eficiente. Além disso, tal tipo de
inovação poderia levar a indústria de automóveis a englobar serviços de mobilidade: um
conjunto de meios de transporte (carros compartilhados, ônibus, metrô etc.) seriam
oferecidos ao usuário baseados na sua rota de viagem, nas condições de trânsito e na
disponibilidade e conveniência dos meios de transporte, de modo a oferecer a forma mais
rápida e conveniente de mobilidade. Isso implicaria substituir vendas de automóveis
individuais por vendas de serviços de mobilidade ótima.
Na área de energia, pode-se ter produtos que consomem menos energia, dispositivos
que armazenam e usam energia eficientemente, geradores que compatibilizam a produção
de eletricidade de acordo com sua demanda automaticamente e redes elétricas que
distribuem a eletricidade adequadamente. Isso implicaria maior monitoramento sobre a
produção, distribuição e o consumo de energia, de modo a torná-los mais controlados e
eficientes, reduzindo o desperdício e evitando blecautes. Um desenvolvimento interessante
seria a tentativa de conectar e compatibilizar a geração e o consumo de energia local com a
produção e o consumo global em tempo real. Além disso, deve-se ressaltar que esses
avanços devem ser compatíveis exclusivamente com uma matriz energética baseada em
fontes de energia renováveis (excluindo fontes nucleares) e produtos sustentáveis.
Na área de saúde, pode-se ter dispositivos médicos que conectam pacientes com
consultórios e hospitais, tornando possível diagnósticos de doenças, tratamentos e o
monitoramento das condições de saúde à distância, podendo contribuir para redução de
custos e tempo dos serviços de saúde, além de possibilitar ajuda médica imediata em
situações emergenciais. Ademais, a facilidade no monitoramento da condição de saúde e a
rápida troca de informações pode permitir o autocuidado individual e evitar o
desenvolvimento de certas doenças.
Na área de construção civil, podemos ter residências e outras formas de construções
interconectados com diversos dispositivos, compatíveis com os avanços da infraestrutura e
com sistemas de regulação do ambiente (temperatura e qualidade do ar). Na agricultura,
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pode-se ter maior monitoramento das condições do solo e do ar, criação de ambientes
controlados (temperatura, umidade, etc.) e maior capacidade de previsão climática.
Na atividade manufatureira, podemos ter fábricas inteligentes, que possuem as
seguintes características: processo produtivo mais automatizado; maior coordenação e
integração entre as etapas produtivas (possibilitadas pela maior troca de informação e
dados); máquinas inteligentes que interagem entre si e alertam sobre necessidade de
manutenção; produtos inteligentes que relatam automaticamente sobre suas condições de
funcionamento para a fábrica (atualização mais rápida da base de dados e informações);
capacidade de ampliar a produção de produtos customizados; flexibilidade da produção;
eficiência no uso de recursos. Isso possibilitaria o monitoramento e o gerenciamento da
fábrica à distância, além de permitir uma maior conexão entre os departamentos de uma
mesma empresa e até mesmo aumentar a ligação entre participantes da cadeia produtiva.
Na parte ambiental, podemos ter aparelhos que ajudariam no monitoramento da
utilização de recursos e da emissão de poluentes e tecnologias que permitiriam maior
aproveitamento na utilização de recursos e redução de poluentes. No setor de água e
alimentação, pode-se ter maior monitoramento na geração, na distribuição e no consumo de
ambos. Além disso, podemos ter avanços nas formas de tratamento – com reaproveitamento
da água usada – e distribuição de água assim como na produção e transporte de alimentos.
Na área de segurança, podemos ter sistemas de vigilância, de detecção automática
de acidentes e contra intrusos, além de sistemas de emergência contra catástrofes naturais,
permitindo uma resposta mais rápida, coordenada e até mesmo antecipada contra estes
desastres naturais. Na parte de defesa nacional, podemos ter armas com maior precisão
(guiadas), uniformes com sensores e máquinas bélicas inteligentes.
Os exemplos acima mostram de que maneira essas tecnologias inteligentes
poderiam ser aplicadas nos mais diversos ramos existentes. Um ramo que foi deixado de ser
citado, mas obviamente está ligado com os avanços da IoT e dos CPS, é o de
telecomunicações, já que a conexão e troca de dados e informações seria maior e mais
rápida e o mundo virtual e real estariam mais interligados.
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Apresentadas as principais características e áreas de aplicações das tecnologias
ligadas à Indústria 4.0, passaremos a analisar, na próxima seção, de que forma elas
impactariam a economia, a sociedade e as instituições, de modo a avaliar se o seu
surgimento possui o potencial para ser caracterizado como uma Revolução Tecnológica.
III – Tecnologias Inteligentes: Revolução Tecnológica?

Como já mostrado na seção I, cada pico dos Ciclos de Kondratiev é caracterizado
por ser uma Revolução Tecnológica, implicando um conjunto de transformações na
economia, na sociedade e nas instituições. Vimos também que Freeman & Louçã (2002) e
Perez (2009) construíram um quadro para mostrar alguns pontos chaves de cada revolução:
as constelações de inovações, os ramos mais importantes, os insumos fundamentais (core
inputs), a infraestrutura, as mudanças organizacionais e gerenciais, etc. Partindo dessa
ideia, iremos avaliar se as inovações ligadas à Indústria 4.0 possuem o potencial para ser o
6º pico dos Ciclos de Kondratiev.
A primeira consequência mais citada na bibliografia coletada é a mudança na cadeia
global de valor. Na seção II, já mencionamos como a implementação de tais tecnologias
inteligentes afetariam a atividade manufatureira. Dada a grande quantidade de informações
e dados que poderiam ser processados, atualizados e trocados em tempo real, isso permitiria
uma maior interação, coordenação e integração entre os diversos participantes da cadeia
global de valor: desenvolvedor, fabricante, fornecedores, compradores, distribuidores, etc.
Além disso, o próprio consumidor estaria mais interligado com o aqueles que desenvolvem
e produzem o produto, dado que problemas no funcionamento ou no uso seriam relatados
automaticamente. Entretanto, tamanho potencial de troca de dados e informações não é bem
visto aos olhos de todos os empresários (NIST, 2013). Muitos temem o risco de acesso a
dados e informações confidenciais que possibilitariam a cópia (e até mesmo a superação)
de seus produtos (NIST, 2013). A partir disso, podemos presumir que as empresas
restringiriam a troca de dados e informações ou mudariam seu modo de organização:
formação de rede de firmas cooperativas ou reverticalização industrial, já que apenas nestes
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formatos a troca de informações e dados poderiam ser feitas de forma mais livre e
confiável.
Um impacto socioeconômico muito significativo estaria relacionado ao emprego.
Os estudos afirmam que uma força de trabalho mais qualificada seria mais requerida tanto
para os avanços dessas tecnologias quanto para o futuro, após sua difusão, principalmente
para as novas indústrias que poderiam surgir. Para formar tal mão-de-obra, seria preciso
incluir conhecimentos relacionados a esse conjunto de tecnologias inteligentes – uma nova
ciência de sistemas – nas grades de engenharia e ciências. Entretanto, não apenas o tipo,
mas também o nível de emprego sofreria consequências (talvez maiores), sendo este fato
negligenciado na maioria dos estudos coletados31. Devido a maior automatização, o nível
de desemprego, principalmente na indústria, se elevaria consideravelmente. Isso implicaria
maiores níveis de desigualdade socioeconômica. Dado isso, seria preciso repensar de que
forma reincluir tal grupo em atividades remuneradas32.
Segundo a literatura coletada, para termos todas aquelas possibilidades de aplicação,
apresentadas na seção II, seria necessário avançar no desenvolvimento de softwares 33, de
modo a tornar possível o reconhecimento, o processamento, o armazenamento, a seleção, a
atualização, a utilização e a troca dessa grande quantidade de dados e informações em
tempo real, integrando o mundo real e virtual. Além disso, também seria preciso progredir
no desenvolvimento de sensores e atuadores, para possibilitar a captação e a transmissão
dessa grande quantidade de dados e informações entre objetos, pessoas e ambientes, além
de possibilitar respostas automáticas e inteligentes em tempo real por parte de objetos
inseridos em ambientes complexos e incertos. A partir disso, pode-se afirmar que os setores
mais importantes para a difusão das tecnologias inteligentes seriam: tecnologia da
informação, computação e nanotecnologia.

31

Wilenius & Kurki (2012) ressaltam a possibilidade real de maiores níveis de desemprego. Entretanto, eles
acreditam que novos trabalhos ou novas formas de organização da atividade econômica seriam criados com o
advento das novas tecnologias, de tal modo que tal turbulência seria temporária. Por outro lado, eles
consideram que tal superação não seria fácil, rápida e automática.
32
Por exemplo: modos de produção socialmente compartilhado (WILENIUS & KURKI, 2012).
33
Ao nos referirmos aos softwares, estamos considerando qualquer tipo de programa de computador,
englobando tudo que só pode ser desenvolvido através do uso do computador: Cloud Computing, Big Data,
Algoritmos Inteligentes etc.
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A difusão em larga escala das tecnologias inteligentes dependeriam não apenas do
barateamento de tais tecnologias, mas também de uma reestruturação completa da
infraestrutura: instalação de sensores e atuadores (interligados com computadores que
possuiriam programas inteligentes, captando o mundo real dentro da realidade virtual e
produzindo efeitos reativos no mundo físico) em pontes, estradas, redes elétricas,
encanamentos, etc., permitindo a ligação e interação entre ambientes, objetos e pessoas
(FRIESS & VERMESAN, 2013). Isso, juntamente com os avanços na área de tecnologia e
regulamentação ambiental, possibilitaria a criação de cidades inteligentes (FRIESS &
VERMESAN, 2013).
Países como Alemanha e Estados Unidos estão mais engajados no desenvolvimento
dessas tecnologias inteligentes (NIST, 2013; G&TI, 2014)34. Tal fato está relacionado com
suas preocupações relacionadas às atividades manufatureiras doméstica, de tal modo que os
investimentos em pesquisas e projetos relacionados a tecnologias inteligentes são
motivados, em parte, para desenvolver uma indústria manufatureira mais competitiva
(FRIESS & VERMESAN, 2013). Portanto, uma das consequências advindas dos avanços
da IoT e dos CPS poderia ser um retorno de algumas atividades manufatureiras para os
países desenvolvidos (principalmente porque tais fábrica inteligentes requereriam mão-deobra muito qualificada). Entretanto, isso não implicaria criação de mais empregos (como já
argumentado anteriormente). O que poderíamos ter é uma maior competição das atividades
manufatureiras dos países desenvolvidos contra a dos países em desenvolvimento,
principalmente porque tal tecnologia não necessariamente seria assimilada por tais países,
aumentando a diferença de competitividade entre eles.
A possibilidade de controlar objetos à distância e a maior quantidade de
informações pessoais que estariam disponíveis em rede poderiam agravar os cyber-crimes:

34

Na Alemanha, empresas como: Robert Bosch GmbH, FESTO AG & Co. KG, SAP AG, TRUMF GmbH &
Co. KG e WITTENSTEIN AG, e entidades como: ACATECH (Academia Nacional de Ciência e Engenharia),
DFKI (Centro de Pesquisa em Inteligência Artificial da Alemanha), BMBF (Ministério Federal da Educação e
Pesquisa da Alemanha), entre outros, estão engajados juntamente em projetos e pesquisas referentes às
tecnologias inteligentes (GT&I, 2014). Nos Estados Unidos, há diversos programas governamentais referentes
a tais áreas, coordenados pelo NSF (Fundação Nacional em Ciência), DARPA (Agência de Projetos de
Pesquisa Avançada de Defesa), NIST (Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia), etc. (NIST, 2013).
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hackeamento de objetos físicos e violação de privacidade (NIST, 2013). Devido a isso,
mudanças na regulamentação da internet e nas leis seriam requeridas.
Ainda que tais tecnologias possam contribuir com o meio ambiente a partir do
monitoramento e controle no uso de recursos e emissão de poluentes, o desenvolvimento de
tais tecnologias depende da extração de metais pesados, cujo descarte pode prejudicar
gravemente o meio ambiente, sendo que ainda não há formas de despejo adequado de tais
metais (ABREU; MONTEIRO; ROMITO, 2012)35. Portanto, não necessariamente tal
progresso seria favorável ao meio ambiente (apenas se conseguíssemos avançar na parte de
tecnologias e regulamentações ambientais).
A partir do exposto, podemos sintetizar as principais características e consequências
referentes às inovações ligadas à Indústria 4.0 da seguinte forma:

Constelação de Inovações: Inteligência incorporada;
Ramos importantes: Computação, tecnologia da informação e nanotecnologia;
Core Inputs: Sensores, atuadores e softwares;
Infraestrutura: Infraestrutura interconectada e inteligente.
Organização e Gerenciamento: Redes de firmas cooperativas ou reverticalização;
Transformações econômicas: Indústrias inteligentes e novas indústrias;
Impactos sociais: Mudanças no tipo e nível de emprego, possível incremento das
disparidades socioeconômicas, novas formas de mobilidade urbana, maior conectividade
entre pessoas, objetos e ambientes;
Mudanças Institucionais: Novas leis e regulamentos para lidar com os novos riscos e com a
maior integração entre realidade virtual e real e possível ascensão de novos instrumentos
para enfrentar problemas de desemprego.
35

A literatura que trata especificamente de CPS e IoT não destaca este problema, apesar de reconhecer o
papel importante das áreas de computação e tecnologia da informação (cujo dispositivos utilizam metais
pesados) para o progresso dos CPS e da IoT.
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2 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho presente buscou identificar se as tecnologias ligadas à Indústria 4.0
possuiriam o potencial para desencadear uma nova Revolução Tecnológica no futuro, de
modo a levar a um 6º pico nos Ciclos de Kondratiev. Para isso, tomamos como base as
ideias desenvolvidas por economistas como Christopher Freeman e Carlota Perez, adotando
suas visões referentes à Revolução Tecnológica. Além disso, apresentamos também quais
tecnologias caracterizam a Indústria 4.0, os seus elementos, áreas de aplicações e os
possíveis impactos decorrentes de uma possível difusão dessas tecnologias.
Observamos que a Indústria 4.0 está incorporada dentro das inovações tecnológicas
inteligentes, sendo que estas seriam possibilitadas graças aos avanços na TI, na computação
e na nanotecnologia. Portanto, ao invés dos alemães afirmarem que a Indústria 4.0 marcaria
a 4ª Revolução Industrial, o mais correto seria responsabilizar os desenvolvimentos
decorrentes dos avanços da nanotecnologia, da computação e da TI, principalmente aqueles
ligados ao progresso dos CPS e da IoT.
Quanto aos possíveis impactos futuros, percebe-se que as transformações
transcenderiam a esfera econômica, incorporando mudanças sociais e institucionais
interessantes. Logo, podemos considerar que tais tecnologias inteligentes produziram
efeitos de uma Revolução Tecnológica. Entretanto, é difícil afirmar se a incorporação de
inteligência nas tecnologias seria o único elemento chave de todas essas mutações –
advindo exclusivamente das áreas de computação, TI e nanotecnologia – ou se faria parte
de um conjunto maior de constelações de inovações36. Provavelmente, a interconexão e a
adição de inteligência nos mais diversos tipos de objetos sejam o ápice que a computação e
a tecnologia da informação podem proporcionar. Mas não necessariamente isso se aplica ao
caso da nanotecnologia, de tal modo que esta pode ir além (KNELL, 2011; WILENIUS &
KURIKI, 2012). Ademais, nos estudos selecionados, mostra-se que o desenvolvimento
paralelo de tecnologias ambientais também seria muito importante.

36

De acordo com Wilenius & Kurki (2012), a 6ª onda seria marcada pela nanotecnologia, biotecnologia,
tecnologias ambientais e tecnologias ligadas à saúde.
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Há também a questão do grau de desejabilidade de tal inteligência tecnológica. Foi
possível observar que elas podem trazer graves problemas: desemprego, hackeamento de
objetos à distância, violação de privacidade, roubo de informações empresariais essenciais
e danos ambientais advindo do descarte de aparelhos que contém metais pesados. Ainda
que ela possa contrabalancear os efeitos negativos sobre o meio ambiente (se progredir em
paralelo com tecnologias ambientais) e possa contribuir nas áreas de transporte, saúde,
segurança etc., os efeitos negativos que ela poderia trazer (principalmente os 3 primeiros
listados acima) são muito graves.
Dado esses problemas, futuros estudos para tratarem disso serão necessários (caso
haja factibilidade no desenvolvimento e na difusão de tais tecnologias inteligentes), de
modo a auxiliarem no seu enfretamento. Além disso, mais pesquisas sobre o progresso
atual dessas tecnologias inteligentes e sobre a sua viabilidade de geração e difusão poderão
ajudar no entendimento desse assunto recente.
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Pobreza Multidimensional e a Técnica Fuzzy: Uma Primeira
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Resumo: A pobreza constitui-se como um fenômeno socioeconômico multidimensional,
uma vez que depende de acessos básicos para a melhor qualidade de vida do indivíduo e
não apenas da renda. O caráter multifacetado da pobreza atribui-lhe características de
imprecisão e ambiguidade, fato que dificulta a aplicabilidade da matemática convencional
para sua análise. A partir desta inexatidão, o presente estudo pretende discutir como a
técnica fuzzy pode ser empregada para avaliação da pobreza, visto que existem diversas
conceituações para o termo, o que caracteriza o fenômeno de estudo como sendo de caráter
nebuloso. É através do método fuzzy que buscamos interpretar a imprecisão, este método
objetiva superar a dicotomia “sim-não” uma vez que este permite construir conjuntos de
pertencimento, isto é, o indivíduo possuíra graus de pertencimento a determinado conjunto
ao invés de pertencer 100% a um grupo somente. A lógica fuzzy se utiliza de três
operações: a fuzzificação, inferência fuzzy e defuzzificação. Apresenta-se, ao final desta
pesquisa, um exemplo de uso da metodologia fuzzy no estudo da pobreza multidimensional.
Palavras-chave: método fuzzy; pobreza; multidimensional.
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1 INTRODUÇÃO
A pobreza é indiscutivelmente um fenômeno multidimensional. A criação de novos
conceitos para o termo não necessariamente desbancam os primeiros conceitos baseados na
renda monetária, mas trata-se de evoluções que propiciaram a entrada de dimensões
(CODES, 2008), ou seja, a pobreza multidimensional conceitua-se como sendo a pobreza
não somente monetária, mas também a pobreza como privação de fatores essenciais para se
levar uma vida plena, como acesso a saúde, alimentação, educação e saneamento básico.
Sendo assim, a pobreza pode ser denotada de forma multidimensional e apresenta
uma natureza complexa que demanda métodos que possam retratar esse caráter nebuloso.
Uma das ferramentas que pode ser frutífera nas análises da pobreza é a chamada técnica
fuzzy.
O sistema fuzzy se constitui em três operações: fuzzificação, inferência fuzzy e
defuzzificação. Entre as vantagens da utilização do método fuzzy, pode-se destacar o fato de
ser uma medida que permite agregar elementos qualitativos e quantitativos. Diferentemente
de outros, a técnica fuzzy destaca-se pela forma com que trata temas complexos e
imprecisos, leva em consideração situações intermediárias entre os extremos 0 e 1 (sendo
que quanto mais próximo de 1, maior o grau de pobreza), ou seja, a técnica fuzzy objetiva
sair da dicotomia “sim ou não” e “verdadeiro ou falso” (MARIA; MAIA; BALLINI; 2012).
O conceito de pobreza, por si só é nebuloso, portanto questiona-se como poderia ser
usado o método fuzzy como ferramenta de análise da pobreza entendida numa abordagem
multidimensional? O objetivo central deste artigo é apresentar o conceito de pobreza
multidimensional e discutir como a técnica fuzzy poderia ser empregada.
Além desta seção introdutória e das considerações finais, o trabalho está
dividido em três partes principais. Primeiro, apresenta-se a definição de pobreza
multidimensional e suas diversas definições. Segundo, define-se o método fuzzy, sua
estrutura e como o método é eficiente para medir o fenômeno da pobreza. Por fim, no
terceiro item, apresenta-se um modelo de aplicabilidade do método fuzzy para o estudo da
pobreza multidimensional.
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2 CONCEITO DE POBREZA: MULTIDIMENSIONALIDADE E NEBULOSIDADE

Na discussão sobre pobreza, observa-se que não existe um consenso entre teóricos,
estudiosos e agentes públicos sob qual é sua verdadeira definição e qual seriam as melhores
políticas públicas a serem implantadas para combatê-la. O que aconteceu, ao longo do
tempo, foi uma modificação na forma de conceituar e medir a pobreza.
A pobreza é um fenômeno impreciso, pois mesmo que os pesquisadores percebam a
sua existência dentro de uma localidade, existem algumas situações que faz com que o
pesquisador não tenha plena certeza de que realmente os indivíduos estão nesta situação
(PACHECO; DEL VECCHIO; KERSTENETZKY, 2010), por exemplo, as linhas de
pobreza monetária, no Brasil hoje pessoas que ganham R$ 70 por mês são consideradas
pobres, porém, fica a pergunta, pessoas que ganham R$ 71 são realmente não pobres? Será
que R$ 1 faz uma pessoa mudar seu padrão de vida? Por que o fenômeno da pobreza possui
um caráter nebuloso?
A teoria dos conjuntos fuzzy é um método matemático, que permite a quantificação
de situações imprecisas, e desta forma se possui vários níveis de pobreza e não somente
duas (pobre e não pobre) (PACHECO; DEL VECCHIO; KERSTENETZKY, 2010), assim,
uma pessoa que ganha R$ 71 não se classificaria como “não pobre”, mas estaria próximo da
situação da pobreza.
Codes (2008) faz uma linha de evolução do modo de pensar a pobreza; inicia pela
pobreza no conceito de subsistência, onde um indivíduo é considerado pobre quando não
possui renda suficiente para manter-se bem nutrido, ou seja, o indivíduo é pobre quando
não tem o mínimo para permanecer vivo. Logo, como é destacado por Ottonelli et al(2011),
a pobreza de subsistência está ligada a sobrevivência física, do qual é constituída uma visão
unidimensional da pobreza.
A partir desta visão, é constituída a abordagem da pobreza em termos de
necessidades básicas. Um ser humano, para não estar na linha da pobreza ele precisa além
de renda para conseguir estar bem nutrido, precisa também de roupas, calçados, moradia,
entre outros fatores, ou seja, o agente precisa não somente de alimentos mas também de

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

outros recursos indispensáveis para se ter uma vida saudável (CODES, 2008). Afasta-se,
assim, da visão unidimensional, do qual um ser humano é considerado pobre, quando sofre
apenas de insuficiência de renda.
Após a conceituação destas duas definições de pobreza, Codes (2008, p. 15)
destaca a pobreza de duas formas distintas, a pobreza absoluta e a pobreza relativa. A
pobreza absoluta é a pobreza material, onde um indivíduo é considerado pobre quando não
possui as condições mínimas para sobreviver, ou seja, não possuí condições de manter-se
bem nutrido. Porém, a pobreza relativa "(...) refere-se ao sentimento individual de ter-se
tornado pobre, quando não é mais possível cumprir com os compromissos decorrentes da
posição ou lugar ocupados na sociedade, na família, na etnia ou no meio em que se vive"
(CODES 2008). Ou seja, pobre é o ser que não consegue exercer papéis dentro da
sociedade em que vive, pois não possui recursos suficientes (alimentos, moradia, trabalho)
para levar uma vida social.
Em um contexto de pobreza relativa, o indivíduo que não consegue se encaixar na
realidade em que vive, sente que, por não possuir bens não conseguira conviver em seu
meio social (CODES 2008). A pobreza relativa “é definida em função do contexto social
em que se vive a partir da consideração do padrão de vida e da maneira como as diferentes
necessidades são supridas em uma dada realidade socioeconômica”. (OTTONELLI et al,
2011),
A última forma de pobreza é, segundo Codes (2008), a pobreza como
privação de capacitações básicas de Amartya Sen, que enfatiza que "não é a escassez de
bens que gera a miséria e a fome, mas a incapacidade de obtê-los" (CODES, 2008). Ou
seja, o indivíduo pode ter a sua disposição vários bens e recursos, porém se não conseguir
obtê-los, o agente já é considerado privado, tanto por condições de saúde, de localização,
por sexo ou etnia, como por questões financeiras. Um indivíduo é pobre se não conseguir
levar uma vida social pelo fato de não obter um nível pleno de saúde, de renda, de nutrição,
de bem-estar que permita obter recursos, como trabalho, educação, saúde, moradia, direitos
sociais para levar uma vida normal em sociedade (CODES, 2008).
Muito mais do que um agente não possuir renda, pior é o indivíduo não ter
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diferentes oportunidades (moradia, vestuário, saneamento básico, trabalho, saúde, entre
outros) para que possa integrar a sua sociedade, ou seja, precisa-se que um cidadão possua
direitos e que consiga obter o mínimo para levar uma vida digna e com sentimento de
participação da sociedade da qual faz parte. A pobreza multidimensional busca sair da ideia
da pobreza somente como um fenômeno monetário para incluir a visão da pobreza de
recursos, em que um indivíduo não sobrevive somente com renda, sendo que o indivíduo
sente a necessidade de se integrar no seu contexto social (CODES, 2008).
A partir dessa evolução no conceito de pobreza, é possível entender que se
deixa de ter uma visão unidimensional, onde só o fator renda monetária era o determinante
da pobreza, e passa a ter uma visão multidimensional que agrega outros fatores de vida,
como saúde, educação, moradia, direitos e deveres civis.
Os diferentes conceitos sobre o fenômeno da pobreza não servem somente
para a visualização da evolução conceitual que tal fenômeno obteve nos últimos tempos,
mas a grande importância desta evolução conceitual é que em cada estágio de
desenvolvimento de um país o problema da pobreza pode ser tratado conforme a origem
desta carência. Se o processo de desenvolvimento de um país está associado à geração de
renda, logo, sabe-se que as melhores medidas a serem tomadas ao processo
desenvolvimentista serão as monetárias representadas pela renda per capita. Porém, se o
processo de desenvolvimento estiver associado às capacitações pessoais, as medidas mais
cabíveis ao processo de desenvolvimento e combate a pobreza são as medidas
multidimensionais, ligadas a uma visão mais ampla do que a pobreza dita pela insuficiência
de renda. (MARIN; OTTONELLI, 2008).
A partir disto, surge um grande número de medidas multidimensionais de pobreza,
que possuem por objetivo melhorar o entendimento da pobre como um fenômeno
multivariado, e que, segundo Ottonelli et al (2011), esse grande número de medidas
acompanha a evolução do pensar a pobreza. Desta forma, o Índice de Pobreza Humana
(IPH) e o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), são exemplos de índices que
surgiram para medir a pobreza em seu caráter multidimensional, e são apresentados a
seguir.
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2.3 Índice de Pobreza Humana (IPH)

O Índice de Pobreza Humana (IPH) foi apresentado pelo Relatório do
Desenvolvimento das Nações Unidas no ano de 1997, e mede a pobreza de cada país. O
IPH envolve três dimensões: vulnerabilidade à morte prematura, taxa de analfabetismo e
padrão de vida abaixo do aceitável ou como equivalente (pessoas que não possuem
alimentação adequada, água potável e acesso a serviços de saúde) (UNDP apud ROLIM et
al, 2006).
Segundo Rolim et al (2006), o Índice de Pobreza Humana “reflete a privação ou a
carência naqueles três elementos essenciais da vida humana, presentes no conceito de
desenvolvimento humano e captados pelo IDH”.
Ressalta-se que a dimensão vulnerabilidade à morte prematura é medida a partir da
porcentagem de pessoas com expectativa de vida menor do que 40 anos. Já a dimensão taxa
de analfabetismo é calculada a partir da porcentagem de pessoas adultas analfabetas. Por
fim, a dimensão padrão de vida é medida por três indicadores: porcentagem de pessoas sem
acesso a serviços da saúde, porcentagem de pessoas sem acesso a água potável e
porcentagem de crianças desnutridas menores de 5 anos (ROLIM et al, 2006).
O IPH possui algumas vantagens perante o IDH, segundo Rolim (2006), o IPH leva
em consideração a porcentagem da população e não o valor médio da população como no
IDH. Também o IPH não leva em consideração a variável renda para medir a dimensão
padrão de vida, mas sim variáveis como acesso a saúde, água potável e alimentação
adequada.
Sendo assim, ter um padrão de vida adequado não é visto em valores monetários, mas sim
em ter acesso a bens essenciais para sobrevivência, ou seja, a pessoa pode possuir uma
renda alta, porém isto não faz dela um ser com um padrão de vida suficientemente pleno,
pois o IPH demostra que um ser terá um padrão de vida adequado, se e somente se, possuir
acesso à água potável, alimentação e saúde, pois são esses fatores que darão a ela condições
mínimas de sobrevivência. Anand e Sen (1997) afirmam que o processo de
desenvolvimento no mundo pode ser entendido de duas formas diferentes: uma perspectiva
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conglomerativa e uma perspectiva privada.
Na perspectiva conglomerativa, o desenvolvimento é entendido pelo progresso dos
diversos grupos de uma sociedade, independentemente de serem pobres ou não pobres, essa
perspectiva utiliza o IDH como indicador. Já na perspectiva da privação, o
desenvolvimento é medido pela maneira como que os pobres vivem na sociedade, esta
perspectiva utiliza o IPH como indicador. Desta forma, os dois índices (IDH e IPH) são
complementares (ROLIM et al, 2006).

2.4 Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
O Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), segundo o PNUD (2010), “identifica
as privações sobrepostas que as famílias sofrem na saúde, na educação e nos padrões de
vida”. O IPM reconhece as privações sofridas pelos agentes que vão além da privação
monetária, ou seja, o IPM engloba a abordagem da pobreza de capacitações. Segundo o
Relatório de Desenvolvimento Humano (2010), o IPM agrega para um resultado mais
preciso o número de pessoas que são pobres na abordagem multidimensional e também o
número de privações que cada família pobre em termos multidimensionais sofre.
O IPM engloba as mesmas dimensões que o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) - saúde, educação e padrão de vida – que são divididas em dez indicadores com
mesmo peso dentro de sua dimensão. No quadro 1, observam-se as 3 dimensões do IPM
com seus respectivos indicadores e pesos.
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Quadro 1 – Dimensões, indicadores, condições e pesos do IPM
Dimensão

Indicador

Privado se...

Relacionado
com...

Peso
Relativo

de

Nenhum membro da família completou
cinco anos de escolaridade.

ODM 2

16,7%

Frequência escolar
da criança

Qualquer criança em idade escolar que
não frequente a escola, entre 1 e 8 anos.

ODM 2

16,7%

Mortalidade

Qualquer criança morreu na família.

ODM 4

16,7%

Nutrição

Se qualquer adulto ou criança na
família é desnutrido*.

ODM 1

16,7%

Eletricidade

A família não tem eletricidade.

ODM 7

5,6%

Saneamento

O
banheiro
for
precário
ou
compartilhado por mais de uma família
(de acordo com as diretrizes do ODM).

ODM 7

5,6%

Água potável

A família não tem acesso à água
potável ou se é mais do que 30 minutos
a pé de casa para este acesso.

ODM 7

5,6%

Piso

O chão é de terra, areia ou esterco.

ODM 7

5,6%

Combustível para
cozinhar

Eles cozinham com lenha, carvão
vegetal, ou esterco.

ODM 7

5,6%

Ativos

A família não possua mais de um dos
seguintes: rádio, TV, telefone, bicicleta,
moto ou geladeira, e não possui um
carro ou caminhão.

ODM 7

5,6%

Anos
escolaridade
Educação

Saúde

Padrão
vida

de

ODM 1 é erradicar a pobreza extrema e a fome; ODM 2 é alcançar a educação primária universal;
ODM 4 é reduzir a mortalidade; infantil;

ODM 7 é garantir a sustentabilidade ambiental;

*adultos são consideradas desnutridas quando seu IMC é inferior a 18,5.

Fonte: elaborado pelas autoras com base em Alkire & Santos, 2010.

De acordo com essa medida, “(...) para serem consideradas pobres, as famílias têm
de sofrer privações em, pelo menos, seis indicadores do padrão de vida ou em três
indicadores do padrão de vida e um indicador referente à saúde ou à educação” (RDH,
2010). O IPM, como já dito anteriormente, capta a pobreza além do contexto monetário e
está mais voltada para os países em desenvolvimento. Segundo o RDH (2010), quanto
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menor é o IDH maior é a probabilidade de existência da pobreza multidimensional e, além
disto, em países em desenvolvimento a pobreza multidimensional ultrapassa a pobreza
monetária; em países desenvolvidos alguns recursos básicos, como água, luz, combustíveis
de cozinha, moradia, têm preços mais baixos ou até são fornecidos gratuitamente.
O Índice de Pobreza Multidimensional, segundo o RDH (2010), apresenta algumas
dificuldades em relação à coleta de dados, que muitas vezes não são atualizados e limita a
comparação do IPM entre países. Além disto, outra desvantagem é que o IPM não tem
dimensões que demonstrem a existência de desigualdades entre os indivíduos pobres.
A partir da visualização dos índices que procuram medir a pobreza na sua forma
multidimensional, observa-se que ainda não há um consenso de qual índice é o mais
qualificado, devido à nebulosidade encontrada nos significados do termo “pobreza”.
Não existe uma única definição, porém sabe-se que a pobreza vista como
insuficiência de renda é muito limitada e deixa de considerar variáveis que medem o bemestar social do indivíduo. Porém, ainda tem-se a dúvida de quais variáveis englobam um
definição de bem-estar; cada ser humano é único; o que pode ser uma vida plena para um
indivíduo, pode não ser para outro. Como afirmam Silva e Barros (2006) “ainda estamos
longe de saber normativamente quais são as dimensões mais relevantes da pobreza e
também distantes de ter definido os melhores indicadores para representar cada dimensão”.
Um dos métodos que se destacam por conseguir quantificar a imprecisão do
fenômeno da pobreza multidimensional é o método fuzzy, que será apresentado com mais
detalhes na seção seguinte.
3 METODOLOGIA FUZZY E O FENÔMENO DA POBREZA

Devido a certas incertezas existentes em algumas variáveis, utilizam-se
alguns métodos que auxiliam nesta imprecisão, como é o caso do método fuzzy, também
conhecido como a teoria dos conjuntos e a lógica difusa ou nebulosa, que foi proposta nos
anos 60 pelo professor Lofti Asker Zadeh. Por ser um método que não adota a dicotomia
“sim” ou ”não”, o método fuzzy se torna de grande importância para se analisar temas que
são difíceis de mensurar. Segundo Jané (2004), o método é constituído por processos que
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resultam na forma matemática de variáveis que são caracterizadas pela imprecisão e
ambiguidade, o que permite no final um resultado mais eficiente e confiável.
Diferentemente da matemática convencional, também chamada de boolena, a qual
se delimita apenas na dicotomia do verdadeiro ou falso, a lógica fuzzy proporciona para
seus usuários a possibilidade de resolver problemas com alto grau de incerteza sem que
informações importantes fossem perdidas. Dentro da lógica fuzzy, para poder captar a
incerteza das variáveis e representá-las no modelo matemático, utilizam-se variáveis
denominadas linguísticas, que são variáveis que traduzem a incerteza, são adjetivos como,
por exemplo, “grande”, “pequeno”, “alto”, “baixo”.
As variáveis linguísticas dependem do grau de pertinência ou grau de participação,
no qual “a função de pertinência é na verdade um mapeamento de cada possível valor
numérico da correspondente variável linguística” (JANÉ, 2010). Para exemplificar o
emprego da lógica fuzzy, pode-se considerar três pessoas com alturas diferentes, a pessoa A
tem 1,50 de altura, a pessoa B tem 1,79 de altura e a pessoa C tem 1,80 de altura. Se for
considerado que uma pessoa é alta se tiver altura igual ou superior que 1,80 e é
caracterizada baixa se tiver altura inferior a 1,80. A pessoa B seria considerada como uma
pessoa de estatura baixa? Sendo que a pessoa B e C possuem uma diferença de apenas 1 cm
de altura e são classificadas diferentemente em relação a sua estatura.
Vale destacar que o método fuzzy considera o grau de participação da pessoa B não
apenas em um conjunto, mas em dois conjuntos ao mesmo tempo, e cada conjunto tem um
grau diferente de participação, mostra o quanto a altura da pessoa B pertence ao conjunto
de pessoas com estatura baixa e estatura alta (BARROS; BASSANEZI, 2006).
Assim, a pessoa B, por exemplo, poderia pertencer 0,98 ao conjunto de pessoas altas
e 0,02 ao conjunto de pessoas baixas, logo, ela é mais alta do que baixa, porém não é
totalmente alta, nem pode ser considerada totalmente baixa. Isso é possível porque o
método fuzzy possibilita trabalhar com os meios, como o “talvez” e não somente com os
extremos, como o “sim”-“não” (BARROS; BASSANEZI, 2006).
Por ter a capacidade de captar a incerteza de algumas variáveis, a lógica fuzzy se
torna de grande importância para medir a pobreza, no qual o método é compreendido pelos
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valores extremos, constituintes da lógica boolena, 1 representa o máximo (tudo) e zero o
mínimo (nada). Desta forma, pode-se medir o quão uma pessoa é pobre ou o quão deixa de
ser através de funções de pertinência. Quanto mais próximo de 1, maior é o grau de
pobreza.
Segundo Pacheco; Del-Vecchio; Kerstenetzky (2010), “com este método é possível
comparar e classificar (ordenar) os elementos de um mesmo conjunto, atribuindo graus de
pobreza a estes elementos, ao invés de apenas classificar os elementos como pobres ou
não”.
Outro ponto importante do uso da técnica fuzzy é que esta possibilita o cálculo das
varáveis binárias, além das variáveis contínuas e das variáveis múltiplas. No caso das
“variáveis binárias, cuja função de pertinência é um caso especial onde só pode-se ter
valores µ (x) ={0;1}, sendo assim o caso clássico” (MARIA; MAIA; BALLINI, 2012), o
que se leva em conta é a posse ou não de um bem, e não a quantidade que se possuí.e tem.
As variáveis múltiplas prezam pela quantidade de determinado bem que se tem.
Segundo Maria, Maia e Ballini (2012, p. 5):
No caso de variável múltipla, se estipula um “piso” para se fugir da pobreza extrema
(valor 0) naquele item, e um “teto” para se estar acima da pobreza (valor 1). Para os
valores intermediários, é feita uma ponderação, para mensurar quão distante do
mínimo/máximo aquela família se coloca.

Já as variáveis qualitativas focam na qualidade em que se encontram os bens. “No
caso de variável qualitativa, se definem pontuações para cada grau possível de resposta, e
se define um mínimo e máximo de pontos para se estar no nível de pobreza” (MARIA;
MAIA; BALLINI, 2012).
Por último, as variáveis contínuas, na qual variações infinitesimais podem resultar
em diferenças consistentes de resultados. Neste caso, existe “a necessidade de se definir um
valor mínimo para fugir da pobreza extrema e um mínimo para ser considerado não-pobre”
(MARIA; MAIA; BALLINI, 2012).
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O método fuzzy apresenta-se como uma alternativa, pois pode calcular um conjunto
de variáveis que são mais importantes para a análise da pobreza de forma não dicotômica,
mas de uma forma que demonstre a pertinência da pobreza sofrida.
Conforme Jané (2010), a estrutura lógica do sistema fuzzy é constituída de três
operações. A primeira é a fuzzificação, que diz respeito a dados de entrada iniciais na qual,
são transformados em respectivas variáveis linguísticas. Neste passo inicial “todas as
informações relativas à imprecisão ou incerteza associada a estas variáveis devem ser
consideradas” (JANÉ, 2010).
Após feita a transformação de valores para variáveis linguísticas, a segunda fase
(inferência fuzzy) tem por finalidade “relacionar as possíveis variáveis entre si, através de
regras pré-estabelecidas, cumprindo assim com os objetivos do algoritmo” (JANÉ, 2010).
Dentro desta segunda fase, pode-se subdividir em dois tópicos no qual controlam “as
relações entre variáveis linguísticas através de seus respectivos operadores lógicos” (JANÉ,
2010). Esses tópicos seriam agregação e composição, “o primeiro diz respeito à chamada
parcela “Se” das regras que irão reger o processo de inferência, e o segundo, refere-se à
parcela “Então” do conjunto de regras assim chamadas, “Se-Então” (JANÉ, 2010).
A terceira e última operação é a defuzzificação, na qual se obtém como resultado
um valor numérico que é a tradução do valor linguístico que acontece no processo de
inferência fuzzy, isto é, a transformação de um valor fuzzy em um valor numérico/real.
(JANÉ, 2010)
O método fuzzy possui diversas aplicabilidades, como por exemplo, o controle
automático de máquinas e equipamentos e entre outros. Este trabalho foca na análise sobre
a pobreza multidimensional e em como caracterizá-la por meio do método fuzzy. Ou seja,
busca-se identificar se uma determinada pessoa ou família pertence à condição de pobreza e
em qual grau de pertinência e não apenas assumir que é ou não é pobre.
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4 UM EXEMPLO DE USO DA METODOLOGIA FUZZY AO ESTUDO DA
POBREZA MULTIDIMENSIONAL

A pobreza multidimensional pode ser estudada via pesquisa de campo em uma
determinada localidade de interesse do pesquisador. Para sua realização, torna-se necessária
a estruturação de um instrumento de pesquisa que permite o trabalho com a teoria dos
conjuntos e lógica fuzzy. Formulários e questionários constituem uma ferramenta analítica
apropriada para este estudo.
Um exemplo de pergunta que pode ser usada em um questionário para se avaliar
quesitos referentes à pobreza é: como a pessoa avalia as suas condições de saúde? Como
resposta é possível traçar uma linha em que o ponto de partida é encontrar-se em uma
condição ruim de saúde e o ponto de chegada indica uma condição ótima. Nesta linha, o
respondente tem a liberdade de assinalar ou indicar em que ponto se encontra, assim a
interferência na resposta é a menor possível e possibilita a transformação em método
matemático através da técnica fuzzy.
No questionário ou formulário, para se construir um indicador fuzzy de pobreza, as
variáveis múltiplas e qualitativas devem ser transformadas em variáveis discretas a fim de
evitar-se uma análise tendenciosa, além de ser composto por dimensões significativas para
se avaliar as condições de pobreza, como saúde, alimentação, habitação/serviços básicos,
segurança, educação, trabalho/renda e preconceito. Quanto as variáveis linguísticas, elas
devem ser escolhidas de maneira a facilitar a seleção das respostas na pesquisa de campo.
As dimensões utilizadas para serem transformadas em método matemático devem
ser agrupadas em conjuntos e as respostas devem se relacionar a estes por meio de graus de
pertinência. Assim, com a teoria dos conjuntos fuzzy, o pesquisador consegue superar a
dicotomia existente entre um indivíduo ser 100% privado ou 100% não privada, ou seja, o
método fuzzy permite superar a análise clássica, onde esta somente consegue dizer se um
indivíduo é privado ou não, ao contrário do método fuzzy que consegue dizer o grau de
privação que o indivíduo possui.
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Um exemplo é perguntar ao entrevistado a seguinte questão: “Você estudou quantos
anos?”, desta forma, o IBGE estipula um nível mínimo de estudo que uma pessoa deve
possuir para não ser considerada privada, que é acima de 8 anos de estudos, ou seja,
pessoas que estudaram além da 6º série não são consideradas privadas. Porém, se faz o
seguinte questionamento: Se um indivíduo estudar até a 6º série ele já pode ser considerado
um ser que saiu da situação de privação? Será que um ano de estudo a mais faz uma pessoa
se tornar 100% não privada, onde já se possui informação, de que uma pessoa é privada se
estudar até a 5º série? São estas as questões que o método fuzzy procura solucionar, esta
metodologia permite o pesquisador criar conjuntos de pertencimento ao invés de se
construir uma linha da pobreza.
Para uma melhor visualização dos graus de pertinência de uma variável, apresentase a variável escolaridade, no qual no método fuzzy tem-se que um indivíduo que estudou
de 0 a 7 anos é considerado privado e pertence ao conjunto dos indivíduos de baixa
escolaridade, mas as pessoas que estudarem de 8 a 14 anos são consideradas pouco
privadas e pertencem ao grupo dos indivíduos de média escolaridade, e as pessoas que
estudaram mais de 15 anos são desprovidas de privação e pertencem ao conjunto dos
indivíduos com alta escolaridade.
Desse modo, um indivíduo possui 100% de pertencimento ao conjunto de
indivíduos de baixa escolaridade se ele possuir até 7 anos de estudo. Porém, um indivíduo
que estudar 7 anos e meio, vai ter um grau de pertencimento ao conjunto de indivíduos de
baixa escolaridade de 50% e, um grau de pertencimento também de 50% ao conjunto de
indivíduos de média escolaridade. Ou seja, o indivíduo que estudar 7,5 anos não vai ser
totalmente privado e nem totalmente pouco privado.
Logo, o método fuzzy é um instrumento eficaz para a análise do nível de pobreza de
um indivíduo, uma vez que a pobreza multidimensional não é um fenômeno exato. Assim,
a presente metodologia consegue sair da dicotomia clássica “0 e 1” e criar graus de
pertencimento, ou seja, um indivíduo pertence mais ao grupo das pessoas que não possui
privação do que aquelas que são totalmente privadas. Por exemplo, se os indivíduos de uma
localidade específica possuíssem em média um grau de privação de 0,64, e que o intervalo
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de privação variasse de 0 a 1, o que se infere a partir disto é que estes indivíduos poderiam
possuir um grau de participação no grupo dos indivíduos pouco privados de 0,3 e ao
mesmo tempo possuem um grau de participação de 0,7 no grupo dos indivíduos sem
privação.
E é desta forma que o método fuzzy é eficaz para medir a pobreza multidimensional,
uma vez que o método fuzzy permite o pesquisador criar grupos de pertencimento, onde um
indivíduo possuíra graus de privação, ao contrário da análise clássica que somente denota
se um indivíduo é privado ou não.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pobreza de fato possui um caráter nebuloso, pois não se tem a certeza absoluta de
que uma pessoa é cem por cento pobre ou cem por cento não pobre. A pobreza também tem
natureza multidimensional, isto é, não depende apenas da renda monetária, mas também de
acessos básicos. Dessa forma, torna-se um fenômeno impreciso e faz com que surjam
algumas situações ambíguas que fazem com que o pesquisador não tenha total certeza do
pertencimento do indivíduo à situação de pobreza.
Devido a este caráter impreciso da pobreza é que se utiliza a técnica fuzzy como
uma facilitadora para a quantificação de situações incertas, porque permite obter distintos
graus de pobreza, abandonando a dicotomia “sim” e/ou “não”, no qual o método se torna
diferencial, pois adota um meio termo, como o “talvez”.
Verificou-se também que ao fugir dessa dicotomia do “verdadeiro ou falso”, a
técnica fuzzy possibilita resolver questões com alto grau de incerteza sem perder
informações importantes. Este método se tornou de grande utilidade para analisar questões
não mensuráveis, no qual permite também a possibilidade de alcançar resultados mais
eficientes e confiáveis.
Portanto, os conjuntos e a lógica fuzzy constituem uma ferramenta analítica apropriada para
o estudo da pobreza multidimensional e propicia a possibilidade de levantamento de dados
por meio de formulários de pesquisa que podem ser usados para a construção dos graus de
pobreza de cada indivíduo.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

6 REFERÊNCIAS

ALKIRE, S.; SANTOS, M. Acute Multidimensional Poverty: A New Index for
Developing Countries. Oxford: OPHI Working Paper, n. 38, 2010.
ANAND, S.; SEN, A. Concepts of human development and poverty: a multidimensional
perspective. New York: Poverty and Human Development, 1997.
BARROS, L. C. de; BASSANEZI, R. C. Coleção IMECC – Textos didáticos; v. 5: Tópicos
de Lógica Fuzzy E Biomatemática. Campinas, São Paulo, 2006
BARROS, R.; CARVALHO, M.; FRANCO, S. O Índice de Desenvolvimento Familiar
(IDF). Brasília: Ipea, 2003. (Texto para discussão n. 986).
CODES, A. L. M. A Trajetória do Pensamento Científico Sobre Pobreza: Em direção a
uma visão complexa. Brasília: IPEA, 2008. (Textos para discussão nº 1332)
JANÉ, D. de A. Uma Introdução ao Estudo da Lógica Fuzzy. In: Hórus - Revista de
Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas. 2004, n. 2, p. 1-16.
MARIA, P. F; MAIA, A.G; BALLINI, R. Indicador Fuzzy de Pobreza Multidimensional:
O que diferencia as áreas urbanas e rurais no Brasil?. In: CONGRESSO DA SOBER, 50.
2012, Vitória. Anais... Vitória: Sociedade Brasileira de Economia, Administração e
Sociologia Rural, 2012. p. 1-17.
MARIN, S. R; OTTONELLI, J. Medida multidimensional de pobreza: um exercício em
Palmeira das Missões – RS. REDES:Revista do Desenvolvimento Regional, Santa Cruz do
Sul, v.13, n.3, p.241 – 265. Set./Dez. 2008.
OTTONELLI, J. et al. A importância das Medidas multidimensionais de Pobreza para a
Administração Pública: um Exercício em Palmeira das Missões (RS) . Revista
Administração Pública, Rio de janeiro, vol.45, n.3, p. 837-859. 2011. ISSN 0034-7612.
PACHECO, K; DEL-VECCHIO, R; KERSTENETZKY, C. Pobreza Fuzzy
multidimensional: Uma análise das condições de vida na Zona Oeste do Rio de Janeiro:
1991 a 2000. XLIISBPO, Bento Gonçalves-RS, set. 2010. (Texto para Discussão nº 30).
PNUD. Um pacto entre nações para eliminar a pobreza humana. Relatório de
Desenvolvimento Humano, 2003. Disponível em:
<http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-HumanoGlobais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais#2003>. Acesso: 24 de fevereiro de
2015.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

PNUD. Racismo, pobreza e violência. Relatório de Desenvolvimento Humano Brasil,
2005. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-DesenvolvimentoHumano-Brasil.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHBrasil>. Acesso: 24 de fevereiro de
2015.
PNUD. A Verdadeira Riqueza das Nações: Vias para o Desenvolvimento Humano.
Relatório de Desenvolvimento Humano, 2010. Disponível em:
<http://www.pnud.org.br/HDR/Relatorios-Desenvolvimento-HumanoGlobais.aspx?indiceAccordion=2&li=li_RDHGlobais#2010>. Acesso: 23 de fevereiro de
2015.
ROLIM, C.et al. Construção de Indicadores de Pobreza: Aplicação do Índice de Pobreza
Humana Municipal no Estado de Sergipe. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v.
37, nº 4, out-dez. 2006
SILVA, M.; BARROS, R. Pobreza Multidimensional no Brasil. In: Encontro
Nacional da ANPEC, 2006. Disponível: http://www.anpec.org.br/encontro_2006.htm.
Acesso: 26 de fevereiro de 2015.
ZUFFO, A. C. Análise Multicriterial ao Planejamento de Recursos Hídricos: Uma
Metodologia Fuzzy para o Enfoque Ambiental. 2010, 53f. Tese de Livre-Docência–
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2010.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

As transformações na estrutura produtiva chinesa e seus impactos na
evolução dos preços relativos das exportações de produtos locais
industriais
Caroline Miranda Brandão (Mestranda)
Universidade Federal de São Carlos – campus Sorocaba
Orientador: Antonio Carlos Diegues (Doutor)

RESUMO: O objetivo deste trabalho é compreender se existe o fim da China barata, ou
seja, se há um aumento dos preços de bens exportados pela indústria chinesa. Para verificar
isso, será utilizada como variável síntese a evolução dos preços das exportações chinesas,
comparada com a evolução dos preços das exportações americanas, a partir da década de 90
até os anos 2000. Durante o mesmo período de análise de da evolução dos preços, será
preciso olhar o processo que ampara tal mudança, portanto, será feita uma análise de
mudança estrutural na indústria chinesa, e seu possível impacto sobre a estrutura de custos
chinesa. Aliado a isso, também será realizado uma simulação de cenários de aumento de
preços dos salários e também choques cambiais, a fim de verificar quais são as possíveis
trajetórias de preços da economia chinesa.

1. Introdução e revisão bibliográfica
Este estudo se ampara na questão trazida pela revista The economist (The end of
cheap China, 2014) “Seria o fim da China barata?” Segundo a revista, o aumento dos
salários chineses alterou as decisões de investimentos empresariais, deslocando-os para
outros países, em especial na Ásia. A revista suscita a importância do estudo sobre as
transformações da economia chinesa, podendo esta estabelecer novos padrões de
investimento ao redor do mundo. Dessa forma, este estudo se propõe a estudar as mudanças
da economia chinesa que têm impacto direto nos preços relativos das exportações
industriais chinesas. Esta análise está pautada nos seguintes eixos, a partir da década de 80
até os anos 2000: (i) evolução dos preços das exportações chinesas, como variável chave
para analisar o movimento de preços; (ii) mudança da estrutura produtiva chinesa, de bens
exportados mais intensivos em trabalho para bens com maior valor agregado e maior
complexidade tecnológica; (iii) mudança na estrutura de custos chinesa.
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A China é uma das economias mais importantes do mundo, com taxas de
crescimento altas há mais de duas décadas. O país apresentou crescimento do PIB de
10,14% a.a., entre 1980 e 2000 e de 10,84% a.a., entre 2000 e 2010. Já os EUA, a maior
economia do mundo, apresentaram crescimento de 3,36% a.a. e 1,84% a.a., para os mesmos
períodos, respectivamente (UNCTAD, 2014).
Esse crescimento encontra-se ancorado nas altas taxas de investimento, como
mostra o gráfico 1. Percebe-se que há um aumento da importância da formação bruta de
capital fixo, durante os anos 80, decaindo nos anos 90, devido às crises vividas, na Ásia.
Porém, a partir dos anos 2000, o investimento foi a principal variável de contribuição para
o crescimento do PIB chinês. Muitos desses investimentos estão atrelados ao grande afluxo
de IDE (Investimento Direto Estrangeiro) ocorrido, a partir dos anos 80. Pois, a partir desse
período, a China se tornou um dos principais receptores de investimento direto estrangeiro,
sendo que, a China representava 0,11% de todos os fluxos mundiais de IDE, em 1980,
passando a 9,1%, em 2012 (UNCTAD, 2014).

Dessa forma, percebe-se que o grande

afluxo de IDE teve impacto no aumento do investimento chinês.

Gráfico 1 – Proporção do incremento de cada componente para o crescimento do PIB

Dados: China Statistical Yearbook (2013). Elaboração própria
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Como discutido por Sarti e Hiratuka (2010), a China direcionou e deslocou diversos
investimentos, não só da Ásia, como do resto do mundo, sendo peça fundamental na
configuração da divisão internacional do trabalho e na escolha de investimentos
internacionais. Esse grande fluxo de investimentos está baseado, majoritariamente, em
condições de gozar de benefícios ligados a custos menores por parte das empresas, que se
traduziam em produtos de preços menores (MILARÉ, 2011). Sendo assim, entender se
existe o fim da China barata é necessário para compreender novas configurações de fluxos
globais de investimentos.
Porém, verificar a evolução dos preços internacionais das exportações não é
suficiente para observar uma tendência de preços. É crucial que seja feita uma análise sob
uma perspectiva estrutural, ou seja, é preciso olhar as mudanças na estrutura chinesa e qual
é o impacto das mesmas sobre a estrutura de custos, que consequentemente leva a
alterações nos preços das exportações.
As principais mudanças na estrutura produtiva chinesa decorreram de políticas
públicas, a partir da década de 80, que resultaram no grande crescimento chinês. Durante o
governo de Deng Xiaoping, de 1978 até 1992, o governo chinês liderou uma mudança de
política econômica. Devido a um contexto geopolítico favorável 43, o Estado chinês buscou
a atração de IDE (Investimento Direto Estrangeiro), durante todo o período.
Para fomentar a vinda dessas empresas estrangeiras, o governo criou as chamadas
ZEEs (Zonas Econômicas Especiais), que buscavam atrair empresas dispostas a produzir,
em território chinês. Em contrapartida, as empresas poderiam gozar de benefícios fiscais,
cambiais e baixos custos para produzir (MILARÉ, 2011). A tentativa de incentivar a vinda
de investimento estrangeiro era a estratégia chamada de catching up tecnológico, na qual, a
China buscou: (i) modernizar o parque industrial chinês; (ii) aumentar participação no
comércio internacional; (iii) obter acesso a tecnologias mais avançadas (ACIOLY, 2005).
Os incentivos dados à produção, nas ZEES, eram diversos, como câmbio
artificialmente depreciado, financiamento estatal abundante para novos empreendimentos a
43

Durante este período, houve uma reaproximação diplomática dos EUA com a China, no inicio dos anos 70,
com as exportações americanas de grãos ao longo da década, além disso, houve grande acesso a crédito
internacional e tratamento de nação mais favorecida dos EUA, com a abertura do mercado americano às
exportações chinesas (Medeiros, 1999).
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taxas de juros reduzidas. Além disso, contava-se com mão-de-obra barata e relativamente
qualificada, portanto, estes fatores se configuravam como atrativos importantes para
produzir a custos menores, em um cenário de competição internacional acirrada44
(MILARÉ, 2011).
Dessa forma, para atrair as empresas multinacionais, a China se inseriu,
primeiramente, em elos menos nobres da cadeia produtiva global, nos quais, apresentava
uma clara vantagem comparativa, a de baixos custos ligados à mão-de-obra, atraindo, em
um primeiro momento, empresas com produção intensiva em trabalho. Assim, durante o
período inicial da reforma, durante a década de 80, os investimentos concentraram-se nas
atividades de prospecção geológica, na indústria manufatureira intensiva em trabalho
(indústria tradicional, especialmente têxtil e confecções de roupas) e no setor de serviços
(atividades imobiliárias).
A partir de 1986, houve o início da segunda fase da abertura ao IDE, o governo
chinês tomou uma série de medidas para mudar a estrutura setorial dos investimentos
diretos recebidos, dirigindo-os para a indústria de transformação e para os setores de mais
alta tecnologia. Desse modo, o IDE ao setor primário caiu de 40,9% em 1988 para 3,1% em
1993, e o setor manufatureiro passou a ser o principal setor de destino dos investimentos
diretos externos (ACIOLY, 2005).
O movimento de investimentos trouxe robustez à indústria chinesa, sendo que em
1990, com um crescimento de 3,8% do PIB chinês, a agricultura e a indústria tinham a
mesma contribuição ao aumento do PIB, sendo de 1,6 p.p. pontos percentuais. Já em 2000,
enquanto o PIB cresceu 10,4%, a indústria colaborou com 5,9 p.p., e a agricultura
colaborou com 0,4 p.p. pontos percentuais (China Statistical Yearbook, 2013).
Além disso, Sarti e Hiratuka (2010), mostraram que durante os anos 80, a China
participava na produção mundial de bens de média e alta tecnologia45, com 1,6%, sendo

44

Como apontado por Sarti e Hiratuka (2010), a partir da década de 70, inicia-se uma fase de competição
acirrada entre as empresas, em um ambiente de produção global. As empresas passam a dispersar e
fragmentar sua produção em diversos países, a fim de gozar de menores custos, podendo auferir lucros
maiores. Logo, essas empresas buscam terceirizar etapas que agregam menos valor à produção, concentrando
o core business em seus países de origem.
45
Classificação de produtos da UNCTAD.
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que em 2000, este número passou a ser de 6,8%, enquanto todo o Leste Asiático participou
com 13,6% de toda a produção mundial. Aliado a isso, a China também mostrou
manutenção na participação, no comércio mundial, de bens intensivos em trabalho e
recursos naturais, contando com 15,5% de todo o comércio mundial, enquanto, a
participação de bens de alta intensidade tecnológica aumentou, de 20,9%, em 1980, para
34,1%, em 2000.
Portanto, percebe-se que além do fortalecimento da indústria, como força motriz
para o crescimento do PIB, paulatinamente, direcionou-se estes investimentos para setores
mais dinâmicos. Portanto, a China migrou de setores nos quais tinha uma clássica vantagem
de custos mais baixos, ou seja, setores mais intensivos em trabalho, para atuar em setores
mais atrelados à alta tecnologia, com custos, tradicionalmente, maiores.
A segunda fase do IDE, caracterizada pelo seu foco na indústria com maior valor
agregado tinha as seguintes características: (i) incentivo à absorção e transferência de
tecnologia das multinacionais para empresas chinesas; (ii) intenso processo de privatização
de empresas estatais pequenas; (iii) estímulo ao IDE em regiões de alta tecnologia; (iv)
subsídios aos investimentos estrangeiros, no setor de alta tecnologia; (v) criação de
empresas, sejam elas públicas ou privadas, que tenham condição de concorrer no mercado
interno e externo (PINTO, 2011).
Dessa forma, verifica-se o Estado não somente como investidor, mas principalmente
coordenador de uma política industrial, a qual apresentou um claro viés para a produção de
bens tecnologicamente mais sofisticados, em detrimento dos setores mais tradicionais,
como o têxtil e calçados, que foram os setores que lideraram o IDE, durante sua primeira
fase (ACIOLY, 2005).
Este esforço de política se traduziu em uma maior participação da China no
comércio mundial, nos setores de alta tecnologia, em detrimento de setores intensivos em
trabalho e recursos naturais, como demonstrado por Pinto (2011). O autor mostra que de
1990-1994, os produtos intensivos em recursos naturais participavam com 57,7% do total
exportado da China para os EUA. Já no período de 2005-2009, os mesmos produtos
participaram com 31,3% da pauta exportadora. Para os produtos com maior tecnologia,
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houve uma participação ascendente, na pauta exportadora. Para os mesmos períodos, eles
participavam com 18,6% e passaram para 36,8%.
Cunha (2010) analisou dois indicadores de comércio internacional para avaliar as
mudanças setoriais ocorridas nas exportações da China, durante o período de 1994-1999 e
2001-2005. Ao utilizar o indicador de Vantagens Comparativas Reveladas46 e Contribuição
ao Saldo Comercial47, é possível perceber que ambos indicadores convergiram para: alta
relevância dos setores ligados a manufaturas leves e intensivos em trabalho, no primeiro
período, sendo que no segundo período, eles perderam espaço para setores mais intensivos
em tecnologia.
Além disso, realizou-se uma matriz de competitividade das exportações dos setores,
fazendo uma relação entre os setores que o país se tornou mais competitivo e os setores no
quais houve um crescimento da demanda externa. Assim, a matriz de competitividade se
distingue em quatro quadrantes: (i) “setores em retrocesso”, nos quais ocorre uma taxa de
crescimento abaixo da média mundial e diminuição da parcela de mercado do país nestes
setores; (ii) “setores em declínio”, com setores com taxa de crescimento abaixo da média
do mundo e um crescimento do market-share do país; (iii) “setores em situação ótima”,
cujos setores apresentam taxa de investimento maior que a média mundial e aumento da
participação das exportações do país; (iv) “oportunidades perdidas”, com setores que são
mais dinâmicos internacionalmente, mas que o país perdeu market-share. A partir da

46

Onde

representam as exportacoes totais do setor “i” realizadas pelo pais “j”;

sao as

exportacoes mundiais totais do setor “i”;
sao as exportacoes totais realizadas pelo pais “j” e X representam
as exportacoes mundiais totais. Se o pais “j” possuir uma vantagem comparativa no setor “i” em relacao a
economia mundial, entao, o indicador de VCR sera maior que um (1 < VCR < ∞). Analogamente, se o
indicador de VCR for menor que um (0 ≤ VCR < 1), o pais nao apresentara vantagens comparativas
(CUNHA, 2010).
47
.
Onde
são as exportações totais do
setor “i” realizadas pelo pais “j”;
são as importações totais do setor “i” realizadas pelo pais “j”;
representam as exportações totais realizadas pelo pais “j”;
representam as importações totais realizadas
pelo pais “j” e
corresponde ao Produto Interno Bruto do pais “j”. Se o indicador de CS for positivo (CS
> 0), o pais apresentara vantagens comparativas em determinado grupo setorial, caso contrario, seu resultado
apresentara um valor negativo (CS < 0) e o pais não possuirá vantagens. Uma inserção externa virtuosa
pressupõe alem de o pais exportar em setores dinâmicos do mercado mundial, que suas exportações
contribuam positivamente para geração de saldo comercial.
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construção dessa matriz, foi possível identificar que a China aumentou a sua participação48
em setores de “situação ótima”, que são os setores de alta tecnologia, convergindo à
estrutura das exportações mundiais, confirmando mudanças estruturais na direção dos
setores de alta tecnologia (CUNHA, 2010).
O trabalho de Nonnenberg e Mesentier (2012) mostra que a China não somente
conseguiu mudar a sua posição no comércio internacional, na direção de setores de alta
tecnologia, mas também conseguiu aumentar o valor agregado de sua produção, não se
caracterizando como somente uma plataforma de forma de exportações. Isto se contrapõe à
tese de Branstetter e Lardy apud Pinto (2010) que afirmam que o nível de exportações
chinesas com maior conteúdo tecnológico seria fruto de seu comércio de processamento,
sendo que esse resultado decorre exclusivamente da grande importação de peças e
componentes de alto valor agregado, portanto não teria atividades produtivas sofisticadas e
seria apenas uma plataforma de exportação. Mas o estudo de Nonnenberg e
Mesentier(2012) demonstra que houve aumento da participação do valor agregado49 sobre
as exportações, o que mostra a capacidade de absorção do valor adicionado, por parte das
empresas chinesas, nas atividades de alta tecnologia, ratificando a ideia de que houve
mudança estrutural no comércio e também na produção, na direção de bens de maior valor
tecnológico. Isto demonstra, como apontado por Medeiros (2010), que ocorreu esforço do
governo para que a indústria local desenvolvesse as capacidades tecnológicas que geraram
impactos positivos, no comércio e também na produção industrial.
Esta mudança na produção enseja uma mão-de-obra qualificada, o que implica
salários maiores do que os tradicionalmente conhecidos como o cerne da vantagem
competitiva chinesa, como apontado por Nonnenberg e Mesentier (2012). Esta mudança se
observa com os aumentos dos salários chineses ao longo dos anos, como apontado por Leão
(2010).

48

No período de 1994-98, o país possuía 43,9% de suas exportações em situações ótimas, passando para
51,9%, de 2001 a 2005.
49
Alguns dos setores utilizados pelo autor, como setores de alta tecnologia são “In office and data processing
machines”, que apresentaram um aumento do valor agregado/exportações de 25%, em 1992, para 85%, em
2009. Outro setor é “scientific and controlling instruments” que teve sua participação do valor agregado em
relação às exportações aumentado de 21% para 75%, para o mesmo período.
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Porém, como indicado por Pinto apud Nogueira (2011), apesar de os salários
apresentarem uma trajetória ascendente, semelhante à trajetória dos países que realizaram
catching up tecnológico, porém, ainda assim, os ganhos de produtividade são maiores que
os aumentos dos salários, o que ainda confere competitividade à indústria chinesa.
Nonnenberg (2008) ainda afirma não é possível observar aumentos substanciais, quando
comparados aos níveis de salários internacionais.
Gráfico 2 – Evolução e taxa de crescimento dos salários nominais em yuan (1990-2008)

Fonte: Leão (2010). Dados: Laborsta/OIT

Estes aumentos salariais não se devem somente ao aumento da importância de bens
de alta tecnologia na produção chinesa, mas fazem parte de uma estratégia nacional mais
ampla de investimentos estatais em infraestrutura e urbanização. Este movimento estimula
a demanda através da incorporação de um número maior de famílias urbanas com maior
nível de renda, aumento da concentração de renda e inserção de novos hábitos de consumo.
Dessa forma, ainda que o patamar dos salários seja modesto se comparado com os níveis
internacionais, é extremamente importante do ponto de vista da dinâmica do mercado
consumidor. Sendo assim, o consumo começa a se esboçar como um dos fatores
propulsores no aumento do PIB chinês (MEDEIROS, 2006).
Porém, há outros autores, como Li (2012) que apontam para o fim da mão de obra
barata chinesa. O autor argumenta que durante os anos de 1998 a 2010, o crescimento dos
salários reais foi de 13,8%, enquanto o aumento do PIB foi de 12,7%. Além disso, ao

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

calcular a produtividade bruta50, verifica-se um aumento maior dos salários do que a
produtividade, a partir de 1997. Dessa forma, a questão de produtividade versus salários,
não se dá por fechada, para se afirmar se existe ou não o fim da China barata.

2 Problema

A política industrial chinesa se focou em atrair as indústrias, nas quais apresentava
vantagens competitivas ligadas ao baixo custo de sua mão de obra, porém, o movimento
que se verifica, aparentemente, é de que se migrou a produção para a indústria intensiva em
tecnologia, e com tradicionais custos maiores de produção. Dessa forma, é possível dizer
que a China vive uma trajetória de fim da China barata, tal qual é conhecida, devido a suas
vantagens comparativas nas indústrias ligadas aos baixos custos de mão de obra?
Compreender qual é o cerne das vantagens comparativas do sucesso chinês, bem
como qual será a sua trajetória de investimentos e desenvolvimento econômico, vai ao
encontro de entender os possíveis desdobramentos para as outras economias, no mundo.
Nessa direção, mudanças na evolução de preços dos produtos industriais chineses alteram
as principais decisões de investimento globais e configuram uma nova divisão internacional
do trabalho.

3 Objetivos

O objetivo principal é verificar a mudança nos preços dos bens industriais
exportados. A fim de compreender essa evolução, buscar-se-á analisar a mudança da
estrutura produtiva chinesa, que acaba por ensejar a mudança nos preços de bens finais.
Desse modo, será analisar a mudança na produção chinesa de bens exportados mais
intensivos em trabalho para bens mais sofisticados, no período entre a década de 90 e anos
2000. Essa mudança do eixo de produção para bens com alto conteúdo tecnológico enseja
salários maiores, devido à maior qualificação de mão de obra. Ou seja, querer-se-á analisar
50

Calcula-se a produtividade deduzida do aumento da força de trabalho.
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se a vantagem competitiva chinesa ainda se ancora na indústria tradicionalmente conhecida
por baixos custos de mão-de-obra.
Além disso, há também os seguintes objetivos específicos:
(i) Analisar a evolução dos indicadores de produção industrial e comércio internacional
segundo tecnologia, buscando verificar se a China está migrando sua produção para bens
intensivos em tecnologia, cujos custos são maiores;
(ii) Análise da competitividade chinesa, ou seja, análise de indicadores de produtividade,
bem como, a análise da evolução da estrutura de custos chinesa;
(iii) Comparação entre os preços dos produtos industriais exportados chineses para os EUA,
e os preços dos produtos industriais americanos, sendo esta a variável síntese para verificar
se existe um aumento de preço das exportações chinesas, e com isso o fim da China barata;
(iv) Verificar através de um cenário de mudanças diferentes de salários e câmbio, se
poderia haver aumento suficiente dos preços, que culminaria no fim da China barata;

4 Metodologia

4.1 Mudança da estrutura produtiva

A análise de indicadores de estrutura produtiva possibilitará verificar se existe
mudança na produção de no comércio chinês de bens industrializados, ao longo dos anos 80
até os anos 2000. Para tanto, será necessário fazer uma comparação da estrutura produtiva
chinesa e americana51, desde os anos 80 até 2010, a partir de um agrupamento da produção
industrial chinesa e americana, segundo a tecnologia52 dos bens. A ideia central é de que
51

Não há dados disponíveis para alguns dados como valor agregado, para todos os países. Dessa forma, o
cálculo de participação acabaria ficando viesado. Dessa forma, adotou-se os Estados Unidos, devido à
disponibilidade de dados e também devido à sua representatividade econômica.
52
Essa classificação se ancora na classificação dada por Pavitt (1984). Essa classificação distribui os setores
conforme: (i) Intensivos em P&D – fabricação de medicamentos; Fabricação de Instr. Medição e Máq. para
Cult. E de Escritório; (ii) Baseados em recursos naturais – Mineração e lavagem de carvão; Extração de
petróleo e gás natural; Mineração de processamento de minérios ferrosos, não ferrosos e não metálicos;
Mineração de outros tipos de minérios; Processamento de alimentos advindos de produtos agrícolas;
Fabricação de alimentos, bebida, tabaco; Processamento de petróleo, coque e combustível nuclear; Fabricação
de produtos em mineral não metálico; (iii) Intensivos me trabalho – Fabricação de têxteis, calçados,
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seja possível dizer se a China está intensificando sua produção em bens mais de maior valor
agregado, afastando-se dos setores ligados a custos baixos de mão-de-obra, a partir da
comparação com a economia norte americana. A partir deste prisma de análise, os
indicadores para produção industrial e comércio internacional serão:
(i) Evolução da participação chinesa e americana no produto industrial mundial, por
tecnologia;
(ii) Evolução da participação no produto nacional chinês e americano, por tecnologia;
(iii) Evolução da participação no valor agregado da produção industrial, por tecnologia,
tanto nos Estados Unidos quanto na China;
(iv) Evolução da participação chinesa e americana no comércio internacional, por
tecnologia;
(v) Evolução da participação de bens de maior tecnologia nas exportações chinesas e
americanas;

4.2 Competitividade e estrutura de custos

A ideia primordial ao observar a estrutura de custos chinesa é compará-la à
americana, de modo que, caso se verifique uma evolução dos custos ao encontro da
estrutura americana, é possível dizer que o fim da China barata se encontra mais próximo.
Também é importante observar a evolução indicadores de competitividade, para servirem
de parâmetro para a evolução da estrutura de custos.
(i) Evolução da Produtividade – valor agregado/pessoal ocupado, por tecnologia;
(ii) Evolução da participação dos salários na estrutura de custos da indústria chinesa e
também desagregada segundo tecnologia;
vestuário e chapéus; Fabricação de produtos em couro, pele de animais, pena e relacionados; Processamento
de bambu, e fabricação de produtos em madeira e derivados; Fabricação de móveis; Fabricação de artigos
para atividades de educação, cultura e desporto; Fabricação de arte e outros manufaturados; Fabricação de
produtos de metal; (iv) Intensivos em escala – Fabricação de produtos de papel e celulose; Impressão,
reprodução de mídia de gravação; Fabricação de matérias primas químicas, produtos químicos e fibras
químicas/sintéticas; Fabricação de borracha e plásticos; Fundição e prensagem de materiais ferroso e não
ferrosos; Fabricação de equipamentos de transporte; (v) Diferenciados - Fabricação de máquinas de uso
geral; Fabricação de máquinas de propósito específico; Fabricação de máquinas e equipamentos elétricos;
Fabricação de equipamentos eletrônicos, de com e comp.
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(iii) Evolução dos salários/valor agregado, segundo tecnologia;
(iv) Evolução dos lucros/valor agregado, segundo tecnologia;

4.3 Análise de evolução de preços

Serão construídos dois indicadores que indicarão se a China está se aproximando
dos preços das exportações americanas. Caso o esteja, então, pode-se dizer que haverá,
paulatinamente, o fim da China barata. Será analisada a evolução dos preços das
exportações chinesas e americanas, por tipo de tecnologia.

4.4 Análise do impacto dos preços dos salários e câmbio nos preços finais

A metodologia de matriz insumo-produto será utilizada para analisar o impacto de
aumento de preços dos insumos, no caso, os salários, nos preços finais dos produtos. A
partir da análise da estrutura de custos da economia chinesa, serão feitos cenários de
crescimento dos salários a fim de verificar como eles impactariam nos preços finais dos
bens.
Apesar de a matriz insumo produto tratar das relações entre os setores, no que diz
respeito à produção física de bens, é possível adequa-lo aos preços. Como mostrado por
Blair e Miller (2009), a interdependência da produção de cada um dos setores é
representada pelo seguinte conjunto de equações:

(1)

: produção do setor j;
setor i;

: produção do setor i vendida para o setor j;

: demanda final do
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Dado

e

, podemos obter os chamados coeficientes técnicos da matriz insumo-

produto, que se caracterizam pela razão entre

e

. Este coeficiente determina quanto é

necessário que o setor j precisa comprar do setor i para que ele possa produzir

,

representado por (2). Ao substituirmos (2) em (1), teremos (3):

(2)

(3)

Na versão matricial temos que, a partir de (4) e (5), podemos ter a matriz de
coeficientes técnicos na sua forma matricial, dado o vetor Z:
(4)

(5)

(6)

Ainda é necessário que a demanda final pelos bens seja exógena, tem-se a matriz L,
conhecida como matriz de requerimentos ou invertida de Leontief (BLAIR E
MILLER,2009):
𝐼−𝐴𝑥 = 𝑓

(7)

Essa matriz diz respeito à produção entre os setores. Além dela, considera-se a os
pagamentos realizados pelo setor, ou seja, o valor adicionado para setor. Este valor
adicionado é a somatória das rendas: salários, lucros e taxas pagas ao governo, para cada
setor. Dessa forma, como demonstrado por Blair e Miller (2009), temos que o valor total da
produção de um setor ( ) corresponde às produções intermediárias (

) a outros setores

somado ao valor adicionado pelo mesmo ( ), forma de equação (8) e na forma matricial
(9):
(8)
Como

(9)
:
, que implica

(10)
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Esta equação mostra que os preços dos produtos são iguais aos seus custos de
produção. Como i representará preço igual a 1, é possível multiplicá-lo por um vetor de
preços, obtendo a seguinte equação (11):
(11),

logo,

(12)

A equação (12) mostra que mudanças nos preços dos insumos implicam mudanças
nos custos de cada setor. Cada produtor intermediário receberá o aumento de preços que
será, posteriormente repassado aos produtos finais. Dessa forma, o modelo se adéqua no
seu objetivo de explicar como um aumento dos salários reais impactaria nos preços dos
bens finais, podendo elucidar se é o fim da China barata. Por meio de cenários de mudanças
de salários, maiores que à média histórica, menores ou iguais, será possível observar o
impacto dos salários sobre os preços dos bens finais.
Como a china viveu um período de valorização de sua moeda, de 2003 a 2007,
voltando à desvalorização em 2008 até 201353 (UNCTAD, 2014). Com o modelo de preços
da matriz insumo-produto, pode-se adicionar as importações, para se compreender a
mudança no câmbio. A partir das contas nacionais temos que, a produção de um país (Z)
vem da produção doméstica (D) e também das importações (M), como mostrado na
equação abaixo (13). Além disso, a partir da equação (9), pode-se inferir, que o valor
agregado pode ser construído pela diferença entre o valor total da produção e o valor da
produção intermediária, como apresentado em (14):
(13)

(14)

Ao substituir a equação (13) na (14), tem –se que:
(15)

(17)

Sendo este M correspondente a um vetor de importação, ao aplicar o modelo de
preços, a partir da equação (11) e (12):
(18)

(19)

Assim, Miller e Blair (2009) mostram como é possível aplicar um choque cambial, a
partir do modelo de preços.
53

A série histórica da UNCTAD mostra, tendo o ano de 2000 como base, houve diminuição da taxa de câmbio
real efetiva, durante os anos de 2003 a 2006, enquanto houve aumento da mesma no período posterior.
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5 Material e métodos

Os dados utilizados em toda a metodologia serão das seguintes bases de dados:
UNCTAD, World Bank, INDSTAT254, IDSB55, China Statistical Yearbook, FMI,
Laborsta56, Bureau of Labor statistics57, e a base de dados de preços da CEPII58. A análise
de mudança da estrutura produtiva e estrutura de custos será feita a partir dos dados de
todas as bases de dados, enquanto a matriz insumo-produto a ser utilizada é a presente no
China Statistical Yearbook.

6 Forma de análise dos dados
A análise da evolução dos preços de exportações chinesas para os EUA será a
variável síntese do trabalho, podendo dizer se existe aumento dos preços chineses. Porém,
somente por meio da análise das mudanças na estrutura produtiva é que será possível
compreender o processo no qual se insere a mudança de preços.
Dessa forma, a partir da análise dos indicadores explícitos na metodologia, será
possível verificar se houve mudança na estrutura produtiva chinesa, na direção de bens
mais sofisticados, para o período da década de 80 até os anos 2000. O mesmo se dará para a
análise dos indicadores para estrutura de custos.
54

UNIDO Industrial Statistics Database at the 2-digit level of ISIC (Revision 3). Base de dados da
Organização das Nações Unidas (ONU), é o maior banco de dados de estatística industrial, abrangem 166
países (com período de referência: 1963-2010) e, ao contrário de outras bases de dados o INDSTAT2 fornece
dados por um único padrão de classificação, que o torna particularmente valioso para a análise estrutural de
longo prazo.
55

IDSB - UNIDO Industrial Demand-Supply Balance Database at the 4-digit level of ISIC (Revision 3). Base
de dados obtidos a partir de informações de saída reportados por NSOs juntamente com estimativas da
UNIDO para as informações de comércio internacional com base em ISIC, utilizando o banco de dados
Commodity Comércio das Nações Unidas (COMTRADE). Abrange 93 países (com período de referência:
1990-2010).
56
OIT é a organização internacional do trabalho, órgão vinculado à ONU. Apresenta um histórico de
estatísticas relacionadas a trabalho, de 1969 até 2008.
57
Esta organização é responsável pela divulgação dos preços de exportação e importação da economia norteamericana.
58
Essa é uma organização francesa que produz estudos sobre economia internacional. A base de dados
abrange preços de exportação e importação (valor/unidade) de mais de 5000 produtos, com mais de 200
países, de 2000 até 2013.
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Para compreender a sensibilidade dos preços chineses, será realizada uma simulação
de cenários, para salários e câmbio, a fim de entender o impacto dessas variáveis no preço
final dos produtos. Esta análise será realizada através da matriz insumo produto, como
descrito na metodologia.
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Rede de Comércio Internacional de Produtos Primários: A Inserção do
Brasil nos anos 2003 e 2012
Daniela Fernanda Yamane59
Danielle de Jesus Silva60
Graciele de Fátima Sousa61
Celio Hiratuka62
RESUMO: O presente artigo explora o comércio mundial de produtos primários usando a
análise de redes a partir do software Pajek, com o objetivo de verificar a posição do Brasil
nesta rede, nos anos de 2003 e de 2012. A análise busca aplicar uma metodologia que vem
ganhando importância crescente nos estudos de comércio exterior para analisar a inserção
brasileira no comércio mundial do setor de produtos primários. Por meio do
desenvolvimento de grafos e medidas de centralidade a partir de dados de exportações de
produtos primários, pode-se investigar a hipótese de que o Brasil está em uma posição de
destaque na rede internacional de comércio desse setor. Os resultados mostram que
ocorreram pequenas modificações, de tal modo que o Brasil passou a estar em uma posição
mais privilegiada nessa rede, tendo assim uma melhora na sua inserção na rede comercial
de produtos primários.
Palavras-chave: Redes de Comércio. Produtos Primários. Análise de Rede. Brasil.
ABSTRACT: This paper explores the global trade of primary products using network
analysis from the Pajek software, in order to verify the insertion of Brazil in the world
network trade of primary products in the years 2003 and 2012. The analysis in this paper
tries to aply one metodhology that is receiving growing attention in international trade
research. Through the development of graphs and centrality measures from data of exports
it is possible to investigate the hypothesis that Brazil is in a prominent position in the
international network of trade of primary products, presenting a small improvement of that
position from 2003 to 2012. The paper shows that there were minor modifications, so that
Brazil began to be in a better position in this network, thus having an improvement in its
participation in global trade of primary products.
Keywords: Trade Networks. Primary Products. Network analysis. Brazil.
JEL Classification: F10
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1 INTRODUÇÃO
O comércio mundial é caracterizado por uma rede complexa de trocas, envolvendo
relações entre dois ou mais agentes residentes em países diferentes. A maioria dos trabalhos
sobre comércio internacional analisam as relações entre os países de maneira isolada, não
estudando a dimensão estrutural dessas relações. Ou seja, os trabalhos tradicionais analisam
o país x e o y no comércio internacional de algum bem ou serviço, mas não analisam o
efeito que a relação com outros países tem sobre x e y e sobre os demais países em um
sistema complexo de trocas (BENEDICTIS, et al., 2013).
As metodologias mais sofisticadas que buscam incorporar a dimensão mais
estrutural das relações entre os países se voltam para técnicas de equilíbrio geral para
simular os efeitos do comércio sobre os países. Nessa metodologia é necessário especificar
todas as relações econômicas para prever mudanças nas variáveis de interesse como preço,
produto e bem-estar econômico, sendo também muito sensível às mudanças nos parâmetros
utilizados para as previsões63.
A utilização da análise de redes, por outro lado, permite incorporar essa dimensão
estrutrual das relações comerciais internacionais, sem recorrer a hipóteses simplificadoras e
ao mesmo tempo, aproveitando a riqueza de informações permitida pela crescente
disponibilidade de dados de comércio desagregadas por produtos e por países. Deste modo,
incluindo na análise as relações comerciais, tem-se uma visão estrutural desse comércio,
considerando a dependência de um país em relação aos demais e tendo relações comerciais
estruturadas em uma rede. Então, a análise de redes possibilita olhar a interdependência
estrututal e os efeitos das relações na estrutura da rede de trocas mundiais, algo proposto
pelo presente trabalho.
De acordo com World Trade Organization (WTO, 2014), o comércio mundial de
mercadorias obteve um crescimento moderado de 2,2% em 2013, mantendo um patamar
semelhante do ano anterior que foi de 2,3%. Os aumentos observados nos anos de 2012 e
2013 são inferiores a media de 5,3%, alcançada em 20 anos (1993-2013), e também foram
63
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abaixos da média de 6% para os 20 anos que antecederam a crise de 2008-2009. O volume
de comércio mundial de mercadorias permaneceu em uma trajetória caracterizada por um
crescimento lento no primeiro trimestre de 2014, com um aumento de 2,1% em comparação
ao mesmo período de 2013 (WTO, 2014).
Embora seja observado que o comércio mundial vem crescendo a taxas moderadas,
a rede de comércio mundial tornou-se, nas últimas décadas, mais interconectada. Assim, o
tema deste estudo versa sobre comércio internacional sob a ótica das redes e o objetivo
central é analisar a inserção do Brasil na rede de comércio mundial de produtos primários
(PP)64, para os anos de 2003 e 2012. Além deste objetivo principal, pode-se destacar
também a busca por mostrar os resultados da utilização de análise de redes para o comércio
internacional do Brasil, o que pode resultar em uma agenda de pesquisa futura bastante
promissora, uma vez que é uma metodologia ainda pouco utilizada no caso brasileiro e que
pode ser implementada para outros setores e para os produtos de forma mais desagregada.
Partiu-se da premissa que o Brasil está em uma posição de destaque nas redes
comerciais de PP, havendo uma manutenção dessa posição nos anos de 2003 para 2012,
com alteração positiva em sua trajetória de evolução. Entende-se que a manutenção dessa
posição, bem como sua evolução, pode ser justificada devido ao cenário internacional
favorável a tais produtos nos anos analisados.
O artigo está estruturado em 4 seções, além desta introdução. Na seção 2 realiza-se
uma breve apresentação dos principais elementos da literatura acerca do modelo de análise
de redes. A seção 3 apresenta a metodologia a ser adotada neste trabalho e em seguida,
apresentam-se os resultados da aplicação da metodologia de redes para analisar a inserção
do Brasil na rede comercial de PP. São apresentados grafos ilustrativos, medidas de
centralidade sobre o posicionamento do Brasil no comércio internacional de PP, além de
uma análise de modelagem de blocos, a fim de identificar se o Brasil se relaciona mais com
os países do MERCOSUL. A última seção envolve as considerações finais deste estudo.

64

Optou-se por analisar o setor de PP, pois este foi mais representativo para o Brasil em termos de saldo comercial e pauta comercial
exportadora em 2003 e 2012, comparado aos demais setores por intensidade tecnológica de Lall.
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2 ANÁLISE DE REDES: UMA BREVE APRESENTAÇÃO

O modelo de análise de redes ainda é pouco difundido no cenário de pesquisas do
Brasil, mas as propriedades estatísticas desse modelo já estão sendo bastante estudadas em
âmbito internacional, recebendo várias contribuições nos últimos anos (DUEÑAS;
FAGIOLO, 2011).
As redes representam uma teia de relações (sociais e/ou econômicas) entre os
agentes, desempenhando um papel central na análise e transmissão de informações
(JACKSON, 2010). Deste modo, o modelo de rede de comércio mundial, a ser tratado neste
trabalho e seguindo a definição de Dueñas e Fagiolo (2011), é o grafo/rede que representa
em cada ano a teia de relações comerciais bilaterais entre os países.
Segundo Dueñas e Fagiolo (2011: 2), a compreensão do porquê da utilização de
análise de redes do comércio mundial, perpassa pelo fato de que o comércio é um
importante canal de interação entre os países e que a análise padrão das estatísticas das
relações comerciais pode não conseguir capturar o impacto indireto que uma economia
exerce sobre o comércio de outra economia. Ou seja, mesmo que um país x não tenha uma
relação comercial direta com o país y, esse país y pode ser influenciado indiretamente por
algum fenômeno macroeconômico e/ou ação do país x, pois alguns dos seus parceiros
comerciais estão ligados com o país x. A análise de redes permite considerar os vínculos
indiretos das relações comerciais entre os países, e verificar a posição de cada país na rede
de comércio, sendo que esta posição tem implicações para o crescimento do país e permite
entender a evolução da integração econômica.
Reyes, Schiavo e Fagiolo (2007) utilizam a análise de rede para avaliar a estrutura
das relações comerciais internacionais e a posição na rede dos países asiáticos (Tailândia,
Filipinas, Malásia, Coréia, Indonésia e China) e latino-americanos (Venezuela, México,
Chile, Brasil e Argentina) no período de 1980 a 2005. A questão colocada é sobre a relação
entre o desenvolvimento econômico e os diferentes graus de integração econômica
internacional. Ressaltam que a avaliação de redes permite uma visão da integração dos
países no comércio diferente das medidas de abertura comercial padrão como, por exemplo,
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a de comércio total sobre PIB. A vantagem dos indicadores de rede relaciona-se a
capacidade de extrapolar as relações de primeiro grau e de capturar toda a estrutura de
relações da rede de comércio, aprofundando assim a análise da integração entre os países.
Os indicadores de rede utilizados no trabalho foram, para avaliar a conectividade de
primeiro grau, o node degree, node strenght e o node disparity e as medidas de
conectividade de grau mais elevado foram a de clustering e a de mais elevado ordem foi a
random-walk betweenness.
Reyes, Schiavo e Fagiolo (2007) apontam que os resultados, a partir de indicadores
tradicionais, mostram que a abertura comercial foi crescente nas duas regiões, entretanto, os
indicadores de rede apresentaram uma diferença representativa no grau de integração e na
dinâmica das duas regiões. Os países asiáticos apresentaram uma maior integração na rede
de comércio internacional e se moveram da periferia da rede de comércio para o núcleo;
ademais, esta região esteve envolvida em relações comerciais mais intensas que a América
Latina. Esta maior integração aumentou as exportações e trouxe benefícios para a
concorrência e o transbordamento de conhecimento. Por outro lado, a América Latina
permaneceu estagnada na rede. Dessa forma, a rede de comércio internacional exibiu uma
configuração de marginalização de alguns países, não permitindo que estes explorassem
todos os ganhos do comércio. Assim, o posicionamento do país na rede é fundamental,
contrapondo-se às análises que consideram apenas o grau de abertura econômica.
É importante destacar também que a abordagem ponderada de redes de comércio
internacional tem mostrado que os países integrantes, que possuem muitos parceiros
comerciais e/ou possuem relações comerciais de grande intensidade, são também aqueles
globalmente centrais e mais ricos. Em geral, o comércio realizado entre muitos parceiros,
levando em consideração, também, a intensidade das relações, pode formar alguns
aglomerados de comércio internacional (FAGIOLO; REYE; SCHIAVO, 2009).
Então, a rede de relacionamentos de importação-exportação entre os países fornece
recursos importantes na compreensção e explicação de questões de comércio internacional,
como a globalização econômica e a internacionalização, podendo ajudar no esclarecimento
de como as políticas econômicas afetam os mercados internacionais e de como os choques
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econômicos são transmitidos entre países (Ibidem).
Por fim, ressalta-se que embora no cenário internacional as propriedades estatísticas
desse modelo estejam sendo bastante estudadas, recebendo várias contribuições e
mostrando que esta abordagem metodológica traz elementos essenciais para entender a
posição de um país no comércio mundial, no cenário de pesquisas brasileiro, o modelo de
análise de redes ainda é pouco difundido. Na pesquisa bibliográfica realizada para este
artigo foi encontrado apenas o texto de Lautenschlager e Catermol (2014) que se concentra
em apresentar indicadores de centralidade de rede para os fluxos agregados de comércio em
nível mundial e regional entre 1960 e 2000.

COMÉRCIO MUNDIAL DE PRODUTOS PRIMÁRIOS

Aspectos Metodológicos: Base de Dados e Medidas de Centralidade
A metodologia utilizada neste trabalho foi desenvolvida de modo a permitir
apreender a inserção do Brasil na rede de comércio internacional de PP. Foram elaborados
grafos/redes e estimadas as medidas de centralidade65 (out-degree unweighted, out-degree
weighted, out-eigenvector, out-closeness unweighted e K-core). Os dados secundários são
referentes às exportações de PP66, disponibilizados no site oficial da Base pour l'Analyse du
Commerce International - Centre d'Etudes Prospectives d'Informations Internationales
(BACI-CEPII), para 218 países para 2003 e 220 países para 2012, classificados de acordo o
Sistema Harmonizado (HS) a seis dígitos. Os dados foram transformados para o sistema
SITC-Revisão 3 a três dígitos e reagrupados de acordo com a classificação de intensidade
tecnológica proposta por Lall (2000) (Quadro 1), os quais buscou-se analisar o setor de PP.

65

As redes e as medidas de centralidades foram elaboradas no software Pajek. Para mais conhecimento, ver: NOOY; MRVAR;
BATAGELJ (2005).
66
Ressalta-se que foi realizada uma poda inicial, em que o trabalho utilizou os dados referentes aos 90% do comércio total de PP, sendo
excluídos os fluxos menos significativos. Essa poda foi necessária, para uma melhor representação das redes.
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Quadro 1: Classificação por intensidade tecnológica de Lall
Setores

Manufaturas complexas Manufaturas simples

PRODUTOS MANUFATURADOS

NÃO MANUFATURADOS
Manufaturas Baseadas
em Recursos

PP
RB1
RB2

Descrição
Produtos Primários
Agro/produtos de base
florestal
Outros produtos à base de
recursos

LT1

"Fashion cluster"

LT2

Outras de baixa tecnologia

MT1

Produtos automotivos
Processos industriais de média
tecnologia
Engenharia industrial de
média tecnologia

Baixa Tecnologia

Média Tecnologia

MT2
MT3
HT1

Eletrônica e produtos elétricos

HT2

Outras de alta tecnologia

Alta Tecnologia

Outros

Outras operações

Notas explicativas
Frutas frescas, carne, arroz, cacau, chá, café, madeira, carvão,
petróleo bruto, gás
Preparados carnes / frutas, bebidas, produtos de madeira, óleos
vegetais
Concentrados de minérios, produtos de petróleo / borracha, cimento,
pedras preciosas, vidro
Tecidos, vestuário, chapelaria, calçado, couro fabricação de artigos
de viagem
Cerâmica, simples peças metálicas / estruturas, mobiliário, joias,
brinquedos, produtos de plástico
Veículos de passageiros e peças, veículos comerciais, motos e peças
Fibras sintéticas, produtos químicos e tintas, fertilizantes, plásticos,
prod. siderúrgicos, tubos
Motores, máquinas industriais, bombas, comutadores, navios,
relógios
Equipamentos de Informática/ Escritório / telecomunicações, TVs,
transistores, turbinas, equipamentos de geração de energia
Produtos farmacêuticos, indústria aeroespacial, instrumentos ópticos
/ medição, câmeras
Eletricidade, cinema, impressos, operações "especiais", ouro, arte,
moedas

Fonte: Adaptado de LALL (2000).

Em seguida foram elaboradas as redes de relações comerciais para o setor de PP,
estimadas as medidas de centralidade – out-degree unweighted, out-degree weighted, outeigenvector, out-closeness unweighted e K-core – de saída (exportação) para todos os
países pertencentes às redes (com foco no Brasil) e uma análise de blockmodeling, a fim de
identificar se as principais relações comerciais do Brasil são com os países pertencentes ao
grupo econômico do Brasil – MERCOSUL.
A técnica de blockmodeling foi realizada no pajek e, de acordo com Nooy, Mrvar e
Batagelj (2005), blockmodel é uma técnica capaz de detectar diferentes tipos de estruturas
considerando os padrões de ligação entre os vértices. Esta técnica fornece um método e
racionalidade para distinguir grupos de atores em uma rede, agrupando vértices em clusters
e indicando as relações representativas entre esses (dentro do mesmo e entre os diferentes
clusters). Permite também analisar se uma determinada rede teria a estrutura esperada de
acordo com uma hipótese. Com esta técnica é possível avaliar mudanças estruturais no
tempo e, sob este aspecto, o foco estará na estrutura da rede e no padrão de relação entre os
atores.
A técnica de centralidade considera a posição estrutural de cada vértice, já nos
blockmodels importam os padrões de ligação entre os vértices. A rede passa por uma
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reordenação em classes, a partir de uma otimização, que pode partir de uma partição prédeterminada utilizando (Optimize Partition) ou partir sem nenhuma partição prévia
(Random Start). Neste trabalho partiu-se de uma partição prévia de blocos econômicos.
Pode-se também selecionar o tipo de equivalência (estrutural ou regular), sendo que o
presente trabalho selecionou a equivalência regular. De acordo com Nooy, Mrvar e Batagelj
(2005), a equivalência regular permite agrupar atores que cumprem o mesmo papel em
locais diferentes. As ligações não precisam ser com os mesmos vértices, mas com vértices
semelhantes. Dessa forma, vértices com equivalência regular não têm que ser conectados a
um mesmo vértice, mas a vértices das mesmas classes. Já na equivalência estrutural os
vértices são classificados como pertencentes ao mesmo grupo se possuírem exatamente as
mesmas conexões com os outros vértices na rede.
O algoritmo otimiza as partições em clusters de forma a minimizar os erros,
procurando a composição de clusters que se adapta melhor à matriz ideal e, a partir do
blockmodel, gera-se uma nova partição. Dessa forma, o blockmodel expressa às
características gerais da rede, contemplando as relações entre os vértices e as informações
individuais dos atores.
Quanto às medidas de centralidade foram calculadas cinco medidas que serão
especificadas a seguir. As medidas de centralidade são medidas absolutas de centralidade,
de tal modo que essas não podem ser utilizadas para comparar centralidades de rede com
diferentes tamanhos. Então, é preciso que essas medidas sejam normalizadas67 a fim de
obter medidas de 0 a 1 (menor valor possível ao maior valor). Assim, as medidas
normalizadas são chamadas de medidas relativas de centralidade (BENEDICTIS, et al.,
2013).
A primeira medida de centralidade apresentada é a out-degree unweighted
(centralidade de grau de saída não ponderado) que envolve a quantidade de ligações que um
vértice possui, dada pela equação (BENEDICTIS, et al., 2013):
número total de países incluídos na análise,

, sendo N o

é o elemento (i,j) na matriz de adjacência

do comércio onde i é o indicador da linha correspondente aos países exportadores e j é a
67

Para normalizar os valores das medidas de centralidade divide-se o valor do indicador por (N-1), sendo N o número de vértices.
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coluna correspondente aos países importadores. Se
parceiros. Se

=1, então os dois países i e j são

=0, então i e j não são parceiros comerciais. No caso de out-degree

representa o número total de países para o qual o país i é exportador.
Normalizando por N-1 o indicador irá de 1 a 0, e quanto mais próximo de 1, maior a
conexão do país com o resto da rede (BENEDICTIS, et al., 2013). Deste modo, a análise da
medida de centralidade local, out-degree unweighted, mede quanto um país está conectado
com os demais países, ou seja, o número de arcos que saem de um país (BENEDICTIS, et
al., 2013). Quanto maior o número de vizinhos conectados, maior a influência e o controle
sobre os demais países da rede de comércio.
A segunda medida, utilizada no trabalho envolve a out-degree weighted
(dimensionada pela saída de arcos ponderados pelo volume de comércio de exportações),
ou seja, examina a centralidade considerando o volume de comércio, em vez de parceiros
comerciais, dada pela equação:

, sendo N o número total de países incluídos

na análise, i é o país exportador, j é o país importador e W é o volume de exportação ou
importação de uma ligação entre dois países (BENEDICTIS, et al., 2013). Trata-se,
portanto, de uma medida ponderada que considera o volume de saída de comércio
(BENEDICTIS, et al., 2013), sendo que esta medida é normalizada pelo número de
possíveis parceiros comerciais (N-1).
A terceira medida estimada neste trabalho foi o eigenvector que é uma medida de
centralidade global, sendo uma medida que enfatiza a importância dos vértices, não dos
países e sim dos seus vizinhos. Associa a centralidade de um país com as características de
seus vizinhos, como quão importante, central, influente ou bem agrupados são seus
vizinhos. Não é indiferente um país estar conectado a outros países centrais ou periféricos.
Assim, não é somente a própria centralidade do país que importa para essa medida, mas
também a centralidade dos seus vizinhos. Valores maiores indicam que o país está ligado a
muitos outros que por sua vez também estão ligados a muitos outros, ou seja, ligados a
países que são mais importantes e apresentam posição mais central. Assim o país estará em
uma sub-rede maior, mais densa e coesa (BENEDICTIS, et al., 2013). A centralidade de
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autovetor é a centralidade de um vértice i adicionando-se a centralidade dos outros vértices
que ele se conecta. Assim, nesta medida é possível capturar as influências diretas e
indiretas. Dessa forma, a centralidade do vértice i, será a combinação linear das
centralidades dos vértices que se conectam a i.
Neste trabalho foi estimado o out-eigenvector weighted (centralidade de autovetor
de saída ponderado)68, a fim de medir o papel central do país i (país exportador) como a
soma das centralidades dos autovetores dos seus vizinhos ponderado pelo volume de
comércio (BENEDICTIS, et al., 2013), a partir da solução de uma matriz binária:

O sistema de equações, incluindo a centralidade de autovetor de todos os países (N),
pode ser apresentada na seguinte forma matricial:
identidade,

, sendo, I a matriz

é o vetor N x 1 de centralidades dos autovetores dos países (i) e a matriz

de adjacência medida está ponderada pelo volume de exportação de uma ligação entre dois
países (W).
A quarta medida utilizada foi a out-closeness unweighted (centralidade de
proximidade não ponderada), esta é considerada uma medida de centralidade global e
apresenta a facilidade de um país da rede ser alcançado por outros países. É a medida de
quão próximo um país é dos outros. Esta medida considera a soma das distâncias
geodésicas do país i. Dessa forma, a centralidade de proximidade de um vértice é o número
de outros vértices dividido pela soma de todas as distâncias entre o vértice e todos os
outros. Em grafos conectados existe uma distância natural métrica entre todos os pares de
nós, definido pelo comprimento de seus caminhos mais curtos. O afastamento de um nó “s”
é definido como a soma de suas distâncias para todos os outros nós, e sua proximidade é
definida como o inverso do afastamento. Assim, quanto mais central é o nó, menor é a
distância do seu total para todos os outros nós. A centralidade de proximidade pode ser
descrita como uma medida de rapidez, pois pode determinar a velocidade de difusão de
informações de “s” a todos os outros nós da rede (NOOY; MRVAR; BATAGELJ, 2005).
Dessa forma, o caminho mais curto entre o país i e o país j é chamado de distância
68

Para a estimação desta medida, utilizou-se um software econométrico – STATA.
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geodésica entre i e j. Tomando o inverso da distância média geodésica como uma medida
de proximidade, a proximidade de centralidade fornece alta pontuação de centralidade para
nós que estão localizados mais próximos ao conjunto de nós alcançáveis (BENEDICTI et.
al., 2013). Os países menos conectados apresentarão uma menor medida de centralidade de
proximidade.
A medida de centralidade de proximidade é definida através da seguinte relação:
, sendo

o número de passos no caminho mais curto entre os países i e j. Se

o país i está diretamente ligado a todos os outros países a variável

seria igual a 1 para

cada conexão país a país. Sendo assim, o país mais próximo dos demais países da rede,
considerando a distância geodésica, será aquele de maior grau de centralidade de
proximidade.
A última medida analisada foi o K-core, de acordo com Nooy, Mrvar e Batagelj
(2005) o K-core indica o grau mínimo de ligações que todo vértice no interior do núcleo
possui. É uma medida vinculada principalmente a redes não direcionadas, mas há a
possibilidade de calcular o K-core para redes direcionadas, como é o caso deste trabalho.
Assim, o K-core calculado é o de saída (de exportação). Esta medida pode ser utilizada para
encontrar subgrupos de alta conectividade e mais densos. Ressalta-se que estar em um
grupo com k-core maior é importante, pois indica que o país pode ter uma maior influência,
um maior poder e controle sobre a rede. Esta medida é uma forma de analisar agrupamento
de vértices a partir de seus relacionamentos.

3.2 Informações Gerais da Rede Comercial de Produtos Primários em 2003 e 2012
Inicialmente, vale mencionar os aspectos gerais da rede de PP nos anos de 2003 e
2012, a partir da Tabela 1. Assim, analisando as medidas de centralidade gerais dessa rede,
observa-se que esta é caracterizada pela alta dimensionalidade e forte heterogeneidade. Em
2003 havia 1.842 ligações existentes que correspondiam a uma densidade69 de rede de
0,074, significando que, ao tomar dois países de forma aleatória, a probabilidade de uma
69

Densidade é a proporção entre o número de ligações realizadas e o número de ligações máximas possíveis, quanto maior for o valor da
densidade, maior a chance de todos os países estarem conectados entre si. Sendo, Densidade = m⁄([N(N-1)/2)]; N o número de países da
rede e m o número de ligações existentes. A Densidade utilizada no trabalho equivale a densidade sem loops.
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ligação de comércio existir entre eles seria de 7,4%, enquanto que em 2012 havia 1.726
ligações, correspondendo a uma densidade de 0,076; dessa forma, ao escolher dois países
de forma aleatória a probabilidade de uma ligação de comércio de PP existir entre eles seria
de 7,6% (Tabela 1). A densidade de uma rede é afetada pelo seu tamanho N (pelo número
de países pertencente a uma rede) e, sendo assim, tal medida não poderia ser usada para fins
de comparação entre redes de tamanhos diferentes.
A análise do grau médio70 apresenta-se como uma melhor alternativa, pois este
elimina o efeito do tamanho da rede. Percebe-se que houve uma pequena queda no grau
médio da rede de comércio dos PP de 2003 para 2012, indicando que em 2012 a coesão
estrutural da rede foi um pouco menor do que em 2003.
A medida de centralidade de grau de saída (out-degree unweighted) indica que em
2012 um menor número de países apresentou poder de centralidade, o que pode resultar em
uma maior concentração do setor de PP, visto que em 2003 havia um maior número de
países com poder de centralidade.
Tabela 1: Índices da rede de comércio dos produtos primários – 2003 e 2012
Índices
Número de países
Número de Arcos
Densidade
Grau médio
Out-degree unweighted
Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).

2003
158
1.842
0,074
23,32
0,412

2012
151
1.726
0,076
22,86
0,366

Entretanto, deve-se ressaltar que os índices da rede de uma forma geral não foram
alterados de forma representativa de um ano para o outro, ou seja, o crescimento do
comércio de PP não alterou de forma representativa a rede e, dessa forma, sua estrutura se
mostrou relativamente estática. No entanto, analisando o Brasil observam-se modificações
significativas dentro da rede, como será apresentado a seguir.

70

; sendo p a probabilidade de ocorrência de uma aresta entre dois vértices (fixo, m).
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3.3 Brasil na Rede Comercial de Produtos Primários em 2003 e 2012
A vantagem em representar o comércio internacional por meio de uma rede de
fluxos de comércio é a possibilidade de visualizar o efeito da relação de negociação entre
os países e da estrutura da própria rede, a qual revela padrões que são difíceis de serem
observados em outras abordagens.
A análise inicial engloba 90% do comércio total de PP, em que as Figuras 1 e 2
apresentam os arcos71 de exportação de PP, para 2003 e 2012, respectivamente. Destaca-se
que no ano de 2003, 158 países participaram do comércio de PP, enquanto em 2012 esse
valor foi de 151. Assim, as Figuras 1 e 2 representam redes direcionadas de exportação, as
cores dos vértices representam os continentes e os tamanhos são dimensionado pela saída
de arcos ponderados pelo volume de comércio (out-degree weighted), ou seja, um vértice
com um tamanho maior significa que o país tem este indicador elevado, com elevados
fluxos de exportação. Os diferentes tamanhos dos vértices mostram que se trata de uma
rede bastante heterogênea. Ademais, observa-se uma interação intensa entre os países em
ambos os anos, sendo que em 2003 verificou-se a existência de 1.842 arcos e em 2012
foram 1.726 arcos.
Em termos de representatividade na rede comercial de PP, alguns países foram mais
participativos nos dois anos analisados, a exemplo da Arábia Saudita, sendo o petróleo
bruto o principal produto primário exportado; da Rússia (petróleo bruto); dos Estados
Unidos (sementes); e do Canadá (petróleo bruto e gás natural). Vale destacar que o
comércio regional foi significativo pela proximidade geográfica, e talvez devido aos
acordos comerciais (algo a ser verificado no item 3.4 sobre a modelagem de blocos).

71

Arcos são as setas que saem de cada vértice, sendo que vértices são os círculos que representam os países nos grafos/redes.
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Figura 1: Rede de produtos primários (vértices com out-degree weighted) - 2003
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Ásia
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c

Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).

Figura 2: Rede de produtos primários (vértices com o out-degree weighted) - 2012
América do Norte
América do Sul

c América Central
c Europa
c Oceania
c Ásia
c África
c

Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).

No que tange ao Brasil, este ganhou relevância no período, sendo que seu vértice
aumentou mais do que a maioria dos países da rede comercial de PP, passando da 18ª
posição para 13ª no ranking dos países com os maiores vértices, ou seja, dos países que
apresentaram o maior valor no indicador de out-degree weighted em PP. Neste período, as
commodities passaram por um período de valorização no mercado internacional e a
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exportação destes produtos apresentou elevado crescimento no Brasil, liderado pela
demanda chinesa e resultando em crescentes saldos comerciais (passando de um superávit
de 8 bilhões de dólares para 40 bilhões de dólares neste setor). De acordo com IPEA
(2011), a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, sendo que, ao longo dos
últimos dez anos 87% das exportações do Brasil para este país são de PP e manufaturas
intensivas em recursos naturais. Os principais PP brasileiros exportados em 2003 foram:
sementes, alimentos para animais e petróleo bruto; no ano de 2012 foram os mesmos, sendo
que o petróleo bruto se tornou o principal produto exportado.
De modo geral, o sistema de comércio mundial de PP parece ser caracterizado por
um alto nível de interconectividade ou interdependência. Entretanto, a “representação
geográfica” do comércio internacional não permite descrever

o efeito dessa

interdependência para cada país. Para que as interações dos países sejam contabilizadas a
partir da posição relativa de cada país em todo o sistema comercial, é necessário superar as
restrições impostas por uma “representação geográfica” do comércio, passando do espaço
físico para o espaço topológico, algo a ser analisado nas próximas redes (BENEDICTIS, et
al., 2013). Ressalta-se que a interdependência entre os países só foi examinada em nível
bilateral, em vez de em nível multilateral.
Dada a quantidade muito elevada de arcos, foi realizado um corte a fim de que
permanecesse 50% do total do fluxo comercial de PP (ou seja, foram mantidos na rede os
fluxos de exportação de PP acima de US$1.762.185.000 para 2003 e acima de US$
6.156.236.000 para 2012), mantendo os arcos mais significativos (Figuras 3 e 4).
Com a poda permaneceram 119 arcos mais importantes de um total de 1.842 e 54
países dos 158 países iniciais na rede de 2003, enquanto que em 2012 permaneceram 104
arcos de um total de 1.726 arcos iniciais e apenas 50 países dos 151 países iniciantes. Tal
fato aponta para uma elevada concentração do comércio em 6,5% e 6,0% dos arcos iniciais
e mostra uma forte heterogeneidade na distribuição dos valores do fluxo comercial bilateral
de PP.
Nas Figuras 3 e 4 (para os anos de 2003 e 2012, respectivamente) os tamanhos dos
vértices estão relacionados com o número de arcos que saíram dos vértices antes da poda
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(out-degree unweighted). Quanto maior o tamanho do vértice, mais este país está conectado
com a rede em termos de número de parceiros comerciais. A espessura das linhas está
relacionada com o volume de comércio, assim quanto mais espessa for a linha maior as
exportações de um país para outro. Tais redes foram construídas a partir de algoritmos que
minimizam a energia do sistema (Kamada-Kawai). A posição dos países depende não só
das ligações visualizadas na figura, mas também das relações comerciais que foram
carregadas no conjunto de dados completo, sendo estes grafos, mais uma vez, o resultado
visual da interdependência dos países. Nessas redes os países que apresentam relações
comerciais entre si tornam-se mais próximos, enquanto os países menos conectados tendem
a permanecer afastados.

Figura 3: Rede de produtos primários (com poda e vértices out-degree unweighted) - 2003

c
c
c
c
c
c
Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).
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Figura 4: Rede de produtos primários (com poda e vértices out-degree unweighted) – 2012
América do Norte
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Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).

A posição de cada país além de depender das relações bilaterais, é influenciada pelo
efeito indireto das ligações, ou seja, os parceiros comerciais de seus parceiros comerciais
contribuem para a determinação da posição do país na rede. Dessa forma, captura-se o
efeito multilateral em fluxos bilaterais, dando a todos os países uma posição em relação a
todos os outros países da rede de comércio, apresentando um grau de dependência em
relação a todo o sistema de negociação. Deve-se ressaltar que no centro dessas redes estão
os países altamente conectados, entretanto, um país posicionado no centro também pode
apresentar uma relação de extrema dependência com algum país mais central. Dessa forma,
ser central pode refletir um papel eficaz e fundamental, mas também pode denotar uma
condição de forte dependência em relação aos países fundamentais da rede e uma falta de
alternativa (BENEDICTIS, et al., 2013).
Estas figuras permitem observar a centralidade do Brasil, dos Estados Unidos, da
China e da Rússia, além de uma forte conectividade dos países europeus. Nos dois anos
analisados, o Brasil esteve em uma posição central na rede de comércio de PP, o fato do
país ser um dos vértices com maior tamanho demonstra que este exportou PP para um
número elevado de parceiro comerciais, estando mais conectado à rede. Com a poda
permaneceram em 2003 apenas duas ligações relacionados ao Brasil, sendo ambos de saída,
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para os Estados Unidos e para a Holanda72, já em 2012 permaneceram três ligações, sendo
que uma delas de chegada, vindo da Nigéria, e dois de saída, em direção aos Estados
Unidos e à China. Com isso, os grafos acima também demonstram os principais parceiros
do país em termos de valor e que a maioria das ligações são de valores abaixo do valor da
poda.
Os grafos 5 e 6 analisam a visão local que amplia a rede em países pertencentes ao
mesmo continente, visando verificar a estrutura de laços comerciais em uma parte
específica da rede. As figuras focam na América do Sul para identificar a posição do Brasil
no âmbito da rede de comércio regional, sendo que se observa que o Brasil apresentou uma
posição central com relação aos demais países do continente sul-americano. Quanto à saída
de arcos, o Brasil interagiu mais com seus vizinhos no último ano analisado em
comparação ao ano de 2003, de tal modo que se tornou o segundo país com maior número
de interações dentro da América do Sul. As setas e os arcos mais espessos apontando para o
Brasil representam que o país foi um importante importador dos outros países da América
do Sul, principalmente da Argentina, em 2003; e em 2012, além da Argentina, destacaramse a Bolívia, o Chile e o Peru.
Em 2012, quando foi aplicado um vetor ponderado pelo peso (vetor de medidade de
centralidade: out-degree weighted)), os principais exportadores para a América do Sul
foram Argentina, Bolívia e Brasil.

72

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE, 2012), os valores relativos à Holanda são tradicionalmente superestimados, em
razão da utilização do Porto de Roterdã, que funciona como uma espécie de centro distribuidor de mercadorias destinadas a outros países,
principalmente da Europa.
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Figura 5: Rede de produtos primários (países da América do Sul) - 2003

Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).
Nota: Valores em colchetes correspondem ao número de arcos que está saindo de cada país.

Figura 6: Rede de produtos primários (países da América do Sul) – 2012

Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).
Nota: Valores em colchetes correspondem ao número de arcos que está saindo de cada país.

3.4 Blockmodeling da Rede Comercial de Produtos Primários
A análise de blockmodel foi realizada no Pajek utilizando-se como critério a
equivalência regular, que permite agrupar atores que cumprem o mesmo papel em locais
diferentes, assim as ligações não precisam ser com os mesmos vértices, mas com vértices
semelhantes (NOOY; MRVAR; BATAGELJ, 2005). Ressalta-se que na modelagem de
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blocos foi considerada uma partição de blocos econômicos73, sendo que esta partição foi
otimizada, a fim de verificar se os países se relacionam mais com os países do mesmo
bloco econômico ou não.
A Tabela 2 ilustra os resultados dos blockmodels criados para a rede de comércio de
PP para os anos de 2003 e 2012, mostrando os países que, segundo a modelagem de blocos,
são os principais países que o Brasil se relaciona.
Assim, o Brasil, país pertence ao bloco econômico do MERCOSUL (juntamente
com Argentima, Paraguai, Uruguai e Venezuela), após a otimização, no ano de 2003, o país
passou a pertencer ao grupo composto por Estados Unidos, Canadá, China, África do Sul,
alguns países da ASEAN, da União Europeia e “Sem bloco”. Já no ano de 2012, a
modelagem de blocos indicou que o Brasil na rede de comércio de PP passou a pertencer a
um bloco que envolve os países do NAFTA (Estados Unidos, Canadá e México), algunas
países da União Africana; e neste ano, observa-se que o Brasil de fato se relaciona
expressivamente com os países que fazem parte do MERCOSUL, em especial a Argentina
e o Uruguai.
Tabela 2: Blockmodeling da rede de produtos primários - Cluster do Brasil – 2003 e 2012
2003
País
Bloco pertencente
País
Estados Unidos
NAFTA
Estados Unidos
Canadá
NAFTA
Canadá
Alemanha
União Europeia
México
Itália
União Europeia
África do Sul
França
União Europeia
Nigéria
Holanda
União Europeia
Algéria
China
Eastern Asia
Azerbaijão
Coréia do Sul
Eastern Asia
Colômbia
Japão
Eastern Asia
Chile
Indonésia
ASEAN
Peru
Singapura
ASEAN
Equador
Malásia
ASEAN
Rússia
Tailândia
ASEAN
Austrália
África do Sul
União Africana
Nova Zelândia
Chile
Sem bloco
Kazaquistão
Taiwan
Sem bloco
Zâmbia
Arábia Saúdita
Sem bloco
Ucrânia
Emirados Árabes
Sem bloco
Argentina
Índia
Sem bloco
Uruguai
Nova Zelândia
Sem bloco
Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).
73

2012
Bloco pertencente
NAFTA
NAFTA
NAFTA
União Africana
União Africana
União Africana
União Africana
Sem bloco
Sem bloco
Sem bloco
Sem bloco
Sem bloco
Sem bloco
Sem bloco
Sem bloco
Sem bloco
Sem bloco
MERCOSUL
MERCOSUL

Devido aos numerosos acordos econômicos existentes entre os países, foram considerados apenas sete acordos econômicos
(MERCOSUL; União Africana; União Europeia; Eastern Asia; ASEAN; NAFTA; Caricom), mais um bloco denominado “Sem grupo”
(para os países que não fazem parte de nenhum dos sete blocos elencados).
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Essa modelagem aponta que, após a otimização, os países do MERCOSUL, em sua
maioria, não fizeram parte do mesmo grupo e apenas no ano de 2012 observou-se que
Brasil, Uruguai e Argentina pertenciam ao mesmo grupo. Ademais, observa-se que o Brasil
passou a participar e se relacionar mais com o cluster composto por vários países do
NAFTA, mostrando que o país faz parte de um cluster com economias representativas do
ponto de vista do comércio internacional e da dimensão dessas economias em termos
econômicos.
3.5 Medidas de Centralidade da Rede Comercial de Produtos Primários
A seguir, apresenta-se uma análise da rede de PP, destacando as medidas de
centralidade out-degree weighted e out-eigenvector weighted, as quais proporcionam uma
visão local e global do Brasil nessa rede, respectivamente. Os gráficos a seguir demonstram
o posicionamento dos países (destacando o Brasil - BR) no ranking, na rede de comércio
mundial de PP para as duas medidas de centralidade estimadas, para os anos de 2003 e
2012.
Gráfico 1: Rede de produtos primários: medida de centralidade local e global – 2003

Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII (2015).
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Gráfico 2: Rede de produtos primários: medida de centralidade local e global – 2012

Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII (2015).

Quanto mais distante da origem, pior a posição de um país no ranking considerando
os dois indicadores. Ao mesmo tempo, analisando as dispersões dos pontos em relação à
linha da diagonal, quanto maior for a distância a partir dessa diagonal, maior a diferença no
posicionamento relativo do país expressos pelas duas posições. Os países acima (abaixo) da
linha da diagonal são menos (mais) centrais na rede de PP, quando sua posição é medida
por um indicador local em relação a medida global de centralidade. Ou seja, os países que
se apresentaram melhores posicionados, sendo central nessa rede comercial, tanto para a
medida local quanto global, foram os países posicionados mais no início e sobre a diagonal,
que estão no 1º percentil.
Em ambos os anos, o Brasil apresentou-se bem posicionado na rede comercial de
PP, visto que o país esteve no 1º percentil dos gráficos. Verificando a evolução do
posicionamento do Brasil nessa rede de comércio de 2003 para 2012, percebe-se que o país
melhorou a sua posição medida por ambos os indicadores, o local e o global. O Brasil
ocupava a 18ª (com base no out-degree weigthed) e a 16ª (out-eigenvector weighted)
posições, passando para a 13ª e a 10ª em 2012, respectivamente.
Dando sequência a análise da medida out-eigenvector weighted, agora com base na
Tabela 3 e como fora visto acima, o Brasil apresentou uma melhoria no seu posicionamento
e no valor dessa medida na rede comercial de PP. Tal fato representa que o país passou a se
relacionar com países que também são centrais na rede e que estão bem conectados. Este
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indicador é importante pois o país apresentará mais força na rede ao conectar-se com países
centrais vis-à-vis países periféricos.
Tabela 3: Rede de produtos primários: medidas de centralidade, posição e valores do Brasil –
2003 e 2012
Medida de Centraldidade
Out-degree unweighted
Out-degree weighted*
Out-eigenvector weighted
Out-closeness unweighted
K-core Output**

2003
Posição
Valor
4º
0,331
18º
113.172
16º
0,057
3º
0.513
1º
13

2012
Posição Valor
3º
0,333
13º
483.77
10º
0,109
3º
0.506
1º
12

Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).
Nota:*Em bilhão de dólares; número em vermelho=déficit. **Compõe a classe com maior K-core.

Analisando a medida de out-degree weighted, ou seja, a centralidade de grau de
saída ponderado pelo volume exportado, observa-se que o país ampliou o volume de
exportações no setor de PP e apresentou melhora expressiva em sua posição no ranking. No
que tange a medida out-degree unweighted, o país estava enviando fluxo de PP para 33%
dos países da rede, tanto em 2003 quanto em 2012, mostrando uma certa estabilidade do
posicionamento e participação do país nessa rede de comércio de não-manufaturados, para
este indicador.
Os gráficos de frequência possibilitam visualizar a posição do Brasil em relação aos
demais países. Observa-se que a maioria dos países têm um índice baixo, no qual em 2003,
116 países (73% dos países da rede – antes da linha verde) estavam enviando fluxos de PP
para menos do que 10% dos países da rede e em 2012 foram 107 países (70% dos países da
rede) que estavam enviando PP para menos do que 10%. Ou seja, em ambos os anos
analisados a maior parte da rede de PP, a partir da medida out-degree unweighted, é
dominada por cerca de 30% dos países pertencentes a mesma.
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Gráfico 3: Frequência – Distribuição dos países de acordo com a medidade out-degree
unweighted na rede de produtos primários – 2003

Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).

Gráfico 4: Frequência – Distribuição dos países de acordo com a medidade out-degree
unweighted na rede de produtos primários – 2012

Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).

O Brasil e apenas mais três países (Rússia, Estados Unidos, Alemanha) estavam
enviando PP para 30% ou mais dos países da rede em 2003. Já em 2012, os únicos países
que enviaram PP para 30% ou mais dos países foram o Brasil, Rússia e Estados Unidos.
Essas informações mostram que o Brasil é central nessa rede de PP, tendo uma inserção e
influência significativa na mesma.
Acerca da medida out-closeness unweighted (Tabela 3) observa-se que o Brasil
esteve na terceira posição, tendo apresentado um valor expressivo em relação aos demais
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países, contudo, houve uma pequena diminuição desse valor de 2003 para 2012,
significando que o Brasil se tornou menos próximo dos outros países da rede no último ano
analisado em comparação a 2003. Entretanto como a redução foi muito pequena, pode-se
considerar que nesta medida de centralidade o país se manteve estável.
Por fim, a medida K-core de saída tem-se que o Brasil, em 2003 e 2012, esteve no
núcleo que tinha a classe com maior K-core (Tabela 3). Em 2003 o Brasil tinha um grau
mínimo de treze, ou seja, o Brasil e os outros países que compunham seu grupo tiveram
pelo menos treze ligações, e em 2012 um grau mínimo de doze, significando que o Brasil
teve pelo menos doze ligações. A tabela abaixo apresenta a frequência de países em cada
grupo de K-core.
Tabela 4: Frenquência – K-core produtos primários – 2003 e 2012
2003
2012
Cluster Frequência Cluster Frequência
0
17
0
20
1
20
1
21
2
8
2
12
3
4
3
9
4
7
4
6
5
10
5
2
6
6
6
9
7
9
7
7
8
6
8
7
9
8
9
5
10
9
10
8
11
3
11
3
12
5
12
42
13
36
Fonte: Elaboração própria a partir de BACI-CEPII e Pajek (2015).

O grupo que o Brasil esteve inserido nos dois períodos corresponde aos clusters
com maior frequência. Ressalta-se que estar em um grupo com K-core mais elevado é
importante, pois indica que o país pode ter uma maior influência, um maior poder, controle
sobre a rede. Neste caso, esta medida indica que o Brasil por ter apresentado um alto Kcore, estando entre os países com os maiores valores, significa que o país foi importante na
rede comercial de PP de 2003 e 2012.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O comércio mundial é caracterizado por uma complexa rede de trocas, envolvendo
relações entre países. Diferentemente dos estudos observados sobre comércio internacional,
que analisam as relações entre os países de maneira isolada, buscou-se, neste trabalho,
discutir a relação entre os países e o efeito que estas relações exercem sobre os demais
países em um sistema complexo de trocas. O estudo incluiu em sua análise as relações
comerciais considerando a dependência de um país em relação aos demais sendo
estruturadas sob a forma de redes. A análise de redes possibilitou capturar a
interdependência e seus efeitos na estrutura da rede de trocas.
O

trabalho

desenvolvido

teve

como

motivação

inicial

compreender

a

inserção/posição do Brasil no comércio de PP nos anos de 2003 e 2012 (fazendo uma
comparação entre os anos), por meio da análise de redes. A partir dos dados extraídos da
BACI-CEPII, referentes às informações de exportações de PP e da elaboração das redes e
medidas de centralidades, foi possível inferir que o Brasil se encontra em uma posição de
destaque na rede de comércio de PP.
Quando analisado o tamanho do vértice do Brasil, ponderado pelo volume de
comércio, este obteve um crescimento de 2003 para 2012, relativamente aos outros países,
demonstrando um avanço em termos de centralidade na rede de PP. O tamanho do vértice,
quando observado o output-degree unweighted, também se elevou (passando da 4ª posição
para 3ª) demonstrando que o país está exportando para um número elevado de parceiros
comerciais, estando, dessa forma altamente conectado à rede.
Em função do grande número de arcos presente na rede, foi realizada uma poda,
mantendo o volume de 50% das exportações de PP. Após a poda, o país permaneceu em
uma posição de destaque, juntamente com Rússia, Estados Unidos, Alemanha, China e
Arábia Saudita. Observou-se uma grande proximidade do Brasil com Estados Unidos e
China. Cabe ressaltar que a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, sendo
que, ao longo dos últimos dez anos, 87% das exportações para este país são de PP e
manufaturas intensivas em recursos naturais.
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Analisando a América do Sul a partir de uma visão local, pode-se observar a
posição de destaque do Brasil e seus principais parceiros comerciais, destacando-se Chile,
Venezuela e Argentina.
As medidas de centralidade da rede de comércio de PP possibilitaram observar que
o país apresenta posições representativas no ranking com relação ao restante dos
participantes da rede, além de ter melhorado estes indicadores de 2003 para 2012. Tais
medidas demonstraram que o país exibe elevada conectividade à rede, influência e poder,
se relacionando com vizinhos centrais e que está próximo dos demais países da rede.
Observou-se também que o Brasil esteve melhor posicionado no ranking nas medidas de
centralidade não ponderadas (out-degree unweighted e out-closeness unweighted)
comparativamente às medidas ponderadas (out-degree weighted e out-eigenvector
weighted).
Quanto à análise de cluster, o Brasil esteve em um grupo com elevado K-core e
também em um cluster composto por países importantes no comércio mundial, estando no
mesmo grupo que outros países do Mercosul apenas em 2012 comparado com 2003, esses
resultados foram observados a partir da aplicação da técnica de blockmodeling.
A partir desse estudo foi possível concluir que o sistema de comércio mundial de PP
é caracterizado por um alto nível de interconectividade. Analisando a rede de PP observouse que esta é caracterizada pela alta dimensionalidade e forte heterogeneidade. Esta
percepção foi possível ao serem superadas as restrições impostas por uma “representação
geográfica”, passando do espaço físico para o espaço topológico.
Enfim, o trabalho buscou contribuir com a literatura de comércio de PP e cobrir uma
lacuna na análise de comércio internacional, que necessita avançar em indicadores que
incorporem de maneira dinâmica as relações entre os países, tal contribuição pode ser
realizada através da exploração do comércio via aplicação da análise de redes e de seus
diversos indicadores. Como proposta para trabalhos futuros, sugere-se explorar diferentes
indicadores e técnicas de análise de redes, para diferentes setores e diferentes agregações de
produtos. Sugere-se também fazer a análise das medidas de centralidade do país
proporcionalmente aos países líderes, de forma a captar o hiato entre estes e se houve
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aumento ou queda do gap em relação aos principais países da rede.

REFERÊNCIAS
BASE POUR L'ANALYSE DU COMMERCE INTERNATIONAL - CENTRE D'ETUDES
PROSPECTIVES D'INFORMATIONS INTERNATIONALES (BACI-CEPII). Disponível
em: <http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/presentation.asp?id=1>. Acesso em: jan.
2015.
BENEDICTIS, L.; NENCI, S.; SANTONI, G.; TAJOLI, L.; VICARELLI, C. Network
Analysis of World Trade using the BACI-CEPII dataset. 2013. Disponível em:
<http://www.cepii.fr/PDF_PUB/wp/2013/wp2013-24.pdf>. Acesso em: dez. 2014.
DUEÑAS, M.; FAGIOLO, G. Modeling the International-Trade Network: A Gravity
Approach. arXiv:1112.2867, dez. 2011.
FAGIOLO, G.; REYES, J. e SCHIAVO, S. World-trade web: Topological properties,
dynamics, and evolution. Physical Review. E statistical, nonlinear, and soft matter physics.
79, 2009.
GLOBAL
TRADE
ANALISYS
PROJECT
(GTAP).
<https://www.gtap.agecon.purdue.edu/> Acesso em: fev. 2015.

Disponível

em:

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Desafios do
Desenvolvimento. As Transformações Estruturais do Comércio Exterior Chinês.
Comunicados do IPEA. n° 97, 2011.
JACKSON M. Social and Economic Networks, Princeton University Press, Princeton
University Press, 2010.
LALL, S. The Technological Structure and Performance of Developing Country
Manufactured Exports, 1985 – 1998. Working paper number 44. QEH Working Paper
Series. 2000.
LAUTENSCHLAGER, A.; CATERMOL, F. Características estruturais da rede de
comércio internacional. Revista Brasileira de Comércio Exterior. n. 118, jan-mar. 2014.
MRE.
Comércio
exterior
brasileiro.
2012.
Disponível
em:
<http://www.brasilglobalnet.gov.br/ARQUIVOS/IndicadoresEconomicos/ComExtBrasileir
oABR2012.pdf >. Acesso em: jan. 2015.
NOOY W., MRVAR A.; BATAGELJ V. Exploratory Social Network Analysis with Pajek,
Structural Analysis in the Social Sciences, Cambridge University Press, 2005.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

REYES, J., SCHIAVO, S., FAGIOLO, G. Using complex network to asses the evolution of
economic integration: the case of East Asia and Latin America. LEM Working Papers,
vol.25. Santanna School of Advanced Studies. 2007.
StataCorp. 2011. Stata Statistical Software: Release12. College Station, TX: StataCorp LP.
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO). Trade and development: recent trends and
the role of the WTO. World Trade Report. 2014. Disponível em:
<http://www.wto.org/english/res_e/ publications_e/wtr14_e.htm>. Acesso em: fev. 2015.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

A Inserção do Brasil nas Cadeias Globais de Valor: Análise da Matriz
Insumo Produto Mundial para os Anos de 2003 e 2011
Daniela Fernanda Yamane74
Celio Hiratuka75
Marcelo Pereira da Cunha76
RESUMO: Um fenômeno importante na economia mundial no período recente são as
cadeias globais de valor (CGV) e a forma que os países se inserem nelas. O presente
trabalho tem como objetivo avaliar a inserção do Brasil nas CGV a partir da análise do
valor adicionado doméstico e estrangeiro ao se realizar um choque de 1 unidade monetária
(dólar) na demanda final (exportações) dos diferentes setores selecionados. Partiu-se da
matriz insumo-produto disponibilizada pelo World Input-Output Database (WIOD). A
inserção do país foi avaliada a partir da evolução dos VAs, de 2003 para 2011, do Brasil
comparativamente aos demais 40 países da base de dados. Concluiu-se que o Brasil está em
uma posição limitada na inserção nas CGV, em diversos setores, relativamente aos outros
países. Outro aspecto importante foi que os impactos gerados pelos choques realizados no
Brasil se concentraram na China e em países desenvolvidos, como EUA e Alemanha. Por
outro lado, os impactos gerados no Brasil, ao realizar o mesmo choque nos EUA,
Alemanha e China foram mais limitados.
Palavras-chave: matriz de insumo-produto; cadeias globais de valor; Brasil.

1 Introdução
Na década de 1990, com o processo de internacionalização produtiva e
financeira, os países passaram por uma reestruturação produtiva e de inserção internacional.
No comércio internacional verificou-se um processo de fragmentação produtiva formando
as Cadeias Globais de Valor (CGV). De acordo com Canuto (2014) o que permitiu a
modularização e distribuição geográfica da produção foi a redução das barreiras tarifárias e
não-tarifárias, as inovações tecnológicas e a introdução em grande contingente de
trabalhadores (mão de obra não qualificada barata). Neste contexto intensificou-se o
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comércio internacional de produtos intermediários e o nível de subcontratação de atividades
não essenciais. Em 2009, segundo a UNCTAD (2013), as exportações mundiais de bens
intermediários eram maiores que o valor dos bens finais e as CGV já correspondiam a 80%
do total transacionado internacionalmente.
Neste cenário, a formação do setor industrial e as políticas industriais dos países
deverão ser entendidas à luz do conceito de CGV. Assim, é fundamental o entendimento da
reorganização e da lógica das grandes corporações e como os países interagem e
desenvolvem suas políticas de acordo com os interesses das grandes corporações. A
especialização virtuosa para o desenvolvimento econômico passa a depender do
posicionamento na cadeia de valor, derivando a necessidade de analisar a etapa da cadeia
de valor que os países estão inseridos, bem como a capacidade de agregar valor nestas
etapas.
Assim, frente à configuração das CGV, as políticas industriais tradicionais
encontram obstáculos para atingir seus objetivos, os desafios tornam-se mais complexos,
bem como o papel e os efeitos das políticas. As empresas não se configuram mais como nos
anos 1950 e 1960, com uma estrutura verticalizada. Além disso, se observa um crescimento
acelerado dos países em desenvolvimento nas CGV.
À luz dessa tendência, o presente trabalho pretende compreender como está sendo a
inserção do Brasil nas CGV, nos diferentes setores da transformação, por meio da análise
dos valores adicionados (VA) doméstico e estrangeiro, comparativamente aos demais
países77, a partir das matrizes Insumo-Produto mundiais, fornecidas pelo World InputOutput Database (WIOD).
Além desta introdução e da conclusão, o trabalho está dividido em três
seções. A segunda seção faz uma breve abordagem teórica sobre as CGV. A terceira,
destaca os aspectos metodológicos. A quarta, que contém o núcleo principal do trabalho,
apresenta uma série de indicadores que mostram o VA doméstico e estrangeiro por setor, ao
77
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se realizar o choque na demanda final, para o Brasil e para países selecionados, nos anos de
2003 e 2011.
2 A Grande Corporação Industrial: da Empresa Chandleriana às Cadeias Globais de
Valor
A partir de uma visão histórica, Chandler (1990) aborda a gênese da grande empresa
industrial moderna. As economias de escala e de escopo foram fundamentais para a sua
formação e encontraram, no final do século XIX, nos Estados Unidos características
favoráveis ao seu desenvolvimento. Dentre elas a incorporação de tecnologias da 2ª
Revolução Industrial, a economia de velocidade e a dimensão continental dos EUA.
Somado a isso tiveram as revoluções e ampliações do transporte, da comunicação e da
eletricidade, que reduziram as distâncias e asseguraram maior estabilidade no fluxo de
mercadorias, viabilizando o comércio nacional e a expansão da demanda de produtos
industriais.
As novas técnicas de produção detinham vantagem de custo sobre os processos de
produção tradicionais, o que elevou a capacidade de acumulação das empresas. Além disso,
a gestão familiar foi substituída pela gestão profissionalizada, com a separação entre
proprietário e gerente, e a montagem de uma estrutura organizacional multidivisional e
hierarquizada, permitindo a redução dos custos de transação e ampliação da capacidade de
gerenciamento. Dessa forma, a fim de atingir a eficiência produtiva e ampliar o marketshare, as grandes corporações realizaram investimentos para explorar as economias de
escala e de escopo, para a construção de canais de comercialização nacionais e
internacionais e para a construção de uma hierarquia organizacional. Esse conjunto de
inovações transformou a concorrência e a estratégia empresarial. Com isso a grande
empresa industrial passou a se diversificar via fusões e aquisições, com estratégias de
verticalização e horizontalização, caracterizando um período de rápido processo de
oligopolização.
Os encadeamentos promovidos pelos diversos setores geraram ciclos de dinâmica
intraindustrial propiciando a acumulação produtiva e o crescimento baseado na indústria.
No período de 1950 a 1970, para dar vazão ao elevado acúmulo de capital, o padrão de
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produção das grandes empresas norte americanas foi se internacionalizando para os países
centrais, juntamente com a difusão do padrão de consumo em massa. Dessa forma, após a
Segunda Guerra Mundial, os EUA auxiliaram na reconstrução da Europa e do Japão com o
deslocamento de empresas americanas para estes países e o auxílio à retomada de
crescimento das empresas locais.
Neste período, a concorrência das grandes corporações transbordou para o âmbito
internacional, configurando-se na forma de concorrência multidoméstica. Segundo Porter
(1986) a concorrência multidoméstica se deu pela extensão da empresa chandleriana para
outros países. Nela a competição em um país é independente dos outros países,
permanecendo no ambiente doméstico. Neste caso, a indústria internacionalizada se
constitui de inúmeras firmas domésticas, e as vantagens são a partir da transferência de
know how da matriz, com adaptações dos ativos intangíveis. As atividades da empresa são
gerenciadas como um portfólio, sendo as subsidiárias mais autônomas. Deste modo, o
resultado competitivo é determinado a partir das especificidades de consumo e
fornecimento de cada região.
A partir da década de 1970, a estratégia empresarial passa a ser a busca de maior
flexibilidade combinada com a produção em larga escala, como nos sistemas japonês e
europeu (STURGEON, 2002). O aumento da competitividade criou condições de tensão no
sistema de organização das relações internacionais e um questionamento da superioridade
americana. Neste contexto, como forma de enfrentar a concorrência japonesa, as empresas
americanas promoveram o processo de deslocamento de algumas atividades, e buscaram
fornecedores na Ásia. Assim, a empresa chandleriana iniciou o processo de modificação no
padrão de produção e dinâmica setorial. Chandler (1990) apontou para as transformações
no ambiente de operação das empresas, nas condições de financiamento e na lógica de
crescimento das grandes corporações. Era um momento de ruptura do comportamento da
grande empresa que vinha se formando desde o final do século XIX. O ambiente histórico e
econômico foi moldando e modificando sua estrutura.
Neste sentido, Sturgeon (2002) destaca que quando se explicita a perda de
competitividade da economia americana, e ganha destaque o modelo de especialização
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flexível japonês e os modelos da economia alemã e italiana, os EUA passam por
transformações na forma de produção combinando economia de escala interna e externa.
Dessa forma, as empresas americanas se adaptaram às pressões da concorrência e da
volatilidade do mercado através do desenvolvimento de um modelo de produção
denominado redes de produção modular. Essas empresas são em grande parte fragmentadas
e focadas em corte de custos. Neste sentido, o movimento das grandes empresas foi de
concentração de esforços em atividades core-business, acordos de colaboração tecnológica
entre concorrentes, flexibilização de contratos de trabalho, dentre outros (HIRATUKA,
2010). Essa forma de organização modular permite a concentração das empresas líderes nos
esforços de governança sobre atividades terceirizadas e na construção e defesa da marca e
do mercado, essenciais para a formação de vantagens competitivas. A empresa ao focar na
inovação do produto, reduz seu capital fixo e os custos administrativos e técnicos
associados a ele, e as atividades de manufatura são desenvolvidas por fornecedores globais.
Neste processo, os fornecedores tiveram que, adicionar novas áreas de competência,
melhorar a qualidade, a entrega e o custo de seus serviços. Deve-se ressaltar que estes
últimos não têm a capacidade de desenvolver o produto internamente e a sua função como
fabricante é desenvolvida a partir de contratos de produtos com outras empresas.
Segundo Sturgeon (2002) algumas características da estrutura modular são: maior
flexibilidade geográfica e organizacional, economias de escala e padronização dos
processos. Destaca a economia de escala externa como principal vantagem competitiva,
pois, está relacionada ao tamanho da indústria e não da corporação restrita, podendo ser
compartilhada por toda a indústria. A economia de escala externa acumula-se quando os
fornecedores respondem a uma ampla gama de clientes, usam tecnologia de processo
genérico, com redução de custos e focam na especialidade funcional. A economia de escala
interna também é obtida, pois a externalização de atividades proporciona escala interna às
firmas fornecedoras, à medida que podem ampliar o tamanho da planta.
Diante das transformações da passagem da década de 1970 para 1980, Hiratuka
(2010) destaca a importância de compreender as mudanças ocorridas nas formas de
concorrência e de organização global das grandes corporações. Nestes anos, as grandes
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empresas transnacionais buscaram reforçar sua capacidade e manter vantagens competitivas
em meio ao ambiente de concorrência mais acirrado, somado à maior instabilidade e
volatilidade macroeconômica, menor crescimento das economias centrais, liberalização dos
fluxos de comércio e de capital e desregulamentação financeira, que deu lugar à liderança
de uma lógica financeira. Em meio a este ambiente as empresas buscavam maior
flexibilidade, e uma estrutura mais reduzida e eficiente para o conjunto da corporação.
Dessa

forma,

as

empresas

intensificaram

o

investimento

direto

externo,

a

internacionalização e a externalização de atividades. Além disso, buscaram novos espaços
de acumulação, por meio de ativos intangíveis, inovação de produto e processo, aumento da
flexibilidade e racionalização de recursos.
De acordo com Reis e Almeida (2014) a produção baseada em CGV foi
influenciada após 1989 quando alguns países, em especial a China, a Rússia, a Índia e o
Brasil abriram e/ou liberalizaram suas economias ao comércio e ao investimento
internacional. Com a abertura elevou-se a oferta de trabalhadores e matérias primas a
baixos custos, além de um crescente mercado interno, o que favoreceu a participação nas
CGV. Contribuiu também para a consolidação das CGV as inovações de comunicação e
logística.
Para Porter (1986) com a reestruturação das grandes corporações e o enxugamento
de atividades, as transformações e reorganizações produtivas se deram no nível mundial. A
estrutura produtiva dispersou-se para diversas regiões desenvolvendo a indústria
globalizada, em que a competição passa de doméstica para global. Neste caso, a
competitividade da empresa é afetada pela sua posição em outros países. A indústria global
é representada por inúmeras indústrias interligadas e pela interação geográfica a partir das
especificidades das regiões. Assim, a partir desta estrutura é possível criar valor em todas as
etapas da cadeia, nos diferentes países e setores. A partir de então, a coordenação é mais
elevada, diferentemente da cadeia verticalizada, no qual as filiais tinham maior autonomia.
A vantagem competitiva decorre da integração das atividades em uma base mundial e da
montagem do melhor elo entre as atividades, com o objetivo de capturar maior valor. Os
países e regiões são plataformas globais de produção de bens específicos para um produto
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final. Neste sistema as atividades são divididas em atividades primárias, que estão
diretamente relacionadas com o processo de produção, e as atividades suporte, que
fornecem a infraestrutura para que todo o processo se desenvolva.
Para Reis e Almeida (2014), a CGV não se configura como um fenômeno novo, o
que existe de novo é a maior complexidade e velocidade das atividades, com novas regiões
se inserindo no processo e os serviços ganhando maior relevância relativa no comércio
internacional. De acordo com Sturgeon et al. (2013), nos anos 2000 o processo de
deslocamento da produção do norte para o sul se intensificou. Ademais, com a difusão das
CGV os produtos intermediários foram se tornando mais complexos e específicos.
Este tipo de organização em CGV opera globalmente e abre espaço para a entrada
dos países no processo produtivo. Alguns organismos multilaterais como a OMC e a
Unctad apontam que existem oportunidades para todos os países participarem, nas diversas
fases da cadeia e se desenvolverem, desde que realizem ajustes que facilitem o comércio,
como a redução de tarifas, de impostos e garantia do livre mercado. Isto permitiria acelerar
o catch up das economias em desenvolvimento, levando a uma maior convergência das
economias. Entretanto, pouco se discute sobre a hierarquia deste processo, com assimetria
de poder e aumento da capacidade de controle das empresas líderes sobre ativos
intangíveis, com o objetivo de ampliar a acumulação de capital. Dessa forma, ao mesmo
tempo em que aumenta a oportunidade dos países participarem do processo produtivo,
reforça as barreiras à entrada nos segmentos que agregam maior valor, dificultando uma
inserção positiva nas cadeias.
Para Hiratuka (2010), esta estrutura é hierarquizada, dado que a capacidade de
apropriação do valor criado é diferente entre os integrantes e existem assimetrias entre as
diferentes atividades da cadeia de valor. De um lado, têm-se as empresas detentoras do
poder de comando sobre a cadeia com capacidade inovativa que lhes proporcionam a
captura da maior parte da renda criada. Na outra extremidade, estão as empresas cujas
funções são consideradas mais periféricas, com etapas padronizadas e definidas pelas
empresas líderes, e com participação menor nos ganhos. Da mesma forma, ocorre uma
hierarquia entre os países, sendo que os países desenvolvidos dominam o controle da
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trajetória inovadora e os países em desenvolvimento as demais etapas. O resultado destas
transformações é uma modificação nos padrões de comércio e de produção dos países que
alocam etapas da CGV e a ampliação do comércio intraindustrial. Mesmo com a
participação de outros países na produção, parte relevante do comércio internacional
permanece sob o comando das grandes corporações. Um exemplo de país líder na
hierarquia de alguns setores na CGV são os EUA.
Sobre as desigualdades e dificuldades de participar das CGV, Canuto (2014), aponta
que o que se alega para as economias de baixa renda é que a inserção nas CGV (etapas
intensivas em mão de obra) aumenta a produção industrial local, devido aos seus limites de
escala e sofisticação de mercados. Entretanto, esta inserção se caracteriza pela elevada
volatilidade, devido as facilidades de deslocamento das etapas produtivas em razão das
vantagens competitivas. Já para economias de renda média e alta, amplia-se a
competitividade.
Neste cenário o desenvolvimento econômico passa a ser influenciado pelo
posicionamento nas CGVs, derivando a necessidade de analisar a inserção do Brasil nestas.
A partir desta perspectiva, o presente trabalho buscará avaliar a inserção do Brasil nas
CGV, com base na comparação do VA doméstico e estrangeiro em diferentes países.

3 Metodologia
A base de dados utilizada no trabalho foi a World Input-Output Database (WIOD),
que apresenta matrizes insumo produto mundiais a preços básicos. Os países que compõem
a matriz de insumo produto mundiais são 40 países mais um grupo denominado “resto do
mundo”, sendo 27 países da Europa (Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Tcheca,
Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia,
Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Roménia, Eslováquia,
Eslovênia, Espanha, Suécia, Reino Unido), 8 países da Ásia (China, Índia, Indonésia,
Japão, Coréia, Rússia, Taiwan, Turquia), 1 país da Oceania (Austrália), 1 país da América
do Sul (Brasil), 3 países da América do Norte (Canadá, México e EUA) e um grupo
correspondente ao resto do mundo.
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Quanto aos setores, a matriz envolve 35 setores, como apresentados no Quadro 1,
dos quais foram selecionados os 15 primeiros para a realização dos choques.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Quadro 1: Setores da Base de Dados WIOD
Agricultura, caça, floresta e pesca
19 Comércio e manutenção de auto/motos
Mineração e extração
20 Comércio de atacado, exceto auto/motos
Alimentos, bebidas e tabaco
21 Comércio de varejo, exceto auto/motos
Têxteis e produtos têxteis
22 Hotéis e restaurantes
Couro e calçados
23 Transporte terrestre
Madeira, produtos de madeira e cortiço
24 Transporte aquático
Celulose, papel (impressão e relacionados)
25 Transporte aéreo
Coque, petróleo refinando, combus. nuclear 26 Atividades auxiliares de transporte
Químicos e produtos químicos
27 Correios e telecomunicações
Borracha e plásticos
28 Intermediação financeira
Outros minerais não metálicos
29 Atividades imobiliárias
Metais básicos e produtos de metal
30 Locação de M&Eq
Máquinas não especificadas
31 Admim pública, defesa, segurid social
Equipamentos elétricos e óticos
32 Educação
Equipamentos de transporte
33 Saúde e trabalho social
Outras manufaturas e reciclagem
34 Outros serviços comunitários
Eletricidade, gás e água
35 Residências com empregados
Construção

Fonte: Elaboração própria com base em WIOD (2015).

A representação da matriz inter-regional mundial é demonstrada na Figura 1. Ela é
composta pelo consumo intermediário, sendo Zaa o consumo dos 35 setores da Áustria dos
insumos dos demais setores internos, enquanto que Zba representa o consumo de cada um
dos setores da Áustria, de insumos intermediários brasileiros e seguindo desta forma para
os demais países mais o resto do mundo. A demanda final é representada para cada um dos
países, sendo faa o consumo final da Áustria de produtos da Áustria, fba o consumo final da
Áustria de produtos dos 35 setores do Brasil, e desta mesma forma para os demais países. A
última coluna do quadro representa a produção total (Xa, Xb, X..) e a matriz apresenta
também uma linha com os valores adicionados (Va, Vb, V..).
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Figura 1: Representação da Matriz Mundial
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Fonte: Elaboração própria.

Então, partiu-se de duas matrizes insumo produto inter-regional (matriz Z), para os
anos de 2003 e 2011, contendo 35 setores e 40 países, mais um grupo denominado “resto
do mundo”. A partir da matriz Z foi calculada a matriz de coeficientes técnicos (A), e a
inversa de Leontief (MILLER e BLAIR, 2009):

Sendo

= valor da produção e

= demanda final.

Foi calculado o coeficiente técnico de VA (somando ao VA os impostos) e
multiplicado pelo X, de forma a obter o VA doméstico e estrangeiro.

O choque foi feito em uma variável exógena da demanda final (Y), considerando
que a exportação de um país i e do setor j aumente em 1 unidade monetária, sendo esta
correspondente a um dólar e na mesma unidade monetária para todos os países. Este
choque impacta não apenas nos outros 35 setores do país i, como também nos 35 setores
dos demais 40 países da base, em diferentes intensidades, pois o país i utilizará insumos
importados de alguns setores e países. Dessa forma, esta matriz permite analisar os
fornecedores de insumo internos e externos, e com isso, calcular o VA doméstico e o VA
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estrangeiro. Quanto aos setores foram selecionados 15 setores da transformação, e o choque
feito em cada setor e em cada país individualmente.
A partir desta análise é possível avaliar o efeito da economia internacional no VA
de cada setor e de cada país e captar como se modificou o indicador de VA, no período de
2003 a 2011, devido a mudanças tanto na estrutura produtiva dos países, quanto do
comércio internacional. Dessa forma, o objetivo deste trabalho será avaliar como o Brasil
está inserido nas CGV nos diferentes setores da transformação, a partir de seus VAs
doméstico e estrangeiro.

4 Resultado e Análise
Dada a configuração da produção mundial em CGV, as estatísticas
tradicionais que analisam o comércio internacional a partir do valor das exportações brutas
dos países não refletem a real agregação de valor de cada país, dado que parte dos insumos
utilizados na produção de determinado produto são originados em outros países. Nestas
estatísticas os insumos intermediários são contabilizados várias vezes, e o exportador final
contabiliza a maior parte deste valor. Dessa forma, uma abordagem mais adequada seria a
partir do comércio em termos de VA.
Segundo Reis e Almeida (2014), a expansão das CGVs tem transformado a
importância dos países no comércio e na produção mundial de bens e serviços. A Tabela 1
apresenta qual é a participação, em porcentagem, do VA doméstico para o Brasil, nos anos
de 2003 e 2011, quando se aumenta em 1 unidade monetária as exportações de cada setor.
E a coluna “posição”, refere-se à posição do Brasil no ranking dos VAs domésticos quando
se faz o mesmo choque em cada um dos demais 40 países e em cada setor.
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Tabela 1: Valor Adicionado Doméstico para o Brasil (%) - 2003 e 2011
2003
2011
Posição
VA
Posição
5º
93
5º
c1: Agricultura, caça, floresta e pesca
14º
89
12º
c2: Mineração e extração
4º
91
1º
c3: Alimentos, bebidas e tabaco
2º
91
1º
c4: Têxteis e produtos têxteis
3º
90
1º
c5: Couro e calçados
1º
93
1º
c6: Madeira, produtos de madeira e cortiço
3º
90
3º
c7: Celulose, papel (impressão e relacionados)
5º
79
5º
c8: Coque, petróleo refinando, combustível nuclear
4º
83
4º
c9: Químicos e produtos químicos
5º
82
3º
c10: Borracha e plásticos
3º
90
2º
c11: Outros minerais não metálicos
4º
86
2º
c12: Metais básicos e produtos de metal
3º
86
2º
c13: Máquinas não especificadas
7º
78
6º
c14: Equipamentos elétricos e óticos
6º
80
3º
c15: Equipamentos de transporte
5º
86.6
3º
Média

VA
92
88
91
90
90
93
90
79
84
83
89
85
85
78
80
86.3

Fonte: Elaboração própria a partir da Matriz Insumo-Produto Mundial de 2003 e 2011 do WIOD.

Observa-se que em 2011, o Brasil foi o primeiro a adicionar mais valor doméstico
em termos percentuais em 4 setores (c3, c4, c5, c6). Foi o segundo em 3 setores (c11, c12 e
c13) e esteve entre o terceiro e sexto nos demais setores, com exceção de c2, no qual
ocupou a 12ª posição no ranking. Como era de se esperar os primeiros setores adicionam
mais valor doméstico por serem baseados em recursos naturais, e necessitarem de menos
processamento que os últimos setores (máquinas, equipamentos elétricos, óticos e de
transporte).
Estar entre os países que mais adicionam valor doméstico em termos percentuais e
ainda ter melhorado sua posição comparativamente aos outros países, representa um indício
de que o país detém baixa inserção e integração às CGV. Além disso, de 2003 para 2011, o
VA doméstico praticamente se manteve, na média foi de 86,6% em 2003 para 86,3% em
2011, ou seja, o país não sofreu grandes alterações em sua inserção.
De acordo com o Relatório da Unctad (2013), embora o VA doméstico contribua
para o PIB, a falta do crescimento conjunto de VA estrangeiro nas exportações revela que
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muitos países em desenvolvimento não estão integrados nas CGV. De acordo com o
relatório, muitas vezes, inicialmente, quando os países entram nas CGV, amplia-se o valor
agregado estrangeiro, para posteriormente, em outro estágio, ampliar o VA doméstico.
Assim, o aumento da participação nas CGV será tanto pelo aumento do conteúdo importado
das exportações, quanto pela produção de produtos intermediários para as exportações de
países terceiros. Ressalta-se que existem diferentes trajetórias para a evolução do padrão de
participação nas CGV.
De acordo com Reis e Almeida (2014) a OCDE/OMC apresenta dois indicadores de
participação nas CGV: um indicador para trás da cadeia produtiva, ou seja, a parcela de
insumos estrangeiros contidos nas exportações. A soma deste indicador com o indicador
para frente, ou seja, da “parcela de insumos produzidos em um país contidos nas
exportações dos outros países”, daria uma aproximação do índice de participação nas CGV.
Ferraz et al. (2014) destacam que o crescimento da fragmentação global das
atividades produtivas resulta em um aumento da parcela de conteúdo estrangeiro nas
exportações dos países. A Ásia e o Leste Europeu são exemplos de regiões que por
participarem mais das CGVs, aumentaram o conteúdo importado em suas exportações,
refletindo em menor VA doméstico por unidade de produto exportado, mas que garantiram
ganhos de competitividade e maior nível de exportação, ampliando a participação no valor
adicionado global. Dessa forma, os elevados índices de VA doméstico contido nas
exportações brutas do Brasil, vão em sentido oposto ao novo contexto de fragmentação
internacional da produção.
Com relação ao VA estrangeiro para o Brasil nestes dois anos (Gráfico 1), a relação
se inverte, ou seja, quanto menor o VA doméstico, maior será o VA estrangeiro. Segundo
Reis e Almeida (2014), o Brasil, por ser um grande exportador de produtos minerais, por
exemplo, tende a ter menor VA estrangeiro. Assim, a economia brasileira apresenta índice
para frente maior que para trás. Este índice para frente tende a ser maior em economias
maiores que apresentam elevada escala de exportação, exemplos são China, Alemanha,
EUA, Rússia.
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Gráfico 1: Valor adicionado estrangeiro para o Brasil -2003 e 2011

Fonte: Elaboração própria a partir da Matriz Insumo-Produto Mundial de 2003 e 2011 do WIOD.

No Gráfico 1 observa-se que as diferenças dos VAs estrangeiros entre os setores são
significativas, sendo maiores em setores que dependem da importação de matérias-primas e
máquinas, assim como coque, petróleo refinado, combustível nuclear, borracha e plástico e
químicos e produtos químicos, bem como nas indústrias de média-alta tecnologia
modularizadas, assim como equipamentos elétricos e óticos, equipamentos de transporte. Já
os menores valores de VA estrangeiros estão nos setores de produtos primários e de
alimentos.
De acordo com Reis e Almeida (2014), o Brasil e a Rússia, no grupo dos BRIICs
apresentaram em 2009 menor participação de VA estrangeiro, em praticamente todos os
setores analisados. Neste mesmo sentido, Ferraz et al. (2014) destacam que a participação
de bens intermediários domésticos é predominante para todos os setores brasileiros, estando
acima do valor esperado quando realizado uma comparação internacional. E apesar das
exportações de commodities se caracterizarem pelo menor VA estrangeiro nas exportações,
para as exportações de manufaturas o maior VA estrangeiro seria esperado caso o Brasil
fosse integrado às CGV.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Buscando analisar o VA nas exportações das economias globais, o relatório da
Unctad (2013) constatou que o VA estrangeiro nas exportações dos países em
desenvolvimento é maior do que em países como os EUA e o Japão. Entre as economias
em desenvolvimento, este valor é menor em países da África, Ásia Ocidental e América do
Sul, incluindo o Brasil, por exportarem recursos naturais e commodities. Quanto ao
indicador de integração nas CGVs para frente, ou seja, o VA nas exportações dos outros
países, de acordo com o relatório da OCDE e OMC o Brasil apresenta um elevado valor
entre os países em desenvolvimento, em especial devido às exportações de matérias primas
e insumos.
Tabela 2: Valor Adicionado Doméstico de Países Selecionados (%)- 2003 e 2011
2003
Agricultura, caça, floresta e pesca
Mineração e extração
Alimentos, bebidas e tabaco
Têxteis e produtos têxteis
Couro e calçados
Madeira, produtos de madeira e cortiço
Celulose, papel (impressão e relacionados)
Coque, petróleo refinando, combustível nuclear
Químicos e produtos químicos
Borracha e plásticos
Outros minerais não metálicos
Metais básicos e produtos de metal
Máquinas não especificadas
Equipamentos elétricos e óticos
Equipamentos de transporte
Média

Brasil
93
89
91
91
90
93
90
79
83
82
90
86
86
78
80
86.6

EUA
92
92
91
87
84
89
92
68
86
87
92
88
87
88
83
87.0

China
93
89
91
81
82
85
84
70
79
79
86
80
80
67
80
81.7

Média 40 Países
84
83
79
70
71
75
75
49
68
69
77
67
69
63
64
71.0

2011
Agricultura, caça, floresta e pesca
Mineração e extração
Alimentos, bebidas e tabaco
Têxteis e produtos têxteis
Couro e calçados
Madeira, produtos de madeira e cortiço
Celulose, papel (impressão e relacionados)
Coque, petróleo refinando, combustível nuclear
Químicos e produtos químicos
Borracha e plásticos
Outros minerais não metálicos
Metais básicos e produtos de metal
Máquinas não especificadas

Brasil
92
88
91
90
90
93
90
79
84
83
89
85
85

EUA
88
88
86
81
83
87
89
55
81
82
87
81
83

China
93
85
89
86
86
83
82
56
76
77
83
73
77

Média 40 Países
81
82
76
70
70
75
74
44
66
66
75
63
67
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Equipamentos elétricos e óticos
Equipamentos de transporte
Média

78
80
86.3

89
73
82.1

71
78
79.6

62
62
68.9

Fonte: Elaboração própria a partir da Matriz Insumo-Produto Mundial de 2003 e 2011 do WIOD.

A tabela 2 contêm o VA doméstico do Brasil, nos diferentes setores, para o ano de
2003 e 2011, comparado com os EUA e a China (países considerados com forte integração
às CGV) e com a média dos 40 países mais o resto do mundo.
Em destaque estão os maiores valores comparado com os demais países da tabela.
Em 2003 os EUA apresentava VAs domésticos maiores que o Brasil, a China e a média dos
40 países, em 10 setores dos 15 selecionados. Entretanto, de 2003 para 2011, os EUA
apresentou queda de VA doméstico em todos os setores, exceto em equipamentos elétricos
e óticos, quando realizado o choque de 1 unidade monetária na demanda final. A sua média
de VA doméstico passou de 87% em 2003 para 82,1% em 2011, demonstrando o
movimento de integração às CGV. A China adicionou mais valor, nos dois períodos,
apenas no setor de agricultura, caça, floresta e pesca. Na média, a China seguiu o mesmo
movimento de queda dos EUA, passando de uma média de VA doméstico de 81,7% em
2003 para 79,6% em 2011. Seus menores valores de VA estão nos últimos setores, que são
setores caracterizados pela formação de CGV, nos quais ela se insere. Já o Brasil, que
ultrapassava os outros países em termos de VA doméstico em 4 setores em 2003, em 2011
passou a apresentar valores superiores em 13 setores.
Outro aspecto que deve ser destacado é que o Brasil apresenta valores muito
superiores a China, principalmente nos setores manufatureiros, demonstrando uma menor
integração relativa às CGV, nestes setores. Os VAs domésticos do Brasil foram mais
próximos ao dos EUA, país desenvolvido e eficiente, com indústria mais verticalizada.
Estes resultados trazem evidências de que o mundo está passando por transformações na
organização de produção e comércio mundial no qual o Brasil não está se inserindo de
forma mais ativa.
Segundo Reis e Almeida (2014) o Brasil não está completamente fora das CGV,
mas atua mais como fornecedor de insumos para outros países e empresas agregarem mais
valor, do que como exportador de produtos de maior VA. A análise comparada da
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participação dos BRIICS nas CGV, realizada por Reis e Almeida (2014) a partir dos dados
da OCDE/OMC, constataram que o Brasil é o país menos integrado à cadeia.
De acordo com Canuto (2014), o Brasil apresenta um elevado grau de densidade nas
cadeias de produção dos diversos setores industriais, estando acima do esperado com seu
nível médio de renda, desenvolvimento e sofisticação tecnológica, expressando grau de
adensamento produtivo local acima do que seria previsto. O autor compara com a China e
constata que os VAs em relação às exportações do Brasil são muito mais elevados que da
China e outros países, tanto nas exportações totais quanto setorial, como por exemplo no
setor de máquinas e equipamentos. Dessa forma, caracteriza o Brasil como estando à
margem do processo de fragmentação transfronteiriça, apresentando raros casos de maior
inserção, assim como o caso da Embraer.
Para explicar esse elevado adensamento da cadeia produtiva brasileira, Canuto
(2014) aponta como um dos fatores as distâncias geográficas em relação aos outros países,
sendo que em vários casos as cadeias de produção são regionais. Dessa forma, a América
Latina apresenta baixa integração produtiva regional diferentemente de casos como da Ásia
e da Europa com forte integração regional.
A Tabela 3 se refere à variação da porcentagem de VA doméstico de 2003 para
2011, para todos os 40 países e o resto do mundo, e para os 15 setores selecionados. Os
números em vermelho representam o valor percentual da queda no VA doméstico de um
determinado país e setor, em 2011 comparado com 2003. Assim, no caso do Brasil este
apresentou variação reduzida, estando no intervalo de redução de 1,1 pontos percentuais até
um aumento de 0,9 pontos percentuais do VA doméstico, sendo que seu VA doméstico
aumentou em 6 setores e reduziu em 9 setores. Ou seja, quando o valor está em vermelho,
quer dizer que aumentou o VA estrangeiro e que a participação das importações se
elevaram nas exportações do país, ao se realizar os choques.
Observando a tabela em geral, apenas 34% dos VA domésticos, dos 15 setores para
os 40 países mais o resto do mundo, apresentaram aumento do VA doméstico em 2011
comparado com 2003. Ou seja, 66% dos setores dos países ampliaram o VA estrangeiro nas
suas exportações, representando que alguns países estão se integrando mais às CGV que
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outros e que o processo de fragmentação internacional da produção evoluiu crescentemente.
Entretanto, a avaliação da integração às CGV deve ser realizada individualmente, uma vez
que a ampliação do VA estrangeiro pode representar tanto uma participação maior nas
cadeias regionais de produção, quanto uma maior dependência da estrutura produtiva de
insumos importados.
As variações dos VAs estrangeiros foram de diferentes graus entre os países e
setores. Os países que, na média apresentaram as maiores variações em direção a adicionar
mais VA estrangeiro foram: Coréia (KOR), Japão (JPN), Taiwan (TWN), Irlanda (IRL),
Suécia (SWE), Finlândia (FIN), Itália (ITA), países que se integraram mais às cadeias de
produção regionais. Já o Brasil, como apontado, apresentou variação reduzida em termos de
aumento do VA estrangeiro, estando abaixo dos EUA e da China. E os países que tiveram
redução média do VA estrangeiro (os números em preto, ou seja, que o VA doméstico
aumentou) foram 13, dentre eles: Estônia (EST), Turquia (TUR), Resto do Mundo (RoW),
Rússia (RUS) e Eslováquia (SVK).

Tabela 3: Variação da porcentagem de VA doméstico de 2003 para 2011
Países c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14
AUS 0.8 0.8 1.0 1.3 1.3 1.2 0.2 5.3 1.7 3.0 2.8 11.2 6.5 5.1
AUT 2.2 0.8 3.8 3.2 1.8 3.5 2.6 22.8 1.9 5.0 6.0 12.9 5.1 2.0
BEL 9.6 13.9 9.1 3.0 3.5 6.1 1.4 8.0 5.5 2.0 8.1 12.0 2.9 1.3
BGR 4.4 9.7 6.0 5.4 0.9 0.1 6.4 3.7 0.9 0.6 7.1 5.1 4.4 4.4
BRA 1.1 0.9 0.2 1.1 0.7 0.0 0.6 0.3 0.6 0.6 0.7 1.0 0.6 0.3
CAN 0.1 1.4 1.1 1.8 2.4 1.6 4.1 0.3 0.2 2.0 2.0 4.8 1.1 3.8
CHN 0.2 4.0 1.7 4.2 4.1 1.6 2.5 13.9 3.2 1.6 2.5 6.8 2.6 4.0
CYP 1.3 2.4 1.4 10.3 8.3 3.9 5.0 6.1 2.8 2.4 0.5 5.5 6.4 5.4
CZE 5.6 2.8 2.8 3.6 6.8 2.9 4.3 20.5 5.2 0.1 0.5 6.5 7.4 14.9
DEU 5.1 2.5 8.3 6.9 5.2 5.9 3.8 16.7 5.8 7.7 3.6 11.1 6.6 6.3
DNK 8.4 1.1 6.3 1.7 1.1 4.4 3.4 3.8 7.1 5.0 6.3 7.0 8.4 3.5
2.5 4.7 3.5 5.3 1.6 1.7 0.7 16.4 4.1 3.4 2.6 6.0 3.4 3.9
ESP
1.3 5.6 3.1 10.8 9.4 3.0 2.1 11.4 3.4 4.0 5.6 11.7 11.1 21.7
EST
4.5 1.7 7.4 5.0 2.0 2.5 4.1 15.5 3.7 7.1 5.3 12.3 6.4 18.6
FIN
FRA 5.3 3.6 4.9 4.4 2.4 5.7 3.0 3.9 6.9 10.1 4.4 7.2 5.0 6.9
GBR 2.6 5.2 2.9 2.9 2.7 0.2 2.3 27.7 4.1 3.8 3.9 10.6 7.0 3.0
GRC 5.1 1.3 3.5 0.3 2.4 8.8 1.7 4.3 2.6 1.6 1.8 1.5 0.6 4.8
HUN 4.1 7.6 4.3 1.3 5.4 4.5 3.1 8.1 12.4 7.8 9.9 10.8 6.4 6.6

c15
4.4
3.2
6.5
6.2
0.9
6.6
1.8
9.2
0.1
8.1
14.1
2.2
17.9
5.7
8.2
7.4
2.6
0.1
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0.1 1.1 0.8 11.3 5.7 0.1 0.5 8.2 7.2 0.8 1.5 6.0
IDN
0.1 0.1 2.2 4.1 1.2 0.4 0.0 9.3 0.1 2.3 1.2 2.0
IND
10.5 3.2 10.1 7.1 0.2 6.2 11.5 22.3 10.3 8.4 8.1 10.9
IRL
6.1 2.3 5.6 4.8 3.6 4.1 4.4 22.9 8.2 6.4 6.3 10.1
ITA
4.6 28.5 4.7 3.8 4.5 4.3 3.4 15.7 10.2 8.4 11.8 13.7
JPN
KOR 10.4 7.8 11.2 7.1 6.6 7.0 7.5 12.4 16.6 12.6 11.0 12.5
LTU 6.0 3.2 0.7 6.5 10.2 3.8 1.2 10.4 4.6 1.9 0.7 3.9
LUX 15.0 3.0 7.5 7.7 0.0 0.1 6.0 0.0 5.0 5.7 0.8 6.5
LVA 2.1 2.9 0.5 11.4 15.8 6.7 4.2 89.7 1.9 8.2 1.8 3.4
MEX 5.1 0.7 4.8 0.6 0.3 2.0 2.5 0.9 0.3 5.7 1.5 3.3
MLT 8.5 3.6 3.6 9.3 9.0 6.1 1.2 9.9 5.3 7.5 12.3 6.6
NLD 5.6 1.3 2.5 3.3 4.0 3.0 1.5 31.2 9.7 5.5 3.6 8.0
POL 4.4 4.0 5.2 0.8 6.8 5.2 2.0 5.6 6.6 5.9 5.1 7.0
4.4 0.7 4.5 2.7 0.1 2.7 0.3 10.8 4.0 2.2 0.8 0.1
PRT
ROM 3.0 3.0 0.4 11.9 6.2 0.2 3.8 7.3 1.4 6.1 2.4 4.0
RoW 2.7 3.9 3.8 6.8 6.3 6.2 4.3 3.0 5.1 2.2 12.1 5.6
RUS 1.2 5.3 3.6 11.5 7.4 3.4 5.3 3.4 8.8 9.4 4.2 4.9
SVK 1.0 3.3 1.8 6.5 2.1 7.4 4.8 1.7 3.5 6.9 4.6 4.9
SVN 1.0 2.4 4.4 12.2 3.6 3.7 2.5 21.8 0.6 2.0 3.0 0.3
SWE 2.4 9.8 3.6 0.2 76.0 1.8 3.6 7.0 4.0 5.7 3.2 4.2
TUR 1.5 2.6 0.2 4.9 3.4 7.8 7.8 50.7 9.5 10.5 1.3 0.8
TWN 6.1 11.4 9.9 8.7 13.5 1.6 7.5 19.2 6.3 11.2 11.6 13.8
USA 4.6 4.4 4.3 5.8 0.9 2.3 3.0 13.0 5.5 5.0 4.3 7.1

3.1

6.5

2.4

1.2

2.5

2.1

8.9

4.3

4.9

5.3

7.1

3.9

6.4

6.1

6.9

9.3

1.7

7.7

6.8

6.4

2.5

6.0

4.6 10.5

1.9 15.7 8.9
3.3

5.5

0.7

6.8

8.1

0.7

2.0

4.1

5.5

5.9

8.8

7.6

1.4

8.9

1.7

4.2

5.9

4.8

0.7

3.2

6.0

1.7

4.0

6.4

0.7

4.5

8.9

0.0

2.8

2.9

1.8

3.5

3.9

1.7

6.0

4.6

9.3

3.6 10.1

3.9

0.7 10.4

Fonte: Elaboração própria a partir da Matriz Insumo-Produto Mundial de 2003 e 2011 do WIOD.

A conclusão de Guilhoto e Imori (2014), ao analisaram e trabalharem com as
tabelas de insumo produto da WIOD, foi de que a inserção do Brasil no comércio
internacional de VA encontra-se bastante limitada se comparada com a EU25 e às outras
economias do BRIC. Apesar disso, no período de 1995-2011 o país exibiu uma tendência
de crescimento do comércio em termos de VA. Os aumentos do VA das exportações do
Brasil foram nas atividades agrícolas e de mineração, enquanto que as exportações das
indústrias de manufatura reduziram as exportações de VA em 2011 comparado com 2005.
A Tabela 4 apresenta a parcela de VA estrangeiro por setor e por país de origem. Ou
seja, quando se realiza um choque de 1 unidade monetária nas exportações do Brasil, quais
países são mais impactados em termos de fornecimento de insumos para a realização dessa
exportação. Na coluna “Total” estão os valores de VA estrangeiro de cada setor para o
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Brasil, e deste valor “Total”, a porcentagem que corresponde ao impacto sobre os principais
países estão nas demais colunas.
Tabela 4: Parcela do Valor Adicionado Estrangeiro por Setor e por País de Origem (%) –
2011
Setor

Total

Agricultura, caça, floresta e pesca

8.5

Mineração e extração

11.9

Alimentos, bebidas e tabaco

9.0

Têxteis e produtos têxteis

10.5

Couro e calçados

9.6

Madeira, produtos de madeira e cortiço

7.4

Celulose, papel (impressão e relacionados)

10.5

Coque, petróleo refinando, combustível nuclear

21.2

Químicos e produtos químicos

16.5

Borracha e plásticos

17.2

Outros minerais não metálicos

11.2

Metais básicos e produtos de metal

14.6

Máquinas não especificadas

15.1

Equipamentos elétricos e óticos

22.1

Equipamentos de transporte

19.6

ROW
35.1
ROW
40.4
ROW
38.7
CHN
35.0
ROW
28.1
ROW
32.3
ROW
27.7
ROW
62.2
ROW
32.1
ROW
29.3
ROW
32.7
ROW
34.1
ROW
25.6
CHN
21.5
ROW
18.5

Países
USA
15.2
USA
12.8
USA
15.0
ROW
19.1
USA
15.0
USA
16.3
USA
15.5
USA
13.8
USA
15.1
USA
15.4
USA
13.2
USA
14.8
USA
13.9
ROW
21.1
USA
17.0

CHN
7.8
DEU
7.5
DEU
7.1
USA
10.1
CHN
12.2
DEU
8.0
DEU
9.5
DEU
3.1
DEU
7.8
CHN
9.6
CAN
10.1
CHN
6.8
CHN
11.6
USA
12.6
CHN
11.0

DEU
7.1
CHN
5.9
CHN
6.9
DEU
5.3
DEU
8.0
CHN
7.2
CHN
7.8
AUS
2.8
CHN
7.7
DEU
8.3
CHN
7.2
DEU
6.3
DEU
8.5
KOR
6.6
DEU
8.8

Fonte: Elaboração própria a partir da Matriz Insumo-Produto Mundial de 2003 do WIOD.

Como pode ser observado na maioria dos setores predomina o “resto do mundo”, os
EUA, seguido da Alemanha e da China. Somente no setor de coque, petróleo refinando e
combustível nuclear a China não está entre os 4 principais, sendo substituído pela Austrália.
Bem como no setor de outros minerais não metálicos que a Alemanha não está entre as 4
principais economias afetadas, entrando Canadá em seu lugar. E por fim, em equipamentos
elétricos e óticos que a Coréia substitui a Alemanha.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Esse quadro demonstra, que mesmo o comércio internacional se configurando em
CGV, os países desenvolvidos continuam sendo os que mais agregam VA estrangeiro nas
exportações, e que a China está se inserindo de forma vantajosa nesta cadeia, no que se
refere aos efeitos gerados pelos choques realizados no Brasil.
Para os BRIICS, Reis e Almeida (2014) apontam que parece que a inserção
continua caracterizada pela subordinação às grandes empresas dos países centrais e
permanecendo nos estágios que agregam menor valor nas CGV (tarefas intermediárias de
produção). Neste sentido, Guilhoto e Imori (2014), constataram que em 2011 em relação a
2005 as posições dos BRICs como importadores de VA das economias desenvolvidas
foram reforçadas.
Por fim, a Tabela 5 apresenta qual o impacto para o Brasil, quando se realiza um
choque de 1 unidade monetária na demanda final, em cada um dos setores individualmente
e em cada um dos três países selecionados (EUA, Alemanha e China). Dessa forma pode-se
verificar o quanto o país é integrado nas CGV em termos de fornecimento de insumos para
os outros países e como ele participa das exportações de outros países ao se realizar um
choque nestes, ou seja, a inserção do Brasil para frente.
De forma geral, o Brasil foi mais impactado pelos choques realizados na China,
sendo os principais setores (c3, c5, c1, c12). Em seguida pelos EUA, cujos principais
setores foram (c12, c3, c6, c1). E por fim, na Alemanha os principais setores foram (c3, c9,
c12 e c1). Entretanto, em geral, os Brasil não esteve entre os principais países impactados
ao realizar o choque nestes três países, como pode ser observado pela posição no ranking
dos países mais impactados, na coluna denominada “Br”, o Brasil manteve posição distante
dos primeiros, predominando posicionamentos acima de dois dígitos.
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Tabela 5: Parcela do VA Estrangeiro por Setor e por País com os Efeitos sobre o Brasil (%) 2011
EUA
Setor

VA
estran.
c1: Agricultura, caça, floresta e pesca
12
c2: Mineração e extração
12
c3: Alimentos, bebidas e tabaco
14
c4: Têxteis e produtos têxteis
19
c5: Couro e calçados
17
c6: Madeira, produtos de madeira e cortiço
13
c7: Celulose, papel (impressão e relacionados)
11
c8: Coque, petróleo refin, combustível nuclear
45
c9: Químicos e produtos químicos
19
c10: Borracha e plásticos
18
c11: Outros minerais não metálicos
13
c12: Metais básicos e produtos de metal
19
c13: Máquinas não especificadas
17
c14: Equipamentos elétricos e óticos
11
c15: Equipamentos de transporte
27

Br
10º
9º
6º
13º
7º
8º
8º
5º
11º
13º
8º
8º
10º
14º
12º

VA
Br
2.8
2.4
3.4
1.9
2.7
3.2
2.5
2.4
2.1
2.0
2.6
3.4
2.4
1.6
2.0

Alemanha
VA
VA
Br
estran.
Br
19
10º
3.1
18
15º
2.1
26
5º
6.2
31
17º
1.5
30
9º
2.7
26
13º
2.3
22
15º
2.8
26
10º
1.8
27
7º
5.6
29
14º
2.4
20
16º
2.3
35
12º
3.3
27
16º
1.9
29
18º
1.8
35
17º
2.1

China
VA
estran.
7
15
11
14
14
17
18
44
24
23
17
27
23
29
22

Br
4º
11º
3º
9º
4º
11º
9º
5º
10º
11º
11º
6º
11º
12º
14º

VA
Br
5.6
2.3
7.8
3.7
6.0
2.0
3.1
2.0
2.0
1.7
1.9
3.7
2.1
1.6
1.9

Fonte: Elaboração própria a partir da Matriz Insumo-Produto Mundial de 2003 do WIOD.

Os resultados da tabela 5 demonstram uma baixa inserção do Brasil nas CGVs, dado
que ao realizar choques no Brasil (Tabela 4), os três países EUA, Alemanha e China são os
mais impactados, entretanto quando se realiza um choque nestes países, o Brasil não
apresenta impactos na mesma dimensão.
A análise realizada sugere que o Brasil, em termos de inserção nas CGV encontra-se
pouco integrado se comparada aos outros países, e que seu deslocamento em direção a uma
maior inserção e interação às CGV foi reduzido se comparado ao movimento geral dos
países. Outro aspecto importante destacado nos dados, foi de que os impactos gerados pelos
choques realizados no Brasil continuam concentrados em países desenvolvidos,
demonstrando a concentração da geração de VA. Enquanto que, quando se realiza o choque
nos países desenvolvidos (EUA e Alemanha), o impacto sobre o Brasil se reduz
consideravelmente.
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Considerações Finais
O trabalho desenvolvido foi motivado pela intensificação do processo de
fragmentação da produção em CGV, na qual as etapas produtivas localizam-se em
diferentes regiões do mundo. Além disso, foi motivado pela recente divulgação das tabelas
de insumo produto mundiais da WIOD que permitem compreender a inserção dos países
nas cadeias globais em termos de VA doméstico e estrangeiro. Em função disso, originouse a problemática de compreender se o Brasil está inserido nas CGVs e sua evolução, nos
últimos anos, comparando com os demais países da base de dados da WIOD.
A análise deste trabalho, a partir das tabelas de insumo-produto da WIOD para os
anos de 2003 e 2011 demonstrou que o Brasil está em uma posição limitada na inserção nas
CGV, em diversos setores, se comparada aos outros países e que seu deslocamento em
direção a uma maior interação às CGV foi reduzido se comparado ao movimento geral dos
países. Em parte, isso se deve à reduzida integração do Brasil a cadeias regionais de
produção, como no caso dos países Asiáticos e Europeus, que apresentam VA estrangeiro
maior quando se realiza um choque de 1 unidade monetária em sua demanda final.
Quanto às diferenças setoriais, os setores que adicionam mais valor doméstico são os
baseados em recursos naturais pois necessitarem de menos processamento que os setores de
máquinas, equipamentos elétricos, óticos e de transporte. Os elevados índices de VA
doméstico quando se realizam os choques no Brasil, vão em sentido oposto ao contexto de
fragmentação internacional da produção. Estes resultados trazem evidências de que o
mundo está passando por transformações na organização de produção e comércio mundial
no qual o Brasil não está se inserindo de forma ativa. Aproximadamente 66% dos setores
dos países da base de dados ampliaram o VA estrangeiro ao se realizar o choque na
demanda final, representando que alguns países estão se integrando mais às CGV que
outros e que o processo de fragmentação internacional da produção evoluiu crescentemente.
Outro aspecto importante destacado nos dados, foi de que os impactos gerados pelos
choques realizados no Brasil continuam concentrados em países desenvolvidos, assim
como EUA e Alemanha, demonstrando a concentração da geração de VA, apesar da
OMC/OCDE defenderem que a configuração da produção em CGV permite que todos os
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países participem dela. A China foi outro país com forte impacto, demonstrando sua maior
integração às CGV. Por outro lado, os choques realizados nos EUA, Alemanha e China,
impactaram de maneira mais tímida sobre o Brasil.
Com a configuração mundial da produção em CGVs, é importante que o Brasil
participe deste processo, se insira em setores estratégicos e que gerem elevado VA. De
acordo com relatório da Unctad (2013), o VA doméstico das exportações é influenciado
pelo tamanho da economia, composição e complexidade das exportações, posição nas
CGV, estrutura econômica e pelo modelo de exportação. Assim, são necessárias políticas
comerciais e de investimento para diminuir os riscos negativos de participação nas CGV e
ampliar as oportunidades de integração e aprendizagem. Neste sentido, Reis e Almeida
(2014) destacam a importância de políticas domésticas para garantir participação nas
CGVs, e estas devem ir na direção de ampliar a competitividade industrial via melhora da
logística, tecnologia de informação, e estimular segmentos onde é maior a atividade das
CGV. Assim, a inserção externa mais virtuosa seria vinculada à maior participação de
atividades de maior valor agregado na estrutura produtiva e comercial.
Por fim, para aprofundar o tema e para o seu desenvolvimento futuro, sugere-se a
análise em termos de VA doméstico incorporado nas exportações dos países em dólares e
não em porcentagem, em especial do Brasil, comparativamente aos valores totais de suas
exportações, a fim de verificar a inserção nas CGVs e sua capacidade de gerar VA
doméstico em termos de valores exportados. Ademais, deve-se considerar o peso do
mercado doméstico na análise.
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Ajuste poligonal da educação para a Indústria brasileira entre 2002 e
2013
Diogo Ferraz78
Fabíola Cristina Ribeiro de Oliveira79
Maria Rita Pontes Assumpção80
RESUMO: A educação está no centro da agenda política brasileira. O slogan do Governo
Federal é “Brasil Pátria Educadora”. O objetivo deste artigo é responder por que a educação
é valorizada pelo setor industrial brasileiro. A teoria do Capital Humano e a Visão Baseada
em Recursos (VBR) serviram como arcabouço teórico. Defende-se a hipótese que mais
educação gera mais renda e que recursos humanos oferecem conhecimento de forma
estratégica, sobretudo, por sua interação com a tecnologia. Estes pressupostos revelam que
para reter recursos humanos talentosos, que possuam característica de valor, raridade e
difícil imitação e substituição, as empresas podem praticar altas remunerações. Utilizando a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/IBGE, foram estimadas duas
equações de rendimentos para o setor da Indústria. O primeiro modelo mensurou o efeito
linear da educação sobre a renda. O segundo modelo propôs relação poligonal entre renda e
educação. O período analisado foi de 2002 até 2013. Buscou-se comprovar que existe
diferenciação salarial por nível de escolaridade. Os resultados empíricos demonstraram-se
estatisticamente significativos e compatíveis com as teorias propostas. Verificou-se que a
renda cresce à medida que o nível de escolaridade dos trabalhadores aumenta e seu
conhecimento torna-se mais específico para as firmas. Comprovou-se que após 11 anos de
estudo, o retorno educacional é três vezes maior do que para os trabalhadores com menor
escolaridade.
Palavras-chave: Visão baseada em recursos; Capital humano; Equação de rendimentos;
Indústria; Ajuste Poligonal.
1 Introdução

A competitividade é um conceito multidimensional, considerando diferentes
aspectos e possíveis níveis de análise. No nível de competitividade do país, a qualificação
do trabalhador é um aspecto considerado na decisão das empresas sobre localização de suas
unidades de operações para internacionalização de sua cadeia produtiva. O Brasil, desde a
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abertura de sua economia, tem sido foco para investimentos de capital estrangeiro, devido,
entre outros aspectos, ao baixo custo associado aos salários, comparativamente aos
praticados em países desenvolvidos. O valor pago pelo trabalho é diretamente associado à
escolaridade do trabalhador, compreendido como conhecimento do recurso humano,
disponibilizado para a empresa.
O conhecimento, por outro lado, tem sido cada vez mais desejado na capacitação da
empresa para atingir maior eficácia em suas ações e eficiência em suas operações. Isto
porque o desenvolvimento tecnológico requer um ambiente com trabalhadores
escolarizados. Quando a Gestão de Recursos Humanos cuida por manter o local atrativo
para o trabalho e possui política de remuneração que valoriza o empregado com bons
salários, há maior probabilidade de este conhecimento permanecer na empresa. A firma
pode se destacar frente aos seus rivais.
Este artigo tenta responder as seguintes questões: a educação é valorizada no setor
da industrial brasileiro? Quais são as taxas de retorno que a educação traz para os
trabalhadores deste setor? E ainda, os trabalhadores com maior nível educacional podem
ser vistos como recursos estratégicos?
Este artigo, considerando a remuneração do trabalho como aspecto importante para
a atratividade de investimentos na Indústria, analisa como este setor pratica a diferenciação
salarial segundo a escolaridade, expandindo a análise também para a distinção por gênero,
raça e região geográfica. Na mesma linha de Arbache (2000), estudos sobre diferenciais de
salários podem contribuir para a configuração de políticas públicas que visem maior e
melhor empregabilidade, melhorar a distribuição de renda e reduzir as desigualdades
regionais.
Outra proposta deste artigo é refletir como a disponibilidade de recursos humanos
mais qualificados pode alavancar a competitividade da empresa, segundo a Visão Baseada
em Recursos (VBR) e sua extensão, Visão Baseada em Conhecimento (VBC). A
contribuição deste artigo é, além de estimar o retorno educacional para os trabalhadores da
indústria, discutir porque as empresas pagam maiores salários para trabalhadores com
maior escolaridade.
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O período analisado compreende os anos entre 2002 a 2013. Utiliza-se a educação
formal como proxy do conhecimento, embora as habilidades e capacidades adquiridas
dentro da firma também conformam o conhecimento. Parte-se do pressuposto que o
conhecimento pode gerar vantagem competitiva à firma.
A análise busca defender que: i) o nível educacional influencia o conhecimento dos
trabalhadores em suas atividades na firma; ii) pelo conhecimento gerar vantagem
competitiva, as firmas aplicam salários competitivos para atrair recursos estratégicos
valiosos e; iii) a política de remuneração impacta positivamente a relação educação versus
salário.
Justifica-se o tema pela importância que a educação possui para o desenvolvimento
econômico dos países. Além disso, a política educacional mostra-se como ponto principal
na agenda política atual, seja pelo potencial em desenvolvimento social, cultural e
econômico.
Além desta introdução, este artigo apresenta em seguida a argumentação que
embasa a compreensão da política educacional como alavancadora da renda dos
trabalhadores e da competitividade da empresa. Na terceira seção é apresentado o método
para a análise sobre nível de escolaridade, gênero, raça, discriminação salarial e outras
características observáveis dos trabalhadores. A quarta seção discute os resultados do
modelo estimado, utilizando o arcabouço teórico, a fim de responder por que o
conhecimento é valorizado e representa um recurso valioso para as firmas. Verificou-se que
a valorização do capital humano tem correspondência direta com o nível de escolaridade.

2 Educação, renda e vantagem competitiva

2.1 Teoria do Capital Humano

Desde Adam Smith (1776) a educação era reconhecida como fator preponderante
para o desenvolvimento de uma nação. Por meio das pesquisas econométricas de Theodor
Schultz (1961), Jacob Mincer (1974) e Gary Becker (1994), estabeleceu-se a discussão do
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impacto da educação sobre os rendimentos das pessoas e iniciou-se o desenvolvimento da
chamada Teoria do Capital Humano.
Segundo Schultz (1961), o investimento em capital humano amplia as
possibilidades dos indivíduos, além de proporcionar ganhos à renda, saúde, qualidade de
vida, produtividade e promover o desenvolvimento econômico, como no caso dos países
tecnicamente desenvolvidos. Este tipo de investimento produz retorno a longo prazo pelas
vias de educação formal, qualificação profissional e treinamento dentro das empresas. O
autor destaca que o investimento em seres humanos não pode ser comercializado, pois se
torna parte do próprio indivíduo. O rendimento ocorre por meio do contato entre os
indivíduos e o mercado de trabalho.
Segundo Mincer (1974), existe correlação positiva e linear entre educação e o
rendimento dos trabalhadores. Se o crescimento dos países está condicionado à abundância
educacional e outras variáveis, o quantum de capital humano, tecnologia e produtividade
que a nação desfruta define a dinâmica do crescimento da riqueza, seja a taxas elevadas ou
pela estagnação e baixos níveis de renda (BECKER, 1994). Portanto, o acúmulo de capital
humano no mundo moderno propicia o desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, além de
atrair novos investimentos ao país.
Se o grau de escolaridade se apresenta como fator importante para o
desenvolvimento do ser humano, a sociedade moderna e seus frequentes avanços
tecnológicos colocam a educação no centro dinâmico da vida dos agentes econômicos.
Quanto maior o grau dos avanços tecnológicos, maior a importância da educação, o que
facilita o uso e absorção de novas tecnologias, aumenta a produtividade e proporciona
melhor análise crítica em ambientes de risco e tomada de decisões.
Um movimento para diminuir a desigualdade da distribuição da renda é o
investimento em capital humano, sobretudo, em países cuja taxa de retorno educacional é
elevada. Nas palavras de Hoffmann (2001, p. 73), “o aumento acelerado da escolaridade é
uma estratégia que levaria ao crescimento econômico com menor desigualdade”. O autor
defende ainda a correlação positiva entre educação e o rendimento do trabalhador, além da
melhor participação do cidadão nas sociedades modernas via sistema educacional. Na
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mesma linha, Piketty (2014, p. 27) defende que a educação age como força de convergência
para a diminuição da desigualdade, embora existam outras forças que atuem sobre a
determinação dos níveis de renda.
A literatura sobre retornos educacionais foi vastamente pesquisada e por vezes
apresentou discrepância nas estimativas. A metodologia e o banco de dados a serem
considerados impactam na contribuição da educação sobre a renda dos trabalhadores. A
disponibilidade de recursos educacionais está ligada ao investimento em capital físico e
humano, que necessitam de taxas de retorno que componham o custo de oportunidade do
serviço (BARROS et al, 2002). Neste aspecto, estimar taxas de retorno da educação
(in)viabiliza investimentos públicos e privados de acordo com (baixas) altas taxas de
retorno ao cidadão e à sociedade. Ao detectar retornos educacionais, explica-se a
distribuição de rendimentos que depende da distribuição de escolaridade.
Conforme afirma Barros et al (2002), a velocidade de crescimento da escolaridade
média atinge a redução da desigualdade escolar e da renda, proporcionando
desenvolvimento social e econômico. Neste aspecto, diversos estudos estimaram taxas de
retorno educacional.
Leal e Werlang (1991) estimaram taxas de retorno por meio da PNAD (1976 a
1989), utilizando a equação minceriana e encontraram elevados retornos na ordem de 15%
ou mais por ano de estudo. Os autores estimaram taxas de retorno educacional de 11,8%
para o setor secundário e 23,4% para o primário. A linha de pesquisa apresentada por Leal e
Werlang (1991) limita-se na questão da seletividade amostral.
Kassouf (1994, 1998) avança ao estimar modelos aplicando a metodologia proposta
por Heckman (1974, 1979). A autora utiliza a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição de
1989 e estima equações de rendimento para o logaritmo do salário por hora para homens e
mulheres, levando em consideração se os indivíduos da amostra possuem ou não
rendimentos para o período. Ao aplicar o método de seletividade amostral, a taxa de retorno
encontrado foi de 7,2% para homens e de 8,5% para mulheres.
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Por outro lado, Soares e Gonzaga (1999) trabalharam com a questão de dualidade
no mercado de trabalho, entre setor primário, caracterizado por empregos de melhor
qualidade, e secundário, ocupações de menor prestígio, por meio da PNAD (1988).
Entretanto, não é do escopo destes estudos explicar porque as empresas elevam a
remuneração para trabalhadores com escolaridade maior. Sabe-se que o ambiente
tecnológico requer trabalhadores mais qualificados (BECKER, 1994) e, por este motivo,
educação e tecnologia possuem correlação positiva. A Visão Baseada em Recursos tende a
responder algumas questões sobre a valorização da educação sob a ótica da empresa.

2.2 Visão Baseada em Recursos

Porter (1985) disseminou a análise estratégica do ambiente externo para detectar
oportunidades que seriam aproveitadas por seus recursos internos, denominados forças,
indicando a necessidade de investir em fraquezas da empresa, a fim de se proteger das
ameaças.
Desde o trabalho seminal de Penrose (1959) a compreensão que o conjunto de
recursos da empresa a torna única tem sido foco de diversos estudos para análise do
ambiente interno das firmas. Para a autora, a empresa, vista como uma unidade
administrativa se destacava pela combinação de recursos que ela detinha. Esta compreensão
é a base para a Visão Baseada em Recursos (VBR), abordagem que a gestão estratégica tem
priorizado.
Esta abordagem busca identificar os motivos pelos quais as empresas se diferenciam
e como alcançam e sustentam a vantagem competitiva (HOSKISSON et al, 1999). Por
entender que os recursos internos podem gerar vantagem competitiva, a VBR contribuiu
para legitimar a importância dos recursos humanos na estratégia das empresas (WRIGHT et
al, 2001).
A extensão da VBR, a Visão Baseada no Conhecimento (VBC), defende o
conhecimento como sendo o recurso mais importante a ser gerenciado na criação de
vantagem competitiva (WENERFELT, 1984; WRIGHT e MCMAHAN, 1992). O capital
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humano, combinado a outros recursos como, por exemplo, a tecnologia, gera
conhecimento, seja ele explícito e/ou tácito.
A interação entre educação e tecnologia pode resultar em inovação. A inovação
pode ocorrer pelo desenvolvimento de novos métodos de produção, de bens e serviços,
novos produtos, melhorias em processos ou elevando a capacidade da empresa competir.
Neste aspecto, as capacidades dinâmicas que a firma desenvolve é dificilmente imitada ou
substituída por seus concorrentes. Por este motivo, estas capacidades, defendidas por Teece
et al (1997), geram diferenciação em processos, o que coloca as firmas em posição
estratégica no mercado.
A vantagem competitiva é sustentável quando os recursos humanos são bem
administrados, seja pelo ambiente criativo e agradável de trabalho, seja pela valorização do
mesmo, em termos de sua remuneração. Para a VBC, a retenção de talentos é um desafio
para os departamentos de recursos humanos das empresas contemporâneas. Youndt e Snell
(2001) destacam salários competitivos como fator de destaque para dar conta do desafio de
reter o conhecimento da organização, evitando a rotatividade do capital humano.
Os modelos Estrutura-Conduta-Desemprenho (E-C-D) de Bain e das 5 Forças de
Porter analisam a competitividade da empresa, considerando a estrutura do setor industrial
e as relações que mantém com seus rivais e parceiros na cadeia produtiva. Outros modelos,
também herdados da economia, continuam a focar na análise do ambiente externo para
formulação da estratégia empresarial. Estes modelos negligenciam a importância dos
recursos disponíveis da empresa. Collis e Montgomery (1995) apoiados na Visão Baseada
em Recursos combinam a análise interna com análise externa. Assim, a VBR complementa
a abordagem de Porter e explica a conduta da empresa para melhoria de seu desempenho.
Recursos são bens físicos que a empresa compra, aluga ou produz e as pessoas
contratadas de forma semipermanente (WERNERFELT, 2013). Recursos podem ser
tangíveis (máquinas, equipamentos, plantas industriais) ou intangíveis (nomes de marcas,
conhecimento formal e tecnológico, relacionamento com fornecedores e compradores,
contratação de pessoal especializado) (PENROSE, 1959). A combinação dos recursos da
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empresa pode resultar em vantagem competitiva, dependendo da forma como são
arranjados.
Barney (1991), também teórico da VBR, defende a sustentabilidade da vantagem
competitiva quando os benefícios da estratégia não podem ser replicados por outras
empresas. O autor define quatro critérios para que os recursos da empresa propiciem
vantagem competitiva: i) os recursos devem ser valiosos, permitindo que a estratégia eleve
a eficiência e a eficácia da empresa; ii) os recursos devem ser raros, tornando a empresa
única; iii) os recursos são de difícil imitação, garantindo que não possam ser copiados pelos
concorrentes e; iv) os recursos são de difícil substituição, evitando que seus rivais possam
adotar recursos similares. Na visão de Penrose (1959) é a heterogeneidade da empresa que
propicia seu melhor posicionamento estratégico no setor.
Sob a ótica da VBR, as práticas de gerenciamento dos recursos humanos (planos de
saúde, cesta básica, bolsas de estudo, entre outros), facilmente copiadas pelos concorrentes,
não sustentam uma vantagem competitiva oriunda do capital humano (WRIGHT et al,
1994). É o conjunto das pessoas e a combinação destas com os demais recursos que a
empresa possui (máquinas, tecnologia, processos, entre outros) é que resulta numa força
competitiva. No entanto, a empresa não é detentora do capital humano e do conhecimento
(WRIGHT et al, 2001). Este capital geralmente está contratado de forma semipermanente,
possuindo mobilidade no mercado de trabalho. A perda do mesmo poderá comprometer a
estratégia da empresa.
Youndt e Snell (2001) destacam que o desafio das organizações é inibir a
rotatividade dos empregados, especialmente de recursos talentosos. Uma estratégia para
enfrentar esse desafio é aplicar salários diferenciados para estes recursos, aumentando a
permanência deles na empresa. Boxall (1996) defende ainda que quanto maior a
permanência na empresa dos mesmos talentos cria-se um ambiente de conhecimento
latente. Cabe à empresa promover o desenvolvimento de seus empregados para desabrochar
essa latência em inovações, métodos, processos e produtos.
A heterogeneidade da empresa, sob a ótica do capital humano, ocorre pela difícil
imitação do conhecimento, das competências e habilidades dos recursos humanos. Em um
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ambiente de incerteza, o capital humano e o conhecimento terão melhor desempenho do
que em ambientes previsíveis. Isto ocorre porque as habilidades criativas e técnicas, bem
como a educação formal são explicitadas em conhecimento para a empresa, aumentando a
capacidade e velocidade de resposta da empresa às mudanças, incertezas, complexidades
gerenciais e novos desafios (BLOME et al, 2014). Por esta razão o conhecimento é
valorizado por empresas mais competitivas.
Profissionais que dispõe de maiores habilidades e conhecimento técnico podem
proporcionar ganhos de eficiência e eficácia sobre os processos, melhoria nas rotinas
organizacionais, maior capacidade para exploração de oportunidades e de soluções
inovadoras. Associado a boa gestão, estes profissionais lideram a difusão de conhecimentos
para outras pessoas com menor qualificação, outra maneira de valorizar o recurso humano.
O ambiente pode propiciar qualificação de pessoal para que as empresas disponham
destes talentos. Uma das maneiras de reter estes talentos valorosos é a remuneração. Assim,
além da reflexão sobre a importância do conhecimento propiciado pelo pessoal da empresa
em conjuntos com os demais recursos que ela possui, este artigo analisa a discriminação
das recompensas salariais por nível de escolaridade, gênero e raça.
A próxima seção apresenta o método para estimar se existe diferenciação salarial
pela ótica do nível de escolaridade, gênero e raça.

3 Método

O método deste trabalho baseou-se em duas etapas. Na primeira etapa foi realizada
uma pesquisa explanatória, como consultas bibliográficas em literatura nos campos da
teoria do Capital Humano e Visão Baseada em Recurso. Foram utilizados artigos
científicos nacionais e internacionais e livros especializados no assunto.
Para o desenvolvimento da segunda etapa, foram utilizados os microdados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/IBGE entre 2002 e 2013. Para
estimar equações de rendimentos das pessoas cuja posição na ocupação é a de empregados
(assalariados) no ramo de atividade da Indústria, com valor de rendimento do trabalho
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principal positivo. Foram excluídos os indígenas e as pessoas sem informação de idade,
escolaridade, posição na ocupação, cor, condição na família e os trabalhadores com tempo
semanal na ocupação principal não informado ou menor de 15 horas.
A Equação de Rendimentos, por meio da estatística de regressão múltipla relaciona
uma variável dependente, neste caso o logaritmo neperiano do rendimento do trabalho de
cada pessoa, com variáveis explanatórias ligadas às características de cada indivíduo
(educação, cor, sexo, idade, ser ou não referência da família, residir na zona rural ou
urbana) e do trabalho (região, unidade da federação, tempo semanal habitual de horas
trabalhadas) além do salário mínimo (MENEZES-FILHO, 2002; OLIVEIRA e
HOFFMANN, 2011).
Relacionando o logaritmo neperiano salário (lw) como dependente de uma variável
observável, admite-se que a relação é log-linear e igual para todos os indivíduos. Usando
como fator de expansão o peso de cada pessoa da amostra, e acrescentando todas as


variáveis independentes do modelo, obtêm-se uma equação onde  e i são parâmetros do
modelo e

 ij

o erro aleatório que representa o efeito das variáveis não estimadas no modelo,

com propriedades estatísticas usuais e com o tratamento de heterocedasticidade, tem-se o
seguinte modelo ajustado pelo método de mínimos quadrados ponderados:

(lw) j      i xij   ij

(1)

i

As variáveis explanatórias são as seguintes:
a) Uma variável binária para sexo (SX): masculino (0) e feminino (1).
b) A idade (ID) da pessoa medida por décadas.
c) O quadrado da variável idade (ID²), considerando que a renda não varia linearmente com
a idade.
d) A escolaridade (ESC) do indivíduo. Foram criados grupos de anos de estudo, partindo de
0 ano de estudo (pessoa sem instrução ou com menos de um ano de estudo), 1 a 3 anos de
estudo (ensino fundamental incompleto), 4 a 7 anos de estudo (ensino fundamental
completo), 8 a 10 anos de estudo (ensino médio) e 11 a 14 anos de estudo (ensino superior
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completo). Estes grupos foram comparados com os indivíduos com 15 anos ou mais de
escolaridade (pós-graduados). A comparação é feita por meio de variáveis binárias,
tomando os pós-graduados como base para comparação.
e) Duas variáveis binárias para cor (COR) da pessoa, sendo base branca e as demais: preta
ou parda e amarela.
f) Uma variável binária para distinguir a condição do indivíduo na família (CFAM), sendo
pessoa de referência (base) versus uma categoria que inclui todas as demais condições
(cônjuge, filho, outro parente, agregado, pensionista).
g) Definiram-se quatro variáveis binárias para as regiões Centro-Oeste, Sudeste (exclusive
São Paulo), Sul e Norte, e uma variável binária para o Estado de São Paulo, tomando como
base a região Nordeste.
h) Uma variável binária para distinguir a zona de domicílio (RU): urbano (base) e rural.
i) Este modelo estima quatro variáveis binárias das horas semanais habitualmente
trabalhadas (CHT), mesmo sabendo que o logaritmo do número de horas trabalhadas por
semana, ou seja, a elasticidade do rendimento em relação ao tempo semanal do trabalho
seria um coeficiente de melhor ajuste, o que serve para propostas de investigações futuras.
j) Uma variável binária para distinguir se o emprego é com ou sem carteira assinada (base).
k) Para avaliar o efeito nos salários estimaram-se regressões agrupando os anos de 2002 a
2013, utilizando o valor real do salário mínimo (SMR) como uma variável explanatória,
medido em centenas de reais (SMR/100), apenas para que o número não fosse
inconvenientemente pequeno.
l) Uma variável binária para estimar o efeito do salário mínimo e da sua interação com a
posição na ocupação (empregado com carteira e o sem carteira) (SMR /100*PO), base:
empregado sem carteira.

Além disso, um segundo modelo foi ajustado de acordo com as propostas de
Hoffmann e Ney (2004) e Hoffmann e Simão (2005). O ajuste poligonal do modelo ocorreu
para verificar se o impacto da escolaridade sobre o rendimento muda após determinado
nível, o que altera a inclinação da curva de retorno educacional. Portanto, inclui-se a
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variável Ε = Ζ j (Ε j – δ), em que δ é a abscissa do vértice, ou seja, é a escolaridade a partir
da qual a taxa de retorno torna-se maior, e Ζ j é uma variável binária tal que Ζ j = 0 para Ε j
≤ δ e Ζ

j

= 1 para Ε

j

> δ. A variável escolaridade é relacionada com o logaritmo do

rendimento ( lw ) em forma poligonal, cujo vértice tem abscissa Ε =11 para o setor
Industrial, verificando se o retorno é maior para graduados e pós-graduados.
O programa estatístico Stata foi utilizado para rodar as regressões. O modelo foi
ajustado para verificar se existe diferenciação nos salários de acordo com o nível de
escolaridade dos trabalhadores. A regressão linear múltipla foi utilizada para garantir o
efeito isolado de cada variável controlada pelo modelo.

4 Resultados e discussão

Segundo a equação minceriana, existe correlação positiva e linear entre educação e
o rendimento dos trabalhadores (MINCER, 1974; DIAS, 2015). O quantum de capital
humano, tecnologia e produtividade que a nação desfruta, define a dinâmica do crescimento
da riqueza, ou seja, o acúmulo de capital humano no mundo moderno propicia o
desenvolvimento de pesquisa e tecnologia, além de atrair novos investimentos ao país
(BECKER, 1994; BRATTI e LEOMBRUNI, 2014). Os resultados da análise deste trabalho
confirmam este pressuposto.
A Tabela 1 apresenta os coeficientes das equações de rendimentos ajustadas para os
empregados na Indústria, no período de 2002 a 2013.

Tabela 1 – Equação de Rendimentos para os empregados formais e informais do setor da
Indústria na economia brasileira, 2002 a 2013
Variável

Coeficiente Dif. % (¹) Teste t Probabilidade t

Constante

5,876

-

395,62

0,0001

Pessoas Sexo Masculino (base: Sexo Feminino)

0,321

37,87

121,05

0,0001

Idade 10

0,494

-

85,53

0,0001

(Idade 10)²

-0,046

-

-60,69

0,0001

Idade
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Escolaridade (Base: 15 anos ou mais)
Sem instrução e menos de 1 ano

-1,463

-76,85

-194,19

0,0001

1 a 3 anos

-1,442

-76,35

-220,53

0,0001

4 a 7 anos

-1,286

-72,37

-257,42

0,0001

8 a 10 anos

-1,133

-67,78

-225,80

0,0001

11 a 14 anos

-0,875

-58,33

-187,83

0,0001

Preta ou Parda

-0,103

-9,80

-41,44

0,0001

Amarela

0,153

16,50

8,99

0,0001

Condição na Família (Base: Chefe de Família)

-0,128

-12,02

-48,21

0,0001

Zona Rural (Base: Zona Urbana)

-0,092

-8,80

-20,20

0,0001

Até 14 horas

-0,185

-16,90

-14,78

0,0001

40 a 44 horas

0,280

32,25

55,41

0,0001

45 a 48 horas

0,244

27,59

45,04

0,0001

49 horas ou mais

0,332

39,40

57,71

0,0001

Centro-Oeste

0,271

31,17

47,89

0,0001

Norte

0,234

26,38

40,10

0,0001

São Paulo

0,403

49,56

108,49

0,0001

Sudeste (exclusive São Paulo)

0,261

29,80

65,53

0,0001

Sul

0,292

33,93

72,24

0,0001

Empregado Sem Carteira Assinada

-0,599

-45,08

-36,74

0,0001

Salário Mínimo Real/100

0,074

0,0001

(Salário Mínimo Real/100)*(empregado sem carteira)

0,052

7,68
5,30

59,00
17,55

0,0001

Cor (Base: Branca)

Horas Habitualmente Trabalhadas (Base: 15 a 39 horas)

Grande Região (Base: Nordeste)

Posição na Ocupação (Base: Sem Carteira Assinada)

R²

53,69

Teste F(²)
Número de observações

12.162,00
199.359

(¹) Valores obtidos calculando o crescimento percentual do rendimento: 100[exp (coeficiente)-1].
(²) Os valores de F são estatisticamente significativos ao nível de 1%.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos microdados da PNAD (2002 a 2013)

A comparação de uma variável binária deve ser feita utilizando a diferença
percentual entre a renda esperada de uma dada categoria e a renda esperada da categoria
tomada como base, ceteris paribus, isto é, depois de descontados os efeitos das outras
variáveis. Por exemplo, tomando os trabalhadores da zona urbana como base, espera-se que
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os indivíduos da zona rural recebam 8,8% a menos do que os moradores das cidades, dado
que todas as outras variáveis permaneçam constantes.
O modelo é estatisticamente significativo e bem ajustado, com nível de significância
de 1% e coeficiente de determinação de 53,69%. Estes dados demonstram um alto grau de
explicação das variáveis independentes sobre a variável renda.
Observam-se indícios de discriminação por gênero e raça no mercado de trabalho: i)
o salário dos homens tende ser 37,87% maior do que o salário das mulheres e; ii) a renda de
pretos e pardos tende ser 9,8% menor do que a renda dos brancos, embora a raça amarela
receba salário 16,5% maior do que os brancos.
As estimativas empíricas confirmam o pressuposto teórico, demonstrando que existe
diferenciação salarial de acordo com o nível de escolaridade. Por meio do teste T Student,
verifica-se que a importância da variável escolaridade e sua significância estatística ao nível
de 1% para todos os anos de estudo.
Tomando o salário do grupo de indivíduos com 15 anos ou mais de escolaridade
como base e comparando com o salário dos demais grupos de escolaridade, percebe-se que,
quanto menor a escolaridade, menor o salário. O salário dos trabalhadores industriais entre
11 a 14 anos de estudo é 58,33% menor do que o salário daqueles com 15 anos ou mais de
escolaridade. Ressalta-se que esta comparação é feita isolando o efeito das demais variáveis
e tendo-as como constantes.
Para os demais grupos de estudo, observa-se que os indivíduos entre 8 a 10 anos
recebem ainda menos do que aqueles com 15 anos ou mais (diferença de 67,78% sobre a
renda). Esta disparidade aumenta conforme o nível de escolaridade diminui, explicando a
hipótese de valorização do conhecimento pela empresa.
Este artigo contribuiu por estimar pressupostos teóricos de diferenciação salarial sob
a ótica da VBR e VBC. Entretanto, buscou-se aperfeiçoar a estimativa, ajustando o modelo
em forma poligonal para a educação. O teste estatístico de Chow mostrou-se uma
importante ferramenta para a viabilidade do ajuste do modelo, verificando mudanças
estruturais no retorno salarial, após determinado nível de escolaridade.
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Este teste comprova estatisticamente que uma regressão linear difere em seu
comportamento, entre dois ou mais períodos de tempo, por indicar mudança na inclinação
da curva de regressão (GREENE, 2012).

S1
S2

K

 Fk ,n1n2 2 K

(2)

n1  n2  2k

O coeficiente de determinação do segundo modelo (54,90%) demonstrou melhor
ajuste do que no primeiro modelo, ou seja, este modelo possui maior grau de explicação do
que o primeiro modelo (53,69%). O nível de escolaridade se mostrou estatisticamente
significativo a 1%, comprovando a mudança estrutural da educação sobre o retorno salarial.
Essa mudança é apontada após 11 anos de escolaridade. A Tabela 2 apresenta as
estimativas do segundo modelo.
Este modelo comprova que, além da escolaridade, a região onde os trabalhadores
residem influencia a remuneração. Por exemplo, os trabalhadores paulistas tendem a
receber 48,62% mais salário do que os trabalhadores da indústria nordestina.
Outro aspecto importante foi a formalização do mercado de trabalho. Indivíduos
sem carteira de trabalho assinada tendem a receber 44,76% menos salários do que aqueles
que participam do mercado de trabalho formal, ou seja, com carteira de trabalho assinada.
O educação, como proxy do conhecimento, demonstrou que as empresas remuneram
três vezes mais os indivíduos com mais de 11 anos de estudo (17,48%) enquanto aqueles
com menos de 11 anos de estudos recebem retornos menores (5,89%). Em outros termos, o
setor industrial, entre 2002 e 2013, recompensou três vezes mais os trabalhadores com mais
de 11 anos de estudo.
Estas estimativas corroboram com a hipótese teórica de que as empresas tendem a
oferecer maior remuneração para recursos humanos mais qualificados. Portanto, verifica-se
que a educação é um importante balizador de salários na indústria brasileira. Neste aspecto,
o conhecimento disponibilizado para as empresas tende a ser fonte de vantagem
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competitiva, além de auxiliar nas capacidades dinâmicas que a empresa adquire ao longo de
sua trajetória.
Tabela 2 – Equação de Rendimentos para os empregados formais e informais do setor da
Indústria na economia brasileira, com ajuste poligonal, 2002 a 2013
Variável

Coeficiente Dif. % (¹) Teste t Probabilidade t

Constante

4,246

-

300,09

0,0001

Pessoas Sexo Masculino (base: Sexo Feminino)

0,323

38,07

123,26

0,0001

Idade 10

0,511

-

89,82

0,0001

(Idade 10)²

-0,047

-

-63,15

0,0001

Escolaridade ≤ 11 anos

0,057

5,89

146,24

0,0001

Escolaridade > 11 anos

0,104

17,48

111,66

0,0001

Preta ou Parda

-0,094

-8,98

-38,25

0,0001

Amarela

0,129

13,76

7,69

0,0001

Condição na Família (Base: Chefe de Família)

-0,129

-12,10

-49,23

0,0001

Zona Rural (Base: Zona Urbana)

-0,080

-7,67

-17,72

0,0001

Até 14 horas

-0,170

-15,67

-13,79

0,0001

40 a 44 horas

0,293

33,98

58,76

0,0001

45 a 48 horas

0,263

30,02

49,15

0,0001

49 horas ou mais

0,348

41,58

61,21

0,0001

Centro-Oeste

0,259

29,62

46,44

0,0001

Norte

0,233

26,27

40,49

0,0001

São Paulo

0,396

48,62

108,34

0,0001

Sudeste (exclusive São Paulo)

0,249

28,32

63,64

0,0001

Sul

0,282

32,56

70,91

0,0001

Empregado Sem Carteira Assinada

-0,593

-44,76

-36,89

0,0001

Salário Mínimo Real/100

0,074

60,16

0,0001

(Salário Mínimo Real/100)*(empregado sem carteira)

0,050

7,72
5,09

17,10

0,0001

Idade

Escolaridade(²)

Cor (Base: Branca)

Horas Habitualmente Trabalhadas (Base: 15 a 39 horas)

Grande Região (Base: Nordeste)

Posição na Ocupação (Base: Com Carteira Assinada)

R²
Teste F(³)

54,90
15.171,60

Número de observações
(¹) Valores obtidos calculando o crescimento percentual do rendimento: 100[exp (coeficiente)-1].

199.359
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(²) Crescimento percentual do rendimento em relação a um ano adicional de escolaridade. Abscissa mede o
retorno educacional depois que esta ultrapassa onze anos de estudo, obtidos calculando, por exemplo,
100[exp(0,039+0,154)-1 = 21,35%
(³) Os valores de F são estatisticamente significativos ao nível de 1%.
Fonte: Elaborado pelos autores, com base nos microdados da PNAD (2002 a 2013)

Este trabalho estimou a valorização da educação na Indústria, embora as estimativas
possam ser replicadas para outros setores ou para o total da economia. Vale destacar que as
estimativas dos modelos estão em conformidade com estimativas anteriores para o Brasil
(KASOUF, 1994; BARROS et al, 1999; RESENDE e WYLLIE, 2006).

5 Considerações Finais

Este artigo indica que o conhecimento, entendido como o nível de escolaridade, é
valorizado pelo setor industrial brasileiro entre 2002 e 2013. Pode-se inferir que as
empresas adotam política de melhor remuneração para enfrentar o desafio da mobilidade de
capital humano. As equações de rendimentos estimadas neste trabalho comprovaram as
hipóteses levantadas. Demonstrou-se empiricamente a correlação positiva entre a renda e
educação.
A análise foi aprofundada ao comprovar que a relação entre renda e educação não é
linear. Existe quebra de mudança estrutural, comprovada por teste estatístico: os resultados
demonstram que após 11 anos de estudo o retorno educacional sobre o salário é três vezes
maior do que de indivíduos que estudaram abaixo de 11 anos.
Este trabalho não esgota o tema estudado. Os modelos apresentados estimaram a
importância da educação em um ambiente macroeconômico. O desafio que se coloca para
estudos futuros é aplicar este modelo em ambiente microeconômico, a nível empresarial.
Estudos de casos podem ser viáveis para explorar como empresas individuais relacionam
renda e conhecimento. Além disso, controlar a diferenciação salarial por cargos e
competências auxiliaria na definição do que a empresa entende ser estrategicamente
importante para consolidar sua vantagem competitiva.
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Economia dos Custos de Transação e o setor sucroalcooleiro
Diogo Ferraz81
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Fabíola Cristina Ribeiro de Oliveira83
1 Introdução

A desregulamentação do setor sucroalcooleiro, a partir do final da década de 1990,
alterou a gestão industrial e estratégica de suas empresas. Para Vian (2002), houve
diversificação da produção, formação de grupos comerciais e terceirização dos processos.
A abertura comercial estimulou as aquisições e fusões nacionais e internacionais (PASIN e
NEVES, 2002). Revelou-se que apenas unidades competitivas permaneceriam no mercado,
gerando ganhos diferenciais pela redução de custos (MORAES, 1999).
A gestão estratégica também impactou a evolução da produção, tornando o açúcar e
o etanol componentes importantes nas exportações brasileiras. A Nova Economia
Institucional - NEI, no âmbito dos Custos de Transação, tem contribuído para o
entendimento da competitividade e gestão estratégica em diversos setores, sobretudo, na
agroindústria (DUTRA e RATHMANN, 2008; FERREIRA et al., 2005; AZEVEDO,
2000). Neves et al. (1998) aplicaram esta teoria para o setor sucroalcooleiro e encontraram
diversos custos transacionais entre as firmas como, por exemplo, a elaboração e
monitoramento de contratos.
O objetivo deste artigo é discutir os custos de transação para o setor sucroalcooleiro.
Para obtenção deste objetivo, houve revisão bibliográfica sobre o tema e busca de dados
sobre o setor.
Justifica-se a escolha do setor sucroalcooleiro pelo cenário de constante
transformação desde o final dos anos 1990. Novas perspectivas estratégicas foram traçadas
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nos últimos cinco anos e outras estratégias começam a se desenvolver. Houve também
mudança nas operações comerciais e uma crescente preocupação com o escoamento do
açúcar e do etanol. Neste aspecto, ao que tudo indica, o setor sucroalcooleiro busca
diversificar sua matriz de transporte.
Ademais, o setor sucroalcooleiro permanece com relevante participação na
agroindústria nacional. O Brasil é o maior produtor e exportador de açúcar no mundo, o que
corresponde a proximamente 50% da produção mundial (MDIC, 2015). Por sua vez, o
etanol possui importância na matriz energética sustentável, como forma alternativa aos
combustíveis fósseis.

2 Revisão teórica

2.1 Economia dos Custos de Transação

As formas de organização e gestão estratégica das firmas têm evoluído ao longo do
tempo. As pressuposições da Economia Neoclássica, alocação ótima dos recursos e
maximização dos lucros, têm apresentado dificuldades em explicar as formas de
organização institucional. A Nova Economia Institucional - NEI se destaca pela
consonância com o mundo moderno e a flexibilidade de alguns pressupostos.
O trabalho pioneiro de Coase (1937), “The Nature of the Firm”, abordou questões
fundamentais da nova organização. O autor coloca as transações e seus custos no centro da
análise. Conceitos como incerteza e racionalidade limitada dos agentes são introduzidos nas
relações entre as firmas. O objetivo maior das firmas continua sendo a minimização de
custos, embora os custos transacionais e contratuais estejam destacados na análise.
A continuidade do trabalho de Coase (1937) ocorreu por Williamson (1971, 1975,
1979, 1985, 1991, 1993, 1996) que se tornou referência teórica do assunto. Se para Coase
(1937) as firmas são organizadas pela estrutura de governança, para Williamson (1993), a
governança mitiga conflitos, realiza ganhos mútuos e insere ordem aos agentes econômicos
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para regular as transações. Quanto mais eficiente a governança, menores os custos
processuais, diminuindo os conflitos (AZEVEDO, 2000).
Como os agentes econômicos são cruciais, Williamson (1985, p. 30) insere dois
pressupostos comportamentais para a teoria. A racionalidade limitada, que foi inicialmente
proposta por Simon (1977), revela que o agente é intencionalmente racional, embora não
seja capaz de prever todos os possíveis entraves transacionais. Neste aspecto, os agentes
são racionais, mas a ação individual impede racionalidade plena. E o conceito de
oportunismo, que corresponde a orientação do indivíduo para o auto interesse, o que reflete
sobre o comportamento entre os agentes. Zylbersztajn (1995) discute esta questão, pois
todos os agentes possuem atitudes consideradas oportunistas. Quando isto ocorre, formulase gestão contratual e introdução de mecanismos de salvaguardas.
Define-se transação como os modos de conduzir as relações das organizações.
Cheung (1990) aborda custos de transação pela elaboração contratual, mensuração e
fiscalização de acordos, monitoramento do desempenho contratual e organização da
atividade das firmas. Segundo Williamson (1979, 1993), os custos podem ser ex-ante
(preparo, negociação ou salvaguardas nos contratos entre firmas) ou ex-post (ajustes e
adaptações durante a execução de contratos, afetados por erros ou alterações imprevisíveis).
Para Farina et al. (1997) os custos de transação não estão ligados à produção, mas sim aos
custos oriundos das relações entre os agentes econômicos.
Williamson (1985) discorre sobre três dimensões nos custos de transação. A
especificidade dos ativos, a frequência das transações e a incerteza no relacionamento entre
as firmas. A combinação dessas dimensões define ou altera a estrutura de governança. A
incapacidade de prever o futuro e a imprevisibilidade dos agentes gera incerteza
institucional, o que amplia lacunas não cobertas contratualmente, resultando em
negociações futuras e possíveis perdas. Williamson (1991) relata que quanto maior o
oportunismo e menor o nível informacional, mais propício o ambiente de incerteza.
A frequência trata da recorrência das transações. À medida que a frequência
aumenta, diminuem os custos fixos médios da coleta de informações (WILLIAMSON,
1985). Isto ocorre porque a recorrência transacional proporciona o desenvolvimento de
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“reputação” entre as partes, em detrimento a atitude oportunista (FARINA et al., 1997). A
frequência das transações também diminui a racionalidade limitada, pois os processos
treinam os agentes para a transação.
Há especificidade dos ativos quando o retorno esperado depende da continuidade da
transação. Segundo Azevedo (2000), a especificidade dos ativos tem papel central na teoria
dos Custos de Transação. Quanto maior a especificidade dos ativos, maior o custo
transacional e a possibilidade de perda ocasionada pelo oportunismo dos agentes, o que
exige estrutura de governança diferenciada entre as firmas (WILLIAMSON, 1996, p. 59).
Neste aspecto, Williamson (1991, p. 281) destaca seis tipos de especificidade dos
ativos. Especificidade locacional que se refere à proximidade entre firmas de uma cadeia
produtiva, gerando diminuição nos custos de transação para a cadeia. Por exemplo, a
fabricação de açúcar por uma usina cuja planta de produção foi formulada para atender a
indústria de refrigerantes. A especificidade física ocorre quando há necessidade de um
padrão da matéria prima à produção. A especificidade humana diz respeito ao capital
humano específico para a firma. A especificidade de ativos dedicados refere-se ao
desenvolvimento de uma estrutura de produção para um determinado processo produtivo ou
agente particular. Especificidade da marca é ocasionada pela construção da reputação ou
capital sem ligação ao capital físico e humano. Por fim, a especificidade temporal gerada
pelo valor da transação que está ligado ao tempo em que ela é executada.
Estes atributos estão ligados à seleção de estruturas de governança e gestão
estratégica das firmas. O intuito desta aplicação é relacionar as características das
transações com as formas organizacionais mais eficientes (ZYLBERSZTAJN, 1995).
Williamson (1991) propõe três tipos de transação. O mercado organizado pelo sistema de
preços, com baixa especificidade dos ativos e contratos do tipo clássico. A organização
híbrida pela dependência bilateral, especificidade entre os ativos e contratos de longo prazo,
contratos de distribuição, joint ventures, entre outros. E, a organização hierárquica:
internalização das transações que vem a jusante e a montante, isto é, integração vertical.
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Para a teoria dos Custos de Transação a estratégia empresarial tem impacto sobre os
custos transacionais. Compreender a estratégia e adaptá-las para regimes mais eficientes
minimiza custos, aumentando a competitividade e ganhos mútuos ao setor.

2.2 Setor sucroalcooleiro e a Economia dos Custos de Transação

A indústria sucroalcooleira se diferencia de outros setores pela concomitante
produção de açúcar e etanol e pela desregulamentação do setor (MORAES, 1999). Para
Vian (2002) a desregulamentação promoveu mudanças na cadeia produtiva. Diversos
grupos industriais foram constituídos, o que engendrou a internacionalização do setor.
O Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo e possui posição estratégica na
matriz energética sustentável, por utilizar o etanol em substituição aos combustíveis fósseis.
A cana de açúcar é cultivada em mais de nove milhões de hectares, em todas as unidades da
federação, com destaque para a região Centro-Sul (SP, PR, RJ, MG, GO, MT, MS, ES e o
DF) do país (87%). A moagem de cana na safra 2013/2014 alcançou 653,52 milhões de
toneladas, sendo que 91% da produção concentraram-se na região Centro-Sul. A produção
de açúcar foi de 37,71 milhões de toneladas, sendo o Centro-Sul (91%) e o estado de São
Paulo (64%) os principais produtores. A produção de etanol alcançou 27,54 milhões de
metros cúbicos, com participação relevante do Centro-Sul (95%) e do estado de São Paulo
(46%) (UNICA, 2014).
As Figuras 1 e 2 ilustram, respectivamente, a tendência do açúcar e do etanol, com
crescimento superior no Centro-Sul (13,7% a.a.) do que no resto do país (13,2%a.a.).
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Figura 1 – Evolução da produção de açúcar. Brasil e regiões, 1990 a 2014.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da UNICA.

Figura 2 – Evolução da produção de etanol. Brasil e regiões, 1990 a 2014.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados da UNICA.

Para Levi (2009) a quebra na produção de cana-de-açúcar na safra 2000/2001
ocorreu pela seca que reduziu 20% da produção naquele ano, pelas mudanças no Conselho
Interministerial do Açúcar e do Álcool, pela consolidação da Consecana e pelas restrições
do açúcar nacional na Argentina. Ademais, no histórico apresentado, ressalta-se a
importância dos preços do açúcar no mercado externo como fonte de quebra nas safras
1992/1993, 2000/2001 e 2005/2006.
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A produção canavieira também possui importância no mercado internacional. As
exportações do açúcar alcançaram 26,629 milhões de toneladas, sendo 94% exportada pelo
Centro-Sul brasileiro. Para o etanol foi exportado mais de 2,6 milhões de metros cúbicos do
combustível. Dados do IBGE (2014) mostram que o setor sucroalcooleiro representa cerca
de 8% do Produto Interno Bruto – PIB agrícola do Brasil, e praticamente um terço do
paulista (35%). Estes dados demonstram um setor que cresce e se moderniza, com
participação importante na economia brasileira. A gestão estratégica é componente
essencial para a continuidade do desenvolvimento setorial, sobretudo, no cenário altamente
dinâmico, caracterizado por diversas fusões, incorporações e joint ventures (PASIN e
NEVES, 2002).
A teoria dos Custos de Transação auxilia a compreensão evolutiva do setor.
Diversos estudos aplicaram esta teoria para a agroindústria. Rezende (1999) aplicou a teoria
sobre a o agribusiness do leite. Souki e Carvalho (2001) utilizaram os conceitos para a
cadeia de lácteos em Minas Gerais. Santos e Richeti (2000) estudaram a produção de
frango de corte em Minas Gerais sob a ótica da governança. Neves et al. (1998) aplicaram a
teoria para o setor sucroalcooleiro, indicando que os custos estão presentes na negociação e
comercialização, formulação de contratos, monitoramento e capacidade gerencial.
As iniciativas estratégicas são fundamentais porque os contratos agroindustriais
impactam a eficiência das firmas. A estratégia adotada é essencial para funcionamento do
setor, pois a comercialização vai além da venda do produto, exigindo constante tomada de
decisão (BATALHA, 2001; FARINA, 1999; FARINA et al., 1997). Segundo Zylbersztajn
(1996), na agroindústria as commodities possuem baixa especificidade, cabendo ao
mercado, via mecanismo de preços, a comercialização dos produtos, sem controle
transacional.
Conforme a commodity se torna mais específica, algum tipo de controle é
estabelecido entre as transações. Dutra e Rathmann (2008) discutem a mudança de
especificidade do biodiesel após promulgação da lei que obrigava a adição do biodiesel ao
óleo combustível no Rio Grande do Sul. Quando isto ocorreu, a especificidade do biodiesel
aumentou, alterando a forma de governança da cadeia produtiva. O produto antes
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comercializado via mercado spot, passou a ser negociação por meio de contratos do tipo
clássicos.
Os produtos do setor sucroalcooleiro podem ter a especificidade do ativo elevada.
Isto pode ocorrer pelo aumento da competitividade do etanol sobre a gasolina devido ao
preço e o aumento de impostos sobre os combustíveis fósseis como, por exemplo, as
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE ou pelos incentivos ficais
como, por exemplo, isenção de PIS/COFINS para o etanol. Além de tributos e impostos,
fatores climáticos que impeçam a moagem de cana-de-açúcar e o aumento pela procura de
açúcar no mercado internacional também podem afetar a especificidade do etanol, já que
ambos os produtos são fabricados na mesma planta industrial.
É possível aplicar a teoria dos Custos de Transação sobre o ambiente logístico.
Ojima e Comitre (2008) relatam a especificidade dos ativos para o transporte via modal
ferroviário. Para o açúcar há segregação do produto por cliente, o que aumenta a
especificidade dos vagões. Para o etanol a especificidade é alta porque o produto é líquido,
inflamável e pela regulamentação governamental. Os vagões graneleiros e de tanques, para
operar com outros produtos, precisam passar por operação de limpeza, o que torna os ativos
mais específicos. No caso do etanol, a especificidade do capital humano para o transporte é
alta pela necessidade de treinamento dos agentes. Existe também especificidade locacional
pela relação usina, armazém e terminal de transbordo entre o modal rodoviário e
ferroviário.
A produção de açúcar cresceu em média 3% a.a. entre 2009 e 2014. No mesmo
período, a exportação da commodity cresceu em média 3,2% a.a (CONAB, 2015). A União
da Indústria de Cana de Açúcar - UNICA (2015) estima que 14 milhões de toneladas sejam
incorporadas à produção até 2025. Deste montante, sete milhões de toneladas serão
destinados à exportação. Neste sentido, justifica-se a preocupação do setor sucroalcooleiro
em diversificar a matriz de transporte, utilizando o modal ferroviário em detrimento ao
modal rodoviário. Entretanto, o setor competirá com outras commodities que também
possuem potencial de crescimento para os próximos anos e utilização da capacidade de
transporte ferroviário até os portos.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

As exportações de commodities evidenciam que o gargalo na infraestrutura de
transporte poderá se agravar nos próximos dez anos. Além disso, o açúcar ainda possui
grande potencial de utilização no modal ferroviário, pois apenas 35% das exportações
chegaram por ferrovia aos portos de Santos e Paranaguá (MDIC, 2014). Neste sentido,
Janotti et al. (2012) destacam a transformação na relações entre agentes logísticos e
usineiros. O mercado spot foi substituído pelo mercado contratual. Esta modificação pode
ser explicada pelas especificidades encontradas no modal ferroviário, tornando os contratos
determinados no longo prazo (OJIMA e COMITRE, 2008). Oliveira (2005), apud Ojima e
Comitre (2008), exemplifica o contrato entre a Bungue Alimentos e a América Latina
Logística – ALL com duração de 23 anos. Segundo os autores, entre 2005 e 2010 foram
transportados 50 milhões de toneladas de produtos e estima-se que entre 2010 e 2027 mais
220 milhões de toneladas sejam transportadas.
A Figura 3 compara o crescimento das exportações de açúcar e do agregado de soja,
milho e farelo de soja, apresentando a expectativa de crescimento para 2025.
Figura 3 – Evolução da produção de açúcar e álcool. Brasil, 1990 a 2014.
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Os contratos logísticos diminuem a incerteza e o oportunismo. Embora o modal
ferroviário possua vantagens sobre outros meios de transporte, segundo Gomes e Seregati
(2009), o transporte de açúcar, no trajeto usina até o Porto de Santos, tem ocorrido
predominantemente por rodovias.
Para Caixeta Filho et al. (2015) o transporte ferroviário apresenta alto custo fixo,
decorrente do investimento em trens, linhas e terminais férreos que podem ser diluídos em
fretes mais baratos decorrente da longa distância e alto volume transportado. Além disso,
este modal possui baixo custo variável devido a baixa manutenção e consumo de
combustíveis. Em contrapartida, o modal rodoviário possui baixo custo fixo, pois a
construção de rodovias é feita com capital público, e alto custo variável decorrente de
pedágios, manutenção de caminhões e consumo de combustíveis.
Mesmo com as vantagens do modal ferroviário, Caixeta Filho et al. (2015) explica a
preferência do modal rodoviário pela flexibilidade no atendimento “door-to-door”. Para
Gomes e Seregati (2009) a ferrovia possui vantagem de utilizar maior número de
contêineres, o que facilita o processo de descarregamento nos portos. Embora Janotti et al.
(2012) explicitem a falta de vagões e investimento no setor férreo brasileiro, o que pode
causar gargalo logístico.
A decisão logística atinge a estratégica das empresas e a quantidade exportada dos
produtos, pois a capacidade de carga de um caminhão (máximo 35 toneladas) é inferior à
capacidade de carga de um vagão de trem (em média 130 toneladas) (CAIXETA FILHO et
al., 2015). Existem composições com 320 vagões que podem desempenhar função de
estoque em trânsito, o que facilita o carregamento nos navios graneleiros no porto.
No transporte do etanol utiliza-se o modal rodoviário e as relações entre os agentes
são contratuais. Destaca-se a barreira para inserção do modal ferroviário como meio
alternativo, que apesar das vantagens logísticas, apresenta elevados custos de transação
ligados à especificidade dos equipamentos, treinamento e certificações dos condutores.
Janotti et al. (2012) relatam que há grande risco de contaminação durante o transporte.
Gomes e Seregati (2009) chamam atenção para o baixo investimento no Porto de
Santos, que não acompanhou o ritmo das exportações do açúcar brasileiro. Este fato gera
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espera no descarregamento, o que aumenta o custo dos fretes rodoviários. O Porto de
Santos é o mais importante terminal para exportação do açúcar e do álcool no Brasil. Dados
da UNICA (2015) confirmam que a importância do terminal santista na exportação
sucroalcooleira no Centro-Sul (70,93%) e no Brasil (66,48%). A exportação do açúcar dos
portos de Santos e Paranaguá representam 90% das exportações.
Esta breve caracterização da logística evidencia os desafios que a decisão
estratégica do setor enfrenta. Na próxima seção será apresentada uma alternativa
encontrada por um grande produtor de açúcar e etanol no Brasil.

3 Novas perspectivas estratégicas para o setor sucroalcooleiro

3.1 Grupo Cosan SA

O Grupo Cosan SA foi escolhido pela relevância econômica no setor
sucroalcooleiro e na distribuição de combustíveis. O grupo tem participação estratégica nas
exportações de açúcar e comercialização de etanol. Os dados apresentados ao longo desta
seção foram extraídos dos relatórios de sustentabilidade do grupo nos últimos anos.
A Cosan nasceu em 1936 com a Usina Costa Pinto. Em 1986, iniciou o processo de
aquisição de usinas para viabilizar as exportações de açúcar no Centro-Oeste brasileiro. Em
1993, passou a exportar, a granel, o Açúcar VHP (Very High Polarization). Em 2008
iniciou estratégia de diversificação de negócios, constituindo novas empresas no cenário
nacional.
Neste ano, foi criada a empresa Radar, responsável pela aquisição, arrendamento e
venda de terras e propriedades para a agricultura. Dentre as culturas de cana-de-açúcar,
algodão e soja, a empresa possui 105 mil hectares e administra 142 mil hectares localizados
no Sudeste e Centro-Oeste brasileiro, o que representa cerca de R$ 4,6 bilhões em ativos. A
empresa Radar vendeu 3.242 hectares desde sua criação, com Taxa Interna de Retorno –
TIR de aproximadamente 29% a.a., o que garante a rentabilidade dos investimentos.
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O grupo Cosan possui capital majoritário na Comgás, que está presente em 177
cidades no estado de São Paulo, colocando-a como a maior distribuidora de gás natural do
país. O volume de gás natural vendido pela Comgás vem crescendo. Em 2010, as vendas
correspondiam a 4,9 bilhões de m³, em 2013, atingiu 5,5 bilhões de m³ em comercialização.
O crescimento contínuo, porém discreto, ocorre pela dificuldade de instalação do gás
encanado em novas residências, pois a rede adicionada cresceu apenas 3% entre 2013 e
2014.
O grupo também possui participação na Logum, empresa de dutos para transporte
do etanol. Este modal incrementou três milhões de metros cúbicos na logística dos
combustíveis. A participação neste segmento é estratégica, pois a dutovia transporta os
combustíveis claros para o Centro-Oeste, operando em capacidade máxima.
Ainda em 2008, o Grupo Cosan iniciou as operações da empresa Rumo, líder
mundial na logística de exportação de açúcar. A empresa possui o terminal de Itirapina-SP,
cotado entre o maior e mais moderno terminal logístico do país, além de outros cinco
terminais de transbordo do modal rodoviário para o ferroviário localizados estrategicamente
(COSAN, 2014). Nos últimos anos a empresa investiu em 50 locomotivas de alta
performance, que possuem o dobro da capacidade das locomotivas usuais e um quarto do
custo de manutenção quando comparada as locomotivas geralmente utilizadas. Adquiriu
também 1.240 vagões especiais para transporte de commodities e construção de 260 km de
malha ferroviária, o que correspondeu ao investimento total de R$ 1,1 bilhão. Possui
também dois berços e 11 armazéns no Porto de Santos. Estes recursos proporcionaram
vantagens competitivas frente aos concorrentes, pois houve:
Duplicação do volume transportado pelo modal ferroviário entre 2010 e 2014, passando de
2,7 para 5,3 milhões de toneladas;
Diminuição no tempo de descarga, que caiu de 20 minutos para 50 segundos por vagão;
Capacidade de carregamento de 500 vagões/dia;
Capacidade estática de armazenamento de 700 mil toneladas de produtos;
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A moega no Porto de Santos descarrega 12 vagões simultaneamente;
Interligação dos armazéns da empresa no Porto de Santos, com capacidade total de 500 mil
toneladas;
Construção de 3 shiploaders com capacidade de elevação de 6 mil toneladas/hora e;
Desenvolvimento de equipamento (ecoloading) que possibilita carregamento de navios em
dias de chuva.
Em continuidade ao processo de consolidação de novas empresas, em fevereiro de
2010 nasceu a joint venture Raízen Energia SA, entre o Grupo Cosan e a Shell SA. A
empresa foi criada com aporte de capital no valor de 12 bilhões de dólares. A receita que
em 2010 era de R$ 41,4 bilhões alcançou a marca de R$ 65 bilhões em 2014. O negócio
envolveu 860 mil hectares de plantações de cana de açúcar com 95% da colheita
mecanizada, 24 usinas de açúcar e etanol, 5.285 postos de combustível, 59 terminais de
distribuição, operações em 58 aeroportos e distribuição de 25 bilhões de litros de
combustíveis (COSAN, 2014). Além disso, as usinas de cana de açúcar da empresa
proporcionam, além da produção de açúcar e etanol, a cogeração de 940 MW de energia. A
Raízen é a maior produtora sucroalcooleira do país, detentora de 68 milhões de toneladas
de cana produzida. O market share da Raízen no setor açucareiro é significativo.
Figura 4 – Capacidade de moagem de cana-de-açúcar (milhões de toneladas), Brasil, 2010.

Fonte: NEVES et al., 2011
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Como mostra a Figura 4, o segundo e terceiro maior produtor são detentores de 37 e
36 milhões de toneladas, respectivamente (NEVES et al., 2011). É a maior exportadora
individual de açúcar no mercado internacional, com a produção anual de 4,5 milhões de
toneladas. Em 2011, adquiriu a Vertical UK LLP e abriu escritórios na Suíça, Estados
Unidos e Cingapura, o que permitiu informações e negociações eficientes no mercado
mundial.
A Raízen possui posicionamento estratégico no país por concentrar grande parte da
comercialização de etanol no Brasil (85,7%) e no Centro-Sul (92,3%). A empresa também
participa com 13% da produção de açúcar no Centro-Sul. Uma das principais concorrentes,
o Grupo São Martinho, possui faturamento (R$ 135 milhões) e capacidade de moagem de
cana (15,6 milhões de toneladas) inferiores à Raízen. Isto afeta o market share inferior no
etanol (2,51%) e açúcar (2,9%) das três usinas produtoras do Grupo São Martinho.
A Raízen Trading possui escritórios em Genebra, Houston, Cingapura e Filipinas,
com estratégia integrada ao Brasil, infraestrutura logística de suporte com tancagens nos
EUA, Europa e Ásia, conhecimento nas diferentes especificações de etanol e presença em
mercados industriais tradicionais e de especialidades (COSAN, 2014). A companhia possui
a operação de trading do etanol, responsável pela compra da commodity de usinas terceiras
e a venda do produto em momento oportuno. Em 2014, este processo envolveu sete bilhões
de litros de etanol, constituindo uma importante estratégia da companhia.
A Raízen se destaca no transporte multimodal, utilizando refinarias, terminais
primários e secundários, hidrovias, dutos, cabotagem e ferrovia em todas as regiões
brasileiras. Há predominância do modal rodoviário (68%), seguido pelo ferroviário (24%),
dutoviário (4%) e aquaviário (4%) (COSAN, 2014). Entretanto, até 2019, a estratégia da
empresa é diminuir o transporte com caminhões para 50%, aumentando a presença do
transporte ferroviário (38%) e dutoviário (7%) (COSAN, 2014).
A estratégia da Raízen no setor sucroalcooleiro é ganhar escala comercial na
produção de etanol de 2° geração, aumentar a produtividade no canavial e maximizar o uso
da biomassa e cogeração de energia. Na distribuição de combustíveis, a estratégia é elevar o
market share no mercado brasileiro, convertendo postos bandeira branca para a marca
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Shell. A Raízen atua neste mercado elevando sua eficiência operacional e de serviço ao
cliente, investindo nas operações de trading de combustíveis e na infraestrutura logística.

3.2 Perspectivas estratégicas para o setor sucroalcooleiro

A seção anterior demonstrou a forma como o principal produtor do setor
sucroalcooleiro se desenvolveu a partir dos anos 2000. Houve diversificação dos negócios
da empresa, investimentos logísticos e ganhos de eficiência nas operações. Este cenário
difere daquele apresentado na década de 1990 e inícios dos anos 2000, relatado por Vian
(2002).
O número de aquisições e fusões arrefeceu nos últimos anos (KPMG, 2014), dando
lugar para outra estratégia no setor sucroalcooleiro. A alternativa viável para aumentar a
participação na comercialização de etanol foi a operação de trading desta commodity. Esta
operação permite que usinas independentes produzam e vendam etanol para grandes grupos
comerciais.
Estes grupos definiram relações contratuais com as usinas independentes, por meio
do mercado híbrido. Nesta operação, o etanol pode ser estocado pelo próprio produtor
terceiro, embora os grupos comerciais possuam maior capacidade de armazenagem, o que
garante posicionamento estratégico no mercado.
Tal posicionamento gera um novo ciclo contratual para o etanol. São os grupos
comerciais que determinam os preços da commodity aos menores produtores. A mesma
relação já ocorre com os fornecedores de cana-de-açúcar que são obrigados a vender sua
matéria-prima, a cana-de-açúcar, a preços estipulados pelo grande produtor.
A mesa de trading dos grupos comerciais, com informações privilegiadas, negocia
com clientes no exterior, o que auxilia a tomada de decisão para o melhor momento da
venda, maximizando o lucro dos grupos comerciais. Além disso, no caso da Raízen SA, a
empresa possui uma rede de postos de combustível a sua disposição. Esta relação ocorre via
mercado contratual (postos com a marca Shell) ou spot (postos bandeira branca). Esta
forma de relacionamento diminui o risco de estoque do produto.
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A operação entre grupo comercial e usinas independentes constitui um custo de
transação por meio do mecanismo de preços estabelecido pelo mercado, em conformidade
com os pressupostos de Williamson (1985 e 1991). Os conceitos de oportunismo dos
agentes e incerteza na venda do etanol, pelos pequenos produtores, tornaram o mercado
contratual mais eficaz para o grande produtor. Este fato alterou a especificidade da
commodity.
No que tange o escoamento dos produtos, a estratégia mostrou preocupação com a
diversificação da matriz de transporte sucroalcooleira, sobretudo, para o açúcar exportado.
O cenário econômico do agribusiness brasileiro tem aumentado a especificidade de ativos
logísticos como, por exemplo, a capacidade ferroviária de transporte em detrimento a
utilização do modal rodoviário. O transporte dutoviário também demonstrou alta
especificidade, pois opera em capacidade máxima. Para Janotti et al. (2012), a dutovia é a
forma mais adequada para o escoamento do etanol, por oferecer menor riscos ambientais.
O Grupo Cosan tem se posicionado estrategicamente nas operações logísticas,
conforme evidenciado na seção anterior. Em 2014, a empresa Rumo anunciou uma nova
joint venture com a América Latina Logística – ALL que foi aprovada pelo Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE.
Esta operação é importante para a logística agroindustrial, pois a ALL é líder
independente na logística da América Latina, com operações ferroviárias em 12,9 mil Km
de ferrovias. Segundo a ALL (2015), a empresa possui 966 locomotivas, 27.748 vagões em
operação, 70 road railers (carretas bimodais que trafegam em ferrovias e rodovias) e cerca
de 1.000 veículos próprios e agregados, além do know-how no transporte ferroviário. As
concessões da ALL se estendem pelos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o que representa 80% do PIB
brasileiro, atendendo os quatro principais portos brasileiros.
A nova joint venture é uma importante estratégia para o setor sucroalcooleiro e
agroindustrial do Brasil. Com a falta de investimento e vagões disponíveis, a nova empresa
poderá modificar o gargalo de infraestrutura, aumentando a capacidade e a eficiência de
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transporte ferroviário para a cadeia produtiva. Segundo a Cosan (2015), estimam-se R$ 9
bilhões em investimentos até 2022.
A fusão das empresas sofreu restrições pelo CADE, pois o grupo Cosan passará a
ter controle de toda cadeia logística de exportação de granéis, em especial, pelo Porto de
Santos. As restrições têm como objetivo evitar práticas anticompetitivas no mercado
(CADE, 2015). A nova companhia deve garantir que concorrentes da empresa Rumo
tenham acesso aos serviços logísticos, aos terminais intermodais e aos portos. O mercado
contratual também deverá estar disponível aos concorrentes que se comprometerem com
volume de carga para o transporte ferroviário. Os preços dos serviços deverão ser
praticados em conformidade com o mercado.
Houve também restrição no uso de ativos logísticos pelas empresas do Grupo Cosan
como, por exemplo, a Raízen, grande interessada no escoamento de açúcar e etanol. Foram
fixados volumes máximos de utilização, equivalentes ao volume carregado atualmente
(CADE, 2015). Os investimentos para aumentar a capacidade do transporte ferroviário
deverão beneficiar toda a cadeia produtiva. Foram definidas práticas operacionais, onde os
concorrentes terão acesso as informações, em tempo real, sobre a qualidade do serviço
prestado em comparação à qualidade do serviço às empresas do Grupo Cosan.
O direcionamento do CADE traduz a especificidade que os ativos logísticos
possuem na cadeia produtiva agroindustrial brasileira. A deficiência na infraestrutura
brasileira corrobora para o aumento da especificidade, sobretudo, para o modal ferroviário.
Neste sentido, espera-se que a relação entre a nova joint venture e os produtores
agroindustriais ocorra principalmente pelo mercado contratual, diminuindo o oportunismo
dos agentes e a incerteza que o mercado pode oferecer (WILLIAMSON, 1991).
Em conformidade com Williamson (1985), a frequência das transações para a
escoamento do açúcar corroborou para a constituição da joint venture. O Grupo Cosan
trouxe o transporte logístico de commodities como parte integrante de seus negócios,
constituindo mercado híbrido destas operações. Mesmo com as restrições do CADE, o
grupo pode ganhar vantagem competitiva na exportação de produtos agrícolas, por meio da

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

superação da racionalidade limita que seus agentes possuem sobre estas transações
(WILLIAMSON, 1991).
Ao que tudo indica, as operações estratégicas do setor sucroalcooleiro têm evoluído
ao longo dos anos. Novas perspectivas de negócios, seja pela distribuição de combustíveis
ou gás natural, pelas transações na aquisição e venda de terras e propriedades ou nas
operações logísticas foram desenvolvidas ou incorporadas pelo setor. Entretanto, o setor
enfrentará a concorrência no uso dos ativos logísticos por outras commodities agrícolas do
mercado brasileiro, o que dificultará a vantagem competitiva do açúcar e do etanol.

4 Considerações finais

Este artigo utilizou embasamento teórico na tentativa de aplicar a teoria dos Custos
de Transação sobre o setor sucroalcooleiro. Verificou-se que o setor evoluiu desde a sua
desregulamentação. Entretanto, a logística do açúcar e etanol apresenta-se como um dos
principais desafios para a continuidade de crescimento do setor, sobretudo, para o
escoamento da produção até os portos exportadores.
O mercado contratual de produtos sucroalcooleiros passou a vigorar nos últimos
anos, em especial, para os contratos de transporte logístico ferroviário até o Porto de
Santos. A melhor evidência é a joint venture entre as empresas Rumo Logística SA e
América Latina Logística – ALL. A nova joint venture se especializará no transporte de
commodities, entretanto, com grande apelo ao transporte do açúcar.
Portanto, verifica-se que a estratégia do setor sucroalcooleiro está embasada na
diversificação dos meios de transporte, deixando gradativamente o modal rodoviário para
maior utilização do transporte ferroviário. Esta estratégia via gerar maior produtividade e
diminuição de custos, conforme demonstrado nas externalidade da empresa Rumo
Logística SA.
Além disso, os grandes grupos produtores de açúcar e etanol deixaram de adquirir
novas plantas produtivas. Para suportar o excedente de demanda, estes grupos adquirem
açúcar e etanol de usinas independentes. Por obterem maior capacidade de armazenagem e
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escoamento da produção, os grupos comerciais podem revender os produtos acabados a
preços acima daqueles adquiridos. Neste aspecto, gera-se um novo ciclo contratual dentro
do setor sucroalcooleiro.
Pesquisas futuras podem explorar dados por meio de estudo de caso. Isto garantiria
melhor compreensão na relação entre as usinas de cana-de-açúcar e com os operadores
logísticos.
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Impactos das decisões à inovação da Renault sobre o desenvolvimento do
Paraná
Elizangela Moura84
(Orientador: Prof. Dr. Rogério Gomes)
RESUMO: O processo de inovação é tema central no ambiente de atuação das grandes
empresas, que buscam constantemente não apenas sobreviver no mercado em que atuam,
mas também uma posição privilegiada. Neste sentido, a montadora Renault, em busca de
alcançar novos mercado e novos posicionamentos, vem investindo tanto em inovação de
produto quanto em processo no decorrer dos anos de sua instalação no estado paranaense.
As decisões de inovar da empresa trazem consequências significativas para localização em
que se encontra a fábrica, no sentido de expansão do mercado, internacionalização da
população e mudanças culturais. Além de provocar novos interesses, investimentos,
tecnologia e um crescimento no número de profissionais liberais e prestadores de serviço na
região.
Palavras Chave: Inovação. Desenvolvimento do Paraná. Renault.
ABSTRACT: The innovation process is central topic in the acting scenery of major
companies that looking not only survive in the market in which they operate, as well a
privileged position. Thus the Renault automaker looking to obtain new markets and new
positions, has been investing in both product innovation and in process over the years of its
installation in Paraná state. The company´s decisions of innovate has brought significant
consequences for where the firm is located, to market expansion, internationalization of the
population and cultural changes. Besides causing new interests, investment, technology and
an increase in the number of liberal professionals and service providers in the region.
Key-words: Innovation. Paraná Development. Renault.
1 INTRODUÇÃO

Em 1998 a Renault inaugurou o complexo industrial Ayrton Senna em Curitiba, que
foi escolhida depois do governo vencer uma guerra fiscal, concedendo a firma francesa
benefícios financeiros e tributários. Primeira unidade industrial da Renault no país, o
complexo tornou-se uma das principais fábricas do Grupo na América do Sul. Já no ano
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seguinte a empresa francesa estabeleceu uma aliança estratégica com a empresa japonesa
Nissan. Essa aliança se caracteriza por participação cruzada, na qual a Renault detinha
36,8% do capital da Nissan, que passou para 44,4% em 2002. A Nissan por sua vez, detém
uma participação de 15% (sem direito a voto) da Renault. Além disso, a aliança se baseia
em uma série de acordos de partilhas, com aproveitamento de componentes de produção,
compra de insumos e matérias primas, e partilha de tecnologia e informação.
No que se refere ao desenvolvimento de tecnologia, a empresa se concentra no
"Technocentre", localizado na França, onde são criados os carros-conceito (design), ensaios
para novos combustíveis não poluentes, pesquisas em segurança e inovações tecnológicas.
No Brasil há apenas um laboratório, localizado em São Paulo, que valida pequenas peças,
devido as questões legislativas, como os extintores de insêndio e outras adaptações no carro
para atender o mercado brasileiro com utilização de recursos nativos, a exemplo o etanol.
Também é testada neste laboratório a emissão de CO2 por tipo de carro. O estado
paulistano foi escolhido por seu grande acervo industrial e por ter um desenvolvimento
tecnológico maior que a capital paranaense. Mas o carro completo é validado na França e
Romênia, onde existem grandes investimentos em P&D, Tecnologia e Inovação.
O Grupo conta com 246 fornecedores brasileiros, entre os quais 138 atendem ao
mercado externo, segundo relatório anual da Renault (2013), em 2012 foi importado 8.984
Contêineres de peças com destino a São Jose dos Pinhais. Em contra partida, os contêineres
exportados em 2012 com destino à França, Romênia, África do Sul, Índia, Colômbia,
México foram de apenas 2.270.
Segundo Firkowski (2002), além do município de São José dos Pinhais a montadora
conta com quatro fornecedores instalados em Curitiba, quatro na cidade de Quatro Barras,
um em Piraquara, dois em Araucária e um na Fazenda Rio Grande. Os outros fornecedores
se encontram em sua maioria no Estado de São Paulo e outros em Belo Horizonte e Rio
Grande do Sul.
Diante deste cenário, o presente estudo visa analisar as principais decisões
inovativas do Grupo Renault e seu impacto sobre o desenvolvimento do Estado do Paraná.
Para isso, a primeira seção apresenta o arcabouço teórico da inovação; em seguida uma
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descrição sobre a estrutura de mercado de forma geral, depois será abordadas estrutura da
indústria de automóvel; na segunda seção será analisado o processo de decisões para
inovação da Renault; e na terceira e última será visto como essas decisões contribuem para
o desenvolvimento do Paraná.

2 INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
O processo evolutivo é inerente ao capitalismo, esse caráter não é determinado pelo
ambiente mutável, no qual está inerido, nem pelo aumento da população e do capital e nem
pelo sistema monetário. Porém o que faz o capitalismo evoluir é a introdução de novos bens
de consumo, novos métodos de produção ou transportes, novos mercados e novas formas
organizacionais da indústria criadas pelas empresas nelas inseridas. Esses fatores também
fazem parte do mecanismo de competição em particular das firmas (SCHUMPETER,
1942).
Neste sentido, Schumpeter (1942) defende que a inovação dentro do sistema
capitalista é o processo de destruição criadora, que movimenta as empresas presentes a se
adaptarem neste ambiente para sobreviver. Esse processo se refere às formas como o
capitalismo cria e destrói as estruturas nele existentes. Neste ambiente as empresas não
concorrem via preço, mas por algo novo – seja mercadoria, tecnologia, fontes de insumo ou
organização – essa concorrência é mais eficaz porque traz vantagens em custos ou em
qualidade, além de atingir os lucros e a produção empresarial, afeta as bases e a existência
da firma.
De um ponto de vista microeconômico, ou seja, Schumpeter (1942) baseia seus
argumentos olhando para grandes empresas estabelecidas na década de 1930, o
desenvolvimento do país dentre outros fatores, dependerá de como as empresas lidam com
o processo da destruição criadora – a Inovação. Neste contexto ele levanta alguns pontos
que contribuem para a compreensão das interações dentro do sistema capitalista, a saber:
O impacto de se introduzir uma nova tecnologia, por exemplo, sobre a estrutura industrial
está na redução, no longo prazo, de práticas que visam restringir a produção, manter
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posição e a maximizar lucros. Pois no contexto de inovação essas práticas restritivas
servem para sanar dificuldades temporárias;
As empresas que inovam são, em geral, agressoras, e para sobreviver no sistema
usam armas que vão além do preço e da qualidade dos produtos que vendem;
O sistema de preço vigente numa economia é fundamental para empresa que inova,
pois uma nova mercadoria pode modificar a estrutura de preços existentes, uma vez que, a
redução de preço é a razão de surgiram novas marcas. Portanto, nas condições de evolução
capitalista, a política de preço afeta tanto o crescimento quanto o desenvolvimento do país;
No sistema inovador o investimento é crucial, mas é feito pela grande empresa sob
algumas condições, ou seja, a firma introduz uma melhoria no seu processo produtivo, se o
custo total por unidade de produção for menor ao custo direto unitário do produto no
sistema atual; ou se os equipamentos existentes sejam completamente amortizados, e se as
novas máquinas tem um tempo de vida útil maior que as atuais. Mas o novo equipamento é
apenas um elo na cadeia de melhoramento, a questão, então, é saber onde a firma deve agir.

2.1 Inovação Tecnológica: Estratégias e determinantes
De acordo com Freeman (1974), o comportamento das empresas no mercado em
que elas atuam não está apenas vinculado à sobrevivência e à lucratividade, mas também à
sua própria estratégia dentro de um ambiente em constante mudança. Sendo assim, a ação
de inovar da firma não é livre ou arbitrária, uma vez que depende de sua capacidade de se
adaptar a esse ambiente externo em rápida mudança e de mudá-lo.
Diante deste cenário, a firma tem muitas opções e estratégias alternativas, dentre
elas (FREEMAN, 1982):
Estratégia inovadora ofensiva se refere ao alcance de uma liderança tecnológica e
de mercado, que coloca a empresa à frente de seus competidores na introdução de novos
produtos; essa estratégia é baseada em uma relação especial com parte do sistema científico
e tecnológico mundial, ou em forte P&D independente, ou ambos simultaneamente. A
empresa inovadora ofensiva será intensa em pesquisa, dará importância às patentes, deverá
estar preparada para adotar uma visão de longo prazo e assumir riscos. Necessitará,
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portanto, de bons pesquisadores, tecnólogos e técnicos para a atividade de pesquisa, ou
seja, será intensa em educação, apresentando um número de funcionários com
conhecimento específico formado acima da média do seu pessoal total;
Estratégia defensiva diz respeito às empresas que não estão dispostas a assumir os
riscos de serem as primeiras a inovar, mas não são desprovidas de P&D; contudo, a
diferença entre ofensiva e defensiva está na natureza e no ritmo das inovações. As firmas
defensivas são típicas de mercados oligopolistas e estão vinculadas à diferenciação de
produtos, as quais consideram uma forma segura de reagir e adaptar-se às mudanças
técnicas promovidas por seus competidores ofensivos. O inovador defensivo também se
planeja no longo prazo e deve ser intenso em conhecimento, pois ele não introduz uma
cópia exata dos produtos, porém o diferencia por meio de pequenos melhoramentos;
Estratégia imitativa se contenta em andar atrás dos líderes estabelecidos. As
vantagens em ser um inovador imitador estão relacionadas a um mercado já cativo até
menores custos de mão de obra, matérias-primas e investimentos na planta. Ele pode ter
vantagens em eficiência diretiva e em custos gerais mais baixos, por não precisar gastar
muito em P&D, patentes, formação profissional e serviços técnicos. A posição desses
inovadores varia de acordo com a mudança tecnológica;
Estratégia dependente aceita uma posição de subordinação em relação a outras
empresas mais fortes. A empresa com essa estratégia não tenta iniciar ou imitar uma
mudança técnica em seus produtos, exceto como resultado de pedidos de clientes ou de
outra empresa matriz;
Estratégia tradicional é na essência não inovadora, mas quando inova se direciona a
inovação de processo, gerada em outro lugar, porém disponível para todas as firmas da
indústria. A empresa tradicional não diferencia o produto, porque na maioria das vezes o
mercado e a concorrência não lhe demandam. Ela não possui capacidade científica e técnica
suficiente para gerar mudanças de grande alcance no produto; sua tecnologia se baseia em
conhecimentos artesanais e seus insumos científicos são mínimos ou nulos.
Segundo Freeman (1974), a mudança tecnológica é um aspecto fundamental
do ambiente para as firmas na maioria das indústrias e dos países. De acordo com o autor,

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

“não inovar é morrer” (FREEMAN, 1974, p.256), neste sentido, as estratégias alternativas
descritas acima devem ser vistas como um espectro de possibilidade, pois uma firma pode
mudar de uma estratégia para outra, ou seguir outras diferentes das apresentadas em suas
diversas áreas de atuação.

2.2 Tipos de Inovação
As inovações podem ser classificadas em tipos específicos, derivadas das mudanças
tecnológicas, que são geralmente diferenciadas por seu grau de inovação e pela extensão
das mudanças em relação ao cenário anterior, no qual elas estão inseridas (Freeman, 1982).
Segundo Freeman (1982), as inovações observadas nas atividades econômicas
podem ser: 1) Incremental, que se refere a melhoria ou aprimoramento de produto,
processos, serviços e atividades de produção e distribuição já existente; 2) Radical, que diz
respeito à introdução de novos produtos, processos ou serviços nas atividades da empresa,
essa inovação representa, em termos schumpeteriano, a criação de uma nova estrutura em
detrimento da destruição de uma antiga; 3) Novo sistema tecnológico, que visa as
mudanças abrangentes que afetam mais de um setor e dão origem a novas atividades
econômicas; 4) Novo paradigma tecno-econômico, que são mudanças que englobam toda
economia envolvendo mudanças técnicas e organizacionais, sendo alterados produtos e
processos, criando novas indústria e estabelecendo novas trajetórias de inovação por um
longo período.

3 ESTRUTURA DE MERCADO
Segundo Possas (1985), o conceito de oligopólio está vinculado a uma classe de
estrutura de mercado na qual existem barreiras à entrada, que representa maior desafio para
as empresas marginalistas, que são aquelas caracterizadas pela existência de custos maiores
e menor crescimento; e menor desafio para as empresas progressistas, que são aquelas
caracterizadas por custos melhores, ou seja, menor custo; há economia de escala; existe
maior crescimento em relação às concorrentes e possuem maiores margens de lucro.
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Neste sentido barreira à entrada se constitui uma síntese da natureza e dos
determinantes da concorrência em certo mercado oligopolista, abrangendo tanto a
concorrência potencial como a interna. Portanto, quanto maior for a barreira à entrada
maior serão as margens de lucro, pois haverá menor números de empresas concorrentes, o
que vai gerar uma margem de lucro mais elevada. Essa magnitude reflete as condições de
concorrência existente no mercado, pois quanto maior a barreira à entrada menor será a
concorrência. (POSSAS, 1985, p.172).
O conceito de concorrência é extremamente relevante para movimento global de
acumulação de capital, e é definida como um processo de enfrentamento das unidades de
poder de valorização e de expansão econômicas que a propriedade do capital em função
confere. É a concorrência o estímulo fundamental para a dinâmica capitalista (POSSAS,
1985, p. 174).
Para analisar a concorrência é preciso compreender as estruturas de mercado, os
quais são definidos a partir dos ramos de atividade capitalista, e que possuem uma
determinada individualidade em termos das características distintivas do processo
competitivo (POSSAS, 1985).

3.1 Tipos de mercados em Oligopólios
Para Possas (1985, p. 183), há basicamente quatro tipos de mercados em
oligopólios: O concentrado; o diferenciado; diferenciado-concentrado e o oligopólio
competitivo, porém o presente trabalho abordará apenas os três primeiros.
O concentrado é caracterizado por atividades que se dão em alta escala, ou seja, uma
produção de larga escala; com pouca ênfase na diferenciação; e não há competição via
preço, apenas por meio de quantidade de produção. Portanto, a competição está no processo
de se produzir, e há um alto nível de barreiras à entrada (POSSAS, 1985, p.183).
O diferenciado, que se baseia na competição via diferenciação de produtos, isso
implica dizer que este mercado vai concorrer com novos produtos, modelos, desenhos,
qualidades e preços, tendo em vista diferentes faixa de consumidores por nível de renda,
hábitos, idade e outras variáveis. A competição via preço não é muito usual, mas também
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não é descartado e o padrão tecnológico é o mesmo para todas as empresas do mercado
(POSSAS, 1985, p. 189).
O diferenciado-concentrado ou misto, que se caracteriza pela presença dois tipos de
oligopólio citado acima, tem exigência de capital produto (necessidade de produção e
inovação via produtos) muito mais alto que do diferenciado, estando assim, próximo ao
concentrado, porém permite a diferenciação de produtos. Sua diferença fundamental está na
competição por meio da diferenciação. Esta estrutura é típica das montadoras de
automóveis (POSSAS, 1985, p. 189).

3.2 Estrutura de mercado automobilístico
O setor automotivo caracteriza-se como um oligopólio concentrado e diferenciado,
segundo a formulação proposta por Possas (1985), uma vez que é representado por poucos
grandes grupos empresariais, com alto volume de capital, e uma elevada gama de produtos
diferenciados. O processo de concentração possui, como seu aspecto principal a criação de
descontinuidade tecnológica considerável e obtenção de economias de escala, exercendo
um papel importante na produção com custos decrescentes devido a uma maior eficiência
técnica de produção. A tabela abaixo mostra resumidamente as características da indústria
de automóvel.

QUADRO 1: Resumo das características da estrutura da indústria automobilística
Oligopólio Concentrado + Diferenciado = Oligopólio Misto
Setor

Bens duráveis de consumo, cujos insumos básicos e bens de capital
padronizados requerem economias de escala e de escopo.

Diferenciação
do produto

As economias de escopo são tão importantes quanto às economias de
escala no valor final do produto.

Economia de

Alta concentração técnica devida: a) economia técnica de escala; b)

Escala

elevado montante de capital inicial mínimo; e e) facilidade de acesso à
tecnologia e insumo.

Formatos de

Combina planejamento do excesso de capacidade com a busca de
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Estratégia
concorrencial

diferenciação e inovação do produto, como forma de ampliar o mercado.
A concorrência via preço, embora não seja descartada, não é habitual, pois
além de por em risco a estabilidade do mercado, a margem é rígida à faixa,
por esforço de vendas.

Estrutura de

Relativamente estável, em função de sua alta concentração e da existência

Mercado

de barreira à entrada. Destinado a consumidores de média renda e
dependente da conjuntura econômica.

FONTE: Artigo de Eloir Martins Senhoras (2007).

Neste sentido o mercado de automóvel é traçado pela existência de grandes
barreiras econômicas e tecnológicas à entrada de novos competidores. Sobretudo pelas
características especificas do processo de produção, comercialização e do consumo de
automóveis, que vão definir a estrutura do mercado automotivo, a partir dos seguintes
elementos: segmentação; grau de concentração; barreiras à entrada e formas de
concorrência (SENHORAS, 2007).
Segundo Coutinho (2001), segmentação é a identificação dos subconjuntos com
características homogêneas que os diferenciam de outros subconjuntos, ou seja, diferenças
entre veículos ligeiros, com até nove pessoas, dos pesados com uma carga a partir de
3.500kg e da diferença da finalidade de transporte, que pode ser de pessoas ou de
mercadorias. Esses segmentos se dividem em: Hatch, Sedan, monovolume, pecape,
esportivos, utilitários e utilitários comerciais.
Já a concentração industrial é analisada pela proporção da produção total controlada por um
número pequeno de empresas, e seu grau vai definir se a indústria age em monopólio,
oligopólio ou concorrência perfeita. Neste sentido o grau de concentração sintetiza a
estrutura produtiva, uma vez que incorpora tanto aspectos tecnológicos relacionados ao
porte quanto a consolidação do poder de mercado no setor (CAVALHO, 2003, p.22).
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As barreiras à entrada são os aspectos que tornam mais difícil a entrada de uma
nova empresa num determinado segmento ou mercado, e estão associadas, segundo Possas
(1985), a economia de escala, que é decorrente de alta concentração técnica, no sentido de
ter um elevado montante de capital, facilidade a acesso técnico e insumo. Isso possibilita às
montadoras inovarem sempre, tanto nos aspectos produtivos quanto nos aspectos de
investimento em propaganda. Essa inovação é uma forma de enfrentar a concorrência, que
refletirá no preço e qualidade do produto para o consumidor, segundo a visão
neoschumpteriana. Os gastos e riscos que envolvem o investimento em P&D provoca, além
da concentração geográfica do capital produtivo, uma importante concentração de empresas
em oligopólios que caracterizam as condições de oferta da indústria.
Dada a generalização de plantas multi-produto e a relativa difusão do padrão
tecnológico entre as firmas concorrentes, um novo produto, pode ser facilmente imitado
com custos baixos em um curto prazo, exigindo um padrão de sunk costs, ou seja, com
custos intangíveis em P&D, propaganda, treinamento e qualificação da mão-de-obra
(POSSAS, 1985).
A possibilidade de não assegurar a vantagem obtida por tempo suficiente para
realizar ganhos diferenciais com a inovação é um fator que pode levar as firmas a se
acautelarem e retardarem a inovação (POSSAS, 1997).

4 PROCESSO DE DECISÕES PARA INOVAÇÃO DA RENAULT
O processo de inovação da Renault está relacionado a uma série de fatores, dentre
eles: 1) A arquitetura/Design inovador do carro, cujo centro de estudo se encontra no
Estado de São Paulo, por ter uma maior concetração institucional de ensino e indústria; 2)
Desenvolvimento de veículos elétricos, ou seja, implementar uma inovação radical, pois
além da empresa lançar um novo produto, precisa desenvolver novos processoss para esse
fim; 3) Explorar novas tecnologia de baterias, que visa suprir a gama de carros produzidos,
reduzindo assim o tempo de carregamento e custos; 4) Criar veículos com motor de
combustão interna; 5) Desenvolver inovações incrementais, por meio de introdução de
novos sistemas de multimídia e recursos de cabine personalizados, assim como, criar
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motores que liga e desliga o carro, quando este estive em centros urbanos, esse projeto é
para modelos de carros já estabelecidos. Também se enquadra nesse tipo de inovação o
desenvolvimento de tecnologias eletrônicas para conectar o carro aos despositivos
smartphones; 6) Inovações de custo, por meio de esforço em simplificar e padronizar
algumas peças do produto, que não são percebidas pelos clientes (REANULT, 2015).
Na década de 1990, a empresa francesa entra no Brasil, inicialmente, como
importadora, mas no final desse período, ela se estabelece como montadora no Município
da região metropolitana de Curitiba, no Paraná, onde foram fabricados os modelos Scénic
(1998), Clio Hatch (1999) e Clio Sedan (2000). Depois a Renault inaugura a Fábrica de
motores, que tem a capacidade de produzir 390 mil motores por ano; e de veículos
utilitários. Em 2007, a montadora francesa lança o Logan, em julho, e o Sandero em
novembro. O ano seguinte é lançado o Sandero Stepway (RENAULT, 2011).
Atualmente a Renault produz os motores (versões 1.0 16V ; 1.2 16V ; 1.6 8V ; 1.6
16V ) virabrequim, cabeçote, bloco e coletor, e os modelos: Sandero, Duster, Logan e
Master (ANFAVEA, 2015).
Os próximos passos para inovação da empresa no Brasil estão voltados para o
lançamento do modelo KWID, que se refere à um carro compacto hatch, o qual será o
substituto do compacto Clio, com a previsão de lançamento para o ano de 2016, no Brasil
(RENAULT, 2015).
Segundo o relatório anual da Renault (2015), o Brasil continua sendo, nos últimos
sete anos o segundo maior mercado de atuação da empresa, isso significa que a empresa
francesa produziu em 2014 a marca de 237.187 unidades de carro, e tem uma participação
na indústria automobilística brasileira de 7,1%, isso representa um aumento do markting
share de 0,3% em relação ao ano de 2013. Os gráficos abaixo mostram o histórico de
produção em unidades de milhões e vendas em quantidade de milhões de dólares de
veículos no Brasil; o gráfico 1a mostra que em 2011 a indústria de automóvel no Brasil teve
o maior nível de produção registrado desde 2004, chegando a marca de 3.405.861 unidades
produzidas, porém o maior registro de vendas foi em 2012, quando o governo adotou
politica fiscal restritiva, com o valor de U$ 2.851.540 milhões. Os gráficos 1b mostra que a

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Renault, seguindo a tendência do mercado, teve sua maior produção de 292.444 unidades,
em 2013, assim como suas vendas, no valor de U$ 236.360,00. O gráfico 1c mostra o
histórico da empresa francesa em relação à sua participação no mercado brasileiro.

Gráfico 1a: Produção e Vendas de automóveis no Brasil (2004-2014)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do OICA (2004-2014).

Gráfico 1b: Produção e Vendas de automóveis da Renault no Brasil (2004-2014).

Fonte: Elaboração própria a partir dos relatórios anuais da Renault e OICA ( 2004-2014).
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Gráfico 1c: Histórico da participação da Renault no mercado

basileiro
Fonte: elaboração própria a partir dos dados do OICA (2004-2014).

Diante deste cenário, o aumento da participação da firma no mercado brasileiro,
além de outros fatores, deriva das decisões inovativas, que vão desde melhoria dos
produtos, quanto em processo, pois em 2011 a empresa fez acordo com o governo
paranaense de investi até 2015 cerca de U$ 564.717 milhões, destinados ao aumento da
capacidade produtiva, como resultado a montadora, que até 2011, produzia em média 45
unidades por hora, passou a produzir 60 unidades por hora em 2012 (RENAULT, 2015).

5 IMPACTOS DAS DECISÇÕES PARA INOVAÇÃO DO GRUPO RENAULT
SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ

Segundo Guedes (2013), o setor de automóvel gerou em 2000 mais de 700 mil
empregos diretos no estado. A instalação da Renault no Paraná gerou uma expansão do
mercado e internacionalização da população, isso promove mudanças significativas no
aspecto cultural do estado. Essas mudanças provocaram novos interesses, investimentos,
tecnologia e um aumento no número de profissionais liberais e prestadores de serviço na
região.
Ao instalar-se no Paraná, em 1998, a empresa francesa tinha uma capacidade
produtiva de 120 veículos por ano, com três turnos de produção, seis dias por semana,
chamada de Fase 1. Neste período a firma gerou dois mil empregos diretos, com a
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estimativa de dez a quinze mil empregos indiretos. O investimento foi estimado em U$ 670
milhões nessa fase. Porém na fase 2 a empresa investiu mais U$ 330 milhões, além dos
investimento com os fornecedores, que chegou a marca de U$ 230 milhões neste período
(GUEDES, 2013).
A escolha da Renault em ralação ao estado está vinculada não apenas aos incentivos
fiscais, mas também aos custos baixos que este oferecia. Uma contribuição importante da
empresa em relação ao desenvolvimento se refere aos convênios com Serviço Nacional da
indústria (SENAI) e Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), pois o estado era
essencialmente agrícola, consequentemente baixo nível de mão de obra especializada
(GUEDES, 2013).
Mas em 1999, ao estabelecer uma aliança com a montadora japonesa, Nissan, o
estado do Paraná recebe do grupo Renault-Nissan cerca de trezentos milhões de dólares,
para aumentar a capacidade produtiva da empresa, entre os anos de 2000 à 2005, a fim de
produzir novos modelos de automóveis, como Frontier Pickup e outros modelos da aliança.
Neste período a empresa investiu 2.513,75 milhões de dólares em plantas, equipamentos,
propriedade e bens intangíveis, desse investimento cerca de 17,8% foi direcionado a
subsidiária em São José dos Pinhais (RENAULT, 2001).
Após a ampliação da fábrica, em 2012, o Complexo Ayrton Senna tem hoje, cerca
de 2,5 milhões de metros quadrados, resultado do investimento de U$ 564.717 milhões,
como mencionado acima, esse investimento gerou um aumento de 100 mil veículos por
ano, ou seja, houve um salto de 280 mil veículos produzidos em 2012 para 380 mil veículos
por ano em 2013. Além disso, a Renault já contratou cerca de seis mil colaboradores
diretos, além de gerar 25 mil empregos indiretos, por meio dos fornecedores localizados só
no estado do Paraná. (ANFAVEA, 2015).
As próximas decisões inovativas da Renault estão vinculadas ao investimento de U$
188.239 milhões, entre os anos de 2014 à 2019, para a ampliação da capacidade industrial,
que passará produzir em 2016 o novo modelo da aliança, o KWID, esse modelo de carro
compacto será o substituto do Clio.
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A Nação do Pensamento Econômico de Georg Friedrich List
Flavia Maria Morais Lazzaretti85
Júlio Eduardo Rohenkohl86

RESUMO: A presente pesquisa teve como objetivo estabelecer em que contexto histórico
List produziu seus trabalhos, bem como discutir os diferentes níveis de estudo (análise)
utilizados por List, contrapondo a economia individual e a das humanidades frente à
economia nacional. Desse modo, é relevante ressaltar as características de época das três
principais nações que inspiraram seu pensamento; a Inglaterra que estava no ápice de seu
desenvolvimento econômico, e a Alemanha e os Estados Unidos, que estavam bem
atrasados frente aquela nação. O estudo de List a respeito do indivíduo e nação inicia de
uma divergência com Adam Smith que argumentava haver harmonia entre o indivíduo e a
nação, de um lado, das nações no plano internacional, por outro resultando no bem estar
mundial. Entretanto, o erro atribuído a Smith incide em ele não acrescentar àqueles
princípios gerais as divergências de interesses das frações da raça humana distribuída em
corpos nacionais. Na perspectiva de List, Smith teria negligenciado os diferentes estados de
poder, constituições, carências e a cultura das diversas nações.
Palavras-chaves: indivíduo, nação, desenvolvimento econômico.
ABSTRACT: This paper aims to establish in which historical context List produced his
analyses and to discuss all the different levels of study (analysis) used by List that opposes
individual and humanities economy to the national economy. Thus, it seems relevant to
highlight the characteristics of the time for three nations that inspired his thoughts: England
that was in the top of its economic development, and Germany and United States that were
late when compared to England. List started to study about the individual and the nation
because of a divergence with Adam Smith, who argued that there was harmony between the
individual and the nation, by one hand, and between nations in the international plan, by the
other hand, which result in a worldwide welfare. However, the mistake that was attributed
to Smith is that he does not add to the general principles the divergence of interests of the
human race that is distributed amongst nations. In List’s perspective, Smith would have
neglected the different states of power, constitutions, needs and culture from several
nations.
Keywords: individual, nation, economic development.
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1 INTRODUÇÃO
Em História do Pensamento Econômico no Brasil, G. F. List é um autor pouco
estudado. O fato é grave na medida em que na América Latina e outros países do Terceiro
Mundo, cujas políticas econômicas (a partir das orientações das CEPAL, com os erros e
acertos da industrialização) derivaram durante certo tempo diretamente, embora nem
sempre reconhecidamente, das formulações, dos trabalhos e do pensamento econômico de
Friedrich List (BUARQUE, 1979). Seguidamente este autor germânico é rotulado como um
defensor panfletário da intervenção estatal e das proteções tarifárias.
As profundas ideias de List contraditam o sistema liberal tradicional nos países.
Suas ideias permitem às nações em desenvolvimento, considerando suas características
peculiares, um caminho distinto para a potencialidade de suas forças e produtivas em
evolução. A partir de um conjunto de leis e instituições ativas, podem promover a harmonia
da fase agrícola, comercial e industrial, a fim de atingir o desenvolvimento (BAINGO,
2009).
Autores como Cristopher Freeman (2004), ligado aos Sistemas Nacionais de
Inovação, e como Han J. Chang (2004), dedicado ao estudo comparativo do
desenvolvimento das nações, inspiraram-se nos trabalhos de List. Dada a sua
contemporaneidade, é relevante resgatar e avaliar criticamente os seus principais trabalhos.
Os objetivos desta pesquisa prendem-se a estabelecer em que contexto histórico List
produziu seus trabalhos, bem como discutir os diferentes níveis de estudo (análise)
utilizados por List, contrapondo a economia individual e a das humanidades frente à
economia nacional.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Com o intuito de compreender mais profundamente a perspectiva do autor, procedese a uma contextualização da obra de List, ou seja, procura situar-se o estágio de
desenvolvimento das nações sobre as quais ele se debruçou. Após este referenciamento
histórico, a partir de uma pesquisa teórica nas principais obras do autor, Sistema Nacional
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de Economia Política (1986) e Cartas da Economia Nacional Contra o Livre Comércio
(2009). Discute-se um elemento central das teorizações de List, os níveis analíticos da
economia individual e das humanidades em relação à economia nacional.

A contextualização da obra de List
List nasceu em 1789, em Wurtemberg, na Alemanha e ingressou muito jovem na
administração pública em 1817 na localidade de Wagenheim. Falecido em 30 de
novembro de 1846, por suicídio.

Sua obra e vida se integraram em propostas

revolucionárias na forma de ação continua em diferentes setores e países. A magnitude da
vida de List pode ser dimensionada nos estudos, nos empreendimentos e na política, como
agitador, jornalista, homem de negócio, teórico em diferentes continentes. A marca de sua
obra “Sistema Nacional de Economia Politica” é constatada pela profundidade e pela
ousadia da crítica que procede sobre os distinguidos teóricos dos momentos, Smith e Say
(HUGON, 1973; BUARQUE, 1979).
Neste caso é relevante ressaltar as três principais nações nas quais List traduziria seu
pensamento e, consequentemente, resgataria as principais discussões sobre suas economias.

A Inglaterra
List argumenta o sistema econômico de Smith aplicava-se somente a nações que já
se encontravam em elevado grau de desenvolvimento, no caso considerado, a Inglaterra.
Nesse sentido, List faz uma narrativa a respeito dessa nação nos séculos XVIII e XIX.
De acordo com List (1986), a Inglaterra naquele período estava em um estágio de
crescimento tanto na agricultura quanto no setor manufatureiro. A fonte e origem da
grandeza industrial e comercial foram identificadas na criação de ovelhas e na manufatura
da lã.
A criação de ovelhas foi de grande incentivo para a indústria e pelo aprimoramento
dos métodos da agricultura, já naquela época remota, criar ovelhas implicava um
significativo desenvolvimento econômico comparativamente à praticas dos nobres na
maioria dos países do continente que não reconheciam qualquer maneira de utilizar maior
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parte de suas propriedades rurais do que criando grandes quantidades de cervos (LIST,
1986).
Conforme Philip (1980), além da criação de carneiros, o predomínio dos senhores
neste setor, favoreceu a um enorme progresso nas técnicas agrícolas. As terras concentradas
nas mãos dos senhores passaram a ser destinadas aos produtos alimentares, dentre os quais
estavam às culturas de alho e do trevo, a fim de aumentar o rendimento das terras. Houve
um crescimento médio da agricultura de 8% a 10% da população rural. O ritmo de
crescimento da população naquele período. Implicou o surgimento às grandes áreas de
pequenos proprietários que possuíam pequenas parcelas de terra que eram destinadas à
criação do gado.
Os artesões também se destacavam no progresso da Inglaterra com a produção de
chapéus, linho, vidro, papel, sedas, relógios e boa parte da manufatura metalúrgica. O país
soube incrementar uma série de setores industriais, inserindo proibições e altas taxas
alfandegárias. Os ingleses estimulados por essas altas taxas passaram a dirigir suas próprias
energias para o comércio pesqueiro (LIST, 1986; PHILIP, 1980).
A indústria nascente do país priorizou desde sua origem orientar-se para um
mercado de exportação, uma vez que os mercados internos serem um tanto quanto restritos.
Além da tecelagem, a indústria de transformação que foi acrescentada ao país a siderurgia,
seguindo de uma intensa modernização, pois havia grandes intelectuais fazendo amplas
descobertas e aperfeiçoando-a através de suas invenções (PHILP, 1980).
List (1986) retrata que naquele período, o país visava uma ascendência comercial e
compreendia que de dois países que mantivessem livre comércio um com o outro, adquiria
supremacia aquele que vendesse bens manufaturados, caindo na posição de dependência
aquele que só vende produtos agrícolas. Nas suas colônias norte - americanas, a Inglaterra
já havia proibido a fabricação de qualquer bem manufaturado. Proibindo a importação de
artigos que fossem produzidos pelas suas próprias fábricas.
List enfatiza na sua obra que o poder em uma nação seria mais relevante que a
riqueza, pois uma nação, que por meio de poder, não somente tem capacidade de gerar
novas forças produtivas, como também de manter posse da riqueza adquirida em tempos
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anteriores e em tempos mais recentes. O inverso causaria detrimento de tudo àquilo que já
haveria alcançado, não somente a riqueza conquistada, mas também as forças de
produção87, a civilização, a liberdade e até independência nacional, caindo nas mãos
daqueles que superaram em poder e potência.
A Inglaterra no final do século XVIII conseguiu acrescentar poder ao que já
possuía, e novas forças produtivas às forças de produção que já existiam. O país estava em
posses de todas as posições estratégias importantes, caracterizando por duas rotas
comerciais para a Índia, aumentando a produção industrial. Foi proibido às exportações do
ferro que naquele período, uma vez que o mesmo estava escasso, a partir do século XIX, o
país já fabricava mais produtos de ferro e de aço do que todas as demais nações do mundo.
E esse aumento de força e de capacidade produtiva não era exclusivamente as suas
restrições, as Leis de navegação ou seu seus tratados comerciais, como também as suas
conquistas no setor de artes e de ciência.
A Inglaterra revelava ao mundo o quanto abrangente eram as facilidades de
transporte para aumentar as forças de produção e consequentemente para aumento de
riqueza, da população e do poder político de uma nação. Sendo capaz de realizar, sob esse
aspecto, uma comunidade livre, trabalhadora e bem governada em um curto espaço de
cinquenta anos (LIST, 1986; PHILIP, 1980).
A situação de isolamento da Inglaterra teve em grande parte, o crescimento e o
progresso independente e sem precedentes de sua constituição política, a maneira positiva
como se consumou a Reforma protestante, a secularização eclesiástica, que se transformou
benéfica as suas indústrias. Foi por essa causa que o país teve a paz contínua, que
executando o período da guerra civil, desfrutou durante vários séculos, dispensando-a
durante todo esse tempo de entregarem-se as armas, facilitando cedo, a introdução de um
sistema alfandegário consistente (PHILIP, 1980).
87

As causas da riqueza são algo totalmente diferente da própria riqueza da própria natureza. Um ser humano
pode possuir riqueza, isto é, valor congruente, se, porém, não possuir força de produzir objetos de valor acima
daquilo que consome tonando se assim mais pobre. Por outro lado, o ser humano pode ser pobre, mas se
conseguir produzir acima do que ele consome tornando-o rico. A força produtiva de uma riqueza é
infinitamente mais importante que a própria riqueza, pois esta força não somente assegura a posse e o
aumento do que se ganhou, mas também a substituição daquilo que se perdeu, isto se aplica mais no caso de
nações inteiras do que no caso dos indivíduos particulares (List, 1982. p. 97).
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Alemanha

No período em que List escreveu sua teoria, a Alemanha não era uma nação em
franco crescimento econômico, como a Inglaterra, à época de Smith. A Alemanha do início
do século XIX encontrava-se em um estágio de desenvolvimento econômico, quando
comparada à Inglaterra, bastante atrasada. O nível de bem-estar social era baixo, e a nação
inteira proliferava de esquemas e projetos de novas instituições políticas. Entretanto, o que
faltava à sociedade era uma base de atuação concisa. Esta só passou a existir após o
Congresso de Viena, realizado em 1815, que organizou a Alemanha em 31 Estados
principescos e quatro cidades livres, criando a Confederação Germânica, norteada pela
Áustria (PEREIRA & MENEZES, 2008).
No século XVIII, a agricultura do país prosperou seguindo ao modelo
britânico, no qual praticavam novos métodos de estabulação do gado, e introduzindo as
culturas de alho, trevo, beterraba e batata, aplicando os métodos de contabilidade comercial
para calcular o rendimento das colheitas e seu preço de custo, com baixo custo de
produção. O país a partir de então, começou a exportar esses cereais. A indústria se
destacou de inicio através do artesanato doméstico, com o passar do tempo o país
introduziu a produção de carvão e de ferro fundido (PHILIP, 1980).
Os fundamentos para o fortalecimento da nacionalidade germânica foram
indiscutivelmente colocados pelos próprios governos, fazendo com que as rendas e os
proventos das terras eclesiásticas fossem destinados à educação, a ciência, a moralidade e
dos objetivos do bem público.
Conforme Philip (1980), as primeiras medidas governamentais para promover a
manufatura alemã foram introduzidas pela Áustria e pela Prússia. Na Áustria, o sistema
alfandegário protecionista que fez com que o estado prosperasse na indústria e no
crescimento da agricultura. Na Prússia, o grande número de imigrantes que dinamizou a
indústria agrícola no país, estabelecendo grande número de indústrias e aperfeiçoando a
ciência e as artes. Promoveram-se os interesses da agricultura por meio daqueles setores
industriais que em consequências das tarifas alfandegárias e dos meios de transporte, bem
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como pelo estabelecimento de um banco, os maiores progressos na Prússia foram maiores
do que em qualquer estado alemão, apesar da posição geográfica desse país ser
desfavorável.
Nesse momento, todo resto do território germânico durante séculos, estava sob
influência do livre comércio, o que significava que o mundo todo tinha liberdade de
exportar produtos para a Região Germânica, enquanto nenhum desses países consentia em
admitir produtos de outras regiões alemãs em seus territórios. A Lei alfandegária de 1818
respondeu, para época em que foi sancionada, a todos os requisitos e exigências dos
manufatores prussianos, sem exagerar em algum ponto no princípio de proteção ao
mercado interno ou interferir indevidamente no intercâmbio benéfico com os demais países.
As tarifas consistiam em taxas que na maioria dos casos eram cobradas no peso dos
produtos, e não com base no valor dos mesmos (LIST, 1986).
Corroborando com a visão de List, Pereira e Menezes (2008) também ressaltam que
os períodos entre 1818 a 1834 foram marcados por uma economia alemã não muito
desenvolvida. A economia era baseada na agricultura, uma agricultura que não possuía
técnicas modernas de produção, de pouca produtividade e incapaz de evitar crises de
escassez. As atividades comerciais e industriais viam seu desenvolvimento entravado por
divisões políticas, em que multiplicavam linhas aduaneiras e sistemas monetários, pela
insuficiência dos meios de transporte, dos capitais e pela falta de organização do crédito. A
sociedade aristocrática alemã, de grandes proprietários de terras, continuaria existindo e
tendo poder durante muito tempo; entretanto, passaria a sentir o peso das transformações
sociais sobre aquela sociedade “semifeudal”.
Com esses aspectos, no final do século XIX, o sistema industrial da Alemanha foi
generalizado através de cartéis, inicialmente foi na indústria pesada (aço e potassa), e anos
depois que se generalizou a certos números de indústrias de consumo. O efeito do cartel era
absorver e integrar os comerciantes, já que estes tinham um papel coadjuvante na economia
alemã. Além disso, o cartel tinha o efeito de operar uma concentração industrial. Dispondo
de recursos mais importantes para investigações cientificas, o qual consistia na redução de
custos, nas integrações de empresas e de substituir de um produto por outro. Entretanto, os
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cartéis tinham dificuldades de aumentar os salários, devido estabilidade dos preços
(PHILIP, 1980).

Os Estados Unidos

De acordo com List (1986) os Estados Unidos por volta dos anos de 1750 tanto no
comércio como na indústria eram abastecidos pela a Inglaterra. A partir de 1776, com a
Revolução Americana, o país se libertava das restrições da Inglaterra. Em 1789 foi inserida
a primeira lei aduaneira norte americana. Apesar de serem impostas taxas razoáveis à
importação dos produtos manufaturados, os efeitos foram positivos, auxiliando ao
crescimento da nação nos setores de manufatura, comércio e agricultura.
Conforme Hamilton (1791), os obstáculos que dificultavam o progresso do
comércio exterior dos Estados Unidos induziriam a sérias reflexões sobre a necessidade de
ampliar a esfera do comércio interno. A agricultura seria mais promissora, devido às
imensas extensões de território fértil, virgem e inabitado. Nesse momento, nada poderia ser
mais vantajoso do que o emprego e o capital convertido em fazendas produtivas.
List (1986) ressalta que através das costas do Atlântico que os colonizadores
europeus e a civilização europeia deram início ao progresso, subsequentemente nasceram
os Estados populosos, ricos e civilizados, sendo o berço e a sede de pesca marítima de seu
comércio costeiro e de sua força naval. Era através desses Estados que a costa atlântica
processava o comércio exterior do país e através deles que o país recebe a população de
excedente, o material, o capital e as forças intelectuais da Europa.
O congresso persistiu em elevar as taxas alfandegárias nos anos subsequentes. A
partir de 1837, o país começou a intensificar seus meios de produção agrícola, atendendo
assim às necessidades da população ocupada na manufatura. Nessas circunstâncias, os
Estados Unidos já começa impor restrições ás importações de produtos manufaturados e
proteger a indústria nacional.
A agricultura naquela ocasião caracterizou-se pela valorização de novas terras, no
qual se originou o desenvolvimento econômico, e foram os adiantamentos fornecidos pelos
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camponeses que financiaram a indústrias, e foi a partir da procura por produtos por parte
dos camponeses que constituíram o mercado da indústria nascente. A industrialização foi
introduzida por um sistema industrial doméstico, destacando-se pelos artesões e por
pequenos industriais do ramo têxtil (PHILIP, 1980).
Com esse efeito, ocorreu o lançamento das primeiras companhias de caminhos de
ferro; para encorajar esse investimento, o Estado fez concessões de terra, na extensão de
vinte quilômetros de cada lado da via férrea. A terra é revendida e se torna objeto de
especulação, sendo comprada pelos grandes proprietários que diretamente levaram a
exploração com mão de obra assalariada. Com o decorrer do tempo foram acrescentadas
grandes vias férreas transcontinentais. E subsequente surgem grandes indústrias, a
concentração industrial estava sob uma forma de trusts. Destacando-se as indústrias de
siderurgia, têxtil, indústria química e indústria petrolífera nascente (PHILIP, 1980).
De acordo com List (1986), nesse período a Alemanha e os Estados Unidos
estavam em um estágio de desenvolvimento intermediário e necessitava de políticas de
crescimento da navegação, das manufaturas, da pesca e do comércio exterior, e
principalmente adotar as restrições ao comércio.
Com essa percepção da realidade econômica Friedrich List opunha-se à
argumentação de Adam Smith no momento em que este escreveu A Riqueza das Nações.
Pela razão, List busca superar a ideia de que o livre comércio é o caminho mais eficiente
para o desenvolvimento econômico das nações.

A economia individual e das humanidades em relação à economia nacional:
Abordagem de List

Inicialmente antes de abordar sobre a percepção de List, tem-se uma breve
discussão a respeito do indivíduo, humanidade e nação de acordo com a obra de Smith.
Smith em sua obra Riqueza das Nações considera que o trabalho de um indivíduo
serve como abastecimento para uma melhoria de condições de vida, e desta forma leva a
melhoria do bem estar do indivíduo. Ao especializar-se em uma tarefa, o indivíduo (pessoa
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física ou firma) eleva sua produtividade, reduz o custo unitário. Voltando-se ao mercado,
vende muito desse produto melhorado e barato. Obtém a renda para comprar as demais
necessidades. Como os outros indivíduos, inclusive as firmas, fazem o mesmo, todos
produzem em maior quantidade e mais barata. Consequentemente, com o mercado em
expansão e a renda aumentando pelas vendas decorrentes da maior produtividade, assim
todas acessaram uma variedade e uma quantidade crescente de mercadorias. O bem-estar
social eleva-se concomitantemente à evolução da divisão do trabalho e a produtividade
individual. Todo esse processo ocorre pelo interesse dos indivíduos para obterem renda
para satisfazerem suas diversas necessidades. O interesse do indivíduo é convergente,
harmônico, com o da coletividade. Sendo assim um aumento da produtividade, com a
divisão do trabalho serve como condicionante para a satisfação do individuo e assim
proporciona a riqueza de cada uma das nações.
Conforme Smith (1988), o interesse individual corresponde com o interesse geral, e
deve-se deixar plena liberdade de ação aos interesses privados. A liberdade se impõe em
seu sistema como consequência da satisfação entre o interesse do indivíduo e da sociedade
e como consequência de fato de ser o indivíduo o único apto para discernir e buscar
satisfação de seu próprio interesse.
Smith (1988) ressalta que o indivíduo, entretanto, tem necessidade quase constante
da ajuda dos semelhantes, e é inútil esperar esta ajuda simplesmente da disposição alheia.
Ele terá maior probabilidade de obter o que quer, se conseguir interessar a seu favor a
autoestima dos outros, mostrando-lhes que é proficiente para eles fazer-lhe ou dar-lhe
aquilo de que ele precisa. É isto o que faz toda pessoa que propõe um negócio a outra. Para
que isso ocorra será necessário fornece-lhes em abundância aquilo de que carecem, e estes,
por sua vez, com a mesma abundância, lhe fornecem aquilo de que ele necessita. E assim
sendo a intensidade dessas carências dependerá de todos os serviços mútuos que os
membros individuais de uma sociedade prestam um ao outro, e que consequentemente,
quanto maior a variedade de carências, tanto maior é o número de indivíduos que podem
encontrar seu interesse em particular em trabalhar para o seu próprio bem e servindo aos
outros.
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Smith (1988) ainda considera que a diferença de talentos naturais em indivíduos
diferentes é muito menor do que pensamos, a grande habilidade difere entre si pessoas de
distintas profissões quando chegam à maturidade, em muitos casos não é tanto a causa, mas
o efeito da divisão do trabalho. Isso ocorre no setor industrial, no qual, o indivíduo que
trabalha em um setor específico por determinado período, sempre ele vai buscar melhor
suas habilidades e qualificações dentro daquele setor. O mesmo fará outro indivíduo de
outro setor irá aprimorar seus conhecimentos e suas competências a fim de utiliza-lo como
meio de troca do outro indivíduo. Na agricultura a divisão de trabalho seria menos efetiva
porque o agricultor faz varias funções em diversos setores na sua propriedade.
De acordo com Smith (1988), a riqueza das nações ou o bem-estar das nações é
classificado como seu produto anual per capita, que dada uma diversidade de recursos
naturais é determinado pela produtividade do trabalho útil e produtivo que pode ser
compreendido como aquele que gera um excedente de valor sobre o custo de reprodução e
pela redução entre o número de trabalhadores empregados produtivamente e a população
total. Smith enfatiza que as nações desenvolvidas ultrapassam as demais quando superam
suas produtividades tanto na agricultura quanto na indústria. E que o comércio é o principal
agente capaz de gerar riqueza no país, ou seja, é a capacidade produtiva de um país é
incentivada á medida que suas relações comerciais se desenvolvem.
Na visão de Smith descrita acima, os indivíduos produzindo determinados produtos
e aperfeiçoando-os, poderiam assim comercializar com outros indivíduos fazendo suas
trocas harmonicamente, alcançando um maior bem-estar nacional. O mesmo raciocínio
incidiria sobre as nações, tratadas em sua individualidade em relação ao globo, o agregado
internacional de nações; cada nação se especializaria em determinado produto e
comercializaria com as demais nações, lhes venderia um produto especializado a preços
competitivos e com a renda compraria a produção especializada de cada uma das outras
nações, implicando o aumento de bem-estar mundial.
List afirma não ser inteiramente adverso a essa concepção de Smith, no entanto o
erro confiado a Smith incide em ele não acrescentar àqueles princípios gerais as
modificações ocasionadas pela fração da raça humana distribuída em corpos nacionais, e
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não agregar às regras as exceções. Smith teria negligenciado os diferentes estados de poder,
constituições, e a cultura das diversas nações.
Na perspectiva de List (1986), o indivíduo é classificado como um ser que apenas
reconhece as suas necessidades pessoais e de sua família, ele raramente importa-se como os
outros, a sua indústria é confinada pelo estado da sociedade pelo qual ele vive. Um
indivíduo ao promover os seus próprios interesses, pode acometer o interesse público.
Entretanto, o bem estar geral deve restringir e regulamentar os esforços dos indivíduos, na
medida em que os indivíduos devem derivar da força social um suprimento da sua força.
Indivíduos necessitam de leis e regulamentações de uma comunidade, pois em uma
situação contrária causaria uma verdadeira desordem.
Nestas circunstancias, um indivíduo ficará rico por meio de uma extrema contenção,
mas se a nação como um todo conduzir o seu exemplo não haverá consumo e, em
consequência qualquer base para a indústria. Indivíduos também ficaram ricos se optarem
por arriscados esquemas bancários, mas o público pode perder com ele. Uma indústria ou
uma nação não pode ser conduzida por si só, sem uma forma atuante do individuo, pois
entraria em ruina.
É fácil de imaginar indivíduos movidos pelo próprio autointeresse produzindo e
comercializando drogas ilícitas. Este tipo de prática seria inviável, na ótica de List, na
medida em que vai contra o interesse nacional ao se desenvolver as forças produtivas. Não
há, em List, uma harmonia entre o interesse do indivíduo e da nação.
Diferenciando da teoria de Smith, List (2009) aborda que a nação é um auxílio de
necessidades sociais da maioria de seus membros, na medida em que os indivíduos não
podem satisfazer todas as suas necessidades pelos seus esforços privados. A nação é o
ambiente que proporciona o atendimento de necessidades não apenas do presente, mas
também das futuras gerações. Neste sentido, a economia nacional ensina que por meio de
dada nação, na sua situação particular, poderia direcionar e regular a economia do
indivíduo e ainda restringir a economia da humanidade, seja para precaver restrições e
poderes estrangeiros ou aumentar a produtividade interna.
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Assim como o interesse do indivíduo nem sempre e naturalmente converge com a
nação, também os sistemas nacionais nem sempre são harmônicos entre si. Sua atuação no
comércio exterior não necessariamente leva o máximo de bem-estar mundial.
Conforme List (1986), se sustentada a ideia da lógica e da natureza das coisas, seria
necessário diferenciar da economia dos indivíduos de economia das sociedades, e distinguir
quanto a esta última, entre a verdadeira economia Politica ou nacional (a qual decorrendo
do conceito e da natureza da nação, instrui a maneira determinada da nação, na situação
atual do mundo e suas próprias relações específicas, pode manter e melhorar suas condições
econômicas) e a economia cosmopolítica que se origina da suposição de que todas as
nações da terra formam uma única sociedade que vive em perpétuo estado de paz.
A nação é uma sociedade separada de indivíduos que, contando com um governo,
leis, direitos, instituições, interesses, história e glorias em comum, defesa comum e
segurança dos direitos, riquezas e vidas, constitui um corpo livre e independente, com o fim
de criar a maior quantidade de bem estar comum no seu interior e a maior quantidade de
segurança no que reporta-se às outras nações( LIST, 2009).
Neste caso é relevante salientar que as nações são tão distintas quanto os indivíduos,
como existem gigantes e anões, existem jovens e velhos, pessoas aleijadas e bem
constituídas, existem nações empreendedoras e civilizadas, algumas escravas, outras
semiescravas, outras livres e autogovernadas, algumas são predominantes entre as outras
nações e algumas que vivem mais ou menos em um estado de dependência (LIST, 2009).
Nessas circunstâncias, nota-se que a economia nacional tem um papel fundamental,
pois ela é a ciência que vem avaliando corretamente os interesses existentes e as
circunstâncias específicas das nações e doutrina como dada nação individual pode chegar a
um estágio de desenvolvimento no qual a união com outras nações igualmente
desenvolvidas, e consequentemente a liberdade do comércio, podem se tornar possíveis e
úteis para ela.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Na perspectiva de List (1986), os recursos de uma nação deveriam ser
adequadamente utilizados para visar um estágio mais elevado de desenvolvimento. Para
tanto o equilíbrio deve ser estabelecido entre a agricultura, manufatura e comércio.
Consequentemente, para que ocorra esse equilíbrio as nações possuidoras de todas as
condições e os meios intelectuais para estabelecimento um poder comercial próprio, devem
estabelecer e proteger via taxas alfandegárias sua indústria até o ponto de que, estas não
temam mais a concorrência estrangeira. Essas taxas ou direitos alfandegários devem ser
moderados para não restringir a importação e o consumo, porque poderiam enfraquecer a
força produtiva interna no país (LIST, 1986).
Seguindo essa lógica, o estudo do pensamento de List, torna-se de fundamental
importância, pelo fato de atualmente há diversas nações que estão na mesma situação
intermediária em que estavam os Estados Unidos e Alemanha no século XIX, e que buscam
este estágio elevado de desenvolvimento econômico. Chang (2004) sugere que as nações
retardatárias deveriam adotar políticas e instituições relacionadas ao seu estágio de
desenvolvimento e adequadas à sua realidade e necessidade. Isso por sua vez, também
traria os benefícios aos países desenvolvidos, pois aumentaria o comércio e as
oportunidades de investimentos.
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Rio Grande do Sul e São Paulo: Uma Análise Exploratória da Produção
de Conhecimento e a Interação Universidade – Empresa
Flávio Júnior Stefanello 88

RESUMO: O entendimento da importância da interação universidade-empresa auxilia no
processo de inovação e aprendizagem de uma dada região, desta forma o objetivo deste
artigo é apresentar um mapeamento da produção de conhecimento dos estados do Rio
Grande do Sul e de São Paulo a partir dos dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa no
Brasil do CNPq e PINTEC/IBGE, e identificar quais as instituições em cada estado são
mais produtivos em termos de produção bibliográfica. O mapeamento das instituições
busca analisar em qual área predomina o relacionamento com as empresas, focando nos
canais de troca de conhecimento e de tipos de relacionamento. O estudo apresentou que
predominam grupos de pesquisa na área de ciências humanas e de ciências de saúde, nos
dois estados selecionados, assim como também, predominou os investimentos em inovação
por parte do setor público. As universidades apresentaram maior índice de produtividade
em termos bibliográficos do que as instituições de iniciativa privada. Desta forma, essas
análises podem auxiliar no entendimento das formas em que se dá o processo de formação
do aprendizado e da construção de competências, ambos essenciais para o processo
inovativo.
Palavras-chaves: Interação universidade-empresa; inovação; aprendizado.

1 INTRODUÇÃO
A concepção dos fatores determinantes do progresso técnico dos setores produtivos,
das empresas, e das nações tem sido objeto de discussão de muitos estudiosos,
principalmente aqueles denominados economistas evolucionistas e neo-schumpeterianos.
Uma forma de melhorar essa percepção é examinar como ocorre a interação entre
diferentes agentes econômicos, sociais e institucionais (COSTA; RUFFONI; PUFFAL,
2011).
Entre os diversos agentes econômicos destacam-se as universidades, elas fazem
parte de um Sistema Regional de Inovação (SRI), no qual disponibiliza assistência para a
compreensão da dinâmica do aprendizado e da inovação de uma dada região (OLIVEIRA;
Flávio Júnior Stefanello – Mestrando do curso de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento
(PPGE&D/UFSM)
88

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

CHIARINI; RAPINI; BITTENCOURT, 2015). Percebe-se, então, que é fundamental
entender como o processo inovativo é criado e qual é o direcionamento que ele assume.
A mensuração do Sistema de Inovações é voltada para os indicadores de
especialização e do desempenho relacionados à inovação, ou seja, esforços em pesquisa e
desenvolvimento (P&D) e também da ciência e tecnologia (C&T). Os indicadores são
referentes aos gastos em P&D e C&T, a alocação de recursos humanos, as patentes, as
produções cientificas e etc., nos quais são denominados como componentes tangíveis para a
produção de conhecimento e aprendizado. No entanto, possui alguns fatores que são de
grande impacto para a difusão de conhecimento que não podem ser mensurados
(LUNDVALL et al., 2009).
Na perspectiva de que o Sistema Regional de Inovação auxilia na compreensão do
processo de aprendizado e da inovação em uma dada região, o objetivo deste trabalho será
de mapear a produção de conhecimento dos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo e
analisar quais instituições em cada um dos estados possuem mais pesquisadores, grupos de
pesquisa e possuem mais produção em termos de produções bibliográficas (artigos
científicos) por pesquisador, em 2014, conforme dados obtidos do Diretório dos Grupos de
Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
(DGP/CNPq).
Busca-se também, verificar o relacionamento das instituições de ensino com as
empresas, voltadas para a troca de conhecimento. A percepção dessas relações pode
facilitar o entendimento das formas em que se dá o processo de formação de aprendizado e
da construção de competências para a formulação de novas estratégias para o processo
inovativo.
A figura 1 ilustra a expansão dos grupos de pesquisa que interagem com as
empresas no tocante a sua participação nacional, desde o ano de 2002 até 2014. No estado
de São Paulo apresenta um crescimento constante e em elevação, enquanto a trajetória do
número de grupos de pesquisa do estado do Rio Grande do Sul, no mesmo período houve
um leve crescimento, porém muito abaixo do estado de São Paulo. É interessante notar que,
no ano inicial das pesquisas, os dois estados possuíam praticamente números muito
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semelhantes, porém doze anos mais tarde o estado de São Paulo possui o dobro de grupos
de pesquisa ocupando a posição de maior estado detentor de grupos de pesquisa do País.

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGP/CNPq – 2002-2014.

Figura 1: Evolução histórica do número de grupos de pesquisa no estado do RS e SP.

O artigo está estruturado, além desta introdução, com a seção 2, que apresenta uma
breve análise do papel das universidades para o sistema inovativo, dando ênfase as suas
interações com as empresas dos Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, utilizando os
dados do DGP/CNPq e da PINTEC/IBGE. A terceira seção apresenta a metodologia
utilizada para os dois estados, e a seção quatro, apresenta uma análise do crescimento do
número de pesquisadores, dos grupos de pesquisa e das instituições mais produtivas em
cada estado e qual sua relação com as empresas. Por fim, encerra com algumas
considerações finais.
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2 SISTEMAS DE INOVAÇÃO
2.1 – As universidades e a interação com as empresas.

Além de vários fatores internos, que influenciam na ocorrência da inovação,
a inovação ainda está longe de ser um caso isolado dentro da empresa. Várias pesquisas
apresentam a relevância dos fatores externos para fortalecer as estruturas internas de
pesquisa e desenvolvimento (P&D) das firmas, como os usuários das empresas, os
fornecedores e o mais importante, a universidade (NELSON,1996; MOWERY et al. ,2004).
Nelson e Rosenberg (1994) argumentam que as universidades cada vez mais
desempenham um papel vital no desenvolvimento e difusão do conhecimento através de
funções tradicionais, como o ensino e o desenvolvimento da pesquisa básica, no qual fazem
parte de um Sistema de Inovação. Portanto, elas criam e renovam o estoque de
conhecimento nos locais onde atuam, sendo vistas como fundamentais para o
desenvolvimento tecnológico e regional, atuando na formação e no treinamento dos alunos
para o mercado de trabalho.
A universidade ainda, influência a pesquisa e desenvolvimento (P&D), como um
determinante para o aumento da inovação em certas indústrias, essa interação entre as
universidades e empresas cooperam para a conclusão de programas em andamento e são
capazes de recomendar novos projetos (COHEN, 2002).
O relacionamento decorrente entre as instituições de ensino e o setor privado tem o
potencial de desenvolver novos conhecimentos, mas também pode ocorrer a privatização
dos resultados das pesquisas públicas pelo setor privado. Desta forma, o desenvolvimento
de pesquisa básica nas universidades passa a ter fins econômicos. (ARZA, 2010).
2.2 – A interação Universidade – Empresa no Brasil.

Para Suzigan et al. (2009), as instituições de ensino brasileiras tem um relevante
papel na difusão de conhecimento para a indústria. Este relacionamento trás vantagens para
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ambas as partes, sendo uma importante fonte de processos inovativos para a indústria, e de
desenvolvimento de novos projetos de pesquisa para a universidade.
De acordo com Rapini (2007) a baixa procura por conhecimento pela empresa, é
manifestada no baixo interesse em estabelecer relacionamentos com as universidades. As
interações quando ocorrem, não estão voltadas para as pesquisas de alto nível, mas sim em
atividades de consultoria (mensuração, testes e controle de qualidade). Entre alguns dos
problemas desse relacionamento entre as empresas e universidades, destaca-se a falta de
financiamento adequado para estreitar essas conexões, as dificuldades de comunicação, a
ausência de mecanismos eficazes na definição dos direitos de propriedade, burocracia e
inadequação do pessoal da pesquisa.
O fracasso dessa interação entre as instituições de ensino e as indústrias levou o
Estado a transformar ele mesmo em um demandante de pesquisa e tecnologia no Brasil
(VELHO, 1996, p.49).
A fraca interação brasileira é resultado da falta de demanda por parte das empresas
locais (BALÁZ; PLONSKI, 1994), na qual não utilizavam um planejamento de geração
endógena de conhecimento e inovação. Desta maneira, a dinâmica das empresas em países
que ainda não são desenvolvidos é diferente dos países que são desenvolvidos, devido os
elementos históricos, culturais e sociais que definia o sistema de inovação de cada país e
seu processo de interação (ARZA, 2010).
Estudos sobre a interação Universidade-Empresa no Brasil assinalaram a existência
de uma intensa relação entre esses atores, porem, essa intensidade ainda é muito
questionável. Essa relação que existe entre os atores não produz grandes avanços
tecnológicos, o que pode ser explicado em grande medida pelo processo atrasado de
desenvolvimento do país, que ainda busca conhecimentos externos em países que lideram
os processos de inovação (PINHO, 2011).
A partir de dados da PINTEC/IBGE, observa-se que o uso das instituições de ensino
como fonte de informação para as indústrias que introduziram inovações ainda não é vista
como fundamental pelas empresas brasileiras. Na ultima edição da pesquisa (2009-2011),
as principais fontes de informações das empresas inovadoras foram os fornecedores
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(78,12%) e os clientes ou consumidores (73,18%), e apenas (24,52%) das empresas
inovadoras utilizavam informações oriundas das universidades. (Tabela 1).
Tabela 1 - Relação das empresas que utilizaram as Universidades brasileiras como
fontes de informações para a inovação - 2009-2011.
Região

Total

Empresas que utilizam como fonte

de empresas

de informação as Universidades

Inovadoras

Universidades

%

Sul

11.614

3.385

33,28

Sudeste

21.089

4.907

48,25

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PINTEC/IBGE – 2009-2011.

A região Sudeste onde está localizado o estado de São Paulo possui os três maiores
estados que interagem (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais), logo se destacam no
cenário nacional como os que mais utilizam informações das universidades para inovar. A
região Sul (Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina), vem logo atrás em segundo lugar,
representando cerca de 33,28% que utilizam as universidades como fonte de conhecimento.
É importante ressaltar que o estado do Rio Grande do Sul está entre os estados que
apresentam maior parcela de empresas que se utilizam de informações de universidades
para inovar (35,60%), conforme a Tabela 2 obtidos do censo da PINTEC/IBGE - 20092011. Analisando individualmente, o estado de São Paulo no período de 2011 apresentava
um percentual inferior cerca de 24,71% das empresas.
Tabela 2 - Empresas que declararam utilizar as universidades brasileiras como fontes
de inovação, 2009 - 2011, UFs selecionadas.

São Paulo
Rio Grande do Sul
Minas Gerais
Paraná

Empresas
Inovadoras
12.984
4.627
5841
3432

Instituições
de ensino
3.208
1.647
1225
529

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PINTEC/IBGE 2009-2011.

%
24,71
35,6
20,97
15,4
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3 METODOLOGIA
Para elaborar este artigo, foi realizada uma pesquisa quantitativa. Seguindo
ensinamentos de Richardson (1989), a pesquisa quantitativa caracteriza-se pelo emprego da
quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento dessas
através de técnicas estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas.
Primeiramente, procuraram-se os dados referentes à evolução histórica dos grupos
de pesquisas dos Estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, o número de pesquisadores, e
as instituições de ensino que mais possuem produção bibliográfica, no qual foi obtido
através do site do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (DGP/CNPq). O período escolhido compreende
do ano de 2002 até 2014, devido à disponibilidade apresentada pelos dados.
Os dados recolhidos das empresas que utilizavam como fonte de conhecimento as
universidades foram coletados diretamente do site da PINTEC/IBGE.
4 ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO DO ESTADO DO RS E SP.
4.1 – Pesquisadores.
O estado do Rio Grande de Sul como forma de estimular a economia, dispõe de
políticas e ações específicas a inovação, ciência e tecnologia. Através de leis, medidas de
incentivo à inovação e a pesquisa científica. O estado concentra o quarto maior número de
pesquisadores do Brasil em 2014, neste período chegou a titular cerca de 17.712
pesquisadores englobando (doutores, mestre, especialistas e graduandos) o que representa
aproximadamente 9% do número total de pesquisadores brasileiros. Esse número cresceu
desde o último censo realizado em 2010 que era de 12.778 pesquisadores.
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Tabela 3 – Número de pesquisadores dos estados de RS e SP em 2010 e 2014.
2010
Distribuição
UF

Total de pesquisadores

Doutorado

Mestrado

Especialização

Graduação

RS

12778

8418

3399

497

397

SP

32578

25270

4965

999

1164

2014
Distribuição
UF

Total de pesquisadores

RS

17712

12196

4257

576

436

42196

33124

6109

1085

1363

SP

Doutorado

Mestrado

Especialização

Graduação

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGP/CNPq - 2014.

O estado de São Paulo apresenta o maior número de pesquisadores do Brasil,
apresentou cerca de 42.196 pesquisadores em 2014, o que é um aumento comparando com
o último censo realizado pelo DPG/CNPq no ano de 2010 que foi de 32.578 pesquisadores.
A partir da tabela 3, infere-se que o estado de São Paulo abriga um pouco mais de 20% de
todos os pesquisadores brasileiros.
Pode-se inferir, portanto, que a formação de pesquisadores em escala regional
apresenta um alto padrão de desigualdades, revelando uma tendência de prosseguimento de
um problema incompatível com as condições que favoreçam o desenvolvimento técnico
cientifico em outras regiões. Mesmo que grande parte dos pós graduandos são titulados
nesta região, estes podem ser de outras localidades.
O que também fica evidente através da Tabela 3, é que no Rio Grande do Sul, o
crescimento superior de doutoramento foi maior que no São Paulo no período verificado de
2010 até 2014.
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4.2 – Grupos de pesquisa.
No que se refere ao número de grupos de pesquisa, novamente o estado do Rio
Grande do Sul está em quarto lugar com 3.315 grupos de pesquisa, representando cerca de
9,4% dos grupos brasileiros. No censo anterior o estado havia 2.677 grupos de pesquisa
representando um aumento de aproximadamente de 80%, porém, em relação ao percentual
médio nacional houve uma queda na participação.
O estado de São Paulo continua no topo em relação ao número de grupos de
pesquisa obtendo cerca de 1/5 dos grupos de pesquisas brasileiro conforme tabela 4 abaixo.
No censo realizado em 2010 o estado possuía cerca de 6.359 grupos de pesquisa, o que
representa um aumento de 12% em relação ao censo anterior.
No estado de São Paulo, o percentual de participação nacional no número de grupos
de pesquisa também diminuiu, o que representa que outros estados estão criando mais
grupos em relação ao estado de São Paulo.

Tabela 4 - Número de grupos de pesquisa dos estados de SP e RS em 2010 e 2014.
2010

2014

Grupos

%

Grupos

%

Rio Grande do Sul

2677

9,7

3.315

9,4

São Paulo

6359

23,1

7.278

20,6

Unidade de federação

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da DGP/CNPq -2014

Na figura 2, agora o enfoque esta voltado para apresentar os grupos de pesquisa do
estado do Rio Grande do Sul divididos pelas áreas de atuação para o ano de 2014.
Neste período, destaca-se a área de ciências humanas que envolvem uma ampla
gama de conhecimentos, tal como a economia, administração de empresas, contabilidade,
direito, geografia, psicologia, pedagogia, entre outros, que predominam como as áreas de
grupos de pesquisa que mais possuem no estado.
Nas áreas das ciências da saúde que são as que vêm em segundo lugar, no qual
envolvem as áreas de estudo relacionadas à biologia, medicina veterinária, biomedicina,
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enfermagem, entre outros. Estas áreas permaneceram na mesma colocação desde o último
censo realizado em 2010 pelo Diretório de Grupos de Pesquisa do Centro Nacional de
pesquisas do Brasil (DGP/CNPq).
Figura 2 - Grupos de pesquisa por área do estado do RS em 2014.

Fonte: Retirada do banco de dados do DGP/CNPq-2014.

A figura 3 apresenta os dados de 2014 dos grupos de pesquisa do estado de São
Paulo dividido por áreas, neste caso, apresentam-se algumas diferenças em relação ao
estado do Rio Grande do Sul, houve uma inversão nas primeiras colocações das áreas de
atuação, em primeiro lugar está à área de ciências da saúde com 1.609 grupos, seguido por
1.246 grupos na área de ciências humanas. Este posicionamento dos grupos de pesquisa
também continuou desde o último censo realizado em 2010.
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Figura 3 – Grupos de pesquisa por área do estado de São Paulo em 2014.

Fonte: Retirada do banco de dados do DGP/CNPq-2014.

A partir dos dados das figuras 2 e 3, a constatação abordada por Albuquerque et al.
(2002), de que o Brasil possui algumas especializações cientificas é comprovada. O estado
do Rio Grande do Sul e de São Paulo possui semelhanças nas suas áreas de atuação. No que
se refere ao Rio Grande do sul, pode-se dizer que o direcionamento dos grupos de pesquisa
se assemelha aos estados mais dinâmicos que estão situados na região sudeste do país,
como o já citado estado de São Paulo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais.
4.3 – Instituições que apresentam maior desempenho na produção de artigos.
O estado do Rio Grande do Sul apresenta dentre as cinco instituições com maior
razão de artigos/pesquisador, três são instituições de ensino federais (UFCPA, UFPEL e
UFSM). Já as outras duas instituições são mantidas iniciativa privada e apresentam o
melhor desempenho estadual quanto à produtividade de artigos por pesquisador, como a do
Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefato (IBTEC), e a do Hospital
das Clínicas de Porto Alegre (HCPA).
Essa performance das instituições privadas possuírem mais eficiência do que as
instituições de iniciativa pública, pode ser explicada pela percepção de Brisolla (1993) de
que as universidades e os centros de pesquisa estavam voltados para as atividades voltadas
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para a pesquisa básica e sem comprometimento com o tempo de duração dos projetos, que
futuramente resultarão em artigos científicos ou outros. Já as instituições privadas
apresentam um direcionamento diferente, estão voltados principalmente para a pesquisa
aplicada e de curto prazo.

Tabela 5 - Instituições que apresentaram melhor desempenho na produção de artigos
por pesquisador do estado do RS em 2010.
Rio Grande do Sul
Instituições

Produtividade*

Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, calçado e Artefatos (IBTEC)

16,8

Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA)
Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA)

12,84
9,65

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)

9

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

9

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da DGP/CNPq – 2010.
Nota (*): A coluna Produtividade apresenta a produção de artigos por pesquisador.

O estado de São Paulo apresenta entre as cinco instituições com maior razão de
artigos/pesquisador, quatro são instituições de ensino superior, duas federais e dois são
estaduais que estão classificadas entre as melhores universidades do mundo. Possui também
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) no qual é mantida pelo
governo. Este desempenho das universidades no estado de São Paulo confirma os estudos
apresentados por Suzigan e Albuquerque (2008), Marques (2009), Rapini (2007), no qual
se refere que os dispêndios em pesquisa e desenvolvimento no Brasil são
predominantemente públicos.
A maior parte das empresas não conseguiu desenvolver uma cultura de
investimentos em inovação. O que pode explicar este fato é a escassez de recursos próprios
para conseguir construir uma estrutura adequada com pessoal qualificado para proporcionar
o desenvolvimento de novas tecnologias internamente.
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Tabela 6 – Instituições que apresentaram melhor desempenho na produção de artigos
por pesquisador do estado de São Paulo em 2010.
São Paulo
Instituições

Produtividade

Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP)

9,39

Universidade de São Paulo (USP)

9,33

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

8,18

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

7,9

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

6,9

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da DGP/CNPq – 2010.
Nota(*): A coluna Produtividade apresenta a produção de artigos por pesquisador.

De maneira geral, observa-se na tabela 5 e 6 que os dois estados apresentam as
universidades publicas (federais ou estaduais) que compõe um número de sete instituições
entre o total de dez instituições com maior razão de artigos por pesquisador, mostrando
assim o importante papel das instituições de ensino para a dinâmica dos sistemas regionais
de inovação. Porem é importante mencionar que a partir dos dados expostos, que a
produção de cada uma dessas instituições vai implicar na difusão de novos conhecimentos
importantes para o desenvolvimento regional (OLIVEIRA; CHIARINI; RAPINI;
BITTENCOURT, 2015).
Entre os fatores mais marcantes da sociedade brasileira diz respeito às grandes
desigualdades socioeconômicas que caracterizam seu território. Essas desigualdades
regionais são motivos de preocupação para o Estado, no qual visa combatê-las por meio de
políticas públicas. As disparidades na distribuição de recursos científicos e tecnológicos
também são muito significativas. Para se ter uma idéia, a região sul e a sudeste apresentam
cerca de 81% das relações universidades com as empresas. Desta forma, a base técnica cientifica instalada no Brasil, possui uma expressão mais forte nessas duas regiões, onde
recebem maiores investimentos de ciência e tecnologia pelo Estado brasileiro (BARROS,
2000).
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Desde os anos 70 o Estado vem tentando reverter essa condição a fim de
proporcionar a descentralização dos investimentos. Todavia, os esforços foram poucos
significativos, tornando o problema muito complexo na conjuntura de globalização. O
estado de São Paulo vem se destacando cada vez mais em relação ao estado do Rio Grande
do Sul, pois abriga grande parte dos centros universitários com o mais alto nível de
excelência em diversas áreas do conhecimento e os institutos e empresas de pesquisa mais
bem aparelhadas do país, tornando assim, muito mais atrativa para os investimentos. Outro
motivo é o fato de grande parte dos investimentos públicos federais destinados a C&T
continua a ser canalizado para as regiões mais desenvolvidas como o estado paulista. É até
compreensível que isso ocorra, pois as regiões mais capacitadas agregam condições de
atrair e absorver a maior parte dos recursos públicos federais destinados a C&T (BARROS,
2000).
Para o aumento da competitividade das empresas do Brasil, o governo criou alguns
mecanismos para estimular a inovação nas empresas. Uma destas iniciativas foi à
formulação e implementação da Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE) em 2003. Este programa tem o intuito de estimular as atividades de inovação do
País para as atividades que podem ser prosperas para o Brasil, tais como, pesquisas
relacionadas

à

nanotecnologia,

biotecnologia,

biomassas

e

energias

renováveis

(MARQUES, 2009).
Ainda de acordo com Marques (2009), o Brasil foi com o passar dos anos
adquirindo um sistema mais reforçado de inovação. Como a introdução de programas de
pós-graduação, a criação de fundos para financiamento de pesquisa entre outras ações. Um
marco importante ocorreu em 2005 com a disponibilização de um conjunto inédito de
instrumentos de apoio à inovação nas empresas.
O Brasil passou a contar, com lei de incentivo fiscal à pesquisa e desenvolvimento
(P&D) nas empresas, na qual era parecido à dos principais países do mundo, e, em alguns
casos, melhor e mais eficiente, pois possuía poucas exigências burocráticas. Esta lei foi
denominada como Lei do Bem, ela buscava por benefícios através de subsídios fiscais,

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

programas de financiamento de inovação, de capital empreendedor, e com uma estrutura
legal e mais propicio para a interação entre as universidades e empresas.
Apesar da relevância da Lei do Bem para o desenvolvimento de inovação, os
incentivos fiscais não ampliaram o número de empresas inovadoras, mas sim, intensificou
as atividades de inovação das empresas que já investiam na inovação. Nos estados do Rio
Grande do Sul e São Paulo pouco se percebeu o aumento de empresas que inovaram
continuando a distancia entre os estados. Portanto, o incentivo fiscal a inovação é uma
ferramenta adequada para intensificar as atividades de inovação que já estão sendo
executadas, no entanto, não é apropriada para ampliar o número de empresas que inovam
(CALZOLAIO e DATHEIN, 2012).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema inovação vem ganhando destaque desde o inicio do século XX. Schumpeter
apresentava a inovação como fundamental para o desenvolvimento e o crescimento das
firmas. A literatura tem dado ênfase para as contribuições da interação entre a universidade
e empresa para o desenvolvimento inovativo da firma. Essa interação é fundamental, pois
trás benefícios para os dois lados e a região indiretamente.
Sabendo da relevância dessa interação, ainda encontramos uma precariedade imensa para o
processo de inovativo brasileiro, a grande burocracia e a predominância de diferenças de
prioridades entre os agentes envolvidos. A universidade e a empresa não apresentam uma
aproximação necessária para que ocorra de maneira eficiente, os investimentos em pesquisa
e desenvolvimento em maior quantidade partem de órgãos públicos e se dão na área
acadêmica.
É relevante destacar que as regiões onde se apresentam grandes centros econômicos,
centros universitários, e economias diversificadas como nos estados do Rio Grande do Sul e
São Paulo apresentam grande quantidade de mestres e doutores, no que conseguem
conjugar melhor a quantidade e a qualidade na formação de sua população. É de suma
importância o fortalecimento dos centros universitários brasileiros e maiores investimentos
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para a criação de novas, sobretudo em regiões diferentes, capacitando ainda mais a
estrutura empresarial dessas localidades para a geração de empresas e de bases
tecnológicas, ela se apresenta como uma grande alavanca de crescimento sustentável para o
país. Porém, ainda é baixo o número de empresas que utilizam como fonte de conhecimento
o meio acadêmico
Para que esse relacionamento entre as universidades e as empresas ocorra de maneira
eficiente, destaca-se a importância da capacidade de absorção do conhecimento. Mesmo
que a universidade e a empresa estejam posicionadas geograficamente muito próximos uma
das outras, possuindo uma intensa relação de cooperação, se a capacidade de absorção do
conhecimento de uma delas for inferior a outra, essa interação não será eficiente.
Essa interação é proveniente de varias parcerias e pactos entre o governo, a firma e a
universidade com o intuito de criar novas formas de desenvolver inovações tecnológicas, de
processos, e outros, não apenas para o aumento da produtividade, redução de custos,
sustentabilidade, mas também para o desenvolvimento da região diminuindo as
desigualdades existentes dentro da sociedade capitalista.

6 REFERÊNCIAS
ALBUQUERQUE, E.; SIMÕES, R.; BAESSA, A.; CAMPOLINA, B.; SILVA, L.. A
distribuição espacial da produção cientifica e tecnológica brasileira: uma descrição de
estatísticas de produção local de patentes e artigos científicos. Revista Brasileira de
Inovação. vol.1, n. 2, p. 225-25, julho/dezembro 2002.
ARZA, V. Channels, benefits and risks of public-private interactions for knowledge
transfer:a conceptual framework inspired by Latin America. Science and Public
Policy, v. 37, n. 7,p. 473-484, 2010.
BALÁZS, K. PLONSKI, A. Academic-industry relations in middle-income countries:
East Europe and Ibero-America. Science and Public Policy, v.21, n. 2, p. 109-116, 1994.
BARROS, FERNANDO ANTÔNIO F. DE. Os desequilíbrios regionais da produção
técnico-científica. São Paulo Perspec. [online]. 2000, vol.14, n.3, pp. 12-19. ISSN 18069452.
BRISOLLA, Sandra Negraes. Indicadores quantitativos de ciência e tecnologia no
Brasil: ferramenta para o desenvolvimento. São Paulo: UNICAMP, 1993.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

CALZOLAIO, A. E. ; DATHEIN, Ricardo. Políticas Fiscais de Incentivo à Inovação:
uma avaliação da Lei do Bem. Porto Alegre: Núcleo de Publicação da Faculdade de
Ciências Econômicas - UFRGS, 2012.
COHEN, W. M; LEVINTHAL, D. A. Innovation and Learning: the two faces of R&D.
The Economic Journal, 99, p. 569-596, 1989.
COSTA, Achyles Barcelos da; RUFFONI, Janaina; PUFFAL, D. Proximidade Geográfica
e Interação Universidade-Empresa no Rio Grande do Sul. Revista de Economia
(Curitiba), v. 37, p. 213-238, 2011.
LUNDVALL, B. A.; VANG, J.; JOSEPH, K. J., CHAMINADE, C.. Innovation system
research ad developing countries. In: LUNDVALL, B. A.; JOSEPH, K. J.,
CHAMINADE, C.; VANG.. Handbook of innovation systems and developing
countries: building domestic capabilities in a global setting. Edward Elgar, Cheltenham,
UK, 2009.
MARQUES, E. B. Cooperação universidade-empresa-governo para a pesquisa em
nanotecnologia: estudo de caso do grupo nanoita, Ponta Grossa, Paraná. Ago. 2009.
(Dissertação).
MOWERY, D.C.; NELSON, R. R.; SAMPAT, B. N.;ZIEDONIS, A .A. Ivory towe and
industrial innovation - University-industry technology transfer before and after the
Bayh-Dole Act. Stanford University Press: Palo Alto, CA, 2004.
OLIVEIRA, Vanessa; CHIARINI, Tulio; RAPINI, Marcia Siqueira; BITENCOURT,
Pablo. Análise exploratória da produção de conhecimento na Região Sul do Brasil e as
Relações Universidade-Empresa. XVIII Encontro de Economia da Região Sul. Porto
Alegre, 10 a 12 de junho de 2015.
PINHO, M. A visão das empresas sobre as relações entre universidades e empresa no
Brasil: uma análise baseada nas categorias de intensidade tecnológica. Revista de
Economia (UFPR), v. 37, n. especial, p. 279-306, 2011.
RAPINI, Márcia Siqueira; RIGHI, Hérica Morais. Interação universidade-empresa no
Brasil em 2002 e 2004: uma aproximação a partir dos grupos de pesquisa do CNPq.
Economia (Brasília), v. 8, p. 263-284, 2007.
RAPINI, Márcia Siqueira. Interação universidade-empresa no Brasil: Evidências do
Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Estudos Econômicos. Instituto de Pesquisas
Econômicas, v. 37, p. 211-233, 2007.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas,
1989.
ROSENBERG, N; NELSON, R. American university and technical advance in
industry. Research Policy, v.23, n. 3, p.323-348, May, 1994.
SUZIGAN, W.; ALBUQUERQUE, E.; GARCIA, R.; RAPINI, M. University and
industry lonkages in Brazil: some preliminary and descriptive results. Seoul Journal of
Economics, v. 22, n.4, p.591-611, 2009.
VELHO, L. Relações universidade-empresa: desvelando mitos. Campinas, SP: Autores
associados, Coleção educação contemporânea, 1996.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

As Trajetórias dos Sistemas Nacionais de Inovação Brasileiro e SulCoreano
Géssica Mathias Diniz89
Júlio Eduardo Rohenkohl90
Adriano José Pereira91
Juliane Regina Rörig92
RESUMO: Tendo em vista o distanciamento do Brasil em relação à Coréia do Sul, em
termos de desenvolvimento industrial e tecnológico, destacado a partir da década de 1980,
este artigo tem por objetivo a análise das trajetórias e das informações referentes ao esforço
inovativo de ambos os países a fim de compreender a relação deste afastamento com a
formação de seus SNIs, dado saber-se que a formação do SNI se deu de forma diferenciada
nestes países. Enquanto a Coréia do Sul, em seu processo industrialização, investiu na
interação entre as organizações e instituições e na formação de profissionais na área de
ciência e tecnologia, apostando nas empresas nacionais, o mesmo não ocorreu no Brasil. As
políticas industriais propostas no caso sul-coreano tem historicamente atingido os
resultados esperados, enquanto no Brasil a deficiente articulação entre os agentes
responsáveis por sua implementação tem levado a metas atingidas parcialmente ou até
mesmo ao insucesso dessas propostas. Por estes motivos, o SNI sul-coreano tem se
consolidado e se mostrado mais articulado frente ao brasileiro, o que pode ser constatado
por alguns dados que refletem a trajetória de desenvolvimento tecnológico e econômico
destes países referentes à educação, investimento em P&D, exportação de produtos de alta
tecnologia, registro de patentes, entre outros, que se destacam no caso sul-coreano.
Palavras-chave: Sistema Nacional de Inovação; Brasil; Coréia do Sul.
ABSTRACT: Given the distance of Brazil in relation to South Korea in terms of industrial
and technological development, highlighted from the 1980s, this article aims to analyze the
trajectories and information regarding the innovative efforts of both countries in order to
understand the relationship of this removal with the formation of their NIS, as if knowing
that the formation of the NIS occurred differently in these countries. While South Korea, in
its industrialization process, invested in the interaction between organizations and
institutions and training of professionals in the field of science and technology, investing in
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domestic companies, this did not occur in Brazil. Industrial policies proposed in the South
Korean case has historically achieved the expected results, while in Brazil the poor
coordination between the agents responsible for its implementation has led to goals
partially or even hit the failure of these proposals. For these reasons, the South Korean NIS
has deepened and been more articulated against Brazil, which can be seen by some data that
reflects the trajectory of technological and economic development of these countries on
education, investment in R&D, export high-tech products, patent registration, among
others, that stand out in South Korean case.
Keywords: National Innovation System; Brazil; South Korea.

1 INTRODUÇÃO

A inovação foi o foco de análise de Schumpeter (1982) no início do século
XX que a definiu como a nova combinação de meios produtivos existentes que podem ser
de cinco tipos: introdução de um novo bem; introdução de um novo método de produção;
abertura de um novo mercado; conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas
ou; estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria. A inovação, na visão
schumpeteriana, é realizada por um indivíduo com características especiais, o empresário, e
para que ela seja posta em prática o crédito é essencial. O ganho do lucro empresarial é
visto por Schumpeter (1982) como um excedente sobre os custos, obtido como resultado da
inserção da inovação no mercado, a qual não possui concorrentes durante o período inicial.
Ao longo do século XX o desenvolvimento da inovação toma uma forma mais
complexa, o empresário e o crédito deixam de serem os únicos elementos responsáveis pela
sua execução. A empresa assume um papel de extrema importância no desenvolvimento
tecnológico e econômico de um país. A aquisição de capacidade tecnológica pelas
empresas fomenta estes tipos de desenvolvimento, com a produção e colocação à venda de
produtos novos ou com alterações incrementais têm-se lucro superior as demais empresas
que não adquirem tal capacidade. A empresa é movida pelo interesse em maiores lucros e é
essa busca que instiga o dinamismo tecnológico, mas para torná-lo realidade ela necessita
de amparo institucional, condições para desenvolver, produzir e comercializar seus
produtos, uma rede de relações que suscita a ideia de Sistema Nacional de Inovação (SNI).
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O conceito de SNI pôs em evidência a importância de esforços direcionados a
desenvolver novos processos e produtos para fomentar o desenvolvimento industrial de um
país. Esforço este que deve provir da interação entre um conjunto amplo de instituições, é
necessário que haja uma infraestrutura educacional para a formação de profissionais na área
de ciência e tecnologia, políticas de fomento à pesquisa, fontes de financiamento, leis que
protejam a propriedade de novos conhecimentos e empresas que ponham no mercado as
inovações desenvolvidas. Esta cadeia de realimentação e ligações não lineares entre
instituições serve de referência para entender a necessidade da interação entre elas, para que
o esforço de inovação reflita no desenvolvimento industrial.
O SNI sob esta perspectiva é definido como o conjunto de instituições (atores e
normas), essencialmente, universidades/institutos de pesquisa, empresas e Estado, que
unem forças para avançar no processo inovativo. As maiores dúvidas referem-se à
utilização do termo nacional dado que a globalização dificultaria uma análise considerando
este âmbito, pois, dentre as instituições empenhadas no processo podem estar empresas ou
institutos de pesquisas estrangeiros. Porém, ainda existem especificidades no espaço
nacional vinculadas às dinâmicas científicas e tecnológicas que tornam a análise do sistema
de inovação sob esta perspectiva relevante, sobretudo no que se refere a compreensão da
sua constituição ao longo do tempo.
Tendo em vista o distanciamento do Brasil em relação à Coréia do Sul a partir da
década de 1980 no que tange ao desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico, o
objetivo do presente artigo é analisar a trajetória do desenvolvimento industrial e
informações referentes ao esforço inovativo de ambos, desde a opção pela industrialização
acelerada, com ênfase nas três últimas décadas, para compreender qual a relação deste
afastamento com a formação dos SNIs.
Importante salientar que ambos os países caracterizam-se pela industrialização
tardia, isto é, não tinham a posse de novas tecnologias e dependiam do aprendizado com
países mais adiantados para competir, processo que só foi desenvolvido no século XX
(AMSDEN, 1992). Enquanto em países pioneiros como a Inglaterra, Alemanha e Estados
Unidos havia o ativo competitivo nos séculos XVIII e XIX.
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O desenvolvimento industrial diferenciado pode ser reflexo do SNI particular de
cada país. Para cumprimento de tal objetivo é utilizado referencial teórico sobre Sistema de
Inovação, para comparação das trajetórias históricas de desenvolvimento industrial e
inovativo do Brasil e da Coréia do Sul. Os dados utilizados referentes a gastos em Pesquisa
e Desenvolvimento, concessão de patentes, número de pesquisadores e graduado provém
do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI, 2014) e do Banco Mundial
(2014).
O artigo está estruturado em duas seções, além desta introdução e das considerações
finais. Na primeira seção são trazidos elementos pertinentes ao significado de Sistema
Nacional de Inovação, com destaque pra os agentes institucionais que via interação
permitem o progresso inovativo e, na terceira seção, é feita a análise das trajetórias
históricas e dos dados referentes ao esforço inovativo do Brasil e da Coréia do Sul.

2 O SIGNIFICADO DE SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO (SNI)

A expressão Sistema Nacional de Inovação teve em trabalho de Bengt-Ake
Lundvall sua primeira referência, porém, o próprio autor reconhece que o conceito é
inspirado em Friedrich List (1841) que se deteve na concepção de “Sistema Nacional de
Economia Política”, a qual pode ser entendida como Sistema Nacional de Inovação
(FREEMAN, 1995). List (1841) preceituou que além de proteger a indústria nascente nos
países subdesenvolvidos deveriam ser elaboradas políticas para acelerar a industrialização e
o crescimento econômico, baseadas, principalmente, na aprendizagem e aplicação de novas
tecnologias.
Nelson & Rosenberg (1993) desagregaram a análise do conceito SNI por termos.
Sistemas correspondem ao grupo de atores e normas institucionais que juntos
desempenham o papel principal em influenciar o comportamento inovador. O conceito de
nacional gera controvérsias, pois em muitos campos da tecnologia as instituições são
transnacionais, sendo assim, surgem dúvidas se o conceito de sistema nacional faz sentido
hoje. Porém, casos como o da Coréia do Sul revelam que há esforço interno do país no
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desenvolvimento de inovações, o processo de aprendizagem se dá com as empresas
privadas nacionais.
Já o termo inovação envolve o processo pelo qual firmas dominam e põem em
prática projetos de produtos e processos de fabricação que são novos para elas, para o
mercado mundial ou mesmo para a nação. Em termos schumpeterianos está relacionada à
realização de novas combinações dos meios produtivos existentes (SCHUMPETER, 1982).
Portanto, o Sistema Nacional de Inovação corresponde ao conjunto de atores institucionais
que contribuem nos âmbitos macro e microeconômico para o desenvolvimento e difusão de
novos projetos e processos (tecnologias) (SBICCA & PELAEZ, 2006, p. 417), físicas e
sociais (NELSON, 2002), por isto dependem de um ambiente institucional favorável
(CIMOLI et al, 2007; SUZIGAN e FURTADO, 2010).
Neste sentido, o Sistema de Inovação para Johnson & Lundvall (1994) possui duas
dimensões básicas: a estrutura de produção que é uma referência estável para a
aprendizagem derivada da rotina que se tem no sistema e; a organização institucional
(rotinas, normas, regras e leis) que rege o comportamento e determina as relações pessoais
repercutindo na forma que se realiza a aprendizagem interativa e no ritmo e direção da
inovação. Esta dimensão explica as diferenças no desempenho entre os sistemas de
inovação, dado que as normas e leis variam de um país para o outro.
Para compreender o processo de inovação Edquist (2001) destaca a importância do
processo de aprendizado, o papel da educação na qualificação individual e propõe que seria
mais adequado ir além da abordagem de SI e deter-se em Sistemas de Aprendizagem, com
a análise da relação entre educação e inovação.
Conforme Nelson & Rosenberg (1993) o sistema de inovação não é separável do
sistema econômico, e as políticas voltadas à inovação não são independentes das políticas
econômica, educacional ou de segurança nacional. Na mesma direção Viotti (2003, p. 60)
argumenta que a “análise dos processos de produção, difusão e uso de Ciência, Tecnologia
e Inovação (CT&I) deva considerar a influência simultânea de fatores organizacionais,
institucionais e econômicos”.
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Os elementos de um sistema não podem ser copiados para outro sistema esperando
que se obtenham os mesmos resultados do local de origem, pois, existem diferenças
referentes à trajetória histórica (path dependent) institucional e cultural entre as unidades
que impossibilitam a obtenção de respostas iguais em países diferentes. Conforme Chang
(2004), por mais que exista um conjunto de instituições e políticas que deu certo para um
país ou para um grupo de países, este não deve ser tomado como fixo para todos os demais.
Deve-se pesquisar “quais instituições são necessárias ou benéficas para que tipo de país,
tendo em conta o estágio de desenvolvimento e as condições econômicas, políticas e até
culturais específicos” (CHANG, 2004, p. 231).
Viotti (2003) afirma que apesar da crescente influência internacional no processo de
inovação existem especificidades no espaço nacional vinculadas às dinâmicas científicas e
tecnológicas que tornam a análise do sistema de inovação sob esta perspectiva relevante.
Especialmente, para que políticas públicas direcionadas sobre este foco sejam elaboradas a
fim de promover o crescimento impulsionado pela inovação.
Conforme Johnson & Lundvall (1994) as inovações que são desenvolvidas a partir
do processo de aprendizagem nas atividades rotineiras caracterizam-se pelo caráter tácito,
isto é, conhecimentos adquiridos pela experiência. Este fato reforça o argumento de que os
sistemas de inovação possuem especificidades que impossibilitam a concepção de um SNI
modelo que possa ser replicado em diferentes países.
No que tange a mensuração do desempenho das atividades de inovação o
indicador mais difundido é o gasto com P&D como proporção do PIB. Além deste tem-se o
número de patentes registradas e informações relacionadas à produção científica
(bibliometria). Porém, Sbicca & Pelaez (2006) ressaltam que devem ser reunidos
indicadores qualitativos e quantitativos referentes a insumo, fluxo e produto que enfatizam
os três âmbitos envolvidos no sistema: o institucional, o tecnológico e o econômico.
Portanto, é fundamental estabelecer quais os agentes responsáveis pela formação de um
SNI.
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2.1 Os agentes fundamentais do SNI

Como ressaltado anteriormente, o caráter sistêmico da inovação se deve a interação
de organizações e instituições em prol de seu desenvolvimento. “The innovation system
perspective brings in a broader set of actors and institutions as shaping the innovation
process” (LUNDVALL, 2005, p. 7). Antes de citar algumas instituições que estão
envolvidas neste processo é importante defini-las.
Instituições econômicas são regularidades de comportamento, social e historicamente
construídas, que moldam e ordenam as interações entre indivíduos e grupos de
indivíduos, produzindo padrões relativamente estáveis e determinados na operação do
sistema econômico (PONDÉ, 1999, p. 10).

Para Freeman (1995) a união selada entre o governo, a indústria, os cientistas e
engenheiros acadêmicos é essencial para a execução de projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D), sendo estes projetos a fonte das inovações. Para a concretização
do processo de desenvolvimento de um país é necessária a cooperação internacional,
considerando a crescente relevância da interação entre o sistema nacional com os sistemas
regionais de inovação e corporações internacionais (FREEMAN, 1995).
Os laboratórios de pesquisa industrial vinculados a firmas, universidades e
laboratórios públicos são as organizações que compõem o SNI para Nelson & Rosenberg
(1993). Sendo que, os laboratórios de pesquisa industrial são vistos como o locus de P&D
de parte da inovação em muitos campos, devido a necessidade de conhecimento prático de
quem usa a tecnologia (firmas, clientes e ofertantes) e de que para lucrar com a inovação
em muitos casos requer-se a integração entre setores (planejamento de P&D, produção e
marketing).
As universidades em alguns países são orientadas para ajudar uma indústria
particular ou outros clientes a avançar em tecnologias (estações de experimentação
agrícolas ligadas às terras de grandes universidades nos EUA). E, os laboratórios públicos
que podem estar vinculados a missões do setor público como o caso do setor agrícola nos
EUA ou objetivando ajudar a indústria como no caso da Alemanha (NELSON &
ROSENBERG, 1993).
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Para Viotti (2003) o sistema de inovação é um emaranhado de relações diretas ou
indiretas de uma empresa com outras, que envolve a infraestrutura de pesquisa pública e
privada, instituições de ensino e pesquisa, economia nacional e internacional, um sistema
de normas, entre outras instituições.
Independente do ponto de vista que se adote pode-se notar que existem basicamente
três atores fundamentais que ao interagirem promovem o processo inovativo, as
universidades e centros de pesquisa, o Estado e as empresas. Nelson (2006) coloca que as
universidades desempenham dois papéis nos sistemas de inovação industrial: formação de
cientistas e engenheiros e desenvolvimento de pesquisas nas disciplinas associadas a
tecnologias particulares.
Cassiolato & Lastres (2005) ressaltam a importância do Estado como fomentador do
desenvolvimento produtivo e tecnológico, da orientação para a educação básica e para a
pesquisa, controle de variáveis macroeconômicas (moeda, juros, crédito) e regulamentação
conforme a mudança de paradigmas tecnológicos. As empresas representam o setor
produtivo que difunde os novos produtos/processos no mercado.
A cooperação universidade-empresa foi analisada por Segatto (1996) que concluiu
que esta interação resulta no desenvolvimento tecnológico do país e no desenvolvimento
científico no meio acadêmico. Sua análise baseia-se no modelo teórico proposto por
Bonaccorsi & Piccaluga (1994). Sob este enfoque o processo de cooperação universidadeempresa ocorre em três etapas: motivação, processo de cooperação (influenciado por
barreiras e/ou facilitadores) e, resultados.
Conforme Segatto (1996) alguns dos fatores que motivam a universidade a cooperar
são: a falta de fontes financiadoras de pesquisa, o compromisso com a difusão do
conhecimento e o estabelecimento do contato entre pesquisadores universitários e o
ambiente industrial. Já as empresas cooperam pela carência de recursos humanos e
financeiros para desenvolver suas próprias pesquisas, divisão dos riscos, acesso aos
recursos universitários (laboratórios, bibliotecas, instrumentos). Quando os interesses
destes agentes divergem se tem uma barreira ao processo de cooperação. Por outro lado, o
Estado pode agir como facilitador e incentivador da atuação conjunta destas instituições.
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Os produtos e processos desenvolvidos via cooperação podem resultar para a
empresa e a universidade em satisfação e continuidade dos projetos conjuntos (SEGATTO,
1996). A empresa é o agente responsável pela colocação de um “produto” à venda dado que
seu maior interesse é o lucro, por isso da necessidade de firmar parcerias entre as empresas
e os demais agentes da inovação.
Conforme Canuto (1994) países de industrialização tardia enfrentaram dificuldades
em relação aos seus antecessores referentes à apropriação privada da tecnologia que
inicialmente possuía reprodução e difusão facilitada, a necessidade de quantidades maiores
de divisas para financiamento de parques industriais de escala mínima e da presença do
Estado com o papel de fomentar um projeto industrialista. Estes entraves fragilizam a
construção de um SNI no caso de países atrasados.
Choi, Yang & Park (2015) encontraram padrões distintos de articulação entre
universidade, indústria e governo, denominada tripla hélice, nos países desenvolvidos e
países em desenvolvimento. Estes últimos tem menor interação entre os três setores em
relação aos primeiros. O governo dos países em desenvolvimento tem participação mais
ativa em publicações científicas que em países desenvolvidos, mas parece não estabelecer
uma ligação com outros setores tanto quanto as universidades o fazem nestes últimos
(CHOI, YANG & PARK, 2015).
Na próxima seção a análise das trajetórias do Brasil e da Coréia do Sul expõe as
especificidades e generalidades do Sistema Nacional de Inovação a depender do país que se
analise e as diferenças em termos de dados relacionados ao esforço inovativo.

3 A CONSTRUÇÃO DE UM SNI: AS EXPERIÊNCIAS DE BRASIL E CORÉIA DO
SUL

No final da década de 1970 a Organização para Cooperação Econômica e
Desenvolvimento93 (OCDE) publicou um relatório onde era relatado o avanço em termos
93

Organização que teve origem na década de 1960 com o objetivo de se dedicar ao desenvolvimento global
reunindo 18 países europeus, os Estados Unidos e o Canadá. Hoje, conta com 34 membros, incluindo países
emergentes como México, Chile, Turquia, China, Índia e Brasil, além de países em desenvolvimento na
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de crescimento dos setores industriais de alguns países desde a década de 1960, dentre os
países que se destacaram neste relatório estavam o Brasil e a Coréia do Sul. Porém, a partir
dos anos 1980 eles seguiram trajetórias opostas, o Brasil passava pela crise provocada pelo
endividamento externo e queda dos investimentos enquanto a Coréia via sua dívida externa
ser reduzida e o processo de industrialização consolidado.
Para compreender um pouco mais este distanciamento são apresentadas,
brevemente, nas subseções a seguir as trajetórias históricas do Brasil e da Coréia do Sul no
que se refere ao desenvolvimento da indústria nas últimas décadas (a partir dos anos de
1960). Na sequência os dados pertinentes ao esforço inovativo dos dois países no século
XXI são utilizados para demonstrar os resultados distintos obtidos de acordo com as
respectivas trajetórias.

3.1 A trajetória inovativa brasileira e seus reflexos no SNI

O ponto de partida em termos de análise de propostas para o desenvolvimento
industrial do Brasil é a década de 1960 quando o Plano de Metas (1956-1961) de Juscelino
Kubitschek chegava ao fim. O objetivo deste plano era diversificar a base industrial
brasileira que beneficiava, essencialmente, a indústria pesada e o desenvolvimento da
infraestrutura, para cumprimento de tais objetivos o investimento estrangeiro direto teve
grande relevância, era visado o dinamismo tecnológico com base em uma estratégia
desenvolvimentista internacionalista (AREND & FONSECA, 2012). No entanto, era um
esforço em prol do aumento da capacidade produtiva sem dar grande ênfase ao setor de
P&D da indústria. Esta década (1960) também foi marcada pela mudança de poder das
mãos de civis para as de militares, período que se estendeu até 1985.
Conforme Sbicca & Pelaez (2006, p. 438) a partir do Programa Estratégico de
Desenvolvimento (PED) de 1968 “a política científica e tecnológica deu ênfase à
capacitação do país para adaptação e criação de tecnologia própria de forma a reduzir a
dependência em relação a fontes externas de tecnologia”. Esta proposta também esteve
África, Ásia, América Latina e Caribe. Quanto ao objetivo central da organização é construir um mundo mais
forte, mais limpo e mais justo (OECD, 2014).
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presente em programas e planos posteriores, como, por exemplo, no Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND) em suas diferentes apresentações. Porém, a política econômica
não se vinculava as políticas científica e tecnológica implementadas.
Na década de 1970, conforme Forte (2008), o novo foco foi o desenvolvimento da
indústria aeronáutica, priorizando interesses militares, e a implantação de polos
petroquímicos, bem como a introdução da indústria brasileira de informática. Desde esse
período os esforços para desenvolvimento dos setores vinculados a P&D ficaram restritos
ao Estado que investia em instituições de pesquisa e de ensino universitário sem vínculo
significativo com o setor produtivo. O sistema educacional também foi alvo do II PND
(1974-1979) com a proposta de expansão do ensino superior e pós-graduação acompanhada
da criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para
promoção da indústria de bens com avançada tecnologia incorporada (SUZIGAN &
VILLELA, 1997).
Conforme Suzigan & Villela (1997) o Plano de Metas e o II PND podem ser
considerados experiências de políticas industriais no Brasil, entretanto, as práticas adotadas
levaram a problemas que dificultaram a mudança nos anos 80. Alguns destes problemas
foram: o excessivo protecionismo, tardia e insuficiente ênfase nas exportações, deficiências
na habilidade tecnológica para inovar, excesso de subsídios fiscais e financeiros para a
formação de capital industrial e exportação de produtos manufaturados, forte intervenção
regulatória (eliminação da competição por preços, queda ou estagnação dos salários reais)
e, não sequencialidade de planos e políticas. Estes problemas acabaram por resultar na
concentração de renda, desigualdades sociais agravadas e expansão das atividades rent
seeking (SUZIGAN & VILLELA, 1997).
Nos anos de 1980, frente ao cenário negativo de altas taxas de inflação, crescimento
da dívida externa, altas taxas de juros, dentre outros problemas a postura das firmas tornouse ainda mais defensiva sem avançar no desenvolvimento tecnológico. A infraestrutura de
pesquisa que foi desenvolvida na década de 1970 nas universidades e institutos de pesquisa
estagnou devido à crise fiscal brasileira. Conforme Coutinho (2000) os subsistemas
nacionais que foram formados em torno de complexos tecnológicos estatais como o
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aeronáutico e de defesa, programa nuclear, política de informática e de telecomunicações
ficaram estagnados.
A década de 1990 trouxe a abertura comercial e as privatizações que enfraqueceram
o poder do Estado e abriram espaço para os investidores estrangeiros administrarem ramos
com elevado valor agregado como automotivo, eletrônico, informática, telecomunicações e
bens de capital, um processo de desnacionalização (COUTINHO, 2000). O capital
estrangeiro teve grande participação no processo de desenvolvimento industrial e
tecnológico, porém um papel limitado no sentido de não instigar o progresso inovativo
nacional no Brasil. O desenvolvimento ficou restrito a transferência de tecnologia e não a
produção interna de novos conhecimentos, as Empresas Transnacionais (ETNs) na década
de 1990 passaram a ser consideradas os principais agentes do desenvolvimento econômico
nacional (PEREIRA & DATHEIN, 2014).
O processo de abertura ao mercado mundial, segundo Forte (2008), foi tardio o que
qualifica o sistema brasileiro de inovação tecnológica como deficitário e problemático, que
apresenta inclusive fatores como escassez de capital, juros elevados, burocracia intensa,
aliada a incessante cultura não inovativa dos empresários brasileiros. Diante destes entraves
e com o acesso facilitado a tecnologias estrangeiras a um valor baixo deixa de ser
interessante investir em P&D internamente e assim, perdura a dependência do
conhecimento tecnológico de outros países.
Ao se seguir na lógica temporal tem-se que no século XXI propostas de política
industrial vinculada à política de inovação tomam forma no país. Em 2003 a Política
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) foi lançada como uma iniciativa
de política industrial baseada em inovações. Os objetivos da PITCE eram: fomentar
inovações nas próprias firmas; aumentar as exportações de alta tecnologia e reforçar a
concorrência por marcas e diferenciação de produtos nos mercados internacionais; difundir
a modernização industrial; ampliar a escala de produção das firmas; e aumentar a
competitividade de alguns setores escolhidos: farmacêuticos, semicondutores, softwares,
bens de capital – considerados opções estratégicas – e nanotecnologia, biotecnologia e
biomassa/energia renovável, considerados setores portadores de futuro (ARAÚJO, 2013).

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Conforme Cano & Silva (2010) a implementação da PITCE levou a desoneração do
investimento, da produção e da exportação. Por outro lado, os setores de semicondutores,
fármacos, software e bens de capital não foram objeto de ações de fomento em grande
escala, apesar de estarem entre os objetivos de políticas setoriais do programa. “A PITCE
não produziu os resultados que poderia, do ponto de vista do desempenho da indústria no
seu conjunto e de sua contribuição para o crescimento e para o fortalecimento da inserção
da economia brasileira no cenário internacional, (...)” (CANO & SILVA, 2010, p. 10).
Em 2008 a PITCE foi substituída pela Política de Desenvolvimento Produtivo
(PDP), a qual aumentou o escopo de sua antecessora ao incluir mais setores entre as
prioridades de apoio, porém, a recessão mundial impediu que os objetivos desta política
fossem alcançados. No Brasil, há três vetores básicos de formulação e implementação das
políticas de inovação. O primeiro inclui o MCT, a FINEP e o CNPq; o segundo vetor é
composto pelo MDIC, pelo BNDES e pela ABDI e; o terceiro vetor é composto pelo MEC
e pela Capes (ARAÚJO, 2013, p. 32).
Conforme Araújo (2013) a descentralização do comando de política industrial e
inovação nas mãos de diversas instituições tornam nebulosa a responsabilidade e a
participação de cada uma delas no processo, além da dificuldade em harmonizar os
objetivos. Suzigan & Furtado (2010) destacam que a falta de interação destas instituições é
um dos problemas que afetam a implementação de políticas industriais e tecnológicas no
Brasil.
Estudos sobre a interação universidade-empresa (Rapini, 2006 e Albuquerque, Silva
& Póvoa, 2005) revelam que tem havido um estreitamento da relação entres estes atores no
Brasil. A ampliação de investimentos em P&D multiplica a importância das universidades
como fonte de informação para atividades inovativas empresariais e aumenta a necessidade
de profissionais com formação universitária atuando nas empresas (ALBUQUERQUE,
SILVA & PÓVOA, 2005).
Para Suzigan & Albuquerque (2008) as deficiências ainda existentes na interação
universidade-empresa no Brasil estão ligadas a criação tardia dos institutos de pesquisa e
universidades e a industrialização retardatária, início do século XX. Sendo que a
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combinação ensino-pesquisa só foi sistematizada no Brasil a partir das décadas de 1960 e
1970, quando começam a ser estruturados programas de pós-graduação, pois, até então, as
universidades eram apenas instituições de ensino (SUZIGAN & ALBUQUERQUE, 2008).
Apresentada a trajetória do desenvolvimento industrial brasileiro pode-se afirmar
que as deficiências encontradas neste setor refletem a insuficiente articulação, interação
entre as suas instituições. Para que propostas de politica de industrial alcancem o resultado
esperado é necessária à atuação sistêmica entre os agentes responsáveis por sua
implementação. Para Suzigan & Furtado (2010) existem três tarefas que podem ajudar no
sucesso da implementação de políticas industriais: colocar em pauta objetivos passíveis de
realização, estabelecer de forma clara as etapas deste processo e acompanhar o passo-apasso da execução desses objetivos. Além disso, é necessário que o Brasil crie capacitações
tecnológicas empresariais nacionais e deixe de lado a dependência das Empresas
Transnacionais nesse setor (PEREIRA & DATHEIN, 2014).

3.2 A trajetória inovativa sul-coreana e seus reflexos no SNI

A Coréia do Sul é um país que, similarmente ao Brasil, na década de 1960 sofreu
um golpe militar. O regime que iniciou em 1961 terminou em 1988, quando um presidente
militar assumiu o governo eleito pelo voto popular.
Conforme Forte (2008) no início da década de 1960 a Coréia do Sul possuía
indicadores econômicos baixos, comparáveis aos de alguns países africanos. Porém, nessa
mesma década o processo de industrialização tomou fôlego a partir da iniciativa do Estado
de facilitar a entrada de capital estrangeiro, promover a substituição de importação de bens
de consumo e apoiar o setor agrícola, ações definidas pelos Planos Quinquenais de
Desenvolvimento Econômico. Estes planos também beneficiaram os chaebols “grandes
conglomerados utilizados como instrumento para atingir economias de escala e aumentar as
exportações” (SBICCA & PELAEZ, 2006, p. 434). Os chaebols são grupos de empresas
agrupadas e coordenadas por uma holding que na maioria das vezes é controlada por uma
família, são conglomerados de empresas privadas nacionais.
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O primeiro Plano Quinquenal de 1962-1967 era voltado para a expansão da
indústria manufatureira e incentivo às exportações em especial para adentrar no mercado
americano. Os bancos que foram estatizados no início do período militar foram utilizados a
favor desses interesses, o crédito bancário serviu como alavanca para o avanço dos setores
priorizados para exportação (têxteis, confecções e manufaturados leves) (COUTINHO,
2000). O segundo Plano Quinquenal (1967-1971) manteve a proposta do primeiro, de
industrialização voltada para a exportação.
Nos anos de 1970 foi lançado o terceiro Plano Quinquenal (1972-1976) voltado ao
desenvolvimento da indústria pesada (siderúrgica, petroquímica, automobilística) o que
exigiu endividamento com capital advindo de fontes domésticas e externas. Para suprir a
necessidade de financiamento o governo criou o Fundo Nacional de Investimento, em 1973,
que tomava o capital dos bancos e os oferecia a taxa de juros muito baixa para os
investidores. O quarto Plano Quinquenal (1977-1981) continuou a proposta do plano
anterior, no final da década de 1970 a base pesada da indústria estava consolidada
(COUTINHO, 2000).
No que tange a educação os sul-coreanos empreendem grandes esforços para o seu
desenvolvimento, tanto o governo, que em 1980 empregou 22% do seu orçamento no setor
(um terço do total investido), quanto o setor privado e as famílias que contribuíram com os
dois terços restantes (SBICCA & PELAEZ, 2006). O avanço em termos de escolaridade
resultou em recursos humanos devidamente qualificados para o país.
Em 1982 a crise das dívidas externas se abateu sobre os países em desenvolvimento
devido à recessão mundial, a ascensão das taxas de juros dos Estados Unidos e a absorção
de liquidez por essa economia. Mas a Coréia do Sul se beneficiou da vizinhança com o
Japão e conseguiu manter as operações de crédito além de firmar parcerias com a indústria
japonesa aproveitando-se do conhecimento detido na área da eletrônica (quinto Plano
Quinquenal, 1982-1986). Mesmo frente ao cenário internacional negativo a Coréia
conseguiu alcançar saldos positivos na balança comercial e reduzir a relação dívida
externa/PIB e pode voltar-se para a intensificação dos investimentos nos ramos eletrônico e
automobilístico (SBICCA & PELAEZ, 2006).
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Nesse período a Coréia do Sul passou a adotar um programa de liberalização
financeira e o objetivo da política industrial passou da promoção a ramos estratégicos para
atividades relacionadas a inovação (maiores gastos em P&D) objetivo do sexto Plano
Quinquenal (1987-1991). O Estado é visto como disciplinador nesse processo de subsídios
a P&D e busca por segmentos de mercado de maior qualidade (AMSDEN, 1992). Mas
havia um empecilho, as universidades nesse país eram voltadas para o ensino e não para a
pesquisa então, os institutos de pesquisa supriram em parte a necessidade de progressos em
atividades de P&D.
Quanto à estabilidade dos chaebols tem-se que com a nova configuração de
competição das multinacionais no mercado internacional e de maior abertura comercial ela
foi atingida pela dificuldade de adaptação ao novo cenário (SBICCA & PELAEZ, 2006).
De acordo com Sbicca & Pelaez (2006) a “crise asiática” em 1997 foi o golpe final sobre os
chaebols que já estavam fragilizados devido à debilidade dos investimentos. O
endividamento dos chaebols e do mercado financeiro levou o governo sul-coreano a
recorrer a empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI). A partir de 1998 foi
adotada uma série de medidas, tanto para reformar o setor financeiro e o mercado de
trabalho, quanto para reestruturar os conglomerados e o setor público a fim de reverter o
movimento recessivo da competitividade sul-coreana.
Conforme Suzigan & Furtado (2010) política industrial desenvolvida pela Coréia do
Sul no século XXI tem como foco construir um SNI que eleve o país a um lugar de
destaque no sistema internacional com base na ciência, na tecnologia, no conhecimento e
na inovação. Os elementos institucionais de extrema relevância para a constituição do SNI
sul coreano vão da promoção do ministro da Ciência e da Tecnologia a um escalão
hierárquico superior, que também ocupa o cargo de vice-presidente do Conselho Nacional
de Ciência e Tecnologia, presidido pelo presidente da República (SUZIGAN &
FURTADO, 2010).

Para o estabelecimento do seu novo sistema nacional de inovação, a Coreia focalizou
cinco áreas principais: (1) o fortalecimento das capacidades inovativas dos atores da
inovação, a saber: as empresas e as universidades e os institutos de pesquisa; (2) a

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

produção e a industrialização de resultados singulares de pesquisa e desenvolvimento,
(...); (3) a inovação de caráter sistêmico, (...); (4) assegurar investimentos eficientes e
promover a qualidade da mão de obra; e (5) criar “ecossistemas comandados pela
inovação, incluindo a cultura da inovação” (SUZIGAN & FURTADO, 2010, p. 18).

A indústria sul-coreana evoluiu com o passar das décadas e passou a abranger a
produção de bens cada vez mais complexos. Inicialmente a produção era baseada na
imitação reprodutiva, os produtos sul-coreanos eram cópias de produtos já comercializados
(FORTE, 2008). Posteriormente, mais especificamente, a partir da década de 1980 a
indústria passou a embasar sua produção na imitação criativa, agregando novas
características aos produtos reproduzidos via investimento em políticas de P&D. A
indústria sul-coreana passou da exportação de produtos intensivos em mão-de-obra na
década de 1960 para os bens com alta intensidade tecnológica nos anos de 1980.
O papel estatal e das empresas privadas nacionais é de extrema relevância na
explicação do desempenho em termos de desenvolvimento econômico da Coréia do Sul, a
cooperação entre estes atores em alinhamento com o sistema educacional de qualidade
possibilitou a aceleração deste processo nas últimas cinco décadas. Conforme Amsden
(1992, p. 139) o crescimento sul-coreano, assim como de alguns outros países da Ásia
Oriental, “se acelerou quando o Estado começou não apenas a subsidiar as empresas, mas
também a impor-lhes padrões de desempenho”, como as metas de exportação.
As políticas de promoção das exportações tiveram efeitos sobre o aprendizado
tecnológico na indústria o que instigou a competição no mercado onde os chaebols
precisavam se manter. Conforme Kim (2005) pode-se elencar cinco efeitos dessas políticas:
a criação de oportunidades de negócio e imposição de crises, necessidade de investimentos
acima da capacidade do mercado interno, esforços internos para aperfeiçoar a tecnologia
importada, amparo do governo às empresas em períodos de crise e, dependência de
compradores estrangeiros para comercializar seus produtos em outros países. Esses
elementos possibilitaram o crescimento rápido das empresas de ramos orientados para
exportação que tiveram de acelerar seu processo de aprendizado tecnológico para
sobreviver (KIM, 2005).
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No caso sul-coreano a interação entre as instituições é clara, a articulação e
coordenação das empresas privadas nacionais (chaebols) com o Estado e com a
infraestrutura educacional e de P&D. A trajetória histórica que possibilitou ao país atingir o
estágio atual de desenvolvimento industrial. Mesmo frente a períodos de crise como o
ocorrido no final da década de 1990 a Coréia do Sul conseguiu manter-se no caminho do
progresso na inovação, devido aos esforços do Estado para reestruturação de suas
instituições, como ressaltado anteriormente.

3.3 Alguns dados relacionados ao esforço inovativo empreendido no Brasil e na Coréia
do Sul

Nesta subseção são apresentadas informações referentes à educação, investimento e
outros dados que refletem o desempenho do esforço inovativo, visto como resultado da
trajetória de cada país, a fim de analisar o comportamento destas variáveis na última
década.
Em 2013 a população sul-coreana atingiu o patamar de 50,2 milhões com uma
Renda Nacional Bruta (RNB) per capita de 33,4 mil dólares e o Brasil com uma população
total de aproximadamente 200 milhões no mesmo período e apresentou uma RNB per
capita de 14,7 mil dólares (BANCO MUNDIAL, 2014). Na tabela 1 são apresentadas as
taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de ambos os países e participação dos
produtos de alta tecnologia94 na exportação de produtos manufaturados.

94

Exportações de alta tecnologia são produtos com alta intensidade de P&D, tais como aeroespaciais,
computadores, farmacêuticos, instrumentos científicos e máquinas elétricas (BANCO MUNDIAL, 2014).
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Tabela 1 – Taxa de crescimento anual do PIB e participação dos produtos de alta tecnologia
na exportação de produtos manufaturados (%) do Brasil e da Coréia do Sul entre 2000 e
2013.
País

Brasil

Coréia do Sul

Ano

Taxa de crescimento do PIB

Participação dos
produtos de alta
tecnologia nas
exportações de
manufaturados

Taxa de crescimento do
PIB

Participação dos
produtos de alta
tecnologia nas
exportações de
manufaturados

2000

4,31

18,73

8,83

35,07

2001

1,31

19,25

4,53

29,78

2002

2,66

16,52

7,43

31,53

2003

1,15

11,96

2,93

32,32

2004

5,71

11,59

4,9

32,92

2005

3,16

12,84

3,92

32,48

2006

3,96

12,08

5,18

32,15

2007

6,1

11,87

5,46

30,54

2008

5,17

11,65

2,83

27,6

2009

-0,33

13,2

0,71

28,73

2010

7,53

11,21

6,5

29,47

2011

2,73

9,72

3,68

25,72

2012

1,03

10,49

2,29

26,17

2013

2,49

-

2,97

-

Fonte: Banco Mundial, 2014.

As diferenças tão referenciadas entre estes países em estudos anteriores aparecem
no resultado final da riqueza gerada por cada um deles. Em 2013, o PIB da Coréia do Sul
foi de 1,199 quadrilhões de dólares e o do Brasil de 1,166 quadrilhões. A taxa de
crescimento média anual do PIB entre 2000 e 2013 também foi maior para a Coréia do Sul,
de 4,44% enquanto para o Brasil foi de 3,36%.
Apesar da queda na participação dos produtos de alta tecnologia na exportação de
manufaturados de ambos os países, conforme apresentado na tabela 1, a Coréia do Sul
continua a frente do Brasil com uma diferença, em 2012, de aproximadamente 16 pontos
percentuais entre as respectivas proporções. A diferença na participação de produtos com
maior intensidade tecnológica nas exportações entre os dois países pode, em parte, ser
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fundamentada na educação e no esforço inovativo apresentados em dados na sequência.
Como destacado na subseção anterior, a Coréia do Sul desde a década de 1980 dedica-se a
exportação de bens com alta intensidade tecnológica enquanto o Brasil tem como base a
exportação de produtos de origem primária, principalmente, agrícolas e minerais.
Na tabela 2 são apresentados dados para o Brasil e a Coréia do Sul entre os anos de
2000 e 2012 sobre gastos em P&D como proporção do PIB.
Tabela 2 - Dispêndios nacionais em P&D (%), segundo setor de financiamento em relação
ao PIB do Brasil e da Coréia do Sul entre 2000 e 2012.
País
Setor
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Brasil
Empresas
0,50
0,49
0,48
0,47
0,47
0,51
0,48
0,51
0,55
0,52
0,56
0,54
0,53

Governo
0,55
0,57
0,53
0,52
0,48
0,48
0,50
0,57
0,58
0,60
0,61
0,64
0,68

Coréia do Sul
Empresas
Governo
1,70
0,31
1,88
0,31
1,80
0,32
1,89
0,31
2,06
0,32
2,15
0,33
2,32
0,35
2,45
0,37
2,53
0,41
2,64
0,46
2,80
0,47
3,09
0,47
3,40
0,49

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2014).

É notório o maior esforço da Coréia do Sul com relação ao investimento em
pesquisa e desenvolvimento, que tem avançado vigorosamente no período analisado,
principalmente, por parte das empresas que em 2012 dispenderam aproximadamente seis
vezes mais que o governo sul-coreano e que as empresas brasileiras. Este ponto resgata a
idéia de algo que foi construído ao longo do tempo e que funciona relativamente bem, por
isto as empresas investem proporcionalmente cada vez mais, o que não implica que o
governo não invista, pois, em grande medida, são investimentos complementares. Nas
palavras de Kim (2005), o governo sul-coreano age como um “facilitador do aprendizado”.
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No entanto, no comparativo entre os dispêndios governamentais, o Brasil se
sobressai em relação à Coréia do Sul, com 0,19 pontos percentuais acima da proporção
gasto em P&D/PIB deste último. Isto demonstra o importante papel que o governo possui
no desenvolvimento do esforço inovativo brasileiro, enquanto na Coréia do Sul esta função
é desempenhada majoritariamente pelas empresas privadas nacionais (chaebols).
Na tabela 3 são apresentados os dados pertinentes ao esforço de inovação via
registro de patentes nos países analisados. Nada reflete mais a condição do SNI coreano do
que este dado. Ao passo que o brasileiro, em grande medida atrelado às empresas
estrangeiras, é absorvedor de tecnologia, o sul coreano tem por base a endogenia do
processo inovativo, a empresa privada nacional desenvolve e produz a tecnologia.

Tabela 3 - Pedidos e concessões de patentes de invenção junto ao Escritório Americano de
Marcas e Patentes (USPTO, na sigla em inglês) do Brasil e da Coréia do Sul entre 2000 e
2012.
Países

Brasil

Coréia do Sul

Pedidos

Concessões

Pedidos

Concessões

2000

220

98

5.705

3.314

2001

219

110

6.719

3.538

2002

243

96

7.937

3.786

2003

259

130

10.411

3.944

2004

287

106

13.646

4.428

2005

295

77

17.217

4.352

2006

341

121

21.685

5.908

2007

375

90

22.976

6.295

2008

442

101

23.584

7.548

2009

464

103

23.950

8.762

2010

568

175

26.040

11.671

2011

586

215

27.289

12.262

2012

679

196

29.481

13.233

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2014).

Conforme os resultados apresentados na tabela 2 há uma grande discrepância entre
o número de pedidos de patentes de invenção e o de concessões nos dois países. Em 2000,
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44% dos pedidos de registro de patentes teve licença concedida para o Brasil enquanto para
a Coréia este percentual foi de 58%. Em 2013 o percentual de concessões em relação aos
pedidos foi de 29 e 45%, respectivamente.
No que se refere ao pessoal envolvido em pesquisa e desenvolvimento, a produção
científica (bibliometria) e o total de pessoas formadas, na tabela 4 são apresentados os
números para o período compreendido entre 2000 e 2012, as lacunas não preenchidas
correspondem a dados não disponíveis na base referenciada.
Tabela 4 – Total de pessoas (pesquisadores e pessoal de apoio) envolvidas em P&D em
equivalência de tempo integral, número de artigos publicados em periódicos científicos
indexados pela Scopus e número total de graduados no Brasil e na Coréia do Sul entre 2000
e 2012.
Total de pessoas envolvidas
Número de artigos
Número total de
em P&D
publicados
graduados*

13.022

Coréia do
Sul
16.232

347978

Coréia do
Sul
519719

165.715

14.183

18.805

422019

562828

138.531

172.270

16.376

20.205

497598

578223

2003

155.875

186.215

18.455

25.212

563965

607605

2004

179.191

194.054

21.517

30.716

662659

602701

2005

196.283

215.345

24.303

35.615

757553

607982

2006

203.854

237.599

31.619

40.907

-

605160

2007

214.349

269.409

34.005

44.848

820473

604862

2008

225.292

294.440

39.116

48.329

917111

605278

2009

245.465

309.063

42.822

50.974

1008876

586135

2010

266.709

335.228

45.570

57.205

1024743

-

2011

-

361.374

49.819

62.187

1072267

609719

2012

-

395.990

53.083

64.581

1111463

618281

País

Brasil

Coréia do Sul

Brasil

2000

133.002

138.077

2001

135.556

2002

Brasil

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (2014) e *Banco Mundial (2014).

Entre 2000 e 2010 o número de pessoas envolvidas em P&D duplicou no Brasil e na
Coréia do Sul no mesmo período mais que dobrou, cresceu, aproximadamente, 143%.
Novamente os sul-coreanos despontam na dianteira em relação ao Brasil. É interessante
analisar que em 2000 a diferença entre estes dados para os dois países era de um pouco
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mais de cinco mil e em 2010 (último ano em que as informações de ambos os países são
fornecidos) disparou para quase 69 mil pessoas.
O número de publicações científicas no Brasil cresceu 307% entre 2000 e 2012 e na
Coréia 297%. Apesar do menor crescimento em termos relativos à Coréia do Sul apresenta
maior número de artigos científicos publicados que o Brasil.
O Brasil teve enorme avanço no número de graduados nos últimos anos devido aos
programas governamentais de expansão do ensino superior. No ano de 2000 este número
era menor que o da Coréia do Sul, em 2012 o Brasil ultrapassou este último. No entanto,
quando se analisa as áreas nas quais estes graduados estão distribuídos tem-se que no Brasil
a maior parte, 41% do total são formados na área de ciências sociais, negócios e leis e na
Coréia a área de engenharia concentra 24% dos graduados, à frente das demais áreas nesse
país. No somatório das áreas de ciência e de engenharia o Brasil formou 12% do total de
graduados em 2012 enquanto a Coréia do Sul 31%.
A partir de uma análise baseada em Sistemas Nacionais de Inovação as diferenças
entre estes dois países têm suas raízes em aspectos estruturais como aparato institucional de
ensino e pesquisa, suas interações com o setor produtivo e o acesso da população a esses
benefícios (SBICCA & PELAEZ, 2006). O maior gasto da Coréia do Sul em atividades de
P&D, que tem nas empresas os agentes responsáveis majoritariamente por estes
investimentos e o ensino com ênfase nas áreas de ciência e tecnologia refletem a disparada
da Coréia em relação ao Brasil no que tange ao progresso inovativo, resultado de trajetórias
histórica, cultural e institucional distintas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve por objetivo analisar as trajetórias de desenvolvimento da Coréia do
Sul e do Brasil, enfatizando a formação de seus respectivos SNIs, os quais são considerados
como um resultado de suas trajetórias históricas singulares.
A Coréia do Sul e o Brasil caracterizam-se pela industrialização tardia, porém, as
suas trajetórias de desenvolvimento se deram de formas distintas. Enquanto a Coréia do Sul
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criou condições favoráveis a uma maior interação institucional, reunindo condições para se
sobressair nos períodos recessivos inovando e mantendo a competitividade internacional, as
políticas industriais brasileiras estiveram voltadas para o aumento imediato da produção
sem uma maior preocupação com os processos inovativos durante o processo de
industrialização. Situação que condicionaria as perspectivas futuras de desenvolvimento
econômico sustentado por inovações.
As trajetórias históricas do desenvolvimento industrial da Coréia do Sul e do Brasil
revelam que a constituição de seus Sistemas Nacionais de Inovação ajuda a explicar o
distanciamento tecnológico entre eles. A interação entre as instituições, bem como a
articulação e coordenação entre os agentes da inovação é mais evidente no caso sul-coreano
se comparado ao caso brasileiro. As instituições sul-coreanas dedicam grande atenção ao
desenvolvimento de pesquisas e inovações, em especial, à educação que é o setor
primordial para que se obtenham resultados positivos no desenvolvimento tecnológico,
industrial e econômico de um país. As políticas industriais propostas no caso sul-coreano
tem historicamente atingido os resultados esperados, enquanto no Brasil, a deficiente
articulação e definição dos papéis dos agentes responsáveis por sua implementação tem
levado a metas parcialmente atingidas ou até mesmo ao insucesso dessas propostas.
Pode-se trabalhar com a hipótese de que no Brasil a empresa nacional não
desenvolveu as habilidades inovativas como fizeram os conglomerados sul-coreanos,
disciplinados pelo Estado. O Estado sul-coreano transferiu para a empresa a
responsabilidade pelo desenvolvimento de processos inovativos, fornecendo incentivos e
cobrando resultados, enquanto que, no Brasil, esta transferência de responsabilidade é
negligenciada, inclusive porque há uma opção deliberada, desde os anos 1950, de aquisição
de tecnologias através das empresas estrangeiras.
Os indicadores de esforço inovativo apresentados neste trabalho refletem o
distanciamento que as trajetórias históricas distintas destes países produziram. O Brasil
dadas as suas características históricas de atraso e dependência tecnológica estrangeira
possui indicadores, predominantemente, inferiores em relação aos resultados obtidos pela
Coréia do Sul, no que tange a educação, produção científica e concessão de patentes.
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Enquanto a superioridade deste último é reflexo da trajetória traçada pelos sul-coreanos,
que, além de contar com fatores externos favoráveis, teve como base políticas industriais
articuladas que colaboraram para o dinamismo tecnológico das empresas privadas
nacionais.
Apesar da superioridade do desenvolvimento tecnológico sul-coreano que se deve
ao seu SNI diferenciado, não se pode replicar este sistema no Brasil. O contexto é
diferenciado, ou seja, as instituições (atores e normas) que compõem o sistema brasileiro
são diferentes das sul-coreanas, e a trajetória histórica também é diversa, as oportunidades
surgem em determinado período e são aproveitadas distintamente por cada país. Todavia,
ter o SNI da Coréia do Sul como referência pela experiência de articulação e coordenação
entre suas instituições e por incentivar o progresso tecnológico nas empresas nacionais, é
um recurso válido.
O panorama das trajetórias histórica e tecnológica do Brasil e da Coréia do Sul e a
apresentação de alguns indicadores de esforço inovativo são gerais, mas permitem que se
tenha uma noção de como e quanto estes países se distanciaram nas últimas três décadas.
Sabendo-se da importância da importância da empresa no SNI, estudos futuros podem
voltar-se para a análise do por que a empresa nacional privada se destacou no processo de
industrialização da Coréia do Sul, diferentemente do Brasil que buscou incentivar
principalmente as empresas estrangeiras, analisando o papel do Estado nesse processo.
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O Crescimento Econômico em Nicholas Kaldor e o Subdesenvolvimento
em Celso Furtado: Progresso Tecnológico, Distribuição de Renda e
Dualismo Estrutural
Hugo Carcanholo Iasco Pereira95
Flávio de Oliveira Gonçalves96
RESUMO: O objetivo do presente trabalho é apresentar o modelo de longo prazo de
Kaldor, enfatizando o papel da distribuição de renda e do progresso tecnológico como
fatores explicativos do desenvolvimento econômico das sociedades capitalistas para
compreender a condição de subdesenvolvimento colocada por Furtado como uma
construção histórica, em que três fatores são de extrema importância: (i) a inserção
internacional da economia nacional, (ii) difusão da tecnologia moderna poupadora de mão
de obra e (iii) a distribuição de renda no processo de desenvolvimento econômico. A
principal conclusão do trabalho é de que a teoria do subdesenvolvimento de Furtado pode
ser interpretada como um caso particular do modelo dinâmico de Nicholas Kaldor ao
incorporar as especificidades das economias subdesenvolvidas.
Palavras-Chave: Desenvolvimento, Subdesenvolvimento,
Distribuição de Renda e Dualismo Estrutural.

Progresso

Tecnológico,

ABSTRACT: The aim of this paper is to present the long-term model of Kaldor,
emphasizing the role of income distribution and technological progress as explanatory
factors of economic development of capitalist societies to understand the condition of
underdevelopment placed by Furtado as a historical building in that three factors are of
paramount importance: (i) the international insertion of the national economy, (ii) diffusion
of modern technology work hand sparing and (iii) the income distribution in the economic
development process. The main conclusion is that the theory of Furtado's
underdevelopment can be interpreted as a particular case of the dynamic model of Nicholas
Kaldor to incorporate the specificities of underdeveloped economies.
Key Words: Development, Underdevelopment, Technological Progress,
Distribution and Structural Dualism.

95

Income

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico (PPGDE) da Universidade
Federal do Paraná e bolsita da CAPES. E-mail: hugo.carcanholo@yahoo.com.br
96
Professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico (PPGDE) da Universidade
Federal do Paraná.E-mail: flaviogonsalves@hotmail.com

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

1 Introdução

Nicholas Kaldor juntamente à Joan Robinson, Piero Sraffa e Richard Kahn podem
ser considerados como a primeira geração de economistas descendentes diretamente de
Keynes. Concentrados no ambiente acadêmico da Universidade de Cambridge da década de
1950, estes autores contribuíram para a formação da teoria pós-keynesiana. Nicholas
Kaldor, a partir de estudos de como a renda nacional seria distribuída nas teorias
neoclássica e marxista, desenvolveu modelos dinâmicos utilizando categorias keynesianas,
discutindo endogenamente a distribuição de renda das economias capitalistas (a proporção
dos lucros e salários na renda). Para destarte formular um modelo analítico que explicasse a
causa econômica fundamental de algumas economias crescerem relativamente mais e se
desenvolvessem, dividindo os resultados do progresso tecnológico entre empresários e
trabalhadores.
Celso Furtado foi um dos maiores intérpretes das economias latino americanas.
Dedicando a sua vasta obra à compreensão da realidade econômica na condição de
subdesenvolvimento dos países periféricos. A influência de Nicholas Kaldor em seu
pensamento é inegável, pois sabendo que o próprio economista britânico o convidou a
estudar em Cambridge sob a sua supervisão e que a abordagem keynesiana do
desenvolvimento econômico em seu modelo dinâmico, já resumidamente sumarizado, o
impressionou de tal modo que:
Kaldor tinha dado uma contribuição importante no sentido da dinamização do modelo keynesiano,
introduzindo elementos de uma teoria institucional da distribuição, na linha do pensamento dos primeiros
clássicos. Seu curso ajudou-me a retomar disquisições que me haviam ocupado quando me convenci de que o
problema do subdesenvolvimento desbordava da área da ciência econômica tal qual esta era praticada.
(FURTADO, 2014, pg 199)

Foi no ambiente acadêmico de Cambridge da década de 1950 que Furtado
reconheceu e partiu do ponto inicial para as suas pesquisas que o desenvolvimento
econômico se sucede através do progresso tecnológico e do direcionamento de seus
resultados à acumulação de capital. E que a penetração da tecnologia moderna por meio do
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comércio internacional foi de fato decisiva para a constituição atual das economias
desenvolvidas e subdesenvolvidas.
Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar o modelo de longo prazo
de Kaldor, enfatizando o papel da distribuição de renda e do progresso tecnológico como
fatores explicativos do desenvolvimento econômico de sociedades capitalistas. Para, além
disso, compreender a condição de subdesenvolvimento colocada por Furtado como uma
construção histórica em que o acesso à tecnologia é de extrema importância. O trabalho é
composto por cinco sessões. Dedicou-se a primeira e segunda parte à elucidação do modelo
de Kaldor. Enquanto a terceira foi destinada à compreensão de Furtado acerca do
subdesenvolvimento. A quarta traça uma tentativa de paralelismo entre as ideias de Kaldor
e Furtado enquanto a quinta e última sessão apresenta as conclusões do trabalho.

2 O Crescimento Econômico e o Progresso Tecnológico nas Economias Capitalistas

A teoria do crescimento de Kaldor foi elaborada com o propósito de mostrar os
determinantes da taxa de crescimento econômico em uma economia monetária de
produção. Em que o empresário possui atribuição essencial ao determinar a variável
investimento. Kaldor (1957) partiu da constatação empírica que a proporção dos salários e
lucros em relação à renda permaneceu constante após a primeira metade do século XIX e
que, além disso, houve uma trajetória crescente da proporção capital-trabalho e da
produtividade. O que significa que a eficiência marginal do capital empregado também
acompanhou essa constância. Assim, o modelo de longo prazo de Kaldor explica a
constância dos lucros na renda a partir de elementos endógenos do próprio sistema
econômico.
O modelo de Kaldor (1956, 1957 e 1961) foi elaborado a partir das técnicas
dinâmicas de Harrod (1939), considerando a renda e o capital como variáveis dependentes
do sistema econômico, assumindo as seguintes hipóteses:
(i)

O produto é limitado pela oferta de recursos disponíveis e não pela demanda.
A economia se encontra em pleno emprego dos meios de produção. O que
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não implica necessariamente em pleno emprego da mão de obra, exceto para
as economias desenvolvidas em que há capital suficiente para tanto.
(ii)

A acumulação de capital aumenta a produtividade do trabalhador tanto pelo
aumento da proporção capital-trabalhador ou por inovações tecnológicas.
Kaldor ressalta que a capacidade de a economia acumular capital depende do
dinamismo técnico ou da aptidão para inovar e vice versa.

(iii)

Adota-se a convenção de que o valor do capital é proporcional à quantidade
de aço do equipamento97.

(iv)

A acumulação de capital e o crescimento econômico dependem dos
investimentos empresariais e, por conseguinte, do volume de negócios no
presente e no passado.

(v)

A autoridade monetária tem papel passivo. No longo prazo, a taxa de juros é
aquela obtida pelos investimentos.

(vi)

Os empresários escolhem a técnica de produção que minimizam os custos ou
que maximizam a taxa de retorno.

Kaldor parte das seguintes identidades. O produto é composto por salários e lucros;
. O investimento é igual à poupança;
a partir de outra identidade;

. Mas que também pode ser entendido

, da diferença entre o estoque de capital

desejado pela classe empresarial e o do presente. Há duas parcelas da poupança,
, a dos trabalhadores e a dos empresários. A poupança dos trabalhadores e
empresários está em função respectivamente da propensão marginal a poupar, dos salários,
W, e dos lucros, P;

97

e

. Igualando investimento e poupança chega-se a:

Esta hipótese não é primordial para o objetivo de Kaldor, sendo abandonada posteriormente.
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A equação um indica que os investimentos dependem positivamente da parcela
relativa dos lucros no produto da economia e da diferença entre a propensão marginal a
poupar dos capitalistas e trabalhadores, que são dadas. A equação dois mostra que o
investimento, embora seja uma variável independente, determina em última instância a
parcela relativa dos lucros na renda.
A condição de estabilidade é que sp e sw sejam diferentes e sp maior que sw. O grau
de estabilidade depende da diferença entre as propensões a poupar. Quanto mais próximos
os coeficientes, maior o impacto de mudanças do investimento nos lucros como proporções
da renda.
O estoque de capital presente é determinado pelo coeficiente α’ do produto em um período
anterior e β’ do lucro do capital do período anterior conforme equação três.

O estoque de capital desejado é aquele condizente com as expectativas dos
empresários quanto aos investimentos. O qual, na teoria pós-keynesiana, depende da
eficiência marginal do capital. Kaldor assume que (i) os empresários desejam manter a
relação entre o montante investido em capital e o seu retorno constante, (ii) a decisão de
investimento (que determina o estoque de capital desejado em t+1) de cada período é feita
pela interposição do lucro esperado no passado e o presente. O investimento depende dos
lucros correntes e do diferencial de primeira ordem do mesmo conforme a equação quatro.

(1)
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O progresso técnico da economia é determinado pela acumulação de capital, pelo
investimento. A função de produtividade toma a subsequente forma:

Com algumas operações algébricas, o investimento e a poupança em relação à renda
se tornam:

(2)

As equações seis e sete determinam a distribuição de renda e a proporção investida
ou poupada. Nota-se que o investimento é determinado em função da taxa de crescimento
do produto esperado em relação ao efetivo, da acumulação de capital, dos lucros no passado
e dos lucros esperados. A poupança é definida em termos dos lucros obtidos através dos
investimentos e da distribuição funcional de renda, isto é, da diferença entre os coeficientes
de propensão marginal a poupar dos empresários e dos trabalhadores e da proporção de
lucros na renda. As parcelas da poupança e dos investimentos acompanham a distribuição
da renda da economia entre lucros e salários.
O Gráfico 01 ilustra a distribuição de renda entre os empresários e os trabalhadores,
e os níveis de poupança e investimento da economia. A curva SS’ representa a proporção
da poupança em relação ao produto nacional, enquanto II’ o investimento. Para cada
combinação de poupança e investimento existe uma distribuição de renda particular,
representado pelo eixo horizontal do Gráfico 01 pela parcela relativa dos lucros no produto.
A distribuição de renda é a variável de ajuste conforme o desequilíbrio entre poupança e
investimento. Há apenas um ponto de igualdade entre o investimento e a poupança, que
determina a solução de curto prazo do sistema econômico, o ponto Q.
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Gráfico 01 – Distribuição de Renda, Poupança e Investimento
ou
S’
I’
Q
I

S
Fonte: Elaboração do Autor com base em Kaldor (1957)

A condição de estabilidade do equilíbrio é que a propensão a poupar dos capitalistas
seja maior que a dos trabalhadores o suficiente para que ultrapasse o coeficiente de
sensibilidade do investimento dos lucros esperados. O que é suposto;

.

Kaldor (1956) estabelece algumas restrições para o modelo:
(i)

Que o salário real,

, não esteja abaixo do nível de subsistência, W’, tal que

. O que pode ser representado como uma restrição aos níveis de
lucro98;

. Se essa restrição não for cumprida, o nível de lucros,

juntamente com o produto, determinado pela equação investimento ficará
aquém do nível de equilíbrio.
(ii)

A parcela dos lucros relativos não pode estar sob o nível mínimo exigido
pelos empresários para induzi-los a investir;

(iii)

98

, logo,

Os lucros devem ser maiores que o grau de monopólio;

.
.

No caso de o salário ser menor que o de subsistência, a distribuição de renda da economia se assemelha com o modelo
marxista.
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Assumindo que essas condições sejam cumpridas, a transição gradual do equilíbrio
de curto prazo para o de longo, ou o steady growth99, se dá através da função de progresso
técnico. A acumulação de capital e a ampliação da produtividade da mão de obra
determinam o crescimento de longo prazo da economia. Em steady growth, os coeficientes
da equação de investimento e poupança não importam, mas sim apenas os da função de
progresso técnico100. Assim, a taxa de crescimento da produtividade é:

Na teoria de Kaldor, o progresso tecnológico e, por via de regra, o aumento da
produtividade dos fatores de produção assumem papel central no progresso das economias
capitalistas industriais:
The historical emergence of capitalist enterprise involved a tremendous increase in the
“technical dynamism” of the economic system. The most important characteristic of
capitalist business enterprise is the continuous change and improvement in the methods
of production (...). In terms of our model, the growth of the capitalist sector in the
economy involved a dramatic rise in technical progress function, and hence in the
equilibrium rate of growth of productivity, - the increase in savings, investiments, both
as a proportion of income and of capital, and the great acceleration in the rates of
population growth, were consequences of this, and not its initiating causes. (KALDOR,
1957a, pg.618)

Kaldor introduziu a taxa de crescimento populacional assumindo que esta é
compatível à taxa de variação do produto101 ou que é limitada pelo crescimento da
economia. Sabendo que l é a taxa de crescimento populacional, g a taxa de crescimento do
produto e λ a taxa máxima de crescimento populacional, tem-se:
(3)

ou

Assumindo que l= , o crescimento de longo prazo é:

99

Estado em que o crescimento do capital e do produto é igual.
Kaldor soluciona o problema do equilíbrio do “fio de navalha” de Harrod ao assumir que o (i) equilíbrio é condizente
com várias taxas garantidas, aquela que satisfaz o empresário, mais especificamente, que as propensões marginais a
poupar da comunidade variam conforme a distribuição de renda e (ii)
é mutável, no sentido de ser uma solução
particular para cada caso.
101 O autor se inspira na teoria Malthuasiana mesmo sabendo e confirmando as limitações. Kaldor (1957a) entende que o
crescimento econômico melhora as condições de vida da população, diminuindo, com isso, a taxa de mortalidade.
100
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(4)
Neste modelo analítico de Kaldor há dois estágios para o desenvolvimento da
economia capitalista. Na etapa inicial, o aumento da produtividade não seria repassado para
os salários dos trabalhadores. O salário pago seria o de subsistência, condicionando o nível
de vida naquele inicial. O investimento e a produtividade da economia acompanharia a
tendência crescente da proporção dos lucros na renda. Trajetória esta que cessaria quando o
estoque de capital atingisse o nível desejado. Isto é, quando as expectativas empresariais
concernentes ao lucro fossem atingidas. Destarte, os salários reais aumentariam na mesma
taxa da produtividade do trabalho. Com isso, a distribuição de renda permaneceria
constante ao longo do tempo, os parâmetros das equações 1-3 permaneceriam constantes. O
nível de vida da população começaria a aumentar e a taxa de crescimento populacional
deixaria de ser restrita.
Kaldor (1957b) destaca que, embora o capitalismo desregulado não garanta o pleno
emprego, o progresso102 é um processo contínuo. Mas não é suave, apresentando flutuações
periódicas através de períodos prósperos e declinantes. Aparentando-se muito com os ciclos
econômicos. Entretanto, o progresso do capitalismo por si não provoca a redução da
desigualdade social. Segue trecho do próprio autor:
Unemployment, fluctuations, and growing concentration in the ownership of property,
are not, however, in my opinion, inevitable features of capitalist evolution. Thanks to the
work of some economists and notably to Keynes, we know far more about the mechanics
of capitalist evolution than we did even a decade or two ago; and we are now in a
position to mould it, by suitable public controls, according to a desired pattern.
(KALDOR, 1957b. pg. 5)

O crescimento econômico, portanto, é um fenômeno essencialmente de acumulação
de capital com base no progresso tecnológico. A distribuição de renda entre empresários e
trabalhadores é funcional, importando apenas no curto prazo para garantir a igualdade entre
poupança e investimento, sendo determinada endogenamente no sistema econômico.
No longo prazo, a economia cresceria à taxa correspondente do progresso técnico e
da variação populacional, que é exógena. As melhorias das condições de vida seriam
logradas através da elevação dos salários reais por conta do aumento da produtividade do
102

Progresso para o autor é o aumento do produto e da qualidade de vida das pessoas.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

trabalhador. O progresso tecnológico depende da variável investimento, que é uma variável
expectacional por parte dos empresários. O crescimento de longo prazo, por fim, depende
do animal spirits dos homens de negócio.

3 Indústria e Produtividade da Economia: As Leis de Kaldor

A produção acadêmica de Kaldor pode ser circunscrita de modo a separá-la em dois
períodos. O primeiro corresponde a pesquisas essencialmente teóricas em que o autor
desenvolveu modelos analíticos de crescimento econômico de longo prazo com base nas
pesquisas de Harrod (1939). Entretanto, a partir da década de 60 nota-se um ponto de
inflexão metodológica na obra de Kaldor. Os esforços deixaram de ser teóricos e se
concentraram na formulação de uma teoria do crescimento econômico fundamentalmente
empírica baseada em fatos estilizados. O que ficou amplamente difundido como as leis de
Kaldor.
Kaldor (1966) mostrou empiricamente que a indústria é o setor mais dinâmico das
economias capitalistas modernas. A evolução das atividades industriais aumenta a produção
de setores não-industriais. Por isso, há estreita relação positiva entre as taxas de
crescimento do produto nacional e da produção industrial. Proposição a qual ficou
conhecida como a primeira lei de Kaldor. As economias desenvolvidas seriam aquelas
cujas estruturas produtivas se encontrassem em estágio avançado de industrialização.
A segunda lei de Kaldor sustenta que há uma correlação positiva entre a produção
industrial e a produtividade deste mesmo setor. O ponto central desta relação é a existência
de retornos de escala crescentes e cumulativos nas atividades industriais como Verdoorn
(1949) concluiu. O desenvolvimento de atividades industriais por meio de investimentos
em capital aumenta a demanda por trabalhadores. O que significa transferir a mão de obra
dos setores primários, com retornos decrescentes, para a indústria. Essa transferência
aumenta a produtividade marginal do trabalho daqueles setores. Com isso, a produtividade
da economia aumenta sistematicamente. O que ficou designado como o terceiro fato
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estilizado ou a terceira lei de Kaldor. Que consiste, portanto, na relação positiva entre
aumento da produtividade do setor industrial e do restante da economia.

4 O Desenvolvimento e o Subdesenvolvimento em Celso Furtado

Celso Furtado aborda o desenvolvimento econômico como um fenômeno global, um
projeto de autotransformação da coletividade humana, incorporando duas dimensões; a
econômica e a cultural. Conforme Furtado (1978) os fatores relacionados ao objeto de
estudo do cientista econômico constituem reduzida parte. A dimensão cultural ou nãoeconômica é abandonada por questão de facilidade metodológica, o que, segundo ao autor,
se transforma em um obstáculo à real compreensão do fenômeno. Contudo, Furtado (1978)
admite que, no escopo da Ciência Econômica, o desenvolvimento é essencialmente a
ocorrência da acumulação de capital e do progresso tecnológico. “O desenvolvimento, além
de ser o fenômeno de aumento da produtividade do fator trabalho, é um processo de
adaptação das estruturas sociais a um horizonte em expansão de possibilidades abertas ao
homem”. (FURTADO, 2003. pg 101)
A percepção de Furtado acerca da história do Capitalismo contemporâneo e o
estudo a respeito da forma pela qual os países se inseriram na economia mundial, com base
no

processo

de

industrialização

e

de

progresso

tecnológico,

sugere

que

o

subdesenvolvimento econômico é peculiar ao próprio desenvolvimento, com a tendência de
autoperpetuação. Isto não permite compreendê-lo como uma etapa em direção ao
desenvolvimento, como Rostow (1959) propôs. “Em síntese: desenvolvimento e
subdesenvolvimento devem ser considerados como dois aspectos de um mesmo processo
histórico, ligado à criação e à forma de difusão da tecnologia moderna”. (FURTADO,
1978. pg 8-9)
Para Furtado (1968) o crescimento econômico é um fenômeno essencialmente de
aumento da produtividade da força de trabalho. Todavia, a acumulação de capital é
condição sine qua non para o crescimento econômico, mas não é a essência do fenômeno
por si, porque se apresenta mais como uma limitação ao crescimento do que como um fator
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básico primário. Deste modo, para compreender a natureza do subdesenvolvimento é de
vital importância constatar que o progresso tecnológico é medular na teoria de Celso
Furtado.

Nas palavras do próprio autor sobre os fatores primários do crescimento

econômico ou do aumento da produtividade das economias:
Com efeito, o aumento da produtividade do trabalho pode ter três origens distintas: a)
aumento da dotação capital por trabalhador, b) modificação do processo produtivo, ou
seja, elevação do nível tecnológico, e c) modificação na estrutura produtiva decorrente
de alteração no perfil da demanda global. (FURTADO, 1968. pg. 20)

O que diferencia as economias desenvolvidas das subdesenvolvidas é a disposição
dos fatores primários do crescimento econômico. As economias em que o progresso
tecnológico induziu a acumulação de capital e consequentemente provocou a alteração no
perfil da demanda global passaram por um processo de desenvolvimento autônomo, ou
endógeno. A ordem dos fatores seria b-a-c. Estas economias são as centrais, exportadoras
de bens manufaturados, sendo a inovação tecnológica, ou aumento da produtividade da mão
de obra, o elemento dinâmico endógeno elementar do crescimento econômico.
As economias subdesenvolvidas por sua vez sofreram um crescimento dependente,
exógeno. No qual as modificações do perfil de demanda global induziram a acumulação de
capital e, por conseguinte, o progresso tecnológico. A ordem dos fatores primários seria cb-a. Estas economias são majoritariamente exportadoras de bens primários, dependentes do
progresso tecnológico dos países centrais. O elemento dinâmico do crescimento econômico
das economias subdesenvolvidas é o aumento da demanda mundial por bens primários,
restando ao progresso tecnológico papel inferior, exógeno. O desenvolvimento econômico
da economia dependente é resultado do progresso tecnológico dos países centrais.
Furtado (2003) argumenta que a transformação estrutural da oferta agregada, isto é,
a revolução industrial marcadamente até o terceiro quartel do século XIX fundamentada no
progresso tecnológico e na acumulação de capital, gerou um desarranjo das atividades
tradicionais. Isto significa que a oferta de mão de obra apresentou alta elasticidade, o que
reduziu os níveis de salário real aos de subsistência. Com isso a proporção dos lucros na
renda aumentou. Os quais, ao serem reinvestidos pelos empresários, permitiram que o
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progresso das economias centrais se alicerçasse no aumento constante da produtividade da
mão de obra.
Furtado (1986) assinala que a distribuição da renda possui notável importância na
constituição de uma economia capitalista industrial. Uma vez que a transformação
estrutural da oferta agregada, a industrialização, significou decompor as formas tradicionais
de produção pré-capitalistas, com a alocação da mão de obra então desempregada na
indústria, com alto padrão de produtividade. De tal modo que a primeira fase da
industrialização destas economias correspondeu à um processo intenso de liberação da mão
de obra maior que o emprego desta. Fato este que reduziu o salário real ao nível de
subsistência, ou seja, aumentou os lucros e a capacidade de investimento dos empresários.
A segunda fase é aquela em que este excesso de mão de obra foi incorporado.
O progresso tecnológico poupador de mão de obra é o elemento que torna o sistema
econômico menos rígido à este processo, pois endossa as combinações de fatores de
produção em proporções compatíveis com o acúmulo de capital. Isto é, como um
instrumento da classe empresarial manter a constância dos lucros na renda. Com a absorção
do excedente estrutural de mão de obra, os frutos do progresso tecnológico foram repartidos
entre empresários e trabalhadores, tanto pela elevação dos salários reais quanto pela
redução da jornada de trabalho. Este é o caso da distribuição de renda do desenvolvimento
clássico, dos países desenvolvidos.
A industrialização das economias periféricas, ou subdesenvolvidas, condicionou a
distribuição da renda à um caso oposto. O excedente estrutural de mão de obra liberado na
fase inicial não foi absorvido pelas atividades industriais. Com isso, os resultados do
progresso tecnológico não foram repartidos entre os empresários e trabalhadores. Houve,
portanto, uma concentração de renda que não foi reinvestida na própria indústria. Furtado
argumenta que isso se deve à adoção de tecnologias exógenas poupadoras de mão de obra
originadas das economias centrais. Esta é a linha de raciocínio que levou Furtado a afirmar
que:
Nos países desenvolvidos, trata-se de conflitos sociais cuja solução vem sendo facilitada
pelo próprio progresso tecnológico. Nos países subdesenvolvidos, ao contrário, o
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progresso tecnológico constitui a fonte dos conflitos, cuja solução deve ser buscada no
plano político. (FURTADO, 2003. pg, 99)

O argumento de Furtado (2003) é que a trajetória das economias subdesenvolvidas
possui diferentes particularidades em relação ao caso dos países centrais. As economias
latino-americanas, como o Brasil, se industrializaram inicialmente, até 1929, a partir do
impulso dinâmico do exterior através do aumento das exportações de bens primários em
decorrência do aumento da renda e do progresso tecnológico e da acumulação de capital
dos países centrais. O deslocamento da curva de demanda do café aumentou a renda interna
e a produtividade da economia brasileira, criando condições germinativas para novas
atividades manufatureiras leves com pouco poder de linkage com outros setores
econômicos, como a indústria têxtil.
Após a crise de 1929, a industrialização brasileira engendrou por outras direções.
Iniciou-se o período denominado processo de substituição de importações, resultado das
tensões externas estruturais por conta da quebra da demanda internacional por produtos
agrícolas. Os investimentos foram realocados na modificação estrutural da oferta agregada
visando produzir aqueles bens antes importados, uma das caracterizações do
subdesenvolvimento permeia o processo de substituição de importações. O fator primário
dinâmico continuou não sendo o progresso tecnológico, mas sim a restrição externa
estrutural.
Um dos traços sócio econômicos marcantes do fenômeno subdesenvolvimento é a
presença da heterogeneidade estrutural. Os sistemas econômicos subdesenvolvidos
apresentam dualidade estrutural. Na mesma economia nacional, uma região se dedicaria à
produção capitalista-industrial baseada no progresso tecnológico, com alta produtividade
dos fatores de produção, o que se traduz em elevado salário real e formas de consumo
modernas. Enquanto outras regiões possuiriam estrutura produtiva pré-capitalista sem
aquele desmantelamento das atividades tradicionais e o processo já descrito.
Nota-se que, no pensamento de Furtado, o subdesenvolvimento econômico surge
como uma construção histórica do Capitalismo contemporâneo que não é uma etapa em
direção ao desenvolvimento. Mas uma condição que tende a se autoperpetuar. Três fatores
são de extrema importância neste delineamento: (i) a inserção da economia nacional no
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mercado internacional via revolução industrial do século XVIII ou exportadora de produtos
primários, (ii) a forma de penetração da tecnologia moderna poupadora de mão de obra e
(iii) a distribuição de renda no processo de desenvolvimento econômico. A dualidade
estrutural surge como o traço mais característico das economias subdesenvolvidas em
resultado das especificidades do delineamento dado por Furtado ao desenvolvimento
econômico.

5 O Crescimento Econômico em Kaldor e o Subdesenvolvimento em Furtado
Kaldor mostrou que o progresso tecnológico poupador de mão de obra, que,
portanto, aumenta a produtividade dos fatores de produção, e a acumulação de capital são
elementos fundamentais para explicar o crescimento econômico na evolução do
Capitalismo contemporâneo. Inclusive sendo o determinante da taxa de crescimento
econômico do modelo de longo prazo.
A distribuição de renda assume considerável importância no estudo do
desenvolvimento econômico conforme a dinâmica do Capitalismo industrial. O modelo de
Kaldor descreve o caso das economias que sofreram mudanças estruturais na oferta
agregada no período da revolução industrial, ou o caso clássico de desenvolvimento
autônomo com tecnologia endógena do sistema econômico. Os fatores primários de
propulsão dinâmica seguiriam a ordem: progresso tecnológico; acumulação de capital;
mudança da estrutura produtiva por conta de alteração do perfil da demanda agregada.
A liberação de mão de obra das atividades pré-capitalistas, inicialmente, aumentaria
a parcela relativa dos lucros na renda. Tendência esta que seria acompanhada pelo
incremento dos investimentos e, em consequência, da acumulação de capital e do aumento
da produtividade dos fatores de produção. O qual, em um segundo momento, seria repartido
entre trabalhadores e empresários na forma de aumento dos salários reais ou pela redução
da jornada de trabalho. A distribuição de renda permaneceria constante ao longo do tempo
(fato este constatado empiricamente por Kaldor). Considerações compatíveis com o
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postulado pelas leis de Kaldor, existindo uma homogeneidade estrutural nas economias
desenvolvidas ou um sistema econômico integrado.
As economias subdesenvolvidas são um caso no extremo oposto, por que sofreram o
processo nomeado de desenvolvimento dependente. A ordem dos fatores primários de
crescimento econômico seria a inversa dos países desenvolvidos cabendo ao progresso
tecnológico papel secundário. A mão de obra liberada pela adoção de tecnologias modernas
e exógenas à economia não seria absorvida pelas atividades industriais. Havendo, portanto,
tendência concentradora da renda a favor dos empresários. Contudo, o aumento dos lucros
em relação à renda não impulsionaria os investimentos, quer dizer, a acumulação de capital
e por conseguinte o progresso tecnológico não aumentariam o suficiente para que os frutos
dos progresso tecnológico fossem repartidos entre trabalhadores e empresários. Além do
mais, a própria existência de um excedente estrutural de mão de obra agiria no sentido
inverso deste. Assim, a terceira lei de Kaldor não seria relevante nas economias
subdesenvolvidas. Pois, estruturalmente as atividades produtivas industriais não seriam
capazes de absorver aquela massa populacional liberada pela transformação estrutural das
economias.

6 À Guisa da Conclusão
Mostrou-se que a obra de Nicholas Kaldor influenciou decisivamente o pensamento
de Celso Furtado, mais notadamente na formulação da ideia de subdesenvolvimento
econômico. O modelo de Kaldor descreve o desenvolvimento dos países centrais com
tecnologia endógena em que o excedente estrutural de mão de obra foi absorvido pela
economia, dividindo os frutos do progresso tecnológico entre trabalhadores e empresários.
O progresso tecnológico é o vetor que mantém a constância dos lucros e dos salários, ou
que fornece flexibilidade ao sistema econômico durante o processo de industrialização.
A teoria de subdesenvolvimento econômico de Celso Furtado explica o caso das
economias em situação diametralmente oposta, com tecnológica exógena ao sistema
econômico. O excedente estrutural de mão de obra não é absorvido pela economia, gerando
uma tendência concentradora de renda a favor dos empresários. O que não se transforma
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necessariamente em acumulação de capital e progresso tecnológico, além de gerar uma
estrutura econômica dual. A teoria do subdesenvolvimento de Furtado pode ser interpretada
como um caso particular, no sentido de um avanço, do modelo dinâmico de Nicholas
Kaldor ao incorporar as especificidades das economias subdesenvolvidas.
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RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de demonstrar como os Parques Tecnológicos são ferramentas
importantes no aprimoramento dos sistemas regionais de inovação. Para tanto, primeiramente esse artigo
busca debater os principais autores que tratam da questão da inovação e seu papel para o desenvolvimento do
sistema econômico. Com este intuito, o texto discute o papel dos empreendimentos conhecidos como Parque
Tecnológico, buscando mostrar quais são suas principais características, onde foi seu surgimento e como foi
sua evolução ao longo dos anos. A hipótese presumida é de que o Parque Tecnológico possui grande potencial
no adensamento das relações existentes no sistema. A verificação dessa hipótese se deu por meio da
realização de um estudo de caso no Parque Tecnológico de Sorocaba, mediante a triangulação de diversas
fontes de informação. O estudo demonstra que os Parques Tecnológicos são capazes de aprimorar os sistemas
regionais de inovação de forma relevante, e que mediante suas singularidades, o Parque Tecnológico de
Sorocaba ainda não possui total capacidade de interferir nesse sistema, visto que esse processo demanda
tempo e constante monitoramento no desenho das políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Palavras-Chave: Inovação, Parques Tecnológicos, Sistema de Inovação, Políticas
Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Políticas Públicas, Desenvolvimento Regional.
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TECHNOLOGICAL PARKS AND INNOVATION SYSTEMS: THE CASE OF TECHNOLOGICAL
SOROCABA PARK – PTS
ABSTRACT: This paper aims to demonstrate how technology parks are important tools in the improvement
of regional innovation systems. To do so, first this paper aims to discuss the main authors that deal with the
issue of innovation and its role in the development of the economic system. To this end, the text discusses the
role of enterprises known as Technology Park, trying to show what are its main features, where was your
appearance and how was their evolution over the years. The assumed hypothesis is that the Technology Park
has great potential in the consolidation of the links in the system. The verification of this hypothesis was
through conducting a case study in Sorocaba Technology Park, by triangulation of different sources of
information. The study shows that technology parks are able to improve regional systems relevant form of
innovation, and through their singularities, the Sorocaba Technology Park do not yet have full ability to
interfere with this system, because this process takes time and constant monitoring in the design of policies
Science, Technology and Innovation.
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1. INTRODUÇÃO

O consenso de que a mudança tecnológica representa um papel crucial para o
desenvolvimento de determinados espaços econômicos é algo relativamente atual na
literatura que se refere, deriva do ressurgimento da contribuição de Schumpeter, por meio
dos Neoschumpterianos a partir da década de 1970. Mais recente ainda são as políticas de
desenvolvimento que preconizam a questão tecnológica como um elemento fundamental no
âmbito do processo econômico.
No campo das políticas voltadas para o desenvolvimento econômico que
preconizam instrumentos de incentivo à dinâmica tecnológica, desde o surgimento do
conceito da abordagem de Sistemas de Inovação - SI, muito tem se discutido a respeito de
quais são os agentes que o conformam e como ocorrem as relações em seu interior.
O papel dos Parques Tecnológicos - PqTec como instrumento de fortalecimento das
relações tecnológicas tem crescido substancialmente ao longo deste processo ao redor do
mundo. Conforme aponta a International Association of Science Parks – IASP, os PqTecs
são empreendimentos criados e geridos com o objetivo permanente de promover pesquisa e
inovação tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, universidades e
empresas, além de dar suporte ao desenvolvimento de atividades empresariais.
Entretanto, também é muito comum observar na literatura as dificuldades inerentes
à articulação de diversos agentes em torno deste tipo de empreendimento, uma vez que seu
estabelecimento preconiza gerar de forma artificial em determinado local, um conjunto de
relações tecnológicas que deveriam surgir naturalmente.
Por esta razão, entender as virtudes e dificuldades relacionadas ao processo de
consolidação de um PqTec constitui uma questão formidável para que seja possível
desenvolver mecanismos mais eficientes de criação e de consolidação destes
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empreendimentos, ainda que cada uma destas experiências guarde idiossincrasias que lhe
são inerentes.
Destarte, o objetivo do presente texto é analisar o potencial dos empreendimentos de
PqTec no fortalecimento das relações tecnológicas pré-existentes entre os diversos atores
que compõe os SIs de determinada cidade ou região. O texto faz isso por meio da análise do
perfil das relações tecnológicas estabelecidas no Parque Tecnológico de Sorocaba – PTS,
utilizando um plano metodológico baseado em Estudo de Caso, que preconiza a articulação
tanto de fontes de informação institucionais, como de dados primários obtidos por meio de
uma pesquisa qualitativa.
A estrutura desse artigo, além desta breve introdução, apresenta no segundo capítulo
uma revisão bibliográfica sobre o tema, explanando os conceitos de inovação, sistemas e
sobre o empreendimento PqTec. No terceiro capítulo descreve-se a metodologia utilizada,
no quarto capítulo analisam-se os resultados obtidos para a região em destaque e, por
último, as considerações finais.

2. O PAPEL DOS PARQUES TECNOLÓGICOS PARA O APRIMORAMENTO
DE SISTEMAS DE INOVAÇÃO

2.1. A abordagem de Sistemas de Inovação

A corrente de estudo Neoschumpteriana foi a precursora a falar sobre Sistemas de
Inovação – SI, sendo referências Lundvall (1988), Freeman (1988), Lundvall (1992),
Nelson (1993), Freeman (1995) e Edquist (1997).
Essa corrente surgiu no último quartil do século XX, período marcado por diversas
transformações no setor produtivo. Em termos gerais, verifica-se dois vetores responsáveis
por esses processos de transformação. O primeiro está relacionado ao surgimento de
políticas de cunho mais liberal, que resultou em um processo de globalização, reduzindo o
carácter idiossincrático das diferentes economias nacionais. O segundo vetor relaciona-se
ao surgimento das inovações provenientes das Tecnologias e Informação e Comunicação –
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TICs que impactaram no acúmulo de riquezas da firma. Face a essa dinâmica, a teoria
econômica do mainstream foi incapaz de entender esses fenômenos, bem como propor
soluções capazes de enfrentar os processos verificados. Desta forma, a abordagem
Neoschumpteriana foi capaz de propor uma perspectiva capaz de predizer mecanismos de
enfrentamento ao quadro verificado. Em linhas gerais os Neoschumpterianos, buscam
analisar o comportamento dos agentes sob a perspectiva de que sempre se procura otimizar
o lucro, mas que, porém, isso ocorre sob um ambiente de incerteza, ou racionalidade
limitada, e dinâmica constante.
A perspectiva de SI foi uma contraposição à abordagem chamada Big Science,
elaborada no final da II Guerra Mundial por meio do relatório escrito por Vannevar Bush
em 1940. Esse relatório apontava que a inovação decorria de investimentos em ciência
básica. Foi assim que alguns países passaram a investir em incentivos à pesquisa básica,
com a ideia de que se houvesse um repositório dessa ciência, haveria grandes avanços nas
práticas inovativas dentro empresa (KLINE E ROSEMBERG, 1986). Esse modelo era
chamado de Linear, por passar do conhecimento básico ao conhecimento específico de uma
forma unidirecional.
Porém, após muitos países aderirem a este tipo de política de Ciência, Tecnologia e
Inovação – C,T&I, com o intuito de aperfeiçoar o processo de inovação, observou-se que
essa perspectiva apresentava sérias limitações em razão de negligenciar diversos aspectos
inerentes à dinâmica inovativa.
Segundo Kline e Rosemberg (1986), um fator importante que mostra a limitação do
Big Science, interpretando a interelação entre C,T&I é que o estoque de conhecimento
vindo do governo como bem público e acessível, não terá acessibilidade igual para todas as
empresas, pois cada uma é diferente em sua capacidade de utilizar esse conhecimento.
Após o entendimento que o processo inovativo não depende somente do
investimento em ciência básica, foi criado um novo modelo de interpretação para o modelo
de C,T&I o chamado de relação em cadeia, ou modelo interativo, criado por Kline e
Rosemberg (Ibdem). Segundo os autores, o processo não pode ser visto de uma forma
linear, pois, o processo possui diversas linhas de interação. O Modelo ocorre em dois
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estágios, o primeiro está relacionado a busca do que a ciência diz a respeito daquela ideia
da suposta inovação, de como aquele problema pode ser resolvido, posteriormente, o
segundo, passa para a pesquisa científica, caso o problema não seja resolvido no primeiro
estágio.
Segundo Lundvall (1992), o conceito de SI, ocorre por meio de um processo não
linear (hipótese de não linearidade nas relações dos processos produtivos). O autor aponta
duas hipóteses em que os SIs estão baseados: i) que o conhecimento é um recurso
econômico e o processo de aprendizado apresenta papel crucial; ii) que na maioria das
vezes o processo de aprendizado é interativo e construído socialmente, e por isso não se
pode descartar a questão cultural de onde esse aprendizado está sendo construído.
Entretanto, é importante considerar que existem divergências entre os pontos de
vista relacionados aos SI que Lundvall (1992) propõe e o proposto por Nelson (1993). No
primeiro, sua abordagem é mais ampla. Ele aponta que os SIs são compostos tanto pelas
firmas (empresas, organizações), universidades e centros de pesquisa, etc., como também
pelas instituições, as quais são responsáveis de determinar os parâmetros para as relações
entre os diversos agentes no âmbito do SI. Por outro lado, Nelson (1993) tem uma
perspectiva mais restrita sobre os SIs. Ele aponta que são as instituições de pesquisa, ou
outras promotoras de criação e transmissão de conhecimento, que são as principais fontes
do processo inovativo.
Já Edquist (2005), em sua abordagem sobre SI, diz ser necessário compreender
todos os determinantes do processo de inovação, incluindo todos os fatores, sendo eles
intangíveis como fatores sociais, políticos, organizacionais, culturais, e fatores tangíveis,
como as firmas, universidades, centros de pesquisa, entre outros órgãos que possam compor
o SI.
As análises fundamentadas em SI regionais estão baseadas na premissa de que a
inovação é um processo que requer diversos fatores externos e internos às firmas. Ela não
depende somente do conhecimento interno, mas também de como se dão as relações de
interação destas organizações em seus ambientes. O SI regional se define por ser um
sistema social que envolve interações entre diferentes conjuntos de atores em um
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sistema104, e tem um padrão sistemático de interação expressado por diferentes capacidades
de aprendizado em diferentes regiões. Ela procura identificar a maneira de como o processo
produtivo é afetado tanto pela proximidade das organizações, como pelo surgimento de
instituições especificas regionalmente. E é por causa desse último ponto que a proximidade
tem grande relevância na abordagem dos SIs regionais (Ibdem).
Essa relevância é demonstrada por meio de três decorrências: primeiro as vantagens
dos benefícios de aglomeração espacial, estes benefícios estão relacionados ao aprendizado
dado pela interação, o segundo pela grande redução de custos de transação, por se tratar de
ambientes próximos, e o terceiro é a troca de conhecimento tácito entre as empresas que
essa proximidade proporciona (Ibdem).

2.2. A evolução dos parques tecnológicos como instrumento de aprimoramento de
Sistemas de Inovação

Todos os conceitos acima abordados foram baseados na teoria Neoschumpteriana,
que aponta que o aprendizado decorre da interação entre os agentes para a obtenção de
novos conhecimentos e tecnologias (LUNDVALL, 1992), sendo que a inovação passa a ser
o diferencial competitivo de empresas e regiões (SCHUMPETER, 1911 [1982]). Entre os
habitats de estímulo à inovação espalhados pelo mundo, inclusive pelo Brasil, estão
inseridos os chamados Parques Tecnológicos - PqTec que consistem em empreendimentos
complexos que, por um lado, necessita de volumoso aporte financeiro e, por outro, incorre
em grande incerteza em relação aos resultados.

104

Segundo Von Bertalanffy (1973) um sistema pode ser definido como um complexo de elementos em
interação. No caso específico dos SI, isso corresponde a um conjunto de organizações (elementos do sistema)
cujas instituições – que constituem as interações entre os elementos do sistema – contribuem com o
desempenho inovativo do conjunto (Sbicca e Pelaez, 2006). Segundo Callon (1992), o grau de tradução entre
os diversos atores define a capacidade de incorporar novos elementos, desta forma, articulando as duas
noções, pode-se inferir que a capilaridade dos SI está limitada a capacidade de interação dos agentes
envolvidos na dinâmica de C,T&I.
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A partir desse conhecimento foram criados vários modelos de fomento aos SIs, os
quais são adotados dependentes dos objetivos almejados frente as características do
ambiente em que se vai implantá-lo, o modelo de PqTec é um exemplo de ferramenta,
criado para estimular a interação entre os atores presentes nos SIs e alcançar o que se é tão
esperado; inovação.
Os PqTecs são empreendimentos criados e geridos com o objetivo permanente de
promover pesquisa e inovação tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de
pesquisa, universidades e empresas e dar suporte ao desenvolvimento de atividades
empresariais intensivas em conhecimento (STAINER, 2008). Esses empreendimentos são
ambientes planejados, que oferecem serviços e infraestrutura de qualidade superior, e que
visam facilitar a disseminação do conhecimento, por meio da maior interação entre
universidade/centros de pesquisa e as empresas residentes, a fim de aumentar a
competitividade empresarial, (FIGLIOLI, 2007).
Os PqTecs surgiram nos EUA, calcados na experiência do Vale do Silício, na
Califórnia e na Rota 128 em Massachusetts, os dois mais famosos modelos americanos.
Surgiram no período pós 2ª Guerra Mundial, buscando estimular as economias locais, pois
a Califórnia não tinha tradição industrial e Massachusetts estava em declínio
(VEDOVELLO, 2000).

O sucesso dessas duas implantações nos EUA contribuiu

decisivamente para a criação dos mesmos na Europa (Ibdem).
Por sua vez, as incubadoras foram criadas como mecanismo de indução de pequenas
e médias empresas, ao invés de toda uma região. Muitas vezes elas são confundidas com o
próprio PqTec, mas a verdade é que é muito comum encontrá-las instaladas no âmbito do
empreendimento, agindo com foco em novos empreendedores e pequenas e médias
empresas (Ibdem).
E foi no decorrer desses primeiros sucessos, a partir dos anos 60 e 70 que se notou o
estímulo e implantação de PqTec e incubadoras, com o intuito de melhorar os resultados de
produção acadêmica, a aproximação de universidades e empresas, e o desenvolvimento em
inovação em si (Ibdem).
Segundo Vedovello (Ibdem, p. 280) os parques não podem ser definidos:
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“Não há uma definição única que possa ser aplicada a todos os parques de
tecnologia e incubadoras de empresas, devido ao fato de esses mecanismos
apresentarem uma diversidade e uma heterogeneidade muito grandes em relação
aos seus modelos. Por exemplo, no contexto europeu, mas encontrando eco em
outros, o relatório do Europe na Innovation Monitoring System [Eims (1996)]
enfatiza que a grande diversidade de estratégias observadas no estabelecimento
de parques e incubadoras na Europa reflete as diversidades e/ou peculiaridades
nacionais dentro do próprio continente, tais como diferenças nos níveis médios de
desenvolvimento tecnológico-empresarial, nas políticas nacionais de apoio às
empresas e na maior ou menor tradição na implantação de parques e
incubadoras.”

É possível identificar dois modelos básicos de parques, o primeiro, que seria mais
relacionado a uma estratégia universitária (Parques Ingleses), pelo qual o foco é a interação
indústria-universidade, e a universidade é a principal chave no desenvolvimento
tecnológico. A segunda está relacionada a empreendimentos com uma estratégia regional
(Parques alemães e portugueses), que têm o foco voltado ao desenvolvimento regional, com
criação de novas empresas e novos postos de trabalho, onde os agentes governamentais são
preponderantes no processo como um todo (Ibdem).
Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico –
OECD, os PqTecs podem atingir vários hectares, e de áreas muito variáveis, possuindo
duas características comuns em todos os empreendimentos, que é a elevada concentração
de atividades de alta tecnologia e a proximidade física de um instituto de ensino, tanto
tecnológico como uma universidade, com que a empresa possa ter um fácil acesso para
interação (OECD apud VEDOVELLO, 2000).
Alguns objetivos dos parques tecnológicos são destacados por Massey, Quintas e
Wield apud Vedovello (Ibdem), sendo alguns explicitamente relacionados com
universidades, outros com empresas, a ligação entre ambas, ou o desenvolvimento
propriamente dito dentro da empresa.
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Quadro 1: Objetivos dos agentes que estão relacionados aos Parques Tecnológicos.
Para as universidades e institutos de pesquisa podem ser observados os
seguintes objetivos:
a) Encorajar e facilitar ligações entre a universidade e a indústria;
b) Facilitar a transferência de tecnologia entre instituições acadêmicas e Empresas localizadas nesses
empreendimentos;
c) Comercializar pesquisa acadêmica;
d) Encorajar o surgimento de empresas spin-offs iniciadas por acadêmicos;
e) Proporcionar às instituições acadêmicas acesso às atividades de P&D de ponta das empresas localizadas
em parques e congêneres;
f) Criar emprego e oportunidades de consultoria para pesquisadores e estudantes;
g) Gerar retorno financeiro para as instituições acadêmicas;
h) Aumentar o conhecimento acadêmico a respeito das necessidades industriais; E melhorar a imagem das
instituições acadêmicas junto ao governo.

As empresas, por sua vez, objetivam:
a) Acessar a agenda de pesquisas das universidades, promovendo a sua relevância;
b) Acessar os equipamentos e laboratórios universitários, tanto para produção como para análise e testes;
c) Envolver estudantes em projetos industriais;
d) Recrutar recém-graduados, bem como cientistas e engenheiros mais experientes;
e) Promover a atividade de consultoria por parte de acadêmicos;
f) Estabelecer contratos de pesquisa e desenvolver pesquisa conjunta;
g) Encorajar o crescimento de novas empresas de base tecnológica que apenas Iniciaram suas atividades fora
dos parques e incubadoras;
h) Fomentar a sinergia entre as empresas para promover o benefício mútuo; e
i) Aumentar a relevância, para a indústria, das pesquisas desenvolvidas por universidades.

Para o grupo governo, autoridades e agências de desenvolvimento regional as
prioridades são:
a) Estimular a formação de novas empresas de base tecnológica;
b) Gerar novos postos de trabalho na região;
c) Melhorar a performance da economia local;
d) Reverter o contexto declinante das bases industriais locais/regionais;
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e) Reduzir os desequilíbrios regionais em termos de atividade de P&D (capacidade, investimento, inovação);
f) Atrair investimento e atividade de P&D;
g) Melhorar a imagem local, particularmente em regiões economicamente deprimidas; e
h) Reproduzir o Vale do Silício e outras experiências bem-sucedidas.

Já os objetivos de caráter geral são:
a) Fomentar as tecnologias do futuro;
b) Estimular inovações tecnológicas baseadas na ciência;
c) Proporcionar um adequado retorno sobre o investimento do capital;
d) Estimular mudanças comportamentais e culturais;
e) Estabelecer confiança entre os diferentes agentes; e
f) Engendrar uma cultura empresarial através dos exemplos de casos bem sucedidos.
Fonte: Elaboração própria com base Massey, Quintas e Wield apud Vedovello, 2000.

Os PqTecs, assim como quase todos os empreendimentos de longo prazo, possuem
fases de implementação. Segundo Tadeu apud Figlioli, (2007), os passos para essa
implementação se dão na seguinte ordem:
1º. Seleção local do município capaz comportar todo empreendimento.
2º. Realizações

de

estudos

teóricos

de

viabilidade

socioeconômica,

aplicabilidade prática do projeto, entre outras, que são feitos por uma ampla
equipe de profissionais.
3º. Escolha da entidade que irá administrar o empreendimento, responsável
pelas cotas do terreno e espaços de locação para as empresas que serão
instaladas.
4º. Elaboração dos projetos arquitetônicos, urbanísticos, e processo de seleção
de empresas interessadas já concluídos.
Ao final desse processo, o PqTec está pronto para iniciar a produção de bens e
serviços cuja matéria-prima principal será o conhecimento específico.
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Outro modelo de implementação é o de Luger e Goldstein apud Figlioli (Ibdem),
que divide o desenvolvimento de um parque em três etapas, como limites de tempo sem
previsão: incubação, consolidação e maturação.
Figlioli (Ibdem) resume por meio de três fases os conceitos de implementação e
estrutura de um parque. A primeira fase seria a de planejamento do parque, a qual envolve
seus estudos preliminares e concepção, com seus objetivos e estratégias, anúncio formal de
sua criação, projeto urbanístico, e elaboração de um projeto econômico detalhado. Na
segunda fase entra a implantação do parque em si, infraestrutura básica, edifícios
institucionais e de negócios, infraestruturas tecnológicas, áreas sociais e verdes. A terceira e
última fase seria a de operacionalização, é a fase em que as empresas já estão instaladas no
parque, há agora a criação e manutenção dos serviços prestados pelo parque às empresas.
Em relação ao Brasil, a primeira ação de fomento aos parques aconteceu em 1984,
quando o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico – CNPq,
lançou o programa de apoio a parques tecnológicos, receberam esse apoio os parques de
São Carlos, Campina Grande, Manaus, Joinville, Santa Maria e Petrópolis (LAHORGUE
apud FIGLIOLI, 2007). No entanto, muitos desses empreendimentos não tiveram
continuidade, Campina Grande e São Carlos acabaram se tornando ambientes de incubação
de empresas, e Petrópolis manteve sua fundação o qual hoje é responsável pelo Petrópolis
Tecnópolis (FIGLIOLI, 2007). E somente 20 anos após a primeira iniciativa, em 2004, é
que o governo federal retornou ao fomento de parques com os recursos do Fundo VerdeAmarelo (LAHORGUE apud FIGLIOLI, 2007).
Segundo Ávila (2005) apud Figlioli, (2007, p. 70), o fundo permitiu o apoio real à
implantação dos parques:

“O Fundo Verde-Amarelo tem por vocação apoiar a interação EmpresaUniversidade e os parques são, sem dúvida, um símbolo maior dessa interação. O
Edital visa congregar os esforços de uma ampla gama de atores em torno da
viabilização de parques tecnológicos adequadamente estruturados. A exigência de
contrapartidas significativas reflete a avaliação de que tais empreendimentos só
podem ser bem-sucedidos se houver, de fato, interesse e amplo comprometimento
das instituições participantes e de parceiros empresariais locais.”
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Nos anos de 1970, com o surgimento dos parques pioneiros ou de 1ª geração, as
posições competitivas das empresas foram privilegiadas no desenvolvimento tecnológico
mundial. O sucesso econômico foi notado nos parques de Stanford e Triangle Park, e a
firmação de clusters industriais de alta tecnologia como o Vale do Silício, Route 128 e
Cambridge, os quais todos foram criados de forma natural/espontânea, com o intuito de
promover o apoio à criação de empresas de base tecnológica e a transferência de
tecnologias, a partir de universidades (BIASOTO JR., CAIADO, 2010).
Foi a partir do sucesso dos parques de 1ª geração que passaram a ser praticadas
outras iniciativas. Contudo, esses parques que se baseavam nos seus pioneiros, eram
considerados seguidores ou de 2ª geração. Esses empreendimentos não alcançavam o
mesmo sucesso dos primeiros. Sua criação se deu de forma planejada. É possível identificar
dois grandes grupos: aqueles que se desenvolveram a partir de forte relação com
universidades e os que surgiram a partir de demanda local com uma relação mais fraca com
uma universidade (Ibdem).
Na maioria dos casos, houve apoio e suporte estatal (nacional, regional ou local) e
tinham como foco promover o processo de interação universidade-empresa, e estimular a
valorização de áreas ligadas aos campos de universidades e criação de espaços para
implementação de empresas inovadoras com a pretensão de se tornar um polo tecnológico
empresarial. Ao longo das décadas de 1970 a 1990 esses tipos de parques constituíram a
essência de um verdadeiro boom que se espalhou pelos EUA e outros países da Europa
(Ibdem).
Os parques estruturantes, ou conhecidos como de 3ª geração, foram beneficiados
pelo aprendizado acumulado pelas experiências daqueles de 1ª e 2ª gerações, e têm sido
responsáveis pelo crescimento tecnológico de países emergentes. Esses empreendimentos
são frutos de uma economia regional ou nacional com a intenção de promover um processo
de desenvolvimento socioeconômico extremamente impactante, esses parques contaram
com apoio e investimento estatal forte (Ibdem).
Os parques de terceira geração são influenciados por fatores tais como; maior
facilidade de acesso ao conhecimento, aprendizado com erros/acertos/experiências do
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passado e pela grande necessidade de desenvolvimento incentivada pela globalização.
(Ibdem, p. 14):
“Essas experiências abrangem várias escalas geográficas: de regiões inteiras até
cidades ou escalas inda menores, referidas usualmente como science parks,
research parks ou technological parks. De acordo com Zhang (2005), é possível
classificá-las em três categorias ou padrões, com base em suas características
físicas e atributos como natureza dos atores internos e arcabouço organizacional:
padrão cidade/região; padrão park/campus; e padrão centro/incubadora”.

Adicionalmente, Biasoto Jr., Caiado, (2010) elaboram uma comparação a respeito

Quadro 1: Atributos de parques de diferentes padrões
Padrão
park/campus
Tamanho
Médio
Baixa densidade,
Aparência
grandes áreas verdes
e qualidade estética.
Empresas de
diferentes tamanhos
Atores internos
e estágios de
desenvolvimento
Arcabouço
Sim
organizacional
Atributos

Padrão
centro/incubadora
Menor

Padrão
cidade/região
Maior
Uma cidade ou região,
Alta densidade com pouca
recentemente formada
área verde para uso comum
ou reestruturada.
Empresas em estágio inicial
Atores residentes
de desenvolvimento
Sim

Não

Fonte: Zhang apud Bisosto Jr, Caiado (2010).

dos atributos de parques de diferentes padrões (Quadro 1).
O padrão park/campus apresenta grandes áreas verdes com paisagismo bem
cuidado, localizado geralmente nas imediações de instituições de ensino superior, com a
possibilidade de expansão após seu desenvolvimento. Possuem tamanho variado, mas a
maioria dos parques norte-americanos tem mais de 800.000m², enquanto os ingleses
possuem, em média, menos de 200.000m². Residentes destes parques são empresas de
diferentes tamanhos e estágios de desenvolvimento. Este é o padrão típico dos parques
originais norte-americanos (Ibdem).
No padrão centro/incubadora, diferentemente dos parks/campus, raramente
apresentam áreas verdes. Normalmente ocupam áreas restritas, mas com tamanho muito
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maior que o anterior. São localizados, em geral, próximos a universidades e o foco inicial é
dar suporte ao crescimento de empresas iniciantes, oferecendo acomodações e suporte
empresarial (Ibdem).
Os parques de terceiro padrão possuem capacidade de abranger cidades ou regiões
e foram originados no Japão nos anos 1980. Alguns tipos desses parques são os novos
asiáticos, chamados de technopolis. Uma technopolis proporciona infraestrutura para um
saudável padrão de vida, com presença de equipamentos culturais e indústrias de alta
tecnologia. Sua localização é distante dos centros industriais e se adapta às características
da região. Para a criação desse tipo de parque são necessários investimentos do governo
com o objetivo de criar cidades tecnologicamente orientadas, que sirvam de motor para o
crescimento de suas regiões (Ibdem).
Destarte, esse texto relaciona como o PqTec de Sorocaba apresenta potencial para se
constituir em um mecanismo capaz de aprimorar o SI regional, fortalecendo as relações
entre os atores envolvidos nesse sistema.

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo propõe-se analisar qual é o potencial dos empreendimentos de
PqTec no fortalecimento das relações tecnológicas pré-existentes entre os diversos atores
presentes no SI de determinada cidade ou região, por meio do estudo do caso do PqTec de
Sorocaba – PTS.
Para alcançar este intento, foi elaborado um plano metodológico baseado em um
Estudo de Caso, por meio de uma pesquisa qualitativa que preconiza a articulação tanto de
fontes de informação institucionais, como de dados primários.
Destarte, Yin (2015, p. 142-144) encoraja os pesquisadores a utilizar coleta de
fontes múltiplas de informação, que demonstrem o mesmo resultado ou descoberta do
fenômeno estudado (Figura 1). Para o autor, esse tratamento de dados aumenta a
confiabilidade além de permitir ao pesquisador observar seu problema de pesquisa de
diversas perspectivas.
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Figura 1: Convergência de múltiplas fontes de evidência

Fonte: Robert K. Yin (2015)

Assim sendo, serão trianguladas as fontes de informação institucionais
simultaneamente com as primárias, para que haja maior confiabilidade nos resultados
obtidos.
A pesquisa adotou como variável para estudo, primeiramente, o grau de
interatividade entre os residentes do PTS e sua densidade. A segunda variável está
relacionada às mudanças que essas relações foram capazes de realizar. E a terceira e última
diz respeito aos resultados preliminares obtidos pelo PTS no que concerne a quantidade de
residentes presentes e as pesquisas que se procedem.
Com respeito às fontes de informações institucionais, foram utilizados três estudos
de diferentes instituições, sendo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI
(2015), Empresa Municipal Parque Tecnológico de Sorocaba – EMPTS e Inova Sorocaba.
O estudo da MCTI (2015) fornece informações sobre melhores práticas de PqTecs no
Brasil, por meio da comparação de 15 outros parques brasileiros a respeito de 11 variáveis.
Este estudo em específico possibilita a comparação do estágio de desenvolvimento e da
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densidade das relações tecnológicas existentes no PTS com relação aos outros parques que
compuseram o estudo.
As informações institucionais fornecidas pela EMPTS e Inova estão relacionadas ao
seu desempenho primário, como por exemplo, informações locacionais/territoriais, missão
e visão, serviços fornecidos pelo parque, e, principalmente, os residentes que estão
instalados e algumas de suas atividades que estão sendo desenvolvidas.
Adicionalmente, como parte da metodologia elaborada inicialmente para esta
pesquisa, foi engendrado esforço relevante na busca de dados primários. As informações
advindas de fontes primárias têm relevância preciosa em metodologias tais como a
empregada no presente estudo, uma vez que por meio desses depoimentos é possível
comparar os diferentes pontos de vista de cada um dos agentes envolvidos nas relações
tecnológicas existentes em relação a variáveis pré-determinadas.
Porém, como é muito comum neste tipo de estudo, todo o esforço engendrado para
buscar as valiosas informações de cunho primário, não obteve total sucesso em virtude do
fenômeno de não-resposta. Nestes termos, a análise dos resultados obtidos por meio dos
dados primários prospectados, mostrou que para alcançar os objetivos desta pesquisa,
foram considerados apenas as respostas de dois residentes – uma universidade, uma
empresa – e a entrevista realizada junto ao Diretor da Agência de Inovação presente no
PTS, a Inova Sorocaba. Nos demais questionários em que se verificou algum esforço de
resposta por parte dos entrevistados, há prejuízo considerável na possibilidade de uso do
conteúdo nesta pesquisa.

4. A DISCUSSÃO DO CASO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA

Em relação ao grau de interatividade entres os residentes, tanto nas fontes de
informação primárias, quanto nas análises das informações institucionais, notou-se que o
PTS apresenta grande potencial para tornar essas relações mais densas e interativas em um
futuro próximo. Todavia, o que foi possível observar por meio da triangulação das
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informações é que até o presente momento, não existem evidências de que as relações
tecnológicas pré-existentes estejam mais densas.
Adicionalmente, em relação à influência do PqTec no que diz respeito a agenda de
pesquisa pré-existente nas universidades e empresas residentes, verifica-se que até o
momento as agendas permanecem inalteradas de modo que o PqTec ainda não foi capaz de
influenciar essa dinâmica.
No que diz respeito aos agentes presentes no PTS, pode-se concluir que estão
presentes as principais universidades e empresas da região, notadamente, as que possuem
maior tradição em atividades de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – P&D&I. No
Quadro 2 é possível visualizar as universidades e suas áreas de pesquisa conforme
fornecido pela informação institucional da Inova e EMPTS.

Quadro 2: Universidades presentes no PqTec segundo Atividade de Pesquisa.
Universidade
UNESP
UNISO
UFSCAR

Atividade de Pesquisa
Nanotecnologia, automação, robótica, sistemas embarcados e processamento
de imagem.
Biotecnologia, Nanotecnologia e pesquisa farmacêutica em novos
Biomateriais.
Escritório de P&D

USP

Engenharia mecânica e laboratório de pesquisa em motores a Diesel.

PUC

Pesquisa de Biomateriais para uso médico-hospitalar.

FATEC
FACENS

Simuladores virtuais, biomodelos e Prototipagem 3D para apoiar cirurgias.
Engenharia e desenvolvimento de software para cidades inteligentes.

Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa de campo

No Quadro 3 pode-se visualizar as empresas presentes no PTS segundo a mesma
fonte de informação.
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Quadro 3: Empresas presentes no PqTec segundo Atividade de Pesquisa.

Empresa

Atividade de Pesquisa

BARDELLA

Equipamentos pesados para a metalurgia, óleo, gás e energia.

BIOSPACE

Desenvolvimento de biruta eletrônica

CCDM

P&D de novos materiais e Engenharia.

C.E.S.A.R.
DORI

Engenharia avançada em tecnologias de informação e Comunicação para
resolver problemas complexos para empresas e indústrias.
Laboratório de Pesquisa de Engenharia de Alimentos.

Soluções Inovadoras, através de Pesquisa e Desenvolvimento, testes e
treinamento.
GREENWORKS Serviços de Engenharia Automotiva.
FIT

INPUT

Tecnologia da Informação para melhorar serviços e software para gestão
de pequenas, médias, e grandes empresas.

I.Q.A.

Instituto de Certificação especializado no setor automotivo.

MENTORE

SCANIA

Automação de processos críticos que necessitam de monitoramento e
rastreabilidade, garantindo a qualidade de informação em tempo real.
Laboratório de Pesquisa para desenvolver equipamentos para minimizar
a emissão de poluentes liberados por motores a Diesel.

Fonte: Elaboração própria com base em pesquisa de campo

Além da presença das instituições, já pode-se visualizar parcerias sendo
estabelecidas entre algumas delas. Como por exemplo, a parceria realizada pela empresa
Scania em conjunto com a USP, podendo ser observado nos quadros acima que ambas
possuem a mesma linha de pesquisa.
Por fim, o Gráfico 1, fornecido pela fonte de informação institucional fornecida pela
MCTI (2015) – Estudo de Parques e Incubadoras – revela os pontos mais fortes do PTS
comparado com a média de 15 PqTecs brasileiros que foram analisados. Por meio dessa
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análise a pesquisa demonstra que o PTS está no início de sua operação e apresenta diversos
desafios a serem superados para a ampliação de seus resultados até a fase de consolidação.
Especificamente, para o caso do PqTec de Sorocaba são relevantes as variáveis
conhecimento, infraestrutura, mecanismos e serviços, governança e gestão. A variável
infraestrutura “analisa se o parque possui infraestrutura básica como saneamento,
proximidade com transporte público, rodovias, facilidade de acesso, internet de alta
velocidade e energia” (MCTI, 2015). Governança e Gestão analisa como é feito o
planejamento e acompanhamento das ações do parque (Ibdem). A variável Mecanismos e
Serviços analisa os serviços e mecanismos fornecidos pelo parque que atraem empresas
(Ibdem). Por fim, a variável Conhecimento analisa as estratégias existentes para promover
a interação entre os agentes, e os resultados gerados a partir dessas interações (Ibdem).
A partir destas variáveis, os autores destacam que o empreendimento não se
encontra próximo a uma universidade, e assim sendo, é necessário desenvolver políticas de
atração para laboratórios e centros universitários, visando conseguir agregar valores às
empresas que possuem interesse em se instalar no PTS (

MCTI, 2015). É importante

considerar que a maioria das variáveis analisadas pelo MCTI (Ibidem) apresentadas no
Gráfico 10, quando se encontram no grau de escala três significa que possui
desenvolvimento dessa determinada variável em específico que não é suficiente para as
relações sejam consideradas adequadas, porém, indica que há grande perspectiva para
incremento de sua capacidade de interferir nas relações no futuro.
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Gráfico 10: Grau de maturidade do Parque Tecnológico de Sorocaba em comparação à média
dos parques pesquisados.

Fonte: MCTI (2015)

Segundo o estudo (Ibdem, 2015, p. 42) a perspectiva de potencialização nas relações
dentro do sistema é para médio prazo:
“Em termos de inserção local, o parque é uma iniciativa recente, com pouco
impacto na economia local até o presente momento, mas desenvolve eventos
ligados a inovação, culturais e sociais. Está inserido em uma região do país
dinâmica economicamente, com potencial para em médio prazo, fortalecer a
competitividade e alcançar resultados importantes em termos de inovação”

Assim sendo, pode-se concluir que o estudo aponta que o PTS possui grande
esforço no que diz respeito à estratégia de implementação de ações para atrair empresas ao
PqTec, porém, o empreendimento é recente e não “apresenta resultados em termos de
consolidação e amadurecimento de clusters e vem desenvolvendo ações na conquista de
parceiros” (Ibdem). Entretanto, no presente momento já estão disponibilizados vários
mecanismos e serviços, como as incubadoras, centro de inovação, laboratórios de P&D&I e
outros serviços específicos, como por exemplo, o Poupa Tempo da Inovação.
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5. CONCLUSÕES

Os empreendimentos de PqTecs tem se constituído pelo recente como um
importante instrumento de política de C,T&I. Nesse sentido, verifica-se que houve ao longo
do tempo grande evolução no perfil de atuação desses empreendimentos. Inicialmente os
PqTecs presumiam a existência de um processo relativamente linear entre a transformação
da ciência básica para a ciência aplicada. A medida que essas políticas foram evoluindo ao
longo do tempo aspectos sistêmicos aderentes as relações dos atores foram sendo
incorporados na conformação dos PqTecs.
Com efeito, o estado da arte a respeito de PqTec diz respeito a empreendimentos
que procuram aprimorar tanto a relação entre os agentes evolvidos no processo inovativo
em SIs regionais bem como políticas de desenvolvimento regional.
Destarte, o PqTec foi implantado considerando que a região de Sorocaba
necessitava de uma ação de política pública capaz de aprimorar o SI existente, por meio da
criação novas conexões, como atração de novos atores presentes nas regiões de São Paulo e
Campinas que são próximas a Sorocaba e são reconhecidamente os principais polos
tecnológicos do estado de São Paulo.
Nesse sentido, o que a presente pesquisa procurou verificar por meio da
triangulação de fontes de informação envolvidas no processo de consolidação do PTS é que
o grau de maturidade do empreendimento foi capaz de articular esses diversos agentes no
espaço de interação do PqTec. Entretanto, como já era de se esperar, em um
empreendimento com poucos anos de criação a densidade dessas relações ainda não é
suficientemente densa.
Por outro lado, também foi possível observar a partir da análise do PTS que apesar
das relações não apresentarem densidade suficiente, há grande potencial de adensamento
desse processo ao longo da consolidação do empreendimento. A literatura internacional
aponta que normalmente são necessárias mais de uma década para que um PqTec possa ser
considerado maduro. Deste modo, pode-se imputar que a trajetória do PTS percorrida até o
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atual momento é exitosa ainda que diversos ajustes na política de consolidação desse
empreendimento sejam necessários.
A partir do estudo do caso do PTS foi possível verificar que os PqTecs possuem
potencial para aprimorar os SIs regionais, e que o processo de consolidação do
empreendimento é lento e complexo, o qual exige constante monitoramento no desenho da
política de C,T&I.
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RESUMO: Este trabalho propõe-se a estimar a Lei de Okun para a indústria brasileira,
usando dados do IBGE para os valores trimestrais do Produto Interno Bruto industrial de
1996 a 2014 e dados da Pesquisa Mensal de Emprego para as taxas de desemprego. O
método utilizado para a estimação é o modelo de gap, que expressa o quanto o gap do
produto em relação a seu valor potencial afeta a variação da taxa de desemprego para o
setor industrial brasileiro. Dessa forma, pode-se verificar o quão sensível é a variação da
taxa de desemprego em relação ao crescimento econômico e, a partir da significância dos
coeficientes, confirmar a validade estatística da relação de Okun na indústria brasileira.
Palavras-chave: Lei de Okun, Indústria, Desemprego.
ABSTRACT: This paper aims to estimate the Okun’s Law for the Brazilian industry using
the data from IBGE to quarterly values of the industrial Gross Domestic Product (GDP)
from 1996 to 2014 and data from the Pesquisa Mensal de Emprego to the unemployment
rates. The model used for the estimation is the gap model, which express how much the gap
of the product relative to its potential affects the variation of the unemployment rate
considering the industrial sector. Thus, we can verify how sensible is the variation of the
unemployment rate relative to the economic growth and from the coefficients’ significance
confirm the statistical validity of the Okun’s Law in the Brazilian industrial sector.
Keywords: Okun’s Law, Industry, Unemployment.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como objetivo principal explorar para a indústria brasileira
a relação macroeconômica existente entre produto e desemprego, sintetizada na relação
estabelecida por Okun (1962), também denominada de coeficiente ou Lei de Okun. Esta
visão, extraída do debate entre as abordagens clássicas e a corrente keynesiana de
determinação do produto, pode ser empregada para avaliar o quanto a economia necessita
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crescer além de seu ponto potencial para manter ao menos estável o nível de emprego
nacional.
Em termos teóricos, de um lado, a corrente clássica afirma que existe equilíbrio
entre oferta e demanda, dado que os preços são conhecidos por todos os agentes
econômicos e os salários nominais são flexíveis o suficiente para que a economia opere em
pleno emprego. Desta forma, o desemprego, se existe, é considerado transitório. Por outro
lado, a visão keynesiana quebra as pressuposições clássicas de pleno emprego levando em
conta que os agentes são falhos em perceber seus verdadeiros salários reais e, acima de
tudo, que os salários monetários são rígidos, não se ajustando de forma suficiente para
manter a economia na ideia clássica de produção potencialmente realizada. A economia é
capaz de conviver com níveis de desemprego involuntários, mais um fator que impede a
plenitude da produção e, assim, conviver com níveis de produção inferiores ao potencial.
Partindo desta última corrente, Arthur Okun, em 1962, começa a analisar a relação
existente entre crescimento do produto e taxa de desemprego em termos quantitativos para
a economia norte-americana do pós-guerra da Coreia. Para tanto, formula uma relação
econométrica e a testa, encontrando evidências sobre sua hipótese de que a relação era
negativa e significativa, ou seja, um aumento do produto acima de seu valor considerado
potencial levaria a uma diminuição na taxa de desemprego. O coeficiente que fornece o
valor, a magnitude, em que ocorre essa diminuição passou a ser denominado coeficiente de
Okun.
Uma série de estudos busca replicar ou expandir os resultados obtidos no artigo
original. Prachowny (1993), por exemplo, encontra uma falta de estabilidade de longo
prazo para o coeficiente de Okun, mas girando em torno de 2,00 para a economia
americana entre 1975 e 1998. Os trabalhos de Moosa (1997) e Moosa (1999) utilizam
dados de países do G7, com especial atenção à economia dos EUA, para encontrar
coeficientes de longo e de curto prazo. Da mesma forma, Harris e Silverstone (2001)
utilizam um modelo de correção de erros para obter coeficientes de Okun para países da
OCDE entre 1978 e 1999. Já Freeman (2000) utiliza dados regionalizados da economia
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norte-americana para observar se existem diferenças locais nas respostas do produto às
reduções da taxa de desemprego.
Mais recentemente, Villaverde e Maza (2009) analisam a Lei de Okun para Espanha
e dezessete de suas regiões ao longo do período de 1980 a 2004. Os autores utilizam um
modelo no qual o gap do produto (y – y*) se relaciona negativamente com o gap da taxa de
desemprego (u – u*). Os termos y* e u* são considerados como sendo os valores potenciais
do produto e da taxa de desemprego respectivamente e são não observáveis, sendo
necessário sua estimativa por meio dos filtros de tendência quadrática e os filtros de
Hodrick-Prescott (HP) e de Baxter-King (BK). Apesar dos múltiplos resultados
encontrados, dada a diversidade de métodos empregados, o resultado majoritário obtido é o
de que a Lei de Okun se mantém na maioria das regiões e no país como um todo, embora
com algumas variações de valores de coeficientes, que os autores afirmam ser evidência de
diferenças regionais, baseadas nos diferenciais locais de produtividade. Com base nos
resultados obtidos, os autores pontuam a necessidade de maior eficiência e flexibilidade dos
mercados de trabalho, com maior mobilidade de mão de obra e remoção de restrições.
No Brasil, contudo, esta relação ainda é pouco estudada de forma empírica,
justificando o objetivo central do presente trabalho ao estima-la para o período que se
estende de 1996 a 2014, com dados do PIB industrial e taxas de desemprego das regiões
metropolitanas. Além do valor quantitativo que os modelos fornecem, este trabalho
pretende também, como complementação, indicar possíveis caminhos de políticas públicas
a serem adotadas em relação a essas duas variáveis analisadas. A hipótese trabalhada neste
estudo é de que a lei de Okun é válida para a indústria brasileira para o período analisado,
uma vez que a maioria dos trabalhos empíricos citados confirma sua existência para os
países em que são aplicados.
O restante do trabalho está dividido em mais três partes. A próxima seção apresenta
brevemente a estratégia econométrica empregada, bem como a base de dados. Em seguida,
os resultados obtidos são apresentados e discutidos. A última seção tece algumas
considerações finais, permitindo concluir pela existência de evidências da validade da
relação produto potencial e desemprego no Brasil.
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2 METODOLOGIA
Para realizar a estimação do coeficiente de Okun na indústria brasileira de 1996 a
2014, é utilizada uma adaptação da estratégia empregada por Villaverde e Maza (2009),
com o modelo de gap do produto, cuja especificação é dada pela expressão:

(1)

onde

é considerado o produto efetivamente realizado,

natural da economia considerada e

o produto potencial ou

é a primeira diferença da taxa de

desemprego. Em outras palavras, a equação propõe a estimativa da primeira diferença da
taxa de desemprego em função do gap do produto, a diferença entre o produto efetivo e
potencial.
Contudo, neste modelo o termo

não é diretamente observável, sendo necessário a

sua estimativa por meio de algum método estatístico. Seguindo o observado na literatura
empírica, especificamente em Villaverde e Maza (2009), é empregado o método de
filtragem de Hodrick-Prescott (filtro HP) para gerar o gap do produto na economia
brasileira. O filtro HP, popularizado no artigo de Hodrick e Prescott (1997), consiste em um
procedimento de suavização simples e tem por função remover flutuações de baixa
frequência nas séries, deixando apenas componentes de curto prazo105. A derivação do filtro
parte do princípio de que uma série temporal
de tendência ou crescimento

pode ser decomposta em um componente

e um componente cíclico

, tal como exibido em (2):

(2)
A decomposição da série proposta pelo Filtro HP106 é tal que:

105

Uma revisão deste e de outros filtros de séries temporais pode ser visto no trabalho de dissertação de
Angelis (2004).
106
Uma exemplificação desta separação via filtro HP pode ser vista no Apêndice.
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(3)

onde o primeiro componente é a soma do quadrado dos componentes cíclicos
(

). O segundo termo é o multiplicador

da soma dos quadrados das segundas

diferenças dos componentes de tendência. Exemplos da utilização deste método podem ser
vistos em Almeida e Félix (2006) e Dias (1997) ambos para dados do produto e posterior
cálculo do produto potencial para a economia portuguesa.
Como se tratam de dados de séries temporais existe a possibilidade de que a série
filtrada seja não estacionária, o que poderia conduzir a estimativas espúrias das regressões.
Desta forma, após a aplicação do filtro, faz-se necessária a realização de um teste de raiz
unitária sobre a série gerada. Para a presente análise, utiliza-se o teste de Dickey-Fuller
Aumentado (ADF), que consiste em testar a hipótese nula da presença de raiz unitária na
série contra a hipótese alternativa de que não há esse componente, ou seja, a série é
estacionária e o teste KPSS, que inverte as hipóteses dadas pelo teste ADF. Caso as séries
forem não estacionárias, pode-se pensar na existência de cointegração entre elas, um
relacionamento estável e constante de longo prazo, gerando uma relação estatisticamente
confiável. Neste caso, de acordo com Bueno (2011), o teste recomendado é o teste de
Engler-Granger.

Fonte e base de dados
A base de dados utilizada advém do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), para os valores do PIB trimestral industrial do Brasil, entre o primeiro trimestre de
1996 e o segundo trimestre de 2014, valores com ano base em 1995. Para a taxa de
desemprego, são usados os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) para o mesmo
período de tempo. Ainda em relação aos dados da taxa de desemprego, é necessário
ressaltar que houve uma mudança metodológica no cálculo da mesma entre a década de
1990 e 2000. Dessa forma, as informações disponíveis no Brasil podem não ser diretamente
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comparáveis. Para minimizar os possíveis efeitos dessa quebra nos modelos utilizados, será
incluído uma binária que assume valor 0 para dados até fevereiro de 2002 e 1 de março de
2002 até o período atual.
Para a presente análise, os resultados serão estimados via Mínimos Quadrados
Ordinários (MQO) com seus respectivos desvios-padrão robustos à heterocedasticidade. A
próxima seção apresenta os principais resultados dos modelos econométricos propostos.
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
A evolução da taxa de desemprego no Brasil, como pode ser vista no Gráfico 1,
indica o comportamento de resposta da variável em relação às políticas e posturas adotadas
pelo governo nesse período. O Gráfico 1 mostra a evolução das duas principais variáveis da
economia utilizadas na presente análise, a taxa de desemprego e o PIB trimestral real, e a
análise pode ser agrupada em dois principais blocos temporais, que se dividem a partir da
quebra metodológica do cálculo da taxa de desemprego pela PME. O primeiro bloco, que se
estende de 1996 a 2002, evidencia os efeitos tardios da instauração do Plano Real, em 1994,
que propôs reformas econômicas visando a estabilização monetária, além da combinação de
outras medidas, tais como a intensificação da liberalização comercial e financeira, a
privatização de empresas e a uma série de medidas de desregulação do mercado de
trabalho. O governo de Fernando Henrique Cardoso, que se estendeu de 1994 a 2002,
ampliou a abertura comercial e financeira que já havia sido iniciada em 1990, bem como
forçou a reestruturação industrial.
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Gráfico 1 – Evolução da taxa de desemprego e do PIB real no Brasil – 1996 a 2014 (dados
trimestrais)
Fonte: IBGE

Em 1999, após os crescentes déficits em transações correntes, decorrentes da
valorização cambial e da desordenada abertura comercial, que recolocaram em pauta o
problema de restrição externa que o país vinha sofrendo e a fragilidade da trajetória da
economia brasileira, e após a derrocada do regime de âncora cambial, o governo põe em
prática o modelo de tripé macroeconômico, que adota políticas de câmbio flexível, regime
de metas de inflação e consolidação da política fiscal baseada em dívidas públicas
sustentáveis (DEDECCA e LOPREATO, 2013). Segundo estes mesmos autores, essa
mudança na política macroeconômica conseguiu se dirigir aos problemas que estavam
acontecendo à época, porém não garantiu a retomada do crescimento, nem afastou a
instabilidade econômica, que podia ser verificada nas taxas de juros e câmbio voláteis,
reflexo dos constrangimentos externos e dos problemas de financiamento interno.
Apesar do impacto positivo inicialmente criado pelo Plano Real em relação à
estabilização no combate à inflação, observa-se uma contínua deterioração do nível de
emprego, acompanhada de uma tendência sustentada de crescimento do desemprego até o
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final da década. Com a abertura econômica e a consequente valorização do câmbio, novas
máquinas e equipamentos foram introduzidos, particularmente, no processo produtivo
industrial. Trabalhadores outrora considerados qualificados para este setor passam a ser
vistos como “não qualificados” e começam a ofertar sua força de trabalho em ocupações
dos setores de serviço e comércio. Contudo, principalmente a partir de 1998, a capacidade
de absorção dos mesmos se arrefece, contribuindo para um aumento da taxa de
desocupação (CAMARGO, 1998). O final deste período ainda é marcado por outros fatores
que, segundo Cardoso (1999) e Chahad (2002), levaram a uma deterioração das relações de
trabalho, como a promulgação de leis de flexibilização do mercado de trabalho. Observa-se,
por exemplo, o aumento da terceirização das ocupações, uma intensificação das relações de
trabalho informais, a baixa qualidade dos postos de trabalho gerados, entre outros.
O segundo bloco, que se estende de 2003 até 2014, evidencia a tendência de queda
da taxa de desemprego e a tendência de evolução positiva do PIB trimestral. Em relação à
taxa de desemprego, observa-se que a mesma apresenta tendência de queda dado vários
fatores conjuntos durante todo o período, que transitam entre a diminuição do crescimento
da População Economicamente Ativa (PEA), a criação de novas ocupações, o aumento do
número de ocupados, além do aumento dos postos de trabalho e da qualidade dos mesmos –
IPEA (2005, 2006 e 2008). Em contraposto, segundo Saboia (2014), a maior parte da
criação de empregos no Brasil no último triênio (2011-2013) esteve concentrada no setor
terciário, com maior participação do setor de serviços. Esta maior concentração na área
terciária se vincula a empregos de mais baixa produtividade, com menores remunerações,
assim como com menor exigência de qualificação do trabalho.
Além disso, observa-se uma tendência crescente na formalização das relações de
trabalho, dado por um fortalecimento da capacidade de regulação pública destas relações.
Segundo Dedecca e Lopreato (2013), alguns fatores são pontuais para explicar este
fortalecimento, sendo eles o fato de o crescimento, estimulado pelas exportações, levar a
maiores impactos dinâmicos para as grandes empresas, as quais são fonte privilegiada de
geração de emprego protegido ou formal e o fato de se ter uma estratégia de crescimento
baseado no fortalecimento do emprego formal.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

À partir de 2003, com a posse do presidente Lula, o tripé macroeconômico,
estabelecido em meados de 1999, foi mantido, o que deu pouco espaço para que o Estado
tivesse ação ativa, levando o mesmo a se concentrar em reformas microeconômicas. O
período que se estende de 2003 a 2007 tem como principais pontos a serem destacados a
dinâmica da demanda agregada sendo impulsionada pelas exportações, que, segundo
Serrano e Summa (2011), levaram as baixas taxas de crescimento vistas até então a se
encaminharem para uma breve tendência de aumento com o boom das exportações em 2004
e o aumento do volume de reservas cambiais associado à queda da dívida externa pública.
À partir de março de 2006, soma-se aos estímulos que estavam sendo vivenciados na
balança comercial, políticas de fortalecimento do mercado interno. Quatro medidas foram
essenciais nesse sentido, a saber, politicas desenvolvimentistas, política de valorização
sustentada do salário mínimo, políticas sociais, como o bolsa família e os gastos
previdenciários, e a expansão do crédito (DEDECCA e LOPREATO, 2013). Segundo
Serrano e Summa (2011), os principais resultados desta política foram o aumento da
demanda geral e do consumo privado e, mais a frente, um aumento dos investimentos
privados, o que encaminhou o crescimento do PIB via modelo de crescimento endógeno
baseado no consumo.
Em relação às políticas de incentivo ao investimento privado, o Estado buscou
beneficiar setores estratégicos com alto poder de encadeamento, bem como retomar a
responsabilidade de coordenação e implementação de projetos de investimento via
fortalecimento das empresas estatais. Nesse sentido, observa-se a posição fundamental do
BNDES, que assumiu a linha de frente na instigação dos agentes privados tendo um amplo
suporte financeiro para alavancar essa ação. O BNDES contou com três eixos básicos de
atuação, a saber, redução dos riscos privados dos setores produtivos estratégicos, alteração
da estrutura produtiva, via fusão ou incorporação, para aumentar a concentração setorial e
competitividade e incentivo à internacionalização das empresas nacionais visando o
aumento da presença das mesmas no mercado mundial (DEDECCA e LOPREATO, 2013).
À partir deste modelo de crescimento econômico via mercado interno, levando em conta
consumo e investimento privados e gastos públicos, a economia passa a apresentar três
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principais comportamentos, sendo eles, uma retomada do crescimento do PIB, expansão do
emprego e melhorias na distribuição da renda.
O comportamento atípico da taxa de desemprego e do produto em 2008 pode ser
visto como reflexo, em parte, da crise financeira que se instaurou nos Estados Unidos e
repercutiu no Brasil. Porém, há autores como Dedecca e Lopreato (2013) e Saboia (2014)
que afirmam que a crise teve impacto limitado na nossa economia. Segundo os autores, um
conjunto de fatores garantiram essa possível limitação, como a manutenção do fluxo de
IED, um elevado volume de divisas, rápida recuperação dos preços das commodities, o que
manteve estável o déficit em transações correntes não trazendo sobressaltos ao
financiamento externo, a decisão pela adoção de políticas desenvolvimentistas, a ação do
BNDES na promoção de crédito com taxa de juros subsidiada, para recuperar o ritmo dos
investimentos, entre outros. Após esse período, a economia passa por uma nova fase
expansionista do PIB acompanhada de reduções quase contínuas nas taxas de desemprego
nas regiões metropolitanas, que se explica pelo aumento considerável dos investimentos,
das contratações permanentes e do consumo interno das famílias (MONSUETO e PÉREZ,
2011).
Tomando um gráfico específico do setor industrial em relação à taxa de
desemprego, verifica-se que este se manifesta próximo da situação do Gráfico 1, que
considera todos os setores. O Gráfico 2 evidencia a evolução do PIB Industrial e da taxa de
desemprego, sendo esta analisada da mesma forma que no Gráfico 1, por se tratar da
mesma taxa das regiões metropolitanas e não da taxa de desemprego específica do setor.
Considerando, portanto, a evolução do PIB Industrial, esta reflete em boa parte as políticas
industriais que foram adotadas pelo Estado durante o período analisado. Segundo Soares et
al (2013), partindo da década de 90, década em que houve um esforço para superar as
instabilidades macroeconômicas instauradas na economia brasileira após a década perdida,
percebe-se já em seu início uma nova era na política industrial brasileira baseada nas
diretrizes do Consenso de Washington, que levaria à abertura comercial e às privatizações.
Havia, então, a prioridade por políticas econômicas voltadas ao combate à inflação e
estabilidade do mercado, deixando de lado as políticas industriais.
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Gráfico 2 – Evolução da taxa de desemprego e do PIB Industrial real no Brasil – 1996 a
2014 (dados trimestrais)
Fonte: IBGE

De acordo com Sarti e Hiratuka (2011), as estratégias empresariais na década de 90
combinavam racionalização da produção com redução do grau de verticalização e
substituição de fornecedores locais por insumos importados. Os investimentos no setor
industrial à época não estiveram associados a estratégias ativas de expansão de capacidade
e inovação de produtos e processos. Neste período, ainda segundo os autores, a economia
brasileira conseguiu atrair de forma satisfatória Investimento Externo Direto (IED), mas
este teve impacto limitado sobre a competitividade da indústria brasileira, porque a maior
parte destes investimentos foram destinados a setores non-tradables e porque muitos dos
investimentos ocorreram através de aquisições, o que não resultou em mudança
significativa na Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF). Estes fatores só acentuaram a
assimetria existente entre a elevada participação de empresas estrangeiras na estrutura
positiva brasileira e o baixo grau de internacionalização produtiva das empresas nacionais,
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embora nossa estrutura produtiva, ao final dos anos 90, estivesse mais produtiva e mais
internacionalizada.
Segue-se dessa maneira até meados de 2003, ano em que o então governo Lula cria
a Política Industrial, Tecnologia e Comércio Exterior (PITCE), que tinha quatro eixos, a
saber, inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção externa, modernização industrial e
ambiente institucional e aumento da capacidade produtiva. As características mais
marcantes de 2004 a 2008 são o dinamismo do setor industrial, que está associado ao
expressivo crescimento da demanda interna liderado pela demanda e pelos investimentos.
A PITCE deu lugar à Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que se
instaurou no segundo governo Lula em 2008 e seguiu em ativa até 2011. Esta tinha como
objetivo geral proporcionar crescimento econômico ao país através do incentivo ao
desenvolvimento da indústria, fomentando a geração de empregos e aumento da
competitividade da indústria interna e externa, conforme o Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio. Mesmo frente às incertezas causadas pela crise de 2008, a indústria
brasileira apresentava bons indicadores de crescimento e aumento nas exportações. Para
amenizar os efeitos da crise, o Governo Federal precisou acelerar a implantação das suas
medidas previstas na PDP. Segundo Soares et al (2013), a preferência realizada foi por
políticas industriais verticais (setoriais), apesar de o cenário econômico estar favorável à
implantação de políticas horizontais (para todos os setores). Algumas das medidas previstas
da PDP eram a adoção de metas para ampliar a capacidade de oferta, preservar a robustez
da balança de pagamentos, elevar a capacidade de inovação e fortalecer micro e pequenas
empresas.
Seguindo a mesma lógica, o primeiro governo Dilma instaurou em 2011 o Programa
Brasil Maior (PBM), que segue em ativa até os dias atuais. Este é um plano que atende ao
desafio imposto ao governo de manter o crescimento dos últimos anos e tem como objetivo
maior aumentar a competitividade da indústria nacional, à partir do incentivo à inovação
tecnológica, agregação de valor e fomento à produção nacional, alavancando a
competitividade da indústria no mercado interno e externo. Este é um plano mais
abrangente que o PDP, pois é constituído por um conjunto de medidas tais quais o estímulo
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ao investimento e à inovação, apoio ao comércio exterior, defesa à indústria e mercado
interno, desonerações tributárias, financiamento à inovação, aplicação de recursos em
setores de alta e média-alta tecnologia, fortalecimento das micro, pequenas e médias
empresas inovadoras, criação de programa para qualificação de mão de obra, desoneração
de investimentos, financiamentos e garantias para as exportações, preferência para produtos
manufaturados e serviços nacionais nas compras governamentais e financiamento de
projetos que reduzam emissões de gases de efeito estufa.
Existe neste plano uma associação de políticas horizontais e verticais e é
fundamental como cerne do mesmo a parceria criada entre governo e setor privado, que tem
por base cinco diretrizes, quais sejam, o fortalecimento das cadeias produtivas, a ampliação
e criação de novas competências tecnológicas e de negócios, o desenvolvimento das
cadeias de suprimento em energias, a diversificação das exportações e internacionalização
corporativa e a consolidação de competências na economia do conhecimento natural.
Conforme pode ser visto nas análises acima, parece existir uma relação entre o nível
de atividade econômica e o comportamento do desemprego no país. Porém, a análise dos
anteriores Gráficos 1 e 2 também mostra que não basta a economia apresentar um período
de expansão para que a taxa de desemprego se sustente em níveis baixos. Esta expansão do
produto, em termos de crescimento do mesmo, deve estar acima de certo patamar, ou de seu
valor potencial, para gerar modificações sensíveis na evolução da taxa de desemprego. A
relação entre o crescimento do produto, acima do seu valor potencial, com as variações
desta taxa é conhecida como relação de Okun, objeto de estudo do presente trabalho. Uma
primeira ideia de que esta relação pode ser válida para a indústria brasileira é expressa com
o auxílio do Gráfico 3, que exibe a variação na taxa de desemprego em relação ao hiato do
produto industrial, obtido via filtro HP.
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Gráfico 3 – Relação entre Hiato do produto industrial e Taxa de desemprego
Fonte: Resultados da pesquisa

Como pode ser visto, quanto mais o hiato se encaminha para um valor positivo, ou
seja, quanto maior for a diferença entre o PIB observado em relação ao seu potencial,
menor é a variação da taxa de desemprego. Isso evidencia exatamente o que foi proposto e
modelado por Okun (1962), uma relação negativa entre as duas variáveis.
Esta seção estima e discute o modelo econométrico proposto cujos resultados
podem ser vistos na Tabela 1 para o PIB industrial. São estimados quatro modelos o PIB
industrial, sendo os quatro: (1) sem constante e somente a taxa de desemprego em função
do hiato; (2) com constante e hiato; (3) com constante, hiato e a dummy de quebra
metodológica da PME; e, por último, (4) constante, hiato, quebra e dummies periódicas
trimestrais para controlar possíveis problemas de sazonalidade.
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Tabela 1 – Resultados do modelo obtidos via filtro HP para o PIB Industrial
Hiato PIB
Industrial

(1)

(2)

(3)

(4)

-0,1104**

-0,1104**

-0,1108**

-0,06103**

(0,02532)

(0,02557)
-0,004766
(0,09146)

(0,02395)
0,3022
(0,2476)

(0,02630)
0,8520**
(0,3729)

-0,4572*
(0,2610)

-0,4529*
(0,2590)

Constante
Quebra
2º Trimestre

-0,4723
(0,2835)

3º Trimestre

-0,6654**
(0,3001)

4º Trimestre

-1,101**
(0,2736)

N
73
73
73
73
Rô
-0,048601
-0,048601
-0,071089
-0,030473
Durbin-Watson
2,093120
2,093241
2,135890
2,056192
P-valor (F)
0,000042
0,000050
0,000019
2,86e-12
Adj. R2
0,3729
0,3639
0,4037
0,4666
Fonte: resultados da pesquisa. Erros padrão entre parênteses. * indica significância ao nível de 10 por cento.
** indica significância ao nível de 5 por cento. *** indica significância ao nível de 1 por cento.

Todos os modelos mostram valores aceitáveis para o Durbin-Watson e rô,
mostrando uma ausência de problemas de autocorrelação, apesar dos baixos valores
retornados pelos coeficientes de determinação107. É importante ressaltar que quase todas as
dummies periódicas foram significativas no modelo (4), o que evidencia uma influência de
componentes sazonais presentes na indústria brasileira. A dummy de quebra, que foi
significativa nos dois modelos, leva a confirmar a influência da mudança metodológica
sobre o desemprego.
A interpretação destes modelos fornece a sensibilidade da taxa de desemprego em
relação às alterações do PIB, por meio do coeficiente de Okun, que recebe o nome de “hiato
PIB industrial” na Tabela 1. Sendo assim, os coeficientes estimados indicam quanto o
aumento de 1% do PIB industrial, acima do seu valor potencial, diminui, em pontos
107

Foram realizados testes de estacionariedade para as séries empregadas. Os outputs foram suprimidos por
simplicidade, estando a disposição com a autora. Todas as séries são estacionárias, tanto com o teste de
Dickey-Fuller Aumentado (ADF) como pela versão ADF-GLS.
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percentuais, a taxa de desemprego. Para a Tabela 1, um aumento de 1% do PIB industrial
acima de seu valor potencial causaria uma diminuição de 0,11 pontos percentuais na taxa
de desemprego. No caso em que se têm as dummies periódicas, a diminuição é de 0,06
pontos percentuais e este parece ser o modelo de melhor indicação.
Okun (1962) deixa claro que essa relação é assimétrica, ou seja, a relação não é de 1
para 1, uma vez que a taxa de desemprego também é afetada por outros fatores que não o
crescimento econômico, como por exemplo, por variações no número de postos de trabalho
oferecidos e na qualidade dos mesmos, o que parece explicar a contradição levantada por
Saboia (2014) relacionada aos períodos atuais da economia brasileira em que há um baixo
crescimento econômico, porém vinculado a uma baixa taxa de desemprego. Além disso,
pode ocorrer aumentos na produtividade do trabalho, o que levaria a uma expansão da
atividade, um crescimento que não estaria necessariamente vinculado a um aumento dos
postos de trabalho, não trazendo, consequentemente, uma diminuição na taxa de
desemprego.
Os resultados da Tabela 1 acima parecem comprovar a validade da lei de Okun para
indústria brasileira para o período analisado, permitindo apreender o quão sensíveis são as
alterações do hiato do produto industrial na variação da taxa de desemprego. Disso se pode
concluir que, para que ocorram mudanças significativas nas taxas de desemprego, o produto
industrial deve crescer acima do seu valor potencial. Se o objetivo da política pública é o de
manter constante o nível de desemprego, o produto deve crescer no mínimo o seu valor
potencial. Mas, se é de intenção diminuí-la, o produto deve crescer acima deste potencial.
Assim, é possível ter crescimento do PIB industrial, mas não necessariamente decréscimo
da taxa de desemprego, como observado em alguns momentos na economia brasileira –
Cardoso (1999) e Soares et al. (2001).
Com base nos resultados obtidos, se o objetivo da política econômica é a redução da
taxa de desemprego, vários fatores podem ser levados em conta pelos tomadores de
decisão, baseados na relação encontrada na presente análise. Uma medida possível parecia
ser a expansão do consumo interno, promovendo um aumento da produção induzida pelo
caminho da demanda, levando o produto a crescer acima daquilo que é considerado
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potencial, como preconizado na lei de Okun. Esta estratégia adotada pelo governo Lula e
pelo primeiro governo Dilma incentiva, principalmente, o consumo das famílias e parece,
no entanto, ter se esgotado, dado que a conjuntura nos dias atuais vincula aumento do
endividamento das famílias, baixo nível de poupança e taxas cada vez menores do
crescimento do produto. O principal questionamento feito nesse sentido é o de que as taxas
de investimento, cada vez menores, não acompanharam as taxas cada vez maiores de níveis
de consumo privado, o que, a longo prazo, gera problemas estruturais e gargalos na
economia.
Por outro lado, a promoção de postos de trabalho de baixa rotatividade e de maior
qualidade pode reduzir a sensibilidade da taxa de desemprego em direção a patamares
superiores nos momentos de queda da atividade econômica, caso que o Brasil vive nos
tempos atuais com o aquecimento do setor de serviços na promoção de postos de trabalho.
Este resultado reforça a necessidade de se adotar políticas de incentivo a contratações de
tempo indeterminado durante os períodos de expansão da produção, ao mesmo tempo em
que medidas passivas de incentivo à qualificação são postas em prática para minimizar os
impactos da redução do ritmo de atividade econômica sobre a taxa de desemprego
(Andersen e Savarer, 2006).
Segundo Azeredo e Ramos (2009), o “pessimismo das elasticidades”, que ocorre
quando a elasticidade emprego-produto sofre redução drástica, indica que o crescimento
econômico já não consegue mais ofertar empregos de forma satisfatória, abrindo espaço
para que o Estado se faça o controlador da situação. Assim, estes mesmos autores
reconhecem a necessidade de participação do Estado para o aumento dos postos de
trabalho, o aumento da qualidade das vagas oferecidas, que visam a diminuição da
rotatividade, o aumento do ritmo do crescimento da ocupação, a manutenção da
estabilidade dos rendimentos reais, a requalificação de funcionários, entre outras medidas,
uma vez que o próprio mercado se mostra falho na promoção destes fatores.
Uma possível ampliação dos debates poderia estar voltada aos outros setores da
economia comparativamente ao setor industrial, principalmente se levado em consideração
o atual aquecimento do setor de serviços. Além disso, uma possível ideia de análise estaria

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

vinculada à aplicação da relação de Okun para cada uma das seis regiões metropolitanas
brasileiras, tentando detectar as possíveis discrepâncias existentes entre elas. Enriquecer o
debate da aplicação desta relação no Brasil é proposta de agenda futura.
É explícito que esta não deve ser a única preocupação de um formulador de política
pública. Deve observar atentamente até que ponto seus objetivos não atingem a estabilidade
econômica, em termos de inflação. Por isso a Lei de Okun e a Curva de Phillips são
consideradas as relações complementares da macroeconomia e as decisões dentro de um
escopo podem afetar diretamente o escopo complementar.

4 CONCLUSÕES

A relação empírica entre crescimento do produto e taxa de desemprego foi
primeiramente estudada por Arthur Okun em 1962 e, desde então, vem sendo aplicada em
diversos países e regiões. No Brasil, no entanto, essa relação ainda tem sido pouco testada,
o que motiva este trabalho a tentar preencher parte da lacuna deixada no país.
Diante disso, após as séries serem devidamente ajustadas e os modelos serem
estimados, pode-se afirmar que foram encontradas evidências sobre a validade da relação
de Okun no Brasil para o período analisado e que o coeficiente é de 0,11. No entanto, esses
coeficientes são aqueles observados quando estimados os modelos da mesma forma que
havia sido estimado por Okun (1962). Para o Brasil, o modelo que parece indicar melhor a
relação são os modelos que levam em conta a sazonalidade. Logo, pode-se dizer que o
coeficiente para o setor industrial em específico é 0,06.
Deve-se considerar que nem todas as variações da taxa de desemprego acontecem
pelo aumento do produto, o que seria uma análise além da relação de Okun. É importante
que medidas como o aumento nos postos de trabalho e da qualidade dos mesmos, aumento
da taxa de ocupação, aumento das contratações permanentes, manutenção e cumprimento
das relações trabalhistas, flexibilidade restrita do mercado de trabalho sejam também
consideradas nas políticas públicas relacionadas à questão do desemprego no Brasil.
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A dimensão da análise que esta relação permite, que muitas vezes vai além dela,
pode vir a constituir tema para aprofundamento em discussões futuras. Sabe-se que, além
da necessidade de uma averiguação mais profunda em relação ao setor industrial, que tanto
preocupa pelos efeitos de encadeamento deste setor em relação a toda a economia, é de
extrema importância que haja uma expansão deste estudo para as regiões metropolitanas
brasileiras, procurando captar as diferenças inter-regionais. Esbarra-se, no entanto, nas
questões envolvendo a disponibilidade de dados nas fontes primárias, o que dificulta e, em
última instância, impossibilita uma análise que seria de suma importância.
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Análise do Padrão de Comércio entre os Países do BRICS
Josiane Souza de Paula 108
Maria Inês Cunha Miranda109

RESUMO: O presente artigo pretende investigar quais são os efeitos da formação do grupo
constituído por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) sobre o desempenho
das exportações destes países. Nesse sentido, a análise busca identificar os fatores
determinantes do padrão de comércio entre eles. Pretende-se, com isso, quantificar a
intensidade de comércio e a orientação do mercado entre eles. Os resultados sugerem que o
tamanho econômico, variáveis culturais e geográficas podem influenciar positivamente os
fluxos de comércio entre os países do BRICS. Em particular, o estudo mostrou que pode
haver uma tendência de aumentar o comércio do tipo intraindústria entre aqueles países que
possuíam uma dotação relativa dos fatores similar. E caso da renda, quanto mais
semelhantes os dois países maior a importância desse tipo de comércio no comércio total.
Palavras-chave: BRICS; padrão de comércio; modelo gravitacional.

ABSTRACT: The article aims investigate what are the effects of formation the group
consisting of Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) on the export
performance of these countries. In this sense, the analysis seeks to identify the determinants
of the pattern of trade between them. Intend, therefore, to quantify the intensity of trade and
market orientation between them. The results suggest that economic size, geographical and
cultural variables can positively influence trade flows between the BRICS countries. In
particular, the study showed that there might be a tendency to increase trade intra-industry
among those countries, which have a similar relative endowment of factors. For the income,
how much more similar are the two countries, the greater the importance of this type of
trade in total trade.
Keywords: BRICS; standard trade; gravity model.
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1 INTRODUÇÃO

A globalização estimulou importantes transformações na economia mundial, entre
elas estão as melhorias tecnológicas e outros fatores de competitividade, que suscitam
modificações na estrutura de comércio internacional.
A percepção de que as economias estão avançando em diferentes velocidades é
notável. A capacidade dos países de produzir e abastecer competitivamente um produto de
interesse para as outras nações é essencial.
Em razão das diferenças históricas, geográficas e das condições sociais, as nações se
encontram em níveis muito distintos de renda, capacidade de inovar, sofisticação
tecnológica e capacidade total para alcançar o crescimento econômico sustentado
(MCARTHUR; SACHS, 2002).
O processo de globalização trouxe novas oportunidades de crescimento, mas
também gerou novos desafios. E, com o acirramento da concorrência internacional, há um
interesse crescente na estratégia de competitividade adotada pelos países e no desempenho
comercial destes.
O surgimento da noção “BRICS” (Brasil, Rússia, Índia e China, e a África do Sul
que se juntou recentemente) se baseou na previsão de que esses países iriam aumentar a sua
participação no produto mundial, e por isso iriam se tornar espaços favoráveis ao
investimento estrangeiro. Ou seja, esta seria uma expressão para diferenciá-los dos demais
emergentes.
A importância desses países no cenário internacional está relacionada a motivos
econômicos, políticos ou estratégicos. Por exemplo, de acordo com Fonseca Júnior (2013,
p. 24),
a China é hoje um dos motores da economia internacional; a Rússia tem peso
próprio em matéria de segurança, dada a dimensão de seu arsenal nuclear e
relevância no mercado de energia; a Índia vale pelo peso demográfico e pela
influência regional, além de ser a maior democracia “real” do mundo; a África do
Sul é ator estratégico em uma área crescentemente importante como produtora de
commodities; e o Brasil é ator fundamental em negociações sobre
desenvolvimento sustentável ou comércio.
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Deste modo, acredita-se que esses países possam ter alguma capacidade de gerir a
ordem internacional em aspectos regionais ou globais. Além disso, o BRICS compartilharia
a crença em seu direito a desempenhar uma função de influência em termos mundiais
(FONSECA JÚNIOR, 2013).
Enfim, investimentos externos crescentes, o mercado interno em expansão, e a
procura por uma nova governança global tornaram esses países evidentes no cenário
internacional.
Mas isso é algo recente, pois nos anos 1980 o Brasil passou por uma forte
estagnação econômica conhecida como a “década perdida”; a Rússia vivia ainda em um
regime comunista; a Índia era principiante no comércio internacional; e a China iniciava as
mudanças para abertura comercial. Passadas três décadas eles conseguiram liderar a
retomada do crescimento econômico mundial depois da crise mundial de 2008, que atingiu
fortemente os países mais desenvolvidos (COSTA; VIZIA, 2014).
Diante dessa discussão, uma vez que os BRICS despontaram notavelmente no
cenário econômico internacional, desempenhando um papel decisivo no crescimento
global, torna-se cada vez mais importante acompanhar e entender a evolução do comércio
desses países, além de verificar quais fatores tem afetado essa composição. A relevância
disso está no fato de possibilitar a definição de estratégias político-comerciais mais
eficientes para os países em questão.
Portanto, o objetivo desse estudo foi quantificar e analisar os fluxos comerciais de
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em particular a determinação do padrão de
comércio. Para tanto, estimou-se equações de gravidade, pelo método de efeitos fixos, no
período de 1997 a 2013. Em termos específicos buscou-se analisar as diferenças na renda e
na dotação dos fatores; calcular o efeito dessas similaridades (ou diferenças) nas
exportações dentro dos BRICS.
Assim o presente trabalho encontra-se dividido em quatro seções, além desta breve
introdução. Na segunda, é feita uma breve revisão da literatura. Em seguida, faz-se uma
exposição da metodologia e das fontes de dados utilizadas. Na quarta, são apresentados e
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discutidos os resultados encontrados pelo modelo gravitacional. Por fim, a última seção traz
as considerações finais.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Teorias e evidências do comércio internacional

O conceito das vantagens surgiu a partir da observação das transformações
ocorridas na atividade econômica. Adam Smith, no campo do liberalismo, afirmava que a
riqueza de uma nação dependia de sua capacidade produtiva e que o comércio internacional
ao gerar a divisão e especialização do trabalho causaria ganhos de produtividade que seriam
divididos entre os parceiros comerciais. Sendo assim, concluiu-se que os países deveriam se
especializar nas exportações daqueles bens em que tivessem vantagem absoluta (custos
menores de produção) decorrentes de dotações naturais ou de sua especialização. Por sua
vez, David Ricardo sugeriu que se um país possuísse custos de oportunidade menores
(vantagens comparativas) em relação a outro país na produção de um bem, então haveria
potencial de ganhos com o comércio internacional (NUNES FILHO, 2006).
Outra teoria de destaque na literatura de comércio internacional é o modelo de
Heckscher-Ohlin (HO) ou a teoria da dotação relativa dos fatores. Essa teoria surgiu no
século XX apresentando uma expansão do conceito de vantagens comparativas, buscando
explicar o comércio internacional através das diferenças de recursos entre os países. Em
termos sintéticos, segundo o modelo de HO as diferenças nas dotações de recursos
(abundância ou escassez) entre os países conduziriam o comércio entre as nações. Deste
modo, um país tende a se especializar na exportação de bens cujos fatores são abundantes e
na importação daqueles bens que há escassez de fatores de produção. Portanto, países
abundantes em trabalho exportarão bens intensivos em trabalho, e países com abundância
relativa de capital exportarão bens de capital (ALMEIDA, 2009).
Nos anos recentes a teoria do comércio internacional tem sido utilizada para expor
que um país pode comercializar mercadorias comuns (comércio intraindústrial), além de
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comercializar bens com dotações de fatores diferentes, por exemplo, exportando um
produto industrializado e importando commodities (comércio interindustrial).
O comércio interindustrial reflete o conceito de vantagem comparativa, pois quando
dois países possuem semelhanças em termos da razão dos fatores de produção, isso implica
em um nível muito baixo desse tipo de comércio. Do mesmo modo, quando há diferenças
na razão dos fatores haverá um maior comércio interindustrial entre os países. De outro
lado, o comércio intraindústrial não se relaciona com o conceito de vantagens
comparativas, pois as economias de escala de cada país impedem que cada país produza
sozinho a totalidade de seus bens. No mais, destaca-se que o comércio intraindústria gera
benefícios adicionais em relação ao comércio interindústria (ARENALES et al., 2010).
Grimwade (1994 apud ALMEIDA, 2009) analisou os fatores que afetam o comércio
intraindustrial conforme características internas do país, de seus parceiros bilaterais. Da
análise feita, observou que os fatores que contribuem de forma positiva para esse tipo de
comércio em um país individual são o nível de renda per capita, o desenvolvimento
econômico e a extensão territorial. Para o caso de seus parceiros comerciais, os fatores que
favorecem o comércio são a similaridade de renda per capita, o nível de integração
existente, a proximidade geográfica e a inexistência de desequilíbrios comerciais. No mais,
economias de escala, inovação da produção e baixos níveis de custos de transporte, entre
outros fatores contribuem de forma positiva para o comércio intraindustrial.
Hausmann et al. (2005) analisando a importância das exportações para o
crescimento econômico do país, construíram um indicador do nível de renda das
exportações dos países, concluiu-se que os ganhos com a globalização dependem da
capacidade dos países de se posicionar de forma adequada ao longo deste contexto.
Segundo os autores, do ponto de vista da abordagem convencional, os fundamentos
de um país, a saber, os seus dotes de capital físico e humano, trabalho e recursos naturais,
juntamente com a qualidade global das suas instituições determinam os custos relativos e os
padrões de especialização que vem com eles. As tentativas de reformular a estrutura de
produção para além dos limites estabelecidos por estes fundamentos tendem a falhar e
prejudicar o desempenho e socioeconômicos.
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Assim, a hipótese daqueles autores é a de que os padrões de especialização são em
parte indeterminados e podem ser moldado por elementos idiossincráticos. Isto é, enquanto
fundamentos desempenham um papel importante, eles não determinam o que um país vai
produzir e exportar. Além disso, nem todos os bens são iguais em termos de suas
consequências para o desempenho econômico. Diante disso, espera-se que a política do
governo tenha um papel positivo potencialmente importante a desempenhar na formação da
estrutura de produção.
Na construção de seu índice, os autores observaram, por exemplo, que alguns países
de alto crescimento, como a China e a Índia possuíam níveis de produtividade associado ao
padrão de especialização muito mais elevado do que o que seria previsto com base em seus
níveis de renda. No caso da China, o nível de produtividade associado ao padrão de
especialização excede os de países da América Latina que tem níveis de PIB per capita que
são múltiplos da China. De modo geral, encontrou-se que o nível de produtividade
associado ao padrão de especialização é um preditor forte e robusto do crescimento
econômico subsequente, controlando para co-variáveis padrão.
Nos anos recentes, vários países tiveram o seu desenvolvimento comercial
impulsionado pelo aumento das exportações, tanto em conteúdo como em qualidade.
Entretanto, alguns permaneceram fortemente dependentes de commodities agrícolas ou
minerais.
Objetivando identificar o que explica o desempenho diversificado de exportações
entre os países, Sadikov (2007) declara que a resposta tem uma mensagem política muito
importante, uma vez que a riqueza econômica dos países se tornou cada vez mais
dependente da sua capacidade para competir na economia global. Diante disso, o autor
questiona o porquê das exportações se limitarem a uma lista de produtos. Segundo ele, a
resposta desta questão está nos elevados custos de transação.
Pois, antes que a operação comercial ocorra de fato, o comerciante enfrenta muitas
barreiras, tais como as despesas envolvidas desde o processo para encontrar-se um cliente
(ou fornecedor) internacional até a transferência do produto em si. À medida que os custos
de transação dependem, em boa parte, de fatores externos, como a localização geográfica e
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a distância entre os países, estes também dependem de questões internas, pois políticas
adequadas relacionadas a melhorias na infraestrutura ou diminuição de barreiras
administrativas ao comércio podem reduzir expressivamente os custos, aumentando o
potencial de comércio entre os países (SADIKOV, 2007).

2.2 BRICS: Relações comerciais e a agenda internacional
A sigla “BRICs” (Brasil, Rússia, Índia e China) surgiu em 2001 em um relatório de
pesquisa da empresa de investimento institucional do Goldman Sachs, sugerindo que havia
excelentes oportunidades potenciais de investimento dentro dessas economias. Nesse
período, esses países representavam coletivamente apenas 15 por cento do produto nacional
bruto (PNB) das seis principais economias industriais avançadas: Estados Unidos, Japão,
Alemanha, Grã-Bretanha, França e Itália. Entretanto, alguns economistas previam que em
menos de quarenta anos os BRICs eram susceptíveis de alcançar essas seis economias
(ARMIJO, 2007).
Diante da percepção de que Brasil, Rússia, Índia e China comporiam os quatro
novos polos do sistema internacional, é questionado se o conceito de “BRICs” seria uma
categoria analítica viável dentro de um quadro rigoroso da ciência política. Para Armijo
(2007), os quatro países não compartilham instituições, políticas nacionais, metas
internacionais ou estruturas econômicas. Entretanto, esse conjunto de países tem
implicações semelhantes para a economia política internacional no qual está inserida.
Apesar dessa classificação, deve-se lembrar de que esses países possuem diferenças
significativas no que se refere à política e economia interna. Por exemplo, embora todos
sejam estados federais, apenas a Índia e o Brasil são democracias bem institucionalizadas.
Cada um dos quatro incorpora tradições culturais e linguísticas distintas, embora eles
compartilhem a característica de terem sido entidades políticas conhecidas há séculos.
Todos possuem setores industriais modernos, com cada vez mais profunda ligação à
economia capitalista global (ARMIJO, 2007).
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Para Fonseca Júnior (2013), uma questão importante estava nas posições de poder.
Pois, além das oportunidades de investimento, havia oportunidades de prática de poder, no
sentido de que os anos iniciais do século XXI alteram os sinais positivos que se iniciaram
com o término da Guerra Fria. Esperava-se que terminado o conflito ideológico, a
globalização iria distribuir de modo universal os frutos positivos e a ordem internacional
passaria a ser dirigido pelos princípios multilaterais, conforme recomendava a Organização
das Nações Unidas (ONU). Entretanto, esse otimismo é reduzido pelas crises financeiras
dos anos 1990.
Assim, observa-se que o imaginário da ordem multilateral não se efetiva. Nesse
contexto, mesmo que de modo informal a conjugação dos BRICS em uma instância
política, reforça a percepção de que se desunidos já conseguiam exercer alguma influencia,
juntos poderiam reforçar ainda mais a sua influência na dinâmica econômica mundial.
Para Costa e Vizia (2014), a articulação entre eles se dá pela busca das melhores
formas de elevarem a sua participação nos rumos da economia mundial, seja pelo reforço
de posicionamentos e parcerias estratégicas no âmbito comercial e tecnológico, seja através
da participação ativa nos organismos multilaterais. A primeira reunião entre seus dirigentes
ocorreu em 2009, na Rússia, tendo como objetivo central a procura por uma maior
representação dos países em desenvolvimento no processo de tomada de decisão no âmbito
das relações internacionais.
Além disso, aponta-se que a sua importância no comércio internacional é uma das
dimensões na qual esses países passaram a ter bastante representatividade. Brasil, Rússia,
Índia e China expandiram suas exportações a taxas ainda mais elevadas nas décadas
recentes tornando mais sólida a sua importância no mercado mundial. Por apresentar vastos
mercados internos, que elevam as possibilidades para obter exportações viabilizadas pelo
crescimento, reflete um espaço mais amplo nas discussões internacionais.
O gráfico 1 abaixo mostra o valor total das exportações entre os países do BRICS,
no período de 1999 a 2013. Observa-se que a houve consolidação na expansão das
exportações entre eles nos anos recentes.
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Gráfico 1: Evolução do valor das exportações entre os países do BRICS, em milhões,
1999  2013.

Fonte: International Merchandise Trade Statistics (IMTS).

Para melhor compreensão do comércio internacional, o Banco Mundial construiu
alguns indicadores que analisam o comportamento dos países em diversas dimensões do
desempenho comercial. Essa estrutura permite avaliar a dinâmica de exportações do país ao
longo de diferentes margens de comércio e à posição de referência dos países específicos
em relação a seus pares. Em termos sintéticos, esses indicadores descrevem o tamanho,
importância, composição e crescimento das relações comerciais.
Como um indicador preliminar da participação dos exportadores no comércio
mundial, temos a balança comercial desses países. Ela indica o grau em que a demanda
interna supera a oferta doméstica, ou vice-versa. Ou seja, descreve a saúde de uma
economia, mas também pode ser usada como um indicador do envolvimento do país no
mercado internacional. O saldo da balança comercial pode ser afetado por uma variedade
de fatores, incluindo preços domésticos e internacionais, taxas de câmbio, acordos
comerciais ou barreiras, tarifas, subsídios e outros regulamentos comerciais (WORLD
BANK, 2013).

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

De acordo com os dados, na década de 2000, embora alguns países do BRICS
tenham superávits comerciais significativos e razoavelmente seguros em determinados
anos, a Índia teve um déficit comercial persistente.
No caso brasileiro, percebe-se o crescimento contínuo das exportações brasileiras
durante a década de 2000, chegando a ultrapassar 300% de crescimento ao final do período.
Entretanto, as importações crescem proporcionalmente às exportações, tendo como
resultado um saldo comercial positivo baixo, ao contrário do início da década no qual ainda
era negativo. O saldo comercial em 2000 situava-se em torno de US$ 730 milhares
negativos, tendo uma reversão da tendência durante a década e proporcionando ao final de
2010 um saldo positivo de US$ 29,7 milhões. Mesmo com a queda no crescimento em
2009, devido à crise do subprime, o saldo positivo se manteve por toda a década analisada
(Gráfico 2).
O crescimento das exportações brasileiras foi impulsionado, em grande medida,
pelas exportações de produtos agropecuários, as quais chegam ao final da década com cerca
de 30% do total das exportações. O principal destino das exportações agropecuárias
brasileiras são os países da Zona do Euro, os quais representam cerca de 30% da
participação média ao longo da década 2000. A segunda posição de destaque é da China
que assume 10% das exportações brasileiras de produtos primários.
Gráfico 2: Evolução do comércio internacional brasileiro nos anos 2000 (em milhões)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados COMTRADE (2013).
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Além disso, há o índice de complementaridade comercial que indica em que medida
o perfil de exportação do exportador se equipara, ou complementa o perfil de importação
do parceiro. Um índice elevado pode indicar que os dois países têm a ganhar com o
aumento do comércio, e podem ser particularmente útil acordos comerciais bilaterais ou
regionais em perspectiva. O índice se situa entre 0 e 100. Uma pontuação de 100 indica
parceiros comerciais ideais; uma pontuação de 0 indica que os dois países são concorrentes
perfeitos.
Analisando por exemplo, o caso do Brasil tendo os demais países que compõe o
grupo dos BRICS como parceiros, observou-se entre os anos de 2010 a 2013 um índice
médio em torno de 52%. Ressalta-se que, há limitações no uso desse índice. Por exemplo,
países que estão geograficamente distantes ou de outra forma incorrem em altos custos de
transporte e de transação pode não ser parceiros comerciais ideais, apesar de um alto índice
de complementaridade (WORLD BANK, 2013).

3 METODOLOGIA

Para a análise empírica do padrão de comércio entre os países em questão, optou-se
pelo uso do modelo gravitacional. O modelo gravitacional tem sido muito utilizado nos
estudos de fluxos comerciais, devido à sua robustez empírica para descrever os efeitos e a
magnitude dos impedimentos e/ou facilitadores dos mesmos (METULINI, 2012). E, por
isso, tem se mostrado uma ferramenta básica para os economistas que buscam estudar a
economia internacional (FEENSTRA, 2004).
O modelo parte de premissas da física newtoniana, mais especificamente, da
analogia que é feita com a Lei da Gravitação Universal de 1687. Esta lei propõe que a força
da gravidade entre dois objetos é diretamente proporcional ao produto de suas massas, e
inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. Em outras palavras, isto implica
que a força da gravidade será maior quanto maior for o tamanho (massa) desses objetos, e
inversamente proporcional à distância entre eles.
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A primeira aplicação da teoria newtoniana para analisar o comportamento humano
ocorreu na década de 1860. Isto por sua vez, levou a ampla utilização da equação de
gravidade nas ciências sociais (CHENG; WALL, 2005). Na teoria econômica, o sucesso
empírico desses modelos veio através da explicação de diversas questões referentes aos
diversos tipos de fluxos, tanto internacionais quanto inter-regionais. Assim sendo, a lei da
gravidade pode ser expressa na mesma notação da equação de Newton para explicar as
“interações sociais”, conforme Head (2003) apresenta:

(1)
O termo

indica o “fluxo” de origem i ao destino j. Alternativamente, pode

representar o volume total de interações entre i e j (ou seja,

+

). Já o termo Y mede a

dimensão econômica do país (PIB ou População). Se

é medido como um fluxo

monetário (valores de exportação, por exemplo), então Y é normalmente o Produto Interno
Bruto (PIB) de cada localidade. Para fluxo de pessoas é mais natural medir Y como a
população. Por fim, a variável D representa a distância entre os locais e G compreende uma
constante gravitacional.
Nos trabalhos empíricos de comércio internacional a equação da gravidade para o
comércio geralmente assume a forma log-linear para a estimação por meio de mínimos
quadrados ordinários. Portanto, obtém-se uma relação linear, como se segue:
(2)
Onde

representa um termo de erro aleatório que é inserido para explicar os

fatores não observados que não estão representados pela equação anterior.
Tinbergen (1962) e Pöyhönen (1963) desenvolveram de forma independente um
modelo de gravidade visando explicar o comércio bilateral. Em essência, definiu-se que o
valor do comércio entre os países aumentava com seu tamanho econômico, medido pela sua
renda nacional, e diminuía com os custos de transporte entre eles, medido pela distância
entre seus centros econômicos. Alguns anos depois, Linnemann (1966) incluiu a população
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no modelo básico, como uma medida adicional da dimensão do país, empregando o que se
conhece como modelo de gravidade aumentado (CHENG; WALL, 2005).
Contudo, o primeiro a fornecer microfundamentos para o modelo em questão foi o
trabalho de Anderson (1979). Este trabalho, basicamente, propôs uma explicação teórica
para a equação da gravidade que tinha como contexto a análise do comércio das
commodities. Segundo o autor, a relevância e o amplo uso da equação da gravidade em
análises empíricas, possivelmente ocorre por seu uso levar em conta uma grande variedade
de bens e fatores que se deslocam por meio das fronteiras regionais e nacionais em
circunstâncias diferentes. Portanto, possuem qualidades e custos distintos, podendo ser
casualmente comercializados, avaliando sua capacidade de competir.
Em um trabalho posterior, Anderson e van Wincoop (2003) assinalam que a
equação de gravidade tradicional não estaria corretamente especificada, por não levar em
conta termos de resistência multilateral. Um dos meios encontrados para resolver esse
problema foi incluir efeitos fixos para exportador e importador.
Ademais, Anderson e van Wincoop (2004) ofereceram importante contribuição ao
ressaltar que os fluxos comerciais entre pares de países são diretamente proporcionais ao
seu PIB e inversamente proporcionais às barreiras comerciais relativas. No mais, apenas a
partir deste trabalho o modelo foi especificado de modo a possibilitar análises setoriais,
tornando-se assim a abordagem teórica que mais tem sido empregada para dar suporte ao
modelo gravitacional.
Deve-se ressaltar que a notoriedade do modelo decorre principalmente de três
fatores. O primeiro decorre da convicção de que os fluxos de comércio internacional são
um elemento chave em todos os tipos de relações econômicas, o que por sua vez implica
conhecimento de como os fluxos comerciais deveriam se comportar. O segundo fator
aponta para a facilidade quanto aos dados necessários para estimação do modelo. Por fim,
tem-se uma série de aplicações empíricas de grande visibilidade que têm estabelecido
respeitabilidade aos modelos de gravidade. Além disso, estabelecem um grupo de práticas
comuns que têm sido usadas para lidar com as escolhas empíricas ad hoc, as quais os
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pesquisadores se deparam, ou seja, são estabelecidas práticas padrão que facilitam o
trabalho dos pesquisadores (BALDWIN; TAGLIONI, 2006).
Podem ser destacadas, também, como um elemento de sucesso deste modelo as
propriedades econométricas, cujo poder de explicação empírica traduz-se simplesmente por
meio de um coeficiente de ajustamento relativamente elevado (CHENG; WALL, 2005).
Ademais, conforme destacado por Mata e Freitas (2008), a análise do modelo permite
estabelecer os “main determinants of the trade flows, the presence of geographical effects
that limit the flow on one hands, and political effects, on the other, and the existence of
positive effects attributed to the Free-Trade Agreemen” (METULINI, 2012, p. 3).
A especificação funcional proposta para a equação de gravidade do presente
trabalho está expressa na equação abaixo:

(3)

em que

indica o valor das exportações realizadas pelo país i do país j no ano t;

representa os efeitos fixos exportadores j invariantes no tempo; representam as variáveis
binárias para os anos da amostra;
exportador j no tempo t;
fatores;

é a soma do PIB do país importador i e do país

é uma variável que representa a é a dotação relativa dos

é a distância do país i ao país j;

representa o nível de similaridade e

mostra o tamanho relativo em termos de PIB de cada país no grupo;

é uma variável

binária que recebe valor “1” se o país i faz fronteira com o país j, e zero caso contrário;

é

uma variável dummy que recebe valor “1” se o par de países compartilha da mesma
linguagem e zero caso contrário;
país j no ano t; e

é a tarifa média aplicada pelo país i às importações do

corresponde ao termo de erro aleatório.

Nessa equação, a medida de fluxo de comércio refere-se ao valor da exportação
bilateral, retirada da base de dados do World Integrated Trade Solution (WITS), tendo
como fonte, dados do Common format for Transient Data Exchange (COMTRADE). Os
valores do PIB são obtidos a partir de dados do Banco Mundial. O valor das tarifas foi
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obtido do World Integrated Trade Solution (WITS), baseado em dados da Organização
Mundial do Comércio (OMC). As variáveis: distância, linguagem comum e fronteira
comum provêm do CEPII – Centre d’Etudes Prospectives et d’Information Internationales.
O cálculo da dotação relativa dos fatores e da variável similaridade foi feito com
base em Arenales et al. (2010). O cálculo da dotação relativa dos fatores leva em conta a
formação bruta de capital e as populações totais dos países, a população é considerada
como uma proxy para a força de trabalho de cada país. Espera-se que conforme a teoria,
quanto maior a diferença nesses fatores, maior o volume do comércio interindústria e
menor a participação do comércio intraindústria no comércio total. Isto é, quanto mais
próximo de zero maior a igualdade relativa dos fatores e maior o comércio intraindústria. Já
no caso da similaridade é feito o cálculo do tamanho relativo de cada país em termos dos
PIBs. Nesse caso, quanto mais próximo à zero há diferença absoluta no tamanho do país, e
valores elevados indicam países de mesmo tamanho relativo. Quanto maior o índice mais
similar são os países em termos do PIB, portanto, maior a relevância do comércio
intraindústria no comércio total.

4 RESULTADOS

Existem vários fatores que influenciam a capacidade de exportar de um país. Esses
fatores variam desde fatores institucionais, melhorias no sistema de transporte e
qualificação da mão de obra, dentre outros. Nesse sentido, a identificação desses fatores
permite analisar em que medida são importantes para estabelecer e/ou fortalecer os fluxos
comerciais de dado país.
Os resultados obtidos na estimação do modelo econométrico proposto na equação 3
são apresentados a seguir. Como algumas variáveis foram transformadas por logaritmo,
seus coeficientes podem ser interpretados diretamente como elasticidades. Primeiramente,
optou-se por um modelo sem a tarifa e as variáveis geográficas (modelo 1) e,
posteriormente incluíram-se essas variáveis (modelo 2).
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Análises empíricas sugerem que a estimação por efeitos fixos é a mais indicada para
o modelo gravitacional. Baldwin e Taglioni (2006) propõe que a estimação por efeitos fixos
deve ser empregada pela presença de variáveis e características não observáveis no modelo,
que são correlacionadas com termos de custos de comércio. Deste modo, não se pode
rejeitar a hipótese de que efeitos de heterogeneidades não observáveis dos países afetem o
comércio bilateral.
De maneira geral os resultados foram robustos, com alta significância estatística
para os coeficientes estimados e com um coeficiente de determinação para o modelo 1 de
0,792 e de 0,851 para o modelo 2.

N
R2

Tabela 1: Resultados da Equação Gravitacional
Modelo 1
Modelo 2
t
13,91
50,734 ***
66,142 ***
-0,27
-0,269
-0,294 ***
2,75
0,124 ***
0,168 ***
-9,37
-0,902 ***
-1,320 ***
-0,038


1,744***


0,605 **


12,10
-140,153 ***
- 187, 192 ***
340
340
0,7918
0,8511

t
16,75
-3,47
3,84
-6,97
-0,80
13,85
-2,62
12,29

Legenda: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: Elaboração própria.

Em termos da magnitude, viu-se que os coeficientes estimados para o PIB total dos
países importadores e exportador apresentou-se positivo e estatisticamente significativo, ao
nível de 1%. De modo semelhante aos resultados encontrados na literatura, observou-se que
variações positivas nessas variáveis geraram variações, também positivas, no comércio em
análise. Por exemplo, as elasticidades-renda estimadas foram de aproximadamente cada
50,74 (modelo 1) e 66,14 (modelo 2), permitindo inferir que aumentos de 1% nas rendas
levariam, em média, a aumentos nos fluxos de exportação em torno de 51% e de 66%.
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A variável

não apresentou significância no modelo 1. Mas tornou-se

significativa no modelo 2, apresentando sinal negativo, o que indica um relacionamento
inverso ao das exportações. Assim, tudo mais constante, um aumento de 1% na variável
levaria, em média, a redução das exportações em torno de 0,29%. É importante lembrar que
valores pequenos para

indicariam dotações similares de recursos e, portanto, que sugere

que ocorra uma comercialização mais do tipo intraindústria entre esses países.
O sinal negativo captura o fenômeno de que o comércio tende a representar uma
porcentagem menor do PIB para países maiores. Há também o fato de que países capitalintensivos tendem a produzir e exportar mais, e que os países maiores tendem a trocar
menos de países menores (BRUN et al., 2005).
O coeficiente da variável similaridade de renda foi positivo e estatisticamente
significativo em ambos os casos. Nesse caso, quanto maior o índice, mais similares os dois
países em termos de renda e maior a importância do comércio intraindústria no comércio
total. Por exemplo, observou-se que um aumento de 1% no índice de similaridade levaria
ao aumento de 0,168% nas exportações.
A distância geográfica representa uma proxy para os custos de transporte. Trabalhos
anteriores (PAULA et al., 2012; ALMEIDA, 2009) mostraram uma correlação negativa
entre a distância geográfica e os fluxos comerciais. O coeficiente estimado para a distância
apresentou sinal negativo, conforme esperado, sendo estatisticamente significativo. Isto
indica que quanto maior a distância entre os países menor tenderá a ser o nível de comércio
entre eles. De outro modo, acredita-se que o comércio aumenta quando os parceiros estão
geograficamente próximos.
Segundo a OCDE (2006) atualmente os obstáculos ao comércio Sul-Sul são maiores
do que regem o comércio entre países do Sul com outros parceiros, em parte devido à
distância que torna os custos mais elevados. Além disso, em geral, os países mais pobres
adotam tarifas mais altas. Estima-se que estes obstáculos sejam quase três vezes maiores
daquelas enfrentadas pelo comércio Norte-Norte. Entretanto o comércio entre países em
desenvolvimento oferece maiores possibilidades de ganhos com a especialização e
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eficiência. No presente trabalho inclui-se a tarifa para tentar capturar seu efeito nos fluxos
de exportação dos BRICS.
A tarifa não apresentou significância estatística, o que inviabiliza inferências a seu
respeito. Mas, vale destacar que conforme Bellanawithana et al. (2009) a relação comercial
do tipo Sul–Sul (entre países do hemisfério Sul) tem predominância por restrições não
tarifárias, enquanto que nas relações Norte–Sul predominam as restrições comerciais
exercidas pelas tarifas. O que pode ser um indicativo da não significância dessa variável.
De acordo com Tripathi e Leitão (2013), alguns trabalhos (EICHENGREE; IRWIN,
1998; RAUCH; 1999) demonstram que proxies culturais e geográficas devem ser incluídas
no modelo de gravidade para o comércio. Assim, o modelo empírico incluiu variáveis
binárias para fronteira e linguagem comum. Acredita-se, portanto, que as similaridades
entre os países podem incentivar o comércio bilateral.
O efeito encontrado para o compartilhamento de linguagem comum foi positivo e
estatisticamente significativo. Isto indica que países que compartilham a mesma linguagem
tendem a importar mais uns dos outros e isso pode facilitar, por exemplo, o entendimento e
a formulação de contratos. No caso do compartilhamento de fronteira, o resultado da
estimativa também foi positivo e significativo. Portanto, corrobora-se a ideia de que a
proximidade entre os países tende a influenciar positivamente os fluxos comerciais.
Portanto, de acordo com os resultados estimados, o tamanho econômico de um país
e proximidade geográfica podem influenciar positivamente os fluxos de comércio entre os
países do BRICS.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento contínuo dos fluxos comerciais internacionais somados aos esforços de
liberalização, vivenciados nos últimos anos, gera a necessidade de se destacar cada vez
mais a importância de fatores que promovam o comércio internacional.
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Esse trabalho procurou identificar a composição e comparar a evolução do comércio
e da dotação relativa dos fatores entre os países que compõe o BRICS no período de 1997 a
2013.
A análise aqui apresentada destaca a relevância desta questão para um grupo de
países que tem grande representatividade na economia mundial. Os resultados encontrados
apontaram que o tamanho econômico, variáveis culturais e geográficas podem influenciar
positivamente os fluxos de comércio entre os países do BRICS.
No caso da variável renda observou-se um grande efeito no volume das exportações.
Portanto, acredita-se que uma política integracionista e de desenvolvimento econômico do
grupo que reduza as disparidades de renda, torna-se essencial para o grupo como um todo.
Além disso, observou-se um relacionamento inverso entre a dotação relativa de
fatores e as exportações. Assim, pode haver uma tendência de aumentar o comércio do tipo
intraindústria entre aqueles países que possuíam uma dotação relativa dos fatores similar.
Noutro caso, a similaridade de renda se relacionou de modo positivo com as
exportações, indicando que quanto mais similares os dois países em termos de renda maior
a importância do comércio intraindústria no comércio total.
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Desindustrialização: Um debate conceitual
José Victor Diogo
Mestrando do Programa de Pós-graduação em Economia - Unesp/FCLAr
A discussão acerca do processo de desindustrialização é uma das questões
econômicas mais enfatizadas e, ainda hoje, se mostra recorrente no ambiente acadêmico,
com reverberações político-econômicas claras tanto nas entidades e organizações privadas
quanto nas públicas. Nota-se, contudo, que apesar da proliferação dos debates acerca deste
assunto, não houve e não há, ainda, avanços significativos com relação à montagem de uma
estratégia organizada, e de longo prazo, em resposta ao processo desindustrializante,
especialmente quando se observa a economia brasileira. Parte deste impasse se dá em
função da multiplicidade de definições para o conceito de desindustrialização, que além de
causar confusão, tornam o tema polêmico. Sobre o conceito de desindustrialização, tem-se
que:
A palavra é difícil de dizer. O que significa também não é claro. Como se opõe a
“industrialização”, que supostamente é coisa boa, “desindustrialização” deve ser
coisa ruim. Mas há controvérsias. Uns dizem que, ao deixar a indústria crescer
menos do que o PIB, o País está pouco a pouco perdendo um setor importante
para as perspectivas de investimento e expansão futura da atividade. Outros
acham que a suposta “reprimarização” das exportações é uma ilusão estatística,
porque o complexo agro-mínero-industrial, beneficiado pela alta dos preços das
matérias-primas, inova e investe tanto ou mais do que a indústria de
transformação. (BACHA, 2013).

Assim, este artigo nasce da necessidade latente de polir o debate sobre a
desindustrialização ao apresentar as diferentes definições e associações encontradas para o
termo. O método escolhido para realizar tal tarefa foi o de, através de revisão bibliográfica,
buscar as diferentes fontes teóricas que trabalham com este tema e, consequentemente,
traçar uma linha de raciocínio a respeito da característica fundamental de cada fonte. Vale
dizer que o pesquisador interessado neste tema pode utilizar-se de um ou mais de um dos
conceitos aqui descritos simultaneamente, uma vez que eles não são exclusivos entre si.
A argumentação a seguir está dividida em três partes. A primeira trata da
diferenciação fundamental entre desindustrialização absoluta e relativa. A segunda trata a
desindustrialização como função de emprego e produção industriais ao longo do tempo. No
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caso da ótica da produção, é dada especial atenção ao exemplo brasileiro. E, por fim, a
terceira parte trata do tema com enfoque no posicionamento da indústria dentro da lógica
do comércio internacional, através da conceituação de doença holandesa e daquilo que
Morceiro (2012) chamou de “visão de Cambridge” da desindustrialização.

1

DESINDUSTRIALIZAÇÃO

ABSOLUTA

VS.

DESINDUSTRIALIZAÇÃO

RELATIVA
Uma das considerações importantes a se fazer sobre a conceituação do processo de
desindustrialização é a distinção entre a ótica absoluta e a ótica relativa. De início é
essencial compreender, por exemplo, que a redução da participação da indústria no
emprego total de uma economia, representa um indício “relativo” de desindustrialização.
Isso quer dizer que houve queda da participação da indústria em relação à participação dos
outros setores da economia. Em outras palavras, se uma economia apresenta
desindustrialização relativa, sua indústria está contribuindo, ao passar do tempo, com uma
parcela cada vez menor do emprego total. Essa análise é diferente da ideia de participação
“absoluta” do setor industrial. Isso porque se uma economia apresenta desindustrialização
absoluta, seu pessoal ocupado está diminuindo período a período. Deste modo entende-se
ser perfeitamente possível que a indústria eleve seu nível de emprego, em termos absolutos,
e, simultaneamente, tenha sua importância reduzida, em termos relativos. Para que isso
ocorra, somente é necessário que os outros setores cresçam a uma velocidade maior do que
o setor industrial.
Um bom exemplo da distinção entre desindustrialização relativa e absoluta é o caso
da indústria de transformação brasileira entre os anos de 2006 e 2013.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Gráfico 1 – Número de empregos formais da indústria de transformação no Brasil em
milhões e participação percentual do emprego da indústria de transformação no
emprego formal total da economia brasileira, entre 2002 e 2013.

Elaboração própria a partir de dados da Relação Anual de Informações Sociais 2013 (RAIS/MTE).

O número absoluto de empregos formais da indústria de transformação do Brasil
vem crescendo desde 2002, ano em que este setor contava com aproximadamente 5,21
milhões de trabalhadores. Em 2013, o Brasil já possuía 8,29 milhões de empregos
industriais, um crescimento de aproximadamente 59%, evidenciando que não houve queda
absoluta do emprego industrial na última década.
No entanto, ao analisar-se a participação relativa do emprego industrial na economia
brasileira a partir de 2002, percebe-se que a tendência possui trajetória inversa. No primeiro
ano da série, a indústria de transformação brasileira era responsável por 18,16% de todos os
empregos formais do País. A partir de 2007, essa participação decresceu até atingir 16,94%
em 2013. Isso comprova que, em termos relativos, a indústria brasileira vem perdendo
espaço para os outros setores da economia quando se considera o emprego formal.
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2. DESINDUSTRIALIZAÇÃO E SUAS RELAÇÕES COM EMPREGO, PRODUTO
E VALOR ADICIONADO
Em uma linha de pensamento bastante difundida na literatura econômica, observa-se
que dois dos principais sinais de que uma economia caminha para se desindustrializar são: a
queda da participação da indústria no emprego total e a queda da participação da indústria
no produto agregado.

2.1 ÓTICA DO EMPREGO INDUSTRIAL
Em seu artigo clássico, Rowthorn e Ramaswamy (1997) definem de modo
categórico que a desindustrialização é a queda constante do emprego na manufatura como
parcela do emprego total das economias avançadas. Primeiramente, a noção de queda
constante remete a um processo que ocorre no longo prazo o que, no caso deste artigo em
particular (feito em 1997), compreendeu 25 anos consecutivos de queda do emprego
industrial na maioria dos países desenvolvidos. Em segundo lugar, a noção de economias
avançadas abre espaço para discussão. Vale observar o texto original:
Durante os últimos 25 anos, o emprego na manufatura como parcela do emprego
total caiu dramaticamente nas economias mais avançadas do mundo, um
fenômeno amplamente aludido como “desindustrialização”. A tendência,
particularmente eminente nos Estados Unidos e Europa, é também evidente no
Japão e tem sido observada mais recentemente na economia dos Quatro Tigres do
Leste asiático (Hong Kong, China, Coréia, Cingapura e Taiwan Província da
China). (ROWTHORN e RAMASWAMY, 1997).

Sob tal aspecto, Rowthorn e Ramaswamy (1999), na tentativa de explicar o
fenômeno da desindustrialização, avaliaram o resultado líquido de dois efeitos que ocorrem
simultaneamente. Em primeiro lugar, pressupõe-se, segundo a Lei de Verdoorn, que o setor
manufatureiro é capaz de elevar sua produtividade do trabalho mais rapidamente que os
outros setores econômicos, em especial o setor de serviços. Dito isso, ao longo do processo
de desenvolvimento, a elevação da produtividade do trabalho manufatureiro faz com que a
produção de um mesmo quantum de bens requeira menos pessoal ocupado. Portanto, como
primeiro efeito, o setor manufatureiro estaria exportando mão-de-obra desnecessária para
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os setores de menor produtividade, o que em economias avançadas se traduz em uma
migração de mão-de-obra industrial para mão-de-obra de serviços.
Porém, a mesma elevação de produtividade renderia um segundo efeito, desta vez
reduzindo os custos de produção do setor. Se para produzir um mesmo quantum é
necessário menos pessoal ocupado, os custos com mão-de-obra se reduzem, possibilitando
que o empresário fixe seu preço em níveis mais baixos. Com preços menores a demanda
por produtos da manufatura tenderia a se elevar em relação aos serviços, que possuem
custos mais elevados. Em resposta a isso, todo o setor manufatureiro se expandiria.
(ROWTHORN E RAMASWAMY, 1999).
Em síntese, uma economia já industrializada no caminhar de seu desenvolvimento
passa por um processo de elevação da produtividade do trabalho manufatureiro
proporcionalmente maior do que a produtividade do trabalho nos outros setores. Essa maior
produtividade faz com que a manufatura poupe mão-de-obra e exporte-a para os outros
setores, principalmente o de serviços, reduzindo número de empregos na indústria de
transformação e elevando o emprego nos serviços. Ao mesmo tempo, a maior
produtividade permitiria menores custos com salários e treinamento, o que por sua vez
baratearia a produção manufatureira, elevando a demanda por bens industrializados.
Para os países industrializados estudados no trabalho de Rowthorn e Ramaswamy
(1999), foi empiricamente comprovado que o efeito exportador de mão-de-obra é mais
relevante do que o efeito de aquecimento da demanda por bens manufaturados. Assim, com
o caminhar do desenvolvimento, as economias industrializadas tendem a perder parcelas de
emprego no setor industrial, sem que necessariamente a produção manufatureira cresça na
mesma proporção.
Fica nítido, portanto, que a consideração apenas do emprego como indicador de
desindustrialização, culmina em uma visão benigna do processo em questão. Em outras
palavras, se uma economia se desindustrializa em função da alta produtividade de sua
indústria, esta economia caminha nos trilhos do desenvolvimento.
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De acordo com Nassif (2008), a desindustrialização natural não é pauta de discussão
nova em economia, haja vista que Colin Clark, em seu artigo clássico de 1957, já havia
definido:
(...) países de renda muito baixa contam com maior participação relativa dos
setores primários no PIB, mas à medida que alcançam níveis médios de renda per
capita essa participação majoritária é transferida para o setor industrial. Quando
alcançam finalmente níveis elevados (e sustentáveis) de renda per capita, a perda
de participação do setor industrial no produto agregado e, principalmente, no
emprego total é transferida para o setor de serviços. (NASSIF, 2008).

A única ressalva nesta teoria é a ideia de que é preciso levar em conta o nível de
renda per capita da população de determinado país que passa por este processo
desindustrializante. Esta ressalva permite distinguir se uma determinada economia passa
por um processo de desindustrialização “natural”, como no caso dos países desenvolvidos,
ou se este processo é “precoce”, ou seja, ocorre em níveis de renda per capita ainda não
condizentes com uma grande expansão do setor de serviços sobre a indústria.

2.2 ÓTICA DO PRODUTO INDUSTRIAL
Como contraponto à teoria da desindustrialização descrita acima, a interpretação
trazida por Fiona Tregenna, pesquisadora da Universidade de Cambridge no Reino Unido,
se mostra muito oportuna. A autora parte de uma abordagem mais ampla sobre a questão da
desindustrialização, dando ênfase aos países em desenvolvimento, inclusive ao Brasil.
Tregenna (2011) sugere que a queda relativa da manufatura no emprego total, per se, não é
prova cabal de que o setor manufatureiro está em retrocesso. Isso porque a queda relativa
do emprego manufatureiro pode ser explicada, não apenas por incrementos de
produtividade, oriundos de ganhos de destreza ou tecnologia, por exemplo, mas também
por uma elevação na relação capital-trabalho.
Deste modo a solução encontrada pela autora foi combinar a análise da participação
da manufatura no emprego com a análise da participação da manufatura no produto
agregado da economia. O intuito de tornar as variações do valor adicionado da indústria no
Produto Interno Bruto (PIB) um indício de desindustrialização foi o de produzir uma
análise mais criteriosa e, desse modo, criar ferramentas de estudo mais complexas e
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confiáveis. Portanto considera-se desindustrialização somente aqueles quadros onde exista
queda conjunta da participação relativa do emprego e do produto da manufatura.
A adição desta condição é justificada, também, por uma série de características
inerentes ao setor industrial, tais como:
(…) economias de escala dinâmicas (...); fortes linkages para frente e para trás
entre a manufatura e outros setores da economia doméstica; fortes propriedades
do efeito learning-by-doing; inovação e progresso técnico; e a importância da
manufatura para o balanço de pagamentos. (TREGENNA, 2011).

Das características acima, apenas no quesito economias de escala o emprego e o
produto apresentam importâncias semelhantes. Os linkages (para trás e para frente) são
muito mais sensíveis se observados do ponto de vista da produção manufatureira do que se
observados do ponto de vista do emprego. Enquanto é válido assumir que os salários na
manufatura são mais altos e causam efeitos linkage para frente, os produtos da manufatura
se espalham amplamente por todos os outros setores econômicos. Segundo Morceiro
(2012), o processo learning-by-doing não é exclusivo do trabalhador uma vez que “afeta a
produção em termos de gestão e planejamento da produção e tecnologia”. A importância da
manufatura no balanço de pagamentos também é acentuadamente voltada para a questão da
produção, não somente do ponto de vista do quantum exportado, mas também do ponto de
vista do valor adicionado à pauta exportadora (e importadora) de um determinado país.
Desse modo, a autora esclarece a importância da produção para explicar possíveis indícios
de desindustrialização.
2.2.1 A ÓTICA DO PRODUTO E O EXEMPLO BRASILEIRO
A literatura econômica brasileira reforça mais ainda a ideia de que a produção é
muito mais relevante como indício de desindustrialização do que a queda do emprego.
Morceiro (2012) explica:
No Brasil, assim como em outros países, o debate acerca da desindustrialização é
muito ideológico. Os autores utilizam diferentes argumentos e não se prendem a
uma definição única. No entanto, nesse debate, encontramos um predomínio
centrado na questão da produção ou valor adicionado (ALMEIDA, FEIJÓ e
CARVALHO, 2005; IEDI, 2007; MARCONI e BARBI, 2010; MARCONI e
ROCHA, 2011; COMIN, 2009, SOARES et al, 2011; OREIRO, 2011;
GONÇALVES, 2011), ao contrário do que se observa na maioria da literatura
internacional citada anteriormente. (MORCEIRO, 2012).
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Em uma contextualização histórica Nassif (2008) diz que o modelo de
industrialização por substituição de importações adotado pelo Brasil entre as décadas de
1950 e 1980 foi responsável pela criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento do
setor industrial, especialmente em relação ao setor agropecuário. Em outras palavras, as três
décadas acima mencionadas foram aquelas que permitiram que o Brasil concluísse a
primeira fase do desenvolvimento econômico, com o setor industrial se sobrepondo à
agropecuária. Em 1986, o setor industrial atingiu seu ápice em termos de participação
relativa do valor adicionado no produto agregado brasileiro, sendo responsável por algo em
torno de 32% do PIB.
Após esse resultado expressivo, enquanto caminhava-se para o início dos anos 1990
o peso da produção industrial no PIB entrou em declínio. Em 1990, a participação da
manufatura no PIB era de apenas 22,7%. Enquanto o valor adicionado da indústria caia, o
mesmo indicador para o setor de serviços se elevava. Em 1986 o valor adicionado (VA) de
serviços girava em torno dos 45% e em 1990 já ultrapassava os 60% do PIB. Durante a
década de 1990, o VA da indústria se manteve em torno dos 22% do PIB e já no início dos
anos 2000 voltou a ter ligeiro acréscimo, atingindo 24% em 2004. (NASSIF, 2008).
O trabalho de André Nassif é muito relevante em toda a discussão sobre a
desindustrialização brasileira por dois motivos principais. Em primeiro lugar, é um dos
únicos trabalhos de grande relevância acadêmica a refutar a hipótese de que o Brasil estaria
passando por um processo de desindustrialização. Em segundo lugar, Nassif (2008)
também vai contra a ideia bastante difundida de que os anos 1990, representados por
grande abertura comercial e liberalização da economia brasileira, foram aqueles que deram
início à conjuntura problemática do setor industrial no País.
Squeff (2012) analisa a série histórica do VA da indústria de transformação de 1970
a 2009. Para o autor, a queda da participação da indústria no PIB após 1986 se deu em
níveis de renda per capita (US$ 3.554 a preços de 2000) muito abaixo do que os
observados em outras economias dos mais variados níveis de desenvolvimento (US$ 6.478
para os países em desenvolvimento de alta renda, em 1988; US$ 3.963 para os emergentes
asiáticos, em 1988; US$ 4.167 para os emergentes das Américas em 1988 e US$ 7.195 para
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os países de industrialização recente, em 1987). Isso reforça a ideia, mostrada
anteriormente, de que é importantíssimo levar em consideração o nível de renda média da
população quando um processo de desindustrialização está em curso.
O autor também observou que o valor adicionado da indústria e dos serviços
seguem tendências diferentes quando observados os seus respectivos deflatores implícitos
do PIB. Em outras palavras, o preço dos produtos industrializados se elevou menos quando
comparados com o preço dos serviços. (SQUEFF, 2012). Este fato não é, necessariamente,
um mau sinal para a manufatura brasileira, uma vez que os condicionantes da formação de
preços dos serviços e da indústria são distintos. Portanto, pode estar havendo uma inflação
de serviços que maquia a evolução relativa do setor industrial. O aumento dos preços do
setor de serviços pode estar vinculado à elevação da demanda por eles, que é comum
conforme a renda per capita de um País se eleva.
Além disso, Squeff (2012), seguindo a taxonomia padrão da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divide a produção industrial em 4
tipos, sendo eles de baixa intensidade tecnológica; baixa-média intensidade tecnológica;
média-alta intensidade tecnológica e alta intensidade tecnológica. Inferiu-se, após análise
das séries temporais de VA dos 4 tipos de produtos industriais, que:
(...) o grupo de produtos industriais de baixa tecnologia reduziu sua participação
no valor adicionado da indústria de transformação em 6,6% entre 2000 e 2009. O
de média-baixa, por seu turno, apresentou um comportamento exatamente oposto,
de crescimento de 6,6 p.p. Diferentemente, os setores de média-alta e de alta
intensidade tecnológica variaram suas relevâncias em +1,4 p.p. e -1,5 p.p.,
respectivamente. (SQUEFF, 2012).

Ao serem observadas as contradições entre a queda indiscutível do VA industrial
como proporção do PIB brasileiro e a inflação do setor de serviços em conjunto com a
manutenção do VA dos setores de média-alta tecnologia, Squeff (2012) permanece
indefinido sobre a existência (ou não) de desindustrialização no Brasil sob a ótica do
produto agregado.
Morceiro (2012), ao observar a série do valor adicionado da indústria em moeda
constante de 1996 a 2011 verifica que:
(...) também há evidências de que, a partir de 2004, há um processo de
desindustrialização, embora de menor intensidade do que aquele medido em
termos de moeda corrente. Entre 2004 e 2011, a participação da manufatura na
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economia total, em valores constantes, diminuiu aproximadamente 2 pontos
percentuais, passando de 17,5% para 15,5%. Ademais, no triênio 2009-2011, a
participação relativa da indústria de transformação foi cerca de 2 pontos
percentuais inferior ao ano de 1998. Deve-se lembrar de que esse ano foi o pior
momento para a indústria brasileira em termos de proporção do emprego e do
valor adicionado na economia. (MORCEIRO, 2012).

É oportuno destacar dois pontos do que foi exposto por Morceiro (2012).
Primeiramente é a constatação de que no triênio 2009 – 2011, os valores produzidos pela
indústria, como proporção do PIB total, foram inferiores aos observados no fim da década
de 1990. Esse fato recoloca a questão da desindustrialização no centro do debate econômico
atual, uma vez que, os anos 1990 foram marcados por não possuírem, efetivamente,
nenhuma política industrial desenhada para a evolução do setor. Os anos 2000, mais
especificamente após o lançamento da PITCE (Política Industrial Tecnológica e de
Comércio Exterior) em abril de 2004, assinalaram o retorno da política industrial na agenda
de governo como um dos alicerces do desenvolvimento sustentável. Embora os efeitos das
políticas industriais sejam mais bem observados em prazos extensos, a constatação de que o
Brasil inicia a segunda década do século XXI com o setor industrial produzindo
relativamente menos valor do que produzia nos fins da década de 1990 é preocupante.
Em segundo lugar, Morceiro (2012) salienta a distinção entre preços constantes e
preços correntes no momento de verificar o VA da produção industrial. Nota-se que a
queda do VA industrial é menor quando medida em preços constantes do que quando
mensurada em preços correntes. Isso se dá por que, a inflação dos bens industrializados é
menor do que a observada para os serviços. Dessa forma, quando se compara ano a ano
com valores correntes, o VA industrial é mais volátil e cada vez menor. Já quando se
compara a preços constantes, exclui-se o efeito da inflação, tendo a dimensão real das
variações de VA. A despeito deste fato, Squeff (2012) aponta:
(...) ser mais adequada a utilização de preços correntes ao invés de preços
constantes, pois a composição do valor adicionado é muito sensível à escolha do
ano-base. Se for estabelecido como referência um ano marcado por um forte
choque de preços, ao se inflacionar ou ao se deflacionar os valores correntes dos
anos anteriores ou dos posteriores a este ano-base, estar-se-á apenas corrigindo a
estrutura de preços relativos deste ano para os demais anos. Assim, uma
determinada atividade produtiva pode ter uma participação elevada no valor
adicionado total somente porque no ano-base adotado sua representatividade
estava superestimada em função de um desequilíbrio nos preços relativos da
economia. (SQUEFF, 2012).
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Outro problema grave relacionado ao uso do VA industrial refere-se à
reestruturação das atividades produtivas do setor industrial. Salienta-se aqui que um grupo
de atividades antes exercidas pelo próprio setor industrial migrou para o setor de serviços
em função, principalmente, do processo de terceirização que tomou força no inicio da
década de 1990. Torres e Silva (2012) explicam que:
(...) a terceirização e subcontratação de atividades que antes eram realizadas no
interior das empresas industriais geram, em alguns casos, a reclassificação dessas
atividades como pertencentes ao setor de serviços – como exemplo, podem-se
citar as atividades de processamento de dados, segurança e limpeza. Assim, não
haveria, de fato, a redução do valor e emprego gerados pela economia, mas
apenas sua reclassificação, o que é chamado, por alguns, de “ilusão estatística”.
(TORRES E SILVA, 2012).

Após a discussão das definições vinculadas ao emprego e produção (valor agregado)
da indústria de transformação, o próximo bloco irá discutir as definições e conceituações
que ligam a desindustrialização com a posição internacional de um determinado país dentro
da lógica do comércio de bens e serviços.

3. DESINDUSTRIALIZAÇÃO E A INSERÇÃO INTERNACIONAL
No escopo deste trabalho, buscou-se a categorização dos conceitos de
desindustrialização em blocos, que compartilhem alguma característica comum. É por isso
que neste bloco estão amalgamados aqueles conceitos que estejam vinculados à posição de
determinada economia no cenário externo. Aqui, portanto, a desindustrialização será
analisada sob a ótica da doença holandesa e também sob a chamada “visão de Cambridge”.

3.1 A DOENÇA HOLANDESA
O ponto de tangência entre o processo de desindustrialização e a famigerada doença
holandesa é muito interessante, do ponto de vista político-econômico, por diversas razões.
Fundamentalmente, três delas se sobressaem, em primeiro lugar por vincular todo o debate
da desindustrialização com a questão da taxa de câmbio, um dos preços macroeconômicos
mais importantes. Em segundo lugar, por analisar do desempenho do setor industrial não
por si só, mas como de uma decorrência do desempenho dos outros setores, mais
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notadamente no caso brasileiro, o setor agrário exportador. Por fim, como consequência dos
dois primeiro motivos, a teoria da doença holandesa, ou da “maldição dos recursos
naturais”, se adapta de maneira especial aos países em desenvolvimento, rótulo que o
Brasil, bem como o restante dos países da América Latina, carrega e tenta superar a muito
tempo.
A teoria da doença holandesa teve origem na década de 1960 quando a Holanda
descobriu uma grande quantidade de gás natural em seu território. A exploração comercial
levou a um acréscimo extraordinário das exportações do País resultando em vasta
acumulação de reservas internacionais. No entanto, este grande estoque de reservas, com o
passar do tempo, criou uma “maldição” para a economia uma vez que a entrada de moeda
estrangeira pressionou o preço do Florim (moeda nacional holandesa antes do Euro) para
cima.
Define-se, aqui, a doença holandesa utilizando o conceito de Bresser-Pereira (2007):
A doença holandesa ou maldição dos recursos naturais é a sobre-apreciação (sic)
crônica da taxa de câmbio de um país causada por este explorar recursos
abundantes e baratos cuja produção comercial é compatível com uma taxa de
câmbio claramente menor do que a taxa de câmbio média que viabiliza setores
econômicos de comercializáveis que utilizam tecnologia no estado da arte.
(BRESSER-PEREIRA, 2007).

Para

Bresser-Pereira

(2007),

a

busca

por

desenvolvimento

econômico,

necessariamente, tem que passar pela adoção de uma taxa de câmbio compatível com o
bom desempenho das exportações e dos investimentos. Explica-se tal afirmação, ao
levarem-se em consideração os percursos de crescimento existentes na clássica equação da
demanda agregada:
Demanda agregada = Consumo + Investimento + Saldo Comercial
O crescimento baseado no acréscimo de consumo interno pode vir a prejudicar os
níveis de poupança interna, já o crescimento via gastos do governo pode gerar
desequilíbrios fiscais acentuados. Dessa maneira, os investimentos e as exportações têm
como vantagem serem viabilizadores de crescimento sem apresentarem um “trade-off”
negativo para as economias. (BRESSER-PEREIRA, 2007).
O argumento do autor adota a ideia de que os países com abundantes em recursos
naturais que já tenham passado por um processo de industrialização, e, portanto, já possuam
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uma renda média relativamente satisfatória, estão ameaçados pela sobrevalorização do
câmbio. A existência copiosa de recursos naturais, que se transformam em commodities no
mercado internacional, faz com que tais países consigam comercializá-los e obter grandes
lucros mesmo com o câmbio sobrevalorizado. A compatibilidade entre elevação das
exportações e elevação da taxa de câmbio somente é possível ao setor que possuir
vantagens comparativas (ou ricardianas) muito fortes. Isso por que tal país terá que elevar
sua competitividade colocando o preço de suas commodities abaixo do preço de mercado de
um modo tal que a diferença entre os preços ainda compense o alto valor de sua moeda
doméstica. A diferença entre o preço cobrado pelo país e o preço de mercado será tão maior
quanto for o preço cobrado pelo país menos ineficiente no mercado, de acordo com a teoria
de David Ricardo.
No entanto, os outros setores da economia não gozam da mesma sorte. As
taxas de câmbio sobrevalorizadas impedem outros produtos, em especial os manufaturados,
entrem no mercado internacional com preços competitivos. Este cenário faz com que os
investimentos privados na indústria despenquem tanto no que diz respeito aos
investimentos em capacidade já instalada como o investimento na ampliação da capacidade
produtiva. Este efeito circular e vicioso tende a durar tanto quanto durar a queda da
competitividade industrial no mercado internacional.
A indústria somente obteria vantagens em um cenário hipotético em que um país
possuísse um parque industrial trabalho-intensivo e, concomitantemente, possuísse
abundância discrepante de mão-de-obra, tornando plausível a obtenção de rendas
ricardianas através de salários mais baixos. No entanto, a intensidade da doença, neste caso,
seria diferente daquela observada em países abundantes em recursos naturais uma vez que
sobre o capital humano incidem vários fatores intangíveis como, por exemplo, a educação,
treinamento, qualidade de vida e etc. de modo que a abundância pura e simples deste fator
não trás vantagens automáticas ao país.
Na América-Latina e, mais especificamente no Brasil, a problemática dos recursos
naturais é combinada com o processo de abertura comercial e liberalização econômica,
posto em prática no final da década de 1980 e ampliado durante toda a década de 1990,
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intensificando os dilemas acima descritos. Por um lado porque a taxa câmbio antes usada
como arma no antigo modelo industrialização por substituição de importações, é
subitamente transformado em ferramenta de combate à inflação via expansão da
concorrência do mercado interno com os produtos internacionais. Por outro lado porque o
encaixe das políticas do governo com o ideário neoliberal do consenso de Washington
pressupõe que o Estado busque situação superavitária o tempo todo, de modo que o
investimento público desaba e perde seu papel de dinamizador da economia.
Sob este aspecto, a sobrevalorização do câmbio em conjunto com as políticas
liberais não só afetam drasticamente o investimento produtivo na indústria como também
deixam o país dependente do saldo comercial que aufere via exportação de commodities, na
maioria das vezes agrícolas e/ou minerais. Em outras palavras, o crescimento é determinado
por forças de mercado alocadas fora do país e, desse modo, quaisquer alterações na
demanda por tais commodities podem afetar drasticamente o desempenho econômico da
nação sem que se possa tomar nenhuma medida de contenção.
Deste modo, fica nítido, para os defensores da hipótese de doença holandesa, que a
existência de recursos naturais em abundância, e a sua consequente exploração e
exportação desregradas, podem causar efeitos muito negativos sobre a competividade da
indústria no mercado internacional, além de fragilizar o posicionamento internacional dos
países que sofrem deste mal.
É importante frisar que a existência, ou não, da doença holandesa não exclui a
possibilidade de outros fatores estarem provocando um processo de desindustrialização
concomitantemente. Para Oreiro e Feijó (2010), a doença holandesa está vinculada a uma
espécie particular de desindustrialização, já discutida anteriormente:
(...) denominada de “desindustrialização precoce”; uma vez que a mesma se
iniciaria a um nível de renda per capita inferior ao observado nos países
desenvolvidos quando os mesmos iniciaram o seu processo de
desindustrialização. Sendo assim, os países afetados pela “doença holandesa”
iniciam o seu processo de desindustrialização sem terem alcançado o “ponto de
maturidade” de suas respectivas estruturas industriais e, portanto, sem ter
esgotado todas as possibilidades de desenvolvimento econômico que são
permitidas pelo processo de industrialização. (OREIRO E FEIJÓ, 2010).
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No caso aqui descrito, a desindustrialização precoce não é entendida como queda do
emprego na manufatura, motivada por um acréscimo de produtividade do trabalho em
níveis de renda per capita baixos, mas sim como um decréscimo da produção industrial, em
função do deslocamento dos investimentos no setor dada a sobrevalorização cambial. Tal
deslocamento impede que o setor industrial dos países em desenvolvimento complete o
processo de catch up tecnológico de modo satisfatório.
Para Palma (2005), a doença holandesa deve ser tratada como grau adicional
específico do processo desindustrializante. Ou seja, a doença holandesa, para ser
compreendida como fonte de desindustrialização, ela deve vir acompanhada de outra fonte,
uma vez que ela não possui forças suficientes para criar tal efeito.
Palma (2005) apresenta sua teoria comparando variadas manifestações da doença
holandesa em diferentes países do globo. Desta avaliação surgem três grupos distintos entre
si. Em primeiro lugar estão os países que já possuíam um parque industrial desenvolvido,
renda per capita elevada e excelentes níveis de desenvolvimento humano e que, por
trabalho do acaso, encontram em seus territórios fonte abundante de algum recurso natural.
O segundo grupo é formado por aqueles países que também passaram por um processo de
industrialização, porém não tão intenso quanto o sofrido pelos países do primeiro grupo, e
que encontraram nos serviços e mais especificamente no turismo a sua fonte de vantagens
ricardianas no mercado internacional. O terceiro e último grupo faz referência ao cone sul
da América do Sul, em especial ao Brasil. Tais economias possuíam experiência em
politicas protecionistas por parte do Estado, principal indutor do crescimento e,
repentinamente, passaram a adotar um modelo neoliberal ortodoxo, já discutido, que pôs
fim ao modelo de industrialização por substituição de importações.
A divisão nestes três grupos é interessante por mostrar que apesar de sofrerem do
mesmo “mal” (sobrevalorização da taxa de câmbio e queda do emprego industrial), as
características que determinaram a ocorrência da “doença” são diferentes e, por
consequência, os sintomas também são distintos para os três. Se se considerar o primeiro e
terceiro grupos, vê-se que:
(…) a maior diferença entra a América Latina e a Europa continental é que, na
última, as transformações cruciais ocorreram nas relações industriais, no Estado
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de Bem-Estar, nas corporações públicas e daí em diante, enquanto que na
América Latina, pelo fato destes países terem adotado políticas novas em níveis
de renda per capita muito baixos, tais políticas também obstruíram sua transição
rumo a uma desindustrialização mais madura – isto é autossustentável (no sentido
Kaldoriano do termo). (PALMA, 2005).

3.2 A VISÃO DE CAMBRIDGE
A desindustrialização e sua relação com o posicionamento no mercado internacional
não é exclusividade daqueles adeptos à teoria da doença holandesa. Outra ótica muito
difundida na literatura internacional, em especial a oriunda da academia britânica com
expoentes na Universidade de Cambridge, também relaciona a desindustrialização e o
comércio exterior.
Para os adeptos da “visão de Cambridge”, a ideia de que a desindustrialização deve
ser vista como queda do emprego da indústria no emprego total não procede uma vez que a
referida queda pode ser algo bem vindo, se for seguida por incrementos de produtividade
suficientes para que a produção industrial se eleve concomitantemente. Dessa forma, a
desindustrialização é entendida como a incapacidade de um país pagar os seus déficits
comerciais com o saldo positivo das exportações do setor manufatureiro, que perde sua
parcela de emprego no emprego total, mas eleva sua parcela no Produto Agregado.
(MORCEIRO, 2012). Essa ótica esta bem alinhada com a ocasião da indústria inglesa na
década de 1970, quando esta perdia competitividade no mercado internacional.
Segundo Morceiro (2012), existem três meios de impacto do comércio internacional
sobre o desempenho industrial de um país. O primeiro, e mais intuitivo, é através da queda
de demanda, via elevação da concorrência externa e consequentemente redução do lucro no
setor industrial. Portanto, o país que deixa sua manufatura exposta ao ataque externo pode
estar comprometendo à própria existência do setor no longo prazo. Em segundo lugar a
concorrência externa pode, de certa forma, deslocar o País de mercados em que ele
apresente níveis de tecnologia avançados e, consequentemente, maiores oportunidades de
elevar sua produtividade. Em outras palavras, em ambiente concorrencial aquele país que
possuí vantagens técnicas pode sair perdendo para aqueles que possuam outras vantagens,
como por exemplo, maiores economias de escala.
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Por fim, como resultado de um das (ou de ambas as) manifestações acima, existe
também a redução dos investimentos do setor industrial em seu próprio parque produtivo.
As decisões de investimento podem ser negativamente influenciadas por uma redução da
demanda e consequentemente por uma redução do lucro industrial. Além disso, as
expectativas de lucros futuros mais baixos também reduzem os investimentos na indústria.
E, por fim, além de reduzir os investimentos, os agentes podem realocá-los naquelas
economias que apresentem resultados esperados mais positivos, provocando um dano duplo
à indústria nacional ao fomentar à concorrência externa e ao prejudicar o resultado do
balanço de pagamentos. (SINGH apud MORCEIRO, 2012).
Neste aspecto, quando analisado o caso dos países latino-americanos (inclusive o do
Brasil) após o processo de liberalização dos anos 1990, tem-se que o:
Baixo crescimento das exportações e desindustrialização também têm sido
acompanhados por aumento da vulnerabilidade da economia, particularmente da
manufatura, aos fatores externos. A confiança deste setor em produtos importados
tem aumentado especialmente em função da elevação da intensidade de
importações da produção e do consumo particularmente nos casos onde não
houve elevação das exportações. De fato, na América Latina, a expansão das
exportações ocorreu principalmente em indústrias de insumos básicos, e nos
estágios de produção trabalho-intensivos, ou seja, operações de montagem e, em
alguns poucos casos, na indústria automobilística. Várias indústrias que haviam
sido dinâmicas durante a era da substituição de importações continuam a serem
dinâmicas em termos de produção, exportação e investimento. Aparentemente, as
indústrias que se encontravam próximas à maturidade, na ocasião da reforma,
como a aeroespacial no Brasil, se beneficiaram da liberalização uma vez que a
pressão competitiva que dela emergiu as tornou mais eficientes. Por outro lado, as
ineficientes, ou aquelas que em estágio infantil, não sobreviveram bem.
Defrontadas com severa competição dos importados, algumas indústrias,
inclusive trabalho-intensivas em vários países, sofreram. (SHAFAEDDIN, 2005,
p. 20).

4 CONCLUSÕES
A primeira conclusão que se faz a respeito deste artigo é a de que, dada à
importância do tema, o conceito de desindustrialização ainda manifesta muita imprecisão.
A indefinição pode acarretar em uma análise equivocada, perpetuando as dificuldades que a
academia enfrenta nas discussões sobre os efeitos e causas da desindustrialização.
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desindustrialização, sob a ótica exclusiva do emprego já foi, de certo modo, ultrapassado. A
utilização do produto e, mais especificamente, do valor adicionado da indústria ao longo do
tempo parece criar resultados mais consistentes. Uma das razões para esse fato é a de que,
de início, a desindustrialização era majoritariamente considerada um processo natural e
benigno, no sentido de que o emprego industrial sede espaço para o emprego nos serviços
conforme as economias se desenvolvem. No entanto, ao passo que esse processo passou a
ocorrem em países mais atrasados, viu-se que a redução do emprego industrial em níveis
baixos de renda per capita é prejudicial ao crescimento econômico. A utilização da
produção e do valor adicionado da indústria serve para mostrar, entre outras coisas, que os
encadeamentos dos bens produzidos neste setor tendem a serem maiores do que aqueles
produzidos pelo setor de serviços. Exemplo clássico disso é o diferencial entre o nível de
salários pago em cada um destes setores.
Além disso, para os países em desenvolvimento, a noção de doença holandesa é
recorrentemente abordada, especialmente para aqueles países ricos em recursos naturais. Na
América-Latina, e no Brasil, mais especificamente, é irrefutável o papel que o câmbio
exerce no aprofundamento da desindustrialização, principalmente após a onda liberalizante
iniciado no começo dos anos 1990. Sob esse aspecto, a contribuição dos pensadores de
Cambridge se mostra muito importante, ao alertar para os perigos de longo prazo que tais
países sofrem. O maior deles é, sem dúvida, o estrangulamento externo provocado por uma
crise no balanço de pagamentos, sabendo-se que os produtos industrializados possuem
valor adicionado, em média, muito superior aos produtos agrícolas. Casos de
estrangulamento do balanço de pagamentos não são raros em países da América-Latina.
Talvez uma abordagem mais próxima ao do pensamento de Cambridge seja primordial na
montagem de políticas sustentáveis de crescimento no longo prazo.
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ANÁLISE DO PADRÃO DE COMÉRCIO ENTRE OS PAÍSES DO BRICS
Josiane Souza de Paula 110
Maria Inês Cunha Miranda111
RESUMO: O presente artigo pretende investigar quais são os efeitos da formação do grupo
constituído por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) sobre o desempenho
das exportações destes países. Nesse sentido, a análise busca identificar os fatores
determinantes do padrão de comércio entre eles. Pretende-se, com isso, quantificar a
intensidade de comércio e a orientação do mercado entre eles. Os resultados sugerem que o
tamanho econômico, variáveis culturais e geográficas podem influenciar positivamente os
fluxos de comércio entre os países do BRICS. Em particular, o estudo mostrou que pode
haver uma tendência de aumentar o comércio do tipo intraindústria entre aqueles países que
possuíam uma dotação relativa dos fatores similar. E caso da renda, quanto mais
semelhantes os dois países maior a importância desse tipo de comércio no comércio total.
Palavras-chave: BRICS; padrão de comércio; modelo gravitacional.

ABSTRACT: The article aims investigate what are the effects of formation the group
consisting of Brazil, Russia, India, China and South Africa (BRICS) on the export
performance of these countries. In this sense, the analysis seeks to identify the determinants
of the pattern of trade between them. Intend, therefore, to quantify the intensity of trade and
market orientation between them. The results suggest that economic size, geographical and
cultural variables can positively influence trade flows between the BRICS countries. In
particular, the study showed that there might be a tendency to increase trade intra-industry
among those countries, which have a similar relative endowment of factors. For the income,
how much more similar are the two countries, the greater the importance of this type of
trade in total trade.
Keywords: BRICS; standard trade; gravity model.
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INTRODUÇÃO

A globalização estimulou importantes transformações na economia mundial, entre
elas estão as melhorias tecnológicas e outros fatores de competitividade, que suscitam
modificações na estrutura de comércio internacional.
A percepção de que as economias estão avançando em diferentes velocidades é
notável. A capacidade dos países de produzir e abastecer competitivamente um produto de
interesse para as outras nações é essencial.
Em razão das diferenças históricas, geográficas e das condições sociais, as nações se
encontram em níveis muito distintos de renda, capacidade de inovar, sofisticação
tecnológica e capacidade total para alcançar o crescimento econômico sustentado
(MCARTHUR; SACHS, 2002).
O processo de globalização trouxe novas oportunidades de crescimento, mas
também gerou novos desafios. E, com o acirramento da concorrência internacional, há um
interesse crescente na estratégia de competitividade adotada pelos países e no desempenho
comercial destes.
O surgimento da noção “BRICS” (Brasil, Rússia, Índia e China, e a África do Sul
que se juntou recentemente) se baseou na previsão de que esses países iriam aumentar a sua
participação no produto mundial, e por isso iriam se tornar espaços favoráveis ao
investimento estrangeiro. Ou seja, esta seria uma expressão para diferenciá-los dos demais
emergentes.
A importância desses países no cenário internacional está relacionada a motivos
econômicos, políticos ou estratégicos. Por exemplo, de acordo com Fonseca Júnior (2013,
p. 24),
a China é hoje um dos motores da economia internacional; a Rússia tem peso
próprio em matéria de segurança, dada a dimensão de seu arsenal nuclear e
relevância no mercado de energia; a Índia vale pelo peso demográfico e pela
influência regional, além de ser a maior democracia “real” do mundo; a África do
Sul é ator estratégico em uma área crescentemente importante como produtora de
commodities; e o Brasil é ator fundamental em negociações sobre
desenvolvimento sustentável ou comércio.
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Deste modo, acredita-se que esses países possam ter alguma capacidade de gerir a
ordem internacional em aspectos regionais ou globais. Além disso, o BRICS compartilharia
a crença em seu direito a desempenhar uma função de influência em termos mundiais
(FONSECA JÚNIOR, 2013).
Enfim, investimentos externos crescentes, o mercado interno em expansão, e a
procura por uma nova governança global tornaram esses países evidentes no cenário
internacional.
Mas isso é algo recente, pois nos anos 1980 o Brasil passou por uma forte
estagnação econômica conhecida como a “década perdida”; a Rússia vivia ainda em um
regime comunista; a Índia era principiante no comércio internacional; e a China iniciava as
mudanças para abertura comercial. Passadas três décadas eles conseguiram liderar a
retomada do crescimento econômico mundial depois da crise mundial de 2008, que atingiu
fortemente os países mais desenvolvidos (COSTA; VIZIA, 2014).
Diante dessa discussão, uma vez que os BRICS despontaram notavelmente no
cenário econômico internacional, desempenhando um papel decisivo no crescimento
global, torna-se cada vez mais importante acompanhar e entender a evolução do comércio
desses países, além de verificar quais fatores tem afetado essa composição. A relevância
disso está no fato de possibilitar a definição de estratégias político-comerciais mais
eficientes para os países em questão.
Portanto, o objetivo desse estudo foi quantificar e analisar os fluxos comerciais de
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em particular a determinação do padrão de
comércio. Para tanto, estimou-se equações de gravidade, pelo método de efeitos fixos, no
período de 1997 a 2013. Em termos específicos buscou-se analisar as diferenças na renda e
na dotação dos fatores; calcular o efeito dessas similaridades (ou diferenças) nas
exportações dentro dos BRICS.
Assim o presente trabalho encontra-se dividido em quatro seções, além desta breve
introdução. Na segunda, é feita uma breve revisão da literatura. Em seguida, faz-se uma
exposição da metodologia e das fontes de dados utilizadas. Na quarta, são apresentados e
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discutidos os resultados encontrados pelo modelo gravitacional. Por fim, a última seção traz
as considerações finais.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Teorias e evidências do comércio internacional

O conceito das vantagens surgiu a partir da observação das transformações
ocorridas na atividade econômica. Adam Smith, no campo do liberalismo, afirmava que a
riqueza de uma nação dependia de sua capacidade produtiva e que o comércio internacional
ao gerar a divisão e especialização do trabalho causaria ganhos de produtividade que seriam
divididos entre os parceiros comerciais. Sendo assim, concluiu-se que os países deveriam se
especializar nas exportações daqueles bens em que tivessem vantagem absoluta (custos
menores de produção) decorrentes de dotações naturais ou de sua especialização. Por sua
vez, David Ricardo sugeriu que se um país possuísse custos de oportunidade menores
(vantagens comparativas) em relação a outro país na produção de um bem, então haveria
potencial de ganhos com o comércio internacional (NUNES FILHO, 2006).
Outra teoria de destaque na literatura de comércio internacional é o modelo de
Heckscher-Ohlin (HO) ou a teoria da dotação relativa dos fatores. Essa teoria surgiu no
século XX apresentando uma expansão do conceito de vantagens comparativas, buscando
explicar o comércio internacional através das diferenças de recursos entre os países. Em
termos sintéticos, segundo o modelo de HO as diferenças nas dotações de recursos
(abundância ou escassez) entre os países conduziriam o comércio entre as nações. Deste
modo, um país tende a se especializar na exportação de bens cujos fatores são abundantes e
na importação daqueles bens que há escassez de fatores de produção. Portanto, países
abundantes em trabalho exportarão bens intensivos em trabalho, e países com abundância
relativa de capital exportarão bens de capital (ALMEIDA, 2009).
Nos anos recentes a teoria do comércio internacional tem sido utilizada para expor
que um país pode comercializar mercadorias comuns (comércio intraindústrial), além de
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comercializar bens com dotações de fatores diferentes, por exemplo, exportando um
produto industrializado e importando commodities (comércio interindustrial).
O comércio interindustrial reflete o conceito de vantagem comparativa, pois quando
dois países possuem semelhanças em termos da razão dos fatores de produção, isso implica
em um nível muito baixo desse tipo de comércio. Do mesmo modo, quando há diferenças
na razão dos fatores haverá um maior comércio interindustrial entre os países. De outro
lado, o comércio intraindústrial não se relaciona com o conceito de vantagens
comparativas, pois as economias de escala de cada país impedem que cada país produza
sozinho a totalidade de seus bens. No mais, destaca-se que o comércio intraindústria gera
benefícios adicionais em relação ao comércio interindústria (ARENALES et al., 2010).
Grimwade (1994 apud ALMEIDA, 2009) analisou os fatores que afetam o comércio
intraindustrial conforme características internas do país, de seus parceiros bilaterais. Da
análise feita, observou que os fatores que contribuem de forma positiva para esse tipo de
comércio em um país individual são o nível de renda per capita, o desenvolvimento
econômico e a extensão territorial. Para o caso de seus parceiros comerciais, os fatores que
favorecem o comércio são a similaridade de renda per capita, o nível de integração
existente, a proximidade geográfica e a inexistência de desequilíbrios comerciais. No mais,
economias de escala, inovação da produção e baixos níveis de custos de transporte, entre
outros fatores contribuem de forma positiva para o comércio intraindustrial.
Hausmann et al. (2005) analisando a importância das exportações para o
crescimento econômico do país, construíram um indicador do nível de renda das
exportações dos países, concluiu-se que os ganhos com a globalização dependem da
capacidade dos países de se posicionar de forma adequada ao longo deste contexto.
Segundo os autores, do ponto de vista da abordagem convencional, os fundamentos
de um país, a saber, os seus dotes de capital físico e humano, trabalho e recursos naturais,
juntamente com a qualidade global das suas instituições determinam os custos relativos e os
padrões de especialização que vem com eles. As tentativas de reformular a estrutura de
produção para além dos limites estabelecidos por estes fundamentos tendem a falhar e
prejudicar o desempenho e socioeconômicos.
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Assim, a hipótese daqueles autores é a de que os padrões de especialização são em
parte indeterminados e podem ser moldado por elementos idiossincráticos. Isto é, enquanto
fundamentos desempenham um papel importante, eles não determinam o que um país vai
produzir e exportar. Além disso, nem todos os bens são iguais em termos de suas
consequências para o desempenho econômico. Diante disso, espera-se que a política do
governo tenha um papel positivo potencialmente importante a desempenhar na formação da
estrutura de produção.
Na construção de seu índice, os autores observaram, por exemplo, que alguns países
de alto crescimento, como a China e a Índia possuíam níveis de produtividade associado ao
padrão de especialização muito mais elevado do que o que seria previsto com base em seus
níveis de renda. No caso da China, o nível de produtividade associado ao padrão de
especialização excede os de países da América Latina que tem níveis de PIB per capita que
são múltiplos da China. De modo geral, encontrou-se que o nível de produtividade
associado ao padrão de especialização é um preditor forte e robusto do crescimento
econômico subsequente, controlando para co-variáveis padrão.
Nos anos recentes, vários países tiveram o seu desenvolvimento comercial
impulsionado pelo aumento das exportações, tanto em conteúdo como em qualidade.
Entretanto, alguns permaneceram fortemente dependentes de commodities agrícolas ou
minerais.
Objetivando identificar o que explica o desempenho diversificado de exportações
entre os países, Sadikov (2007) declara que a resposta tem uma mensagem política muito
importante, uma vez que a riqueza econômica dos países se tornou cada vez mais
dependente da sua capacidade para competir na economia global. Diante disso, o autor
questiona o porquê das exportações se limitarem a uma lista de produtos. Segundo ele, a
resposta desta questão está nos elevados custos de transação.
Pois, antes que a operação comercial ocorra de fato, o comerciante enfrenta muitas
barreiras, tais como as despesas envolvidas desde o processo para encontrar-se um cliente
(ou fornecedor) internacional até a transferência do produto em si. À medida que os custos
de transação dependem, em boa parte, de fatores externos, como a localização geográfica e
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a distância entre os países, estes também dependem de questões internas, pois políticas
adequadas relacionadas a melhorias na infraestrutura ou diminuição de barreiras
administrativas ao comércio podem reduzir expressivamente os custos, aumentando o
potencial de comércio entre os países (SADIKOV, 2007).

2.2 BRICS: Relações comerciais e a agenda internacional
A sigla “BRICs” (Brasil, Rússia, Índia e China) surgiu em 2001 em um relatório de
pesquisa da empresa de investimento institucional do Goldman Sachs, sugerindo que havia
excelentes oportunidades potenciais de investimento dentro dessas economias. Nesse
período, esses países representavam coletivamente apenas 15 por cento do produto nacional
bruto (PNB) das seis principais economias industriais avançadas: Estados Unidos, Japão,
Alemanha, Grã-Bretanha, França e Itália. Entretanto, alguns economistas previam que em
menos de quarenta anos os BRICs eram susceptíveis de alcançar essas seis economias
(ARMIJO, 2007).
Diante da percepção de que Brasil, Rússia, Índia e China comporiam os quatro
novos polos do sistema internacional, é questionado se o conceito de “BRICs” seria uma
categoria analítica viável dentro de um quadro rigoroso da ciência política. Para Armijo
(2007), os quatro países não compartilham instituições, políticas nacionais, metas
internacionais ou estruturas econômicas. Entretanto, esse conjunto de países tem
implicações semelhantes para a economia política internacional no qual está inserida.
Apesar dessa classificação, deve-se lembrar de que esses países possuem diferenças
significativas no que se refere à política e economia interna. Por exemplo, embora todos
sejam estados federais, apenas a Índia e o Brasil são democracias bem institucionalizadas.
Cada um dos quatro incorpora tradições culturais e linguísticas distintas, embora eles
compartilhem a característica de terem sido entidades políticas conhecidas há séculos.
Todos possuem setores industriais modernos, com cada vez mais profunda ligação à
economia capitalista global (ARMIJO, 2007).
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Para Fonseca Júnior (2013), uma questão importante estava nas posições de poder.
Pois, além das oportunidades de investimento, havia oportunidades de prática de poder, no
sentido de que os anos iniciais do século XXI alteram os sinais positivos que se iniciaram
com o término da Guerra Fria. Esperava-se que terminado o conflito ideológico, a
globalização iria distribuir de modo universal os frutos positivos e a ordem internacional
passaria a ser dirigido pelos princípios multilaterais, conforme recomendava a Organização
das Nações Unidas (ONU). Entretanto, esse otimismo é reduzido pelas crises financeiras
dos anos 1990.
Assim, observa-se que o imaginário da ordem multilateral não se efetiva. Nesse
contexto, mesmo que de modo informal a conjugação dos BRICS em uma instância
política, reforça a percepção de que se desunidos já conseguiam exercer alguma influencia,
juntos poderiam reforçar ainda mais a sua influência na dinâmica econômica mundial.
Para Costa e Vizia (2014), a articulação entre eles se dá pela busca das melhores
formas de elevarem a sua participação nos rumos da economia mundial, seja pelo reforço
de posicionamentos e parcerias estratégicas no âmbito comercial e tecnológico, seja através
da participação ativa nos organismos multilaterais. A primeira reunião entre seus dirigentes
ocorreu em 2009, na Rússia, tendo como objetivo central a procura por uma maior
representação dos países em desenvolvimento no processo de tomada de decisão no âmbito
das relações internacionais.
Além disso, aponta-se que a sua importância no comércio internacional é uma das
dimensões na qual esses países passaram a ter bastante representatividade. Brasil, Rússia,
Índia e China expandiram suas exportações a taxas ainda mais elevadas nas décadas
recentes tornando mais sólida a sua importância no mercado mundial. Por apresentar vastos
mercados internos, que elevam as possibilidades para obter exportações viabilizadas pelo
crescimento, reflete um espaço mais amplo nas discussões internacionais.
O gráfico 1 abaixo mostra o valor total das exportações entre os países do BRICS,
no período de 1999 a 2013. Observa-se que a houve consolidação na expansão das
exportações entre eles nos anos recentes.
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Gráfico 1: Evolução do valor das exportações entre os países do BRICS, em milhões,
1999  2013.

Fonte: International Merchandise Trade Statistics (IMTS).

Para melhor compreensão do comércio internacional, o Banco Mundial construiu
alguns indicadores que analisam o comportamento dos países em diversas dimensões do
desempenho comercial. Essa estrutura permite avaliar a dinâmica de exportações do país ao
longo de diferentes margens de comércio e à posição de referência dos países específicos
em relação a seus pares. Em termos sintéticos, esses indicadores descrevem o tamanho,
importância, composição e crescimento das relações comerciais.
Como um indicador preliminar da participação dos exportadores no comércio
mundial, temos a balança comercial desses países. Ela indica o grau em que a demanda
interna supera a oferta doméstica, ou vice-versa. Ou seja, descreve a saúde de uma
economia, mas também pode ser usada como um indicador do envolvimento do país no
mercado internacional. O saldo da balança comercial pode ser afetado por uma variedade
de fatores, incluindo preços domésticos e internacionais, taxas de câmbio, acordos
comerciais ou barreiras, tarifas, subsídios e outros regulamentos comerciais (WORLD
BANK, 2013).
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De acordo com os dados, na década de 2000, embora alguns países do BRICS
tenham superávits comerciais significativos e razoavelmente seguros em determinados
anos, a Índia teve um déficit comercial persistente.
No caso brasileiro, percebe-se o crescimento contínuo das exportações brasileiras
durante a década de 2000, chegando a ultrapassar 300% de crescimento ao final do período.
Entretanto, as importações crescem proporcionalmente às exportações, tendo como
resultado um saldo comercial positivo baixo, ao contrário do início da década no qual ainda
era negativo. O saldo comercial em 2000 situava-se em torno de US$ 730 milhares
negativos, tendo uma reversão da tendência durante a década e proporcionando ao final de
2010 um saldo positivo de US$ 29,7 milhões. Mesmo com a queda no crescimento em
2009, devido à crise do subprime, o saldo positivo se manteve por toda a década analisada
(Gráfico 2).
O crescimento das exportações brasileiras foi impulsionado, em grande medida,
pelas exportações de produtos agropecuários, as quais chegam ao final da década com cerca
de 30% do total das exportações. O principal destino das exportações agropecuárias
brasileiras são os países da Zona do Euro, os quais representam cerca de 30% da
participação média ao longo da década 2000. A segunda posição de destaque é da China
que assume 10% das exportações brasileiras de produtos primários.
Gráfico 2: Evolução do comércio internacional brasileiro nos anos 2000 (em milhões)

Fonte: Elaboração própria a partir de dados COMTRADE (2013).
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Além disso, há o índice de complementaridade comercial que indica em que medida
o perfil de exportação do exportador se equipara, ou complementa o perfil de importação
do parceiro. Um índice elevado pode indicar que os dois países têm a ganhar com o
aumento do comércio, e podem ser particularmente útil acordos comerciais bilaterais ou
regionais em perspectiva. O índice se situa entre 0 e 100. Uma pontuação de 100 indica
parceiros comerciais ideais; uma pontuação de 0 indica que os dois países são concorrentes
perfeitos.
Analisando por exemplo, o caso do Brasil tendo os demais países que compõe o
grupo dos BRICS como parceiros, observou-se entre os anos de 2010 a 2013 um índice
médio em torno de 52%. Ressalta-se que, há limitações no uso desse índice. Por exemplo,
países que estão geograficamente distantes ou de outra forma incorrem em altos custos de
transporte e de transação pode não ser parceiros comerciais ideais, apesar de um alto índice
de complementaridade (WORLD BANK, 2013).

3 METODOLOGIA

Para a análise empírica do padrão de comércio entre os países em questão, optou-se
pelo uso do modelo gravitacional. O modelo gravitacional tem sido muito utilizado nos
estudos de fluxos comerciais, devido à sua robustez empírica para descrever os efeitos e a
magnitude dos impedimentos e/ou facilitadores dos mesmos (METULINI, 2012). E, por
isso, tem se mostrado uma ferramenta básica para os economistas que buscam estudar a
economia internacional (FEENSTRA, 2004).
O modelo parte de premissas da física newtoniana, mais especificamente, da
analogia que é feita com a Lei da Gravitação Universal de 1687. Esta lei propõe que a força
da gravidade entre dois objetos é diretamente proporcional ao produto de suas massas, e
inversamente proporcional ao quadrado de suas distâncias. Em outras palavras, isto implica
que a força da gravidade será maior quanto maior for o tamanho (massa) desses objetos, e
inversamente proporcional à distância entre eles.
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A primeira aplicação da teoria newtoniana para analisar o comportamento humano
ocorreu na década de 1860. Isto por sua vez, levou a ampla utilização da equação de
gravidade nas ciências sociais (CHENG; WALL, 2005). Na teoria econômica, o sucesso
empírico desses modelos veio através da explicação de diversas questões referentes aos
diversos tipos de fluxos, tanto internacionais quanto inter-regionais. Assim sendo, a lei da
gravidade pode ser expressa na mesma notação da equação de Newton para explicar as
“interações sociais”, conforme Head (2003) apresenta:

(1)
O termo

indica o “fluxo” de origem i ao destino j. Alternativamente, pode representar o

volume total de interações entre i e j (ou seja,
econômica do país (PIB ou População). Se

+

). Já o termo Y mede a dimensão

é medido como um fluxo monetário (valores

de exportação, por exemplo), então Y é normalmente o Produto Interno Bruto (PIB) de
cada localidade. Para fluxo de pessoas é mais natural medir Y como a população. Por fim, a
variável D representa a distância entre os locais e G compreende uma constante
gravitacional.
Nos trabalhos empíricos de comércio internacional a equação da gravidade para o
comércio geralmente assume a forma log-linear para a estimação por meio de mínimos
quadrados ordinários. Portanto, obtém-se uma relação linear, como se segue:
(2)
Onde

representa um termo de erro aleatório que é inserido para explicar os fatores não

observados que não estão representados pela equação anterior.
Tinbergen (1962) e Pöyhönen (1963) desenvolveram de forma independente um
modelo de gravidade visando explicar o comércio bilateral. Em essência, definiu-se que o
valor do comércio entre os países aumentava com seu tamanho econômico, medido pela sua
renda nacional, e diminuía com os custos de transporte entre eles, medido pela distância
entre seus centros econômicos. Alguns anos depois, Linnemann (1966) incluiu a população
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no modelo básico, como uma medida adicional da dimensão do país, empregando o que se
conhece como modelo de gravidade aumentado (CHENG; WALL, 2005).
Contudo, o primeiro a fornecer microfundamentos para o modelo em questão foi o
trabalho de Anderson (1979). Este trabalho, basicamente, propôs uma explicação teórica
para a equação da gravidade que tinha como contexto a análise do comércio das
commodities. Segundo o autor, a relevância e o amplo uso da equação da gravidade em
análises empíricas, possivelmente ocorre por seu uso levar em conta uma grande variedade
de bens e fatores que se deslocam por meio das fronteiras regionais e nacionais em
circunstâncias diferentes. Portanto, possuem qualidades e custos distintos, podendo ser
casualmente comercializados, avaliando sua capacidade de competir.
Em um trabalho posterior, Anderson e van Wincoop (2003) assinalam que a
equação de gravidade tradicional não estaria corretamente especificada, por não levar em
conta termos de resistência multilateral. Um dos meios encontrados para resolver esse
problema foi incluir efeitos fixos para exportador e importador.
Ademais, Anderson e van Wincoop (2004) ofereceram importante contribuição ao
ressaltar que os fluxos comerciais entre pares de países são diretamente proporcionais ao
seu PIB e inversamente proporcionais às barreiras comerciais relativas. No mais, apenas a
partir deste trabalho o modelo foi especificado de modo a possibilitar análises setoriais,
tornando-se assim a abordagem teórica que mais tem sido empregada para dar suporte ao
modelo gravitacional.
Deve-se ressaltar que a notoriedade do modelo decorre principalmente de três
fatores. O primeiro decorre da convicção de que os fluxos de comércio internacional são
um elemento chave em todos os tipos de relações econômicas, o que por sua vez implica
conhecimento de como os fluxos comerciais deveriam se comportar. O segundo fator
aponta para a facilidade quanto aos dados necessários para estimação do modelo. Por fim,
tem-se uma série de aplicações empíricas de grande visibilidade que têm estabelecido
respeitabilidade aos modelos de gravidade. Além disso, estabelecem um grupo de práticas
comuns que têm sido usadas para lidar com as escolhas empíricas ad hoc, as quais os
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pesquisadores se deparam, ou seja, são estabelecidas práticas padrão que facilitam o
trabalho dos pesquisadores (BALDWIN; TAGLIONI, 2006).
Podem ser destacadas, também, como um elemento de sucesso deste modelo as
propriedades econométricas, cujo poder de explicação empírica traduz-se simplesmente por
meio de um coeficiente de ajustamento relativamente elevado (CHENG; WALL, 2005).
Ademais, conforme destacado por Mata e Freitas (2008), a análise do modelo permite
estabelecer os “main determinants of the trade flows, the presence of geographical effects
that limit the flow on one hands, and political effects, on the other, and the existence of
positive effects attributed to the Free-Trade Agreemen” (METULINI, 2012, p. 3).
A especificação funcional proposta para a equação de gravidade do presente
trabalho está expressa na equação abaixo:

(3)

em que

indica o valor das exportações realizadas pelo país i do país j no ano t;

representa os efeitos fixos exportadores j invariantes no tempo; representam as variáveis
binárias para os anos da amostra;
exportador j no tempo t;
fatores;

é a soma do PIB do país importador i e do país

é uma variável que representa a é a dotação relativa dos

é a distância do país i ao país j;

representa o nível de similaridade e

mostra o tamanho relativo em termos de PIB de cada país no grupo;

é uma variável

binária que recebe valor “1” se o país i faz fronteira com o país j, e zero caso contrário;

é

uma variável dummy que recebe valor “1” se o par de países compartilha da mesma
linguagem e zero caso contrário;
país j no ano t; e

é a tarifa média aplicada pelo país i às importações do

corresponde ao termo de erro aleatório.

Nessa equação, a medida de fluxo de comércio refere-se ao valor da exportação
bilateral, retirada da base de dados do World Integrated Trade Solution (WITS), tendo
como fonte, dados do Common format for Transient Data Exchange (COMTRADE). Os
valores do PIB são obtidos a partir de dados do Banco Mundial. O valor das tarifas foi
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obtido do World Integrated Trade Solution (WITS), baseado em dados da Organização
Mundial do Comércio (OMC). As variáveis: distância, linguagem comum e fronteira
comum provêm do CEPII – Centre d’Etudes Prospectives et d’Information Internationales.
O cálculo da dotação relativa dos fatores e da variável similaridade foi feito com
base em Arenales et al. (2010). O cálculo da dotação relativa dos fatores leva em conta a
formação bruta de capital e as populações totais dos países, a população é considerada
como uma proxy para a força de trabalho de cada país. Espera-se que conforme a teoria,
quanto maior a diferença nesses fatores, maior o volume do comércio interindústria e
menor a participação do comércio intraindústria no comércio total. Isto é, quanto mais
próximo de zero maior a igualdade relativa dos fatores e maior o comércio intraindústria. Já
no caso da similaridade é feito o cálculo do tamanho relativo de cada país em termos dos
PIBs. Nesse caso, quanto mais próximo à zero há diferença absoluta no tamanho do país, e
valores elevados indicam países de mesmo tamanho relativo. Quanto maior o índice mais
similar são os países em termos do PIB, portanto, maior a relevância do comércio
intraindústria no comércio total.

4 RESULTADOS

Existem vários fatores que influenciam a capacidade de exportar de um país. Esses
fatores variam desde fatores institucionais, melhorias no sistema de transporte e
qualificação da mão de obra, dentre outros. Nesse sentido, a identificação desses fatores
permite analisar em que medida são importantes para estabelecer e/ou fortalecer os fluxos
comerciais de dado país.
Os resultados obtidos na estimação do modelo econométrico proposto na equação 3
são apresentados a seguir. Como algumas variáveis foram transformadas por logaritmo,
seus coeficientes podem ser interpretados diretamente como elasticidades. Primeiramente,
optou-se por um modelo sem a tarifa e as variáveis geográficas (modelo 1) e,
posteriormente incluíram-se essas variáveis (modelo 2).
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Análises empíricas sugerem que a estimação por efeitos fixos é a mais indicada para
o modelo gravitacional. Baldwin e Taglioni (2006) propõe que a estimação por efeitos fixos
deve ser empregada pela presença de variáveis e características não observáveis no modelo,
que são correlacionadas com termos de custos de comércio. Deste modo, não se pode
rejeitar a hipótese de que efeitos de heterogeneidades não observáveis dos países afetem o
comércio bilateral.
De maneira geral os resultados foram robustos, com alta significância estatística
para os coeficientes estimados e com um coeficiente de determinação para o modelo 1 de
0,792 e de 0,851 para o modelo 2.

N
R2

Tabela 1: Resultados da Equação Gravitacional
Modelo 1
Modelo 2
t
13,91
50,734 ***
66,142 ***
-0,27
-0,269
-0,294 ***
2,75
0,124 ***
0,168 ***
-9,37
-0,902 ***
-1,320 ***
-0,038


1,744***


0,605 **


12,10
-140,153 ***
- 187, 192 ***
340
340
0,7918
0,8511

t
16,75
-3,47
3,84
-6,97
-0,80
13,85
-2,62
12,29

Legenda: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001
Fonte: Elaboração própria.

Em termos da magnitude, viu-se que os coeficientes estimados para o PIB total dos
países importadores e exportador apresentou-se positivo e estatisticamente significativo, ao
nível de 1%. De modo semelhante aos resultados encontrados na literatura, observou-se que
variações positivas nessas variáveis geraram variações, também positivas, no comércio em
análise. Por exemplo, as elasticidades-renda estimadas foram de aproximadamente cada
50,74 (modelo 1) e 66,14 (modelo 2), permitindo inferir que aumentos de 1% nas rendas
levariam, em média, a aumentos nos fluxos de exportação em torno de 51% e de 66%.
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A variável

não apresentou significância no modelo 1. Mas tornou-se

significativa no modelo 2, apresentando sinal negativo, o que indica um relacionamento
inverso ao das exportações. Assim, tudo mais constante, um aumento de 1% na variável
levaria, em média, a redução das exportações em torno de 0,29%. É importante lembrar que
valores pequenos para

indicariam dotações similares de recursos e, portanto, que sugere

que ocorra uma comercialização mais do tipo intraindústria entre esses países.
O sinal negativo captura o fenômeno de que o comércio tende a representar uma
porcentagem menor do PIB para países maiores. Há também o fato de que países capitalintensivos tendem a produzir e exportar mais, e que os países maiores tendem a trocar
menos de países menores (BRUN et al., 2005).
O coeficiente da variável similaridade de renda foi positivo e estatisticamente
significativo em ambos os casos. Nesse caso, quanto maior o índice, mais similares os dois
países em termos de renda e maior a importância do comércio intraindústria no comércio
total. Por exemplo, observou-se que um aumento de 1% no índice de similaridade levaria
ao aumento de 0,168% nas exportações.
A distância geográfica representa uma proxy para os custos de transporte. Trabalhos
anteriores (PAULA et al., 2012; ALMEIDA, 2009) mostraram uma correlação negativa
entre a distância geográfica e os fluxos comerciais. O coeficiente estimado para a distância
apresentou sinal negativo, conforme esperado, sendo estatisticamente significativo. Isto
indica que quanto maior a distância entre os países menor tenderá a ser o nível de comércio
entre eles. De outro modo, acredita-se que o comércio aumenta quando os parceiros estão
geograficamente próximos.
Segundo a OCDE (2006) atualmente os obstáculos ao comércio Sul-Sul são maiores
do que regem o comércio entre países do Sul com outros parceiros, em parte devido à
distância que torna os custos mais elevados. Além disso, em geral, os países mais pobres
adotam tarifas mais altas. Estima-se que estes obstáculos sejam quase três vezes maiores
daquelas enfrentadas pelo comércio Norte-Norte. Entretanto o comércio entre países em
desenvolvimento oferece maiores possibilidades de ganhos com a especialização e
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eficiência. No presente trabalho inclui-se a tarifa para tentar capturar seu efeito nos fluxos
de exportação dos BRICS.
A tarifa não apresentou significância estatística, o que inviabiliza inferências a seu
respeito. Mas, vale destacar que conforme Bellanawithana et al. (2009) a relação comercial
do tipo Sul–Sul (entre países do hemisfério Sul) tem predominância por restrições não
tarifárias, enquanto que nas relações Norte–Sul predominam as restrições comerciais
exercidas pelas tarifas. O que pode ser um indicativo da não significância dessa variável.
De acordo com Tripathi e Leitão (2013), alguns trabalhos (EICHENGREE; IRWIN,
1998; RAUCH; 1999) demonstram que proxies culturais e geográficas devem ser incluídas
no modelo de gravidade para o comércio. Assim, o modelo empírico incluiu variáveis
binárias para fronteira e linguagem comum. Acredita-se, portanto, que as similaridades
entre os países podem incentivar o comércio bilateral.
O efeito encontrado para o compartilhamento de linguagem comum foi positivo e
estatisticamente significativo. Isto indica que países que compartilham a mesma linguagem
tendem a importar mais uns dos outros e isso pode facilitar, por exemplo, o entendimento e
a formulação de contratos. No caso do compartilhamento de fronteira, o resultado da
estimativa também foi positivo e significativo. Portanto, corrobora-se a ideia de que a
proximidade entre os países tende a influenciar positivamente os fluxos comerciais.
Portanto, de acordo com os resultados estimados, o tamanho econômico de um país
e proximidade geográfica podem influenciar positivamente os fluxos de comércio entre os
países do BRICS.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento contínuo dos fluxos comerciais internacionais somados aos esforços de
liberalização, vivenciados nos últimos anos, gera a necessidade de se destacar cada vez
mais a importância de fatores que promovam o comércio internacional.
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Esse trabalho procurou identificar a composição e comparar a evolução do comércio
e da dotação relativa dos fatores entre os países que compõe o BRICS no período de 1997 a
2013.
A análise aqui apresentada destaca a relevância desta questão para um grupo de
países que tem grande representatividade na economia mundial. Os resultados encontrados
apontaram que o tamanho econômico, variáveis culturais e geográficas podem influenciar
positivamente os fluxos de comércio entre os países do BRICS.
No caso da variável renda observou-se um grande efeito no volume das exportações.
Portanto, acredita-se que uma política integracionista e de desenvolvimento econômico do
grupo que reduza as disparidades de renda, torna-se essencial para o grupo como um todo.
Além disso, observou-se um relacionamento inverso entre a dotação relativa de
fatores e as exportações. Assim, pode haver uma tendência de aumentar o comércio do tipo
intraindústria entre aqueles países que possuíam uma dotação relativa dos fatores similar.
Noutro caso, a similaridade de renda se relacionou de modo positivo com as
exportações, indicando que quanto mais similares os dois países em termos de renda maior
a importância do comércio intraindústria no comércio total.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, F. M. Efeitos dos custos de transporte e das barreiras comerciais no comércio
internacional de café verde. Dissertação (Mestrado em Economia Aplicada) Departamento
de Economia Rural, Universidade Federal de Viçosa, 2009.
ANDERSON, J. E. (1979) A theoretical foundation for the gravity equation. The American
Economic
Review,
v.69,
n.1,
p.
106-116.
Disponível
em:
http://www.jstor.org/stable/1802501. Acesso em: 29/11/2011.
ANDERSON, J. E.; E. van WINCOOP. (2003) Gravity with gravitas: a solution to the
border puzzle. American Economic Review, 93, 1, 170–92. Disponível em:
http://fmwww.bc.edu/EC-P/WP485.pdf. Acesso em: 29/11/2011.
__________Trade costs. (2004) Boston: Boston College Working Papers in Economics,
593. Disponível em: http://ideas.repec.org/p/boc/bocoec/593.html. Acesso em: 29/11/2011.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

ARMIJO, L. E.. The BRICs countries (Brazil, Russia, India, and China) as analytical
category: mirage or insight? Asian Perspective, vol. 31, n. 4, pp. 7-42, 2007.
ARENALES, A. D. R.; SILVA, O. M.; ALMEIDA, F. M.. Determinação e análise do
padrão de comércio nos países do Mercosul. In: XLVIII Congresso da SOBER, 2010,
Campo Grande, MS. XLVIII Congresso da SOBER - Tecnologias, Desenvolvimento e
Integração Social. Brasília, DF: SOBER, 2010.
BALDWIN, R.; TAGLIONI, D. (2006) Gravity for dummies and dummies for gravity
equations.
NBER
Working
Paper
n.12516.
Disponível
em:
http://www.nber.org/papers/w12516. Acesso em: 29/11/2011.
BRUN, J. F.; CARRÈRE, C.; GUILLAUMON, P.; MELO, J.. Has distance died? Evidence
from a panel gravity model. World Bank Economic Review, vol. 19(1), p. 99-120, 2005.
BELLANAWITHANA, A.; WIJERATHNE, B.; WEERAHEWA, J. Impacts of Non Tariff
Measures (NTMs) on Agricultural Exports: A Gravity Modeling Approach. Asia-Pacific
Trade Economists’ Conference Trade-Led Growth in Times of Crisis, 2009.
COSTA, G.; VIZIA, B.. O tempo do BRIC - Brasil, Rússia, Índia e China crescem mais
que a média mundial e atraem investimentos externos. IPEA, Brasília. Disponível em:
http://desafios.ipea.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1287:reporta
gens-materias&Itemid=39. Acesso em: 20/07/2014.
CHENG, I.; WALL, H. J.. Controlling for heterogeneity in gravity models of trade and
integration. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, v.87, n. 1, pp. 49-63, 2005.
Disponível em: http://research.stlouisfed.org/publications/review/05/01/Cheng.pdf. Acesso
em: 29/11/2011.
FONSECA JÚNIOR, G.. BRICS: notas e questões. In: José Vicente de Sá Pimentel. (Org.).
O Brasil, os BRICS e a Ordem Internacional. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão,
2ed., p. 13-30, 2013.
FEENSTRA, R. C. (2004) Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton,
NJ:
Princeton
University
Press.
Disponível
em:
http://phamtrung.wikispaces.com/file/view/Advanced+International+Trade+Theory+and+E
vidence.pdf. Acesso em: 27/12/2012.
HAUSMANN, R., HWANG, J., RODRIK, D. What you export matters. National Bureau of
Economic
Research,
Working
Paper
11905,
2005.
Disponível
em:
http://www.nber.org/papers/w11905.
MCARTHUR, J. W.; SACHS, J. D.. The Growth Competitiveness Index: Measuring
Technological Advancement and the Stages of Development. In: The Global

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Competitiveness Report 2001-2002. New York: Oxford Universirty Press for the World
Economic Forum, 2002.
METULINI, R. (2012) A Spatial Analysis of Gravity Flows among OECD Countries.
Disponível em: http://www.cerum.umu.se/digitalAssets/99/99390_metulini.pdf.
NUNES FILHO, P.S.. Vantagem competitiva: precedentes teóricos da análise do diamante
nacional de Porter. Dissertação (Mestrado em Administração) – Universidade Federal da
Bahia. Escola de Administração, 2006.
OCDE. South-South Trade: Vital for Development, an OECD Policy Brief, Paris, 2006.
Disponível em: http://www.oecd.org/dataoecd/30/50/37400725.pdf. Acesso em:
22/05/2012
PAULA, J. S.; SILVA, O. M.; ALMEIDA, F. M.. Evidências empíricas de indicadores de
competitividade sobre os fluxos comerciais internacionais. In: 40º Encontro Nacional de
Economia - ANPEC, 2012, Porto de Galinhas. Anais.
SADIKOV, A.M. Border and behind-the-border trade barriers and country exports.
Washington:
IMF
Working
Paper,
07/292,
2007.
Disponível
em:
http://ssrn.com/abstract=1079220. Acesso em: 26/06/2012.
TRIPATHI, S.; LEITÃO, N. C.. (2013) India's trade and gravity model: a static and
dynamic panel data. MPRA Paper n. 45502. Disponível em: http://mpra.ub.unimuenchen.de/45502/.
WORLD BANK. Online Trade Outcomes Indicators -User’s Manual. 2013. Disponível em:
https://wits.worldbank.org/.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

“Doença Holandesa”: Uma análise da Economia brasileira no século XXI
Juliane Regina Rörig112
Adriano José Pereira113
Paulo Ricardo Feistel114
Clailton Ataídes de Freitas115
RESUMO: O presente estudo tem como objetivo analisar os efeitos da especialização nas
exportações de produtos básicos sobre o crescimento da economia brasileira, no período de
2000 a 2013, buscando evidências acerca de uma possível ocorrência do fenômeno da
“doença holandesa”, com auxílio do referencial teórico da Lei de Thirlwall. Além disso,
busca-se verificar se houve quebra estrutural decorrente da crise de 2008. A análise foi
realizada pela metodologia de Vetores Autorregressivos (VAR), Funções de Impulso
Respostas e Análise de Decomposição de Variância. Os testes realizados não corroboram a
ocorrência de “doença holandesa” no Brasil, no período analisado, uma vez que a variável
exportação de produtos básicos não foi significativa na explicação da variação da taxa de
câmbio real. Verifica-se, também, que as exportações de produtos básicos causaram um
efeito significativo e positivo no crescimento do PIB brasileiro, no período analisado. Além
disso, conclui-se que a crise de 2008 não apresentou impactos significativos na relação
entre as variáveis analisadas.
Palavras-chave:Crescimento Econômico. Doença Holandesa.Comércio exterior.
ABSTRACT: This study aims to analyze the effects of export specialization in
commodities on the growth of the Brazilian economyin the period 2000-2013, seeking
evidence about a possible occurrence of the phenomenon of "Dutch Disease”, using the
theoretical framework of Thirlwall’s Law. In addition, it seeks to determine whether there
was structural break due to the 2008 crisis. The analysis was performed by the method of
Vector Autoregressive (VAR), Impulse Responses Function and Variance Decomposition
analysis. The tests did not corroborate the occurrence of “Dutch Disease” in Brazil in the
analyzed period, since the variable export commodities was not a significant in the
explication of the real exchange rate variation. Also is checked that the exportations of
commodities have a positive and significant effect on the Brazilian GDP growth over that
period. In addition, it is concluded that the 2008 crisis had no significant impacton the
relationship between the variables analyzed.
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1 INTRODUÇÃO
O desempenho favorável do setor exportador de um país pode constituir-se em uma
estratégia de crescimento econômico. Para Thirlwall (1979), a demanda externa é o motor
do crescimento econômico dos países. Porém, devem-se levar em conta as características
dos produtos comercializados, sejam eles produtos básicos ou manufaturados, em função da
deterioração dos termos de troca. Países que exportam principalmente produtos básicos
tendem a ter maiores desequilíbrios no balanço de pagamentos, o que pode restringir o
crescimento econômico. Thirlwall (1979) sugere que, no curto prazo, mudanças nos termos
de troca para manter a taxa de câmbio competitiva devem ser consideradas, visto que
afetam positivamente o Balanço de Pagamentos e o crescimento econômico.
Historicamente, o Brasil tem sido considerado um país com grandes vantagens
comparativas em produtos primários, intensivos em mão-de-obra e recursos naturais. Desde
os anos 2000, os produtos básicos vêm apresentando um desempenho expressivo na pauta
de exportações brasileiras, o que tem garantido superávits na balança comercial do país.
Associado a esse cenário, a partir dos anos 2000, o Brasil vem apresentando contínuos
períodos de apreciação da taxa de câmbio real.
A combinação de apreciação cambial e especialização das exportações brasileiras
em produtos básicos, juntamente com um cenário de aumento dos preços internacionais de
tais produtos, tem contribuído para a hipótese de o Brasil estar vivenciando o fenômeno da
“doença holandesa” (Dutch Disease).
A “doença holandesa” está ligada à especialização produtiva e à concentração das
exportações essencialmente em produtos primários. A especialização em produtos
primários gera aumentos das receitas de exportações, derivadas das rendas ricardianas, mas,
também, conduz a uma apreciação da taxa de câmbio, o que estimula a importação de bens
de maior intensidade tecnológica e reduz os estímulos internos à produção destes
(BRESSER PEREIRA, 2008). De acordo com Corden e Neary (1982), os principais efeitos
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desse fenômeno estariam relacionados à obtenção de menores taxas de crescimento
econômico, ao longo do tempo e em desindustrialização da economia.
No caso brasileiro, as exportações de produtos básicos têm contribuído para o
superávit comercial e o crescente ingresso de divisas no país; diante disso, autores como
Bresser Pereira (2008) e Oreiro e Feijó (2010) formularam a hipótese de que a entrada de
divisas, ao provocar apreciação cambial, reduziria a competitividade do setor industrial
nacional, afastando o Brasil de uma trajetória de evolução industrial como base do
crescimento no longo prazo. Ou seja, a “doença holandesa” seria uma causa fundamental
para a desindustrialização.
Visando verificar a validade da hipótese de ocorrência da “doença holandesa” no
Brasil, no início do século XXI, este artigo avalia se as exportações de produtos básicos
estão afetando o potencial de crescimento do país, a partir de seus efeitos sobre a taxa de
câmbio real, ou seja, se houve uma relação negativa entre as exportações de produtos
básicos e o comportamento da taxa de câmbio real ao longo do período de 2000 a 2013116.
Além disso, pretende-se verificar se a crise de 2008 provocou uma mudança estrutural no
relacionamento das variáveis analisadas.
O presente estudo torna-se relevante, pois busca analisar em que medida a perda de
participação

117

da indústria de transformação brasileira no PIB, pode ser associada ao

fenômeno da “doença holandesa”, neste início de século XXI, em que houve um aumento
considerável da participação de produtos primários na pauta de exportações brasileira.
O artigo está dividido em quatro seções, além desta introdução. A seção dois realiza
uma breve revisão teórica e de literatura sobre as relações entre as variáveis exportações,
taxa de câmbio e crescimento econômico. A seção três apresenta a metodologia utilizada,
com base na modelagem de vetores autorregressivos (VAR), Funções de resposta aos

116

O ano de 2014 não foi incluído na análise para evitar algum tipo de distorção, pois, neste ano, o Brasil
registrou uma queda significativa no crescimento do PIB (variação percentual real de apenas 0,1% em relação
a 2013), mesmo com uma taxa de câmbio efetiva real em desvalorização de cerca de 15%, de 2013 para 2014
(IPEADATA).
117
Em 2000, a participação da indústria de transformação no PIB girava em torno de 17,2%, passando para
13,1% em 2013, uma redução percentual de 24% (IPEADATA, 2013).
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impulsos e Análise de Decomposição de Variância, bem como analisa os resultados
obtidos. A última seção é reservada à conclusão do artigo.
2 CRESCIMENTO ECONÔMICO, EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS BÁSICOS E
TAXA REAL DE CÂMBIO

Esta seção está dividida em duas subseções: a primeira trata da Lei de Thirlwall,
como fundamentação teórica para analisar as variáveis - exportações de produtos básicos,
taxa de câmbio e crescimento econômico - utilizadas no estudo da “doença holandesa”; a
segunda apresenta parte relevante da literatura que debate o fenômeno da “doença
holandesa” no Brasil.

2.1 A Lei de Thirwall: teoria e evidências empíricas

A relação entre crescimento econômico e exportações pode ser visualizada através
do Modelo de Thirlwall (1979), o qual enfatiza o papel da demanda externa sobre o
crescimento. Nesse modelo, as elasticidades relacionadas à renda das importações e das
exportações são elementos chave para um bom desempenho econômico de longo prazo. A
ideia do autor é que as causas para as diferenças nas taxas de crescimento entre os países
estão ligadas a diferenças nas taxas de crescimento da demanda e não a acumulação de
estoques de capital (físico e humano), tecnologia e outros fatores ligados à oferta.
(NAKABASCHI, 2007)
A relação observada por Thirlwall (1979), demostra ser a taxa de crescimento das
exportações e a elasticidade-renda das importações as principais variáveis que restringem o
crescimento dos países. Essa relação já havia sido identificada em estudo da Cepal (1949),
que concentrou sua análise nas restrições impostas pelo balanço de pagamentos e na
dependência da demanda externa dos países da América Latina. Para a Cepal (1949), o
principal determinante do crescimento dos países latino-americanos concentra-se nos
termos de troca. Quando aumenta o preço dos produtos primários em relação ao preço dos
manufaturados, seja pela oferta e demanda ou por mecanismos cambiais, o crescimento
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econômico é favorecido. Já, quando os termos de troca estão desfavorecidos, o balanço de
pagamentos se deteriora e o crescimento econômico fica comprometido.
Thirlwall (2011) ressalta a importância do equilíbrio do balanço de pagamentos para
o crescimento dos países. Se um país tiver dificuldades no balanço de pagamentos para
expandir a demanda, antes da capacidade de crescimento de curto prazo ser alcançada,
então este país não terá pleno uso da capacidade de oferta, os investimentos serão
desencorajados e o progresso tecnológico será mais lento. Isso explica o fato de os países
terem diferentes taxas de crescimento. Essas diferenças estão associadas às características
dos bens produzidos, as quais determinam a elasticidade-renda na demanda de exportações
e na capacidade de importação dos países. (THIRLWALL, 2011).
Portanto, para Thirlwall (1979), a restrição externa exerce um papel fundamental no
crescimento de países em desenvolvimento, como o Brasil, que ainda apresentam uma
desfavorável relação entre a elasticidade-renda da demanda por importações e a
elasticidade-renda da demanda por exportações, mesmo já tendo havido significativas
mudanças na pauta de exportações, com a incorporação de produtos de maior intensidade
tecnológica. Thirlwall (1979) alerta que os países que produzem e exportam bens primários
terão uma restrição maior em seu balanço de pagamentos em relação aos países que
produzem e exportam bens industrializados, caso os termos reais de troca entre os produtos
primários e industrializados não mudem, ou seja, caso não varie a taxa de câmbio ou os
preços relativos. (VIEIRA;HOLLAND, 2008, p.24).
Posteriormente, Thirlwall e Hussain (1982), com base nos estudos sobre a restrição
do balanço de pagamentos dos países em desenvolvimento, acrescentam no “modelo
original” de Thirlwall (1979) os fluxos de capitais, o que aproxima ainda mais o modelo da
realidade (ESTEVES;CORREIA, 2010). Thirlwall e Hussain (1982), afirmam que a entrada
de fluxos de capitais tem efeitos diretos sobre a taxa de câmbio, uma vez que pode levar à
sobrevalorização cambial e comprometer setores pouco competitivos, com efeitos negativos
no crescimento econômico. A entrada de divisas oriundas das exportações de produtos
básicos pode ser comparada aos fluxos de capitais descritos no modelo de Thirlwall e
Hussain (1982). Um forte fluxo de divisas tende a valorizar a taxa de câmbio, prejudicando
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principalmente os setores industriais, que por, serem pouco competitivos, precisam de uma
taxa de câmbio mais desvalorizada para fazer frente à competição externa, contexto que
caracterizaria o fenômeno da “doença holandesa”.
A taxa de câmbio desempenha um papel importante nas análises de curto prazo do
Modelo de Thirlwall. Thirlwall (1979) considera que ajustes nos termos de troca devem ser
considerados no momento em que a necessidade de manter o equilíbrio no Balanço de
Pagamentos restringir o crescimento econômico dos países, pelos seus efeitos sobre a
capacidade de importar. (NAKABASCHI, 2007).
Para corroborar a análise de Thirlwall (1979) sobre os termos de troca, seguem
alguns estudos que analisam a influência da taxa de câmbio no crescimento econômico.
Veríssimo (2010) argumenta que os países que adotaram a estratégia de depreciação
cambial apresentaram maiores taxas de crescimento. Dentre esses países, destaca-se, Japão
e Alemanha, no pós-II Guerra Mundial, e, nas últimas décadas, China, países do leste
asiático (Hong Kong, Singapura, Coréia do Sul e Taiwan) e Índia. Em contrapartida, países
latino-americanos, que possuíam taxas de câmbio sobrevalorizadas neste mesmo período,
obtiveram menores taxas de crescimento econômico.
Sachs (1985) acrescenta que enquanto os países da América Latina buscavam, a
partir da década de 1930, um crescimento econômico pelo modelo de substituição de
importações, os países asiáticos encontravam-se em um processo de crescimento liderado
pelas exportações e com manutenção de taxas reais de câmbio depreciadas.
Gala (2006), através da metodologia de dados em painel, analisa a relação entre
nível do câmbio real e crescimento per capita, para uma amostra de 58 países em
desenvolvimento, no período 1960-1999. O autor conclui que câmbios relativamente
desvalorizados estão associados a maiores taxas de crescimento per capita. Mostra que uma
taxa de câmbio mais desvalorizada possibilita a estabilidade do Balanço de Pagamentos,
aumenta a poupança e o investimento, favorece as exportações de bens manufaturados,
evitando o problema da “doença holandesa” e promove o aumento do emprego e da renda
ao permitir o desenvolvimento do setor de comercializáveis.
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Vários estudos também aplicaram o modelo de Thirlwall (1979) para o caso
brasileiro. Bértola et al. (2002), utilizando o método de co-integração, encontraram uma
relação de longo prazo entre o desempenho do PIB brasileiro, termos de troca e o
crescimento da renda mundial para o período de 1890 a 1973, indicando a validade do
modelo. Nakabashi (2007), buscando analisar como o fluxo de capitais afetou o
crescimento da economia brasileira, no período 1947-2000, e considerando que as
elasticidades-renda das importações mudam ao longo do tempo, conclui que as
elasticidades, de fato, variam e que o modelo de Thirlwall (1979) é compatível apenas em
alguns períodos da história econômica do Brasil, principalmente entre 1952-1955 e 19801983. Nos anos 1980, quando o país enfrentou crises que atingiram as expectativas dos
agentes, o modelo não apresentou grande poder explicativo.
Barbosa Filho (2004) utiliza o modelo de Thirlwall para analisar a relação entre
crescimento econômico e taxa de câmbio. O autor verifica que, para aumentar a taxa de
crescimento da economia brasileira em 1%, seria necessária uma desvalorização cambial de
7%, para manter constante a relação balança comercial/PIB. Conclui que a elasticidaderenda das importações do Brasil é muito elevada, e as elasticidades-preço de importação e
exportação são baixas, impedindo o crescimento sustentável da economia.
Nesta seção foi apresentada a fundamentação teórica, bem como, os resultados de
alguns estudos sobre o fenômeno da “doença holandesa” no Brasil, com base na Lei de
Thirlwall. Em síntese, pode-se afirmar que as exportações estão diretamente ligadas ao
crescimento econômico dos países. No entanto, os países especializados em bens primários
podem apresentar um crescimento inferior quando comparados aos especializados em bens
industriais, pelo fato de a elasticidade-renda de suas exportações ser menor do que a
elasticidade das importações. Nesse sentido, a taxa de câmbio passaria a desempenhar um
papel crucial para os países especializados em produtos básicos e prejudicados pela
deterioração dos termos de troca, principalmente nos setores de menor competitividade,
como o industrial, que necessita de um câmbio mais desvalorizado para fazer frente à
competição externa. Dessa forma, se, de fato, a entrada de divisas oriundas das exportações
de produtos básicos estão levando à valorização cambial, isso poderia comprometer o
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crescimento econômico do Brasil, pelos seus efeitos negativos sobre o setor industrial e o
equilíbrio do balanço de pagamentos. Baseando-se nestes argumentos e considerando o
contexto econômico dos anos 2000, tudo levaria a supor que o Brasil tem sido afetado pela
“doença holandesa”, o que desencadeou um importante debate sobre o fenômeno, tratado a
seguir.
2.2 A “Doença Holandesa” no Brasil

A partir de 2000, a taxa de câmbio, no Brasil, apresentou uma tendência de
apreciação. Em 2003, por exemplo, a taxa de câmbio nominal era de 3,5, passando para 1,9
em 2009 (IPEADATA). Associado a esse cenário, observou-se o crescente aumento das
exportações de produtos básicos e a queda das exportações de produtos de maior
intensidade tecnológica.118 Em 2000, por exemplo, o grupo de Alimentos e Bebidas, e
Minerais, correspondia a 31,6% do total das exportações brasileiras; em 2013 a participação
passou para 57,3%, um aumento percentual de cerca de 80%. (SECEX, MDCI).
A combinação de especialização das exportações brasileiras em bens primários e a
apreciação cambial têm levado diversos estudiosos a afirmarem que o Brasil estaria
vivenciando o fenômeno da “doença holandesa”. Nas palavras de Bresser Pereira (2008):
A “doença holandesa” é a crônica sobreapreciação da taxa de câmbio de um país
causada pela exploração de recursos abundantes e baratos, cuja produção e
exportação é compatível com uma taxa de câmbio claramente mais apreciada que
a taxa de câmbio que torna competitivas internacionalmente as demais empresas
de bens comercializáveis que usam a tecnologia mais moderna existente no
mundo. É um fenômeno estrutural que cria obstáculos à industrialização ou, se
tiver sido neutralizada e o país se industrializou, mas, depois, deixou de sê-lo,
provoca desindustrialização. (BRESSER PEREIRA, 2008, p. 352).

O primeiro modelo a tratar sobre a “doença holandesa” foi desenvolvido por Corden
e Neary (1982). O modelo apresenta a economia com três setores: o setor booming ou de
recursos naturais, o setor lagging ou da indústria manufatureira e o setor de bens não
comercializáveis. A economia volta-se para o setor em expansão, de recursos naturais,
118

Em 2000, os grupos de Máquinas e Equipamentos e Material de Transporte correspondiam a 27,78% das
exportações brasileiras, já, em 2013, a participação girava em torno de 18,20% (SECEX, MDCI).
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ocorrendo, então, um aumento da demanda por trabalho neste setor, e o consequente
aumento da remuneração. Este fato gera o deslocamento de recursos produtivos dos outros
setores da economia para o setor em expansão e reduz o produto no setor da indústria
manufatureira, o que, de acordo com os autores, causa desindustrialização.
Bresser-Pereira (2008) desenvolve um modelo de “doença holandesa” em que trata
dos três setores apontados por Corden e Neary (1982), mas enfatiza essencialmente a taxa
de câmbio e a existência de rendas ricardianas, que tendem a causar uma apreciação
cambial nos países que possuem vantagens comparativas na produção e exportação do setor
que utiliza recursos mais baratos, ou seja, o setor intensivo em recursos naturais e mão de
obra.
Segundo Bresser Pereira (2008), nos países em que ocorre “doença holandesa”,
existem duas taxas de câmbio de equilíbrio: a taxa de câmbio de equilíbrio corrente,
definida também como a taxa de mercado, e a taxa de câmbio de equilíbrio industrial, que
viabiliza a produção de bens comercializáveis no país, ou seja, que permite que as empresas
sejam competitivas. Sabendo disso, o modelo de Bresser-Pereira (2008) define que a
abundância de recursos naturais e humanos em determinados países reduz os preços dos
fatores de produção, e permite que os países produzam e exportem produtos intensivos
nesses fatores, com menores custos, quando comparado aos demais países, gerando as
rendas ricardianas. O baixo custo marginal119 dos produtos exportados faz com que a taxa
de câmbio corrente seja mantida artificialmente valorizada em relação à taxa de câmbio que
tornaria competitivos os bens industriais que o país produz. “Quanto menor for o custo
marginal e, portanto, o preço de mercado do bem exportado em relação ao preço
necessário, maior será a renda ricardiana e mais apreciada será a moeda no país”.
(BRESSER-PEREIRA, 2008, p.128)
Assim, se um país apresentar a “doença holandesa”, a taxa de câmbio de equilíbrio
corrente é mais apreciada do que a taxa de câmbio de equilíbrio industrial. Essa valorização
cambial favorece a especialização do país em setores intensivos em recursos baratos,
119

Bresser Pereira (2009) determina que o custo marginal é igual ao preço em moeda nacional pelo qual todos
os produtores, inclusive o produtor marginal ou menos eficiente que logra exportar, aceitam para poder
exportar. Quando ocorre a “doença holandesa” esse preço é substancialmente menor do que o preço
necessário, ou seja, o preço que torna economicamente viável a produção de bens comercializáveis.
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dotados de vantagens comparativas e desestimula a produção de setores que não possuem
essas vantagens, como os bens industriais intensivos em tecnologia. De acordo com
Bresser-Pereira (2008), a produção de bens industriais só seria viável se a produtividade de
uma empresa fosse superior à produtividade obtida pelos países concorrentes em um grau
maior do que a apreciação causada pela doença.
Autores como Oreiro e Feijó (2010) sinalizam a possível ocorrência de “doença
holandesa” e de desindustrialização no Brasil a partir dos anos 2000, como fenômenos
associados. Os autores verificaram que a forte apreciação da taxa de câmbio real efetiva,
entre 2004-2008, foi acompanhada pela perda de participação da indústria no produto do
país. Associado a isso, a composição do saldo comercial brasileiro, baseado principalmente
em produtos básicos, e a composição do valor adicionado da indústria brasileira, mostraram
fortes evidências de desindustrialização, causada pela “doença holandesa”.
Um argumento similar a esse é desenvolvido por Bresser-Pereira e Marconi (2008).
Segundo esses autores, no período 1992-2007, o saldo da balança comercial de
commodities apresentou um superávit crescente — passando de US$ 11 bilhões em 1992
para US$ 46,8 bilhões em 2007 — ao passo que o saldo da balança comercial de
manufaturados passou de um superávit de US$ 4 bilhões em 1992 para um déficit de US$
9,8 bilhões em 2007. Os autores concluíram que a economia brasileira pode estar sendo
afetada pela “doença holandesa”, uma vez que, além do significativo aumento das
exportações de commodities, a partir dos anos 2000, a taxa de câmbio apresentou forte
apreciação, em decorrência do aumento da demanda e dos preços relativos das
commodities, associado ao elevado diferencial entre a taxa de juros interna e externa. Os
autores ressaltam que a elevação dos preços das commodities implicou o aumento da
diferença entre a taxa de câmbio de equilíbrio corrente e a taxa de câmbio de equilíbrio
industrial, o que implicou na redução da competitividade da indústria nacional intensiva em
tecnologia.
De acordo com as variáveis enfatizadas por Bresser-Pereira e Marconi (2008) e
Oreiro e Feijó (2010), pode-se verificar alguns sintomas da “doença holandesa”, o que não
significa que a mesma esteja ocorrendo. Por exemplo, autores como Nassif (2008) e

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Lazzarini et al (2013) contestam a tese de que esteja ocorrendo o fenômeno da “doença
holandesa” e desindustrialização no Brasil.
A partir da análise de dados sobre a composição do valor adicionado, na indústria
brasileira, no período de 1996 a 2004, Nassif (2008)

120

conclui que não se pode afirmar

que o Brasil tem passado por um processo de desindustrialização, uma vez que não ocorreu
um processo generalizado de mudança na realocação de recursos produtivos e no padrão de
especialização dos setores com tecnologias intensivas, em escala, para as indústrias
baseadas em recursos naturais e em trabalho. O autor busca esclarecer que o fenômeno da
“doença holandesa” ou da desindustrialização, não significa um processo de perda de
importância da indústria, como muitos autores sugerem, mas, o que vem ocorrendo, é uma
mudança na estrutura interna da própria indústria em direção a setores intensivos em
recursos naturais e trabalho.
Por sua vez, Lazzarini et al (2013) mostram que não existem elementos que
indiquem que as exportações de commodities no Brasil poderiam representar uma
“maldição”. Muito pelo contrário, a partir da análise do Valor da transformação industrial
(VTI) por trabalhador e da Produtividade total de fatores (PTF) em setores industriais de
commodities e não commodities, no período de 1996 a 2009, os autores verificam que as
commodities, no Brasil, exibem maior valor adicionado que outros produtos. Isso, porque
as cadeias produtivas no setor de commodities tem se mostrado inovadoras, com grandes
possibilidades de avanços tecnológicos como em genética agrícola, mecanização,
agroenergia, etc. Além disso, a atividade de produção e exportação de commodities requer
toda uma logística que envolve construção de portos e rodovias, o que gera efeitos no
crescimento econômico. O que mais importaria, conforme os autores, não é o que o país
produz, mas, sim, os ganhos sistemáticos de produtividade e inovação que ele obtém em
relação aos seus concorrentes.
Lazzarini et al (2013) indicam que, até 2010, não se encontraram evidências da
“doença holandesa” no Brasil, ou então, seus efeitos foram irrelevantes para explicar a

Nassif (2008) utiliza como sinônimo os conceitos de desindustrialização e “doença
holandesa”.
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perda de dinamicidade na indústria. Para os autores, o Brasil vem sofrendo não de uma
doença “holandesa”, mas de uma doença “brasileira”, decorrente de instituições fracas,
frequentes mudanças na regulamentação, deficiências de infraestrutura, cargas tributárias
elevadas e baixos investimentos em educação, ciência e tecnologia. A abundância de
recursos naturais é um privilégio para o País, pois é uma vantagem comparativa natural.
Muitos países podem estabelecer plantas industriais ou de montagem, mas poucos têm
disponibilidade de recursos naturais e condições de solo e clima adequados para a produção
agrícola primária, em larga escala.
Bonelli et al (2013), analisando a estrutura industrial brasileira e a participação
percentual da indústria de transformação no PIB, a preços básicos de 1947 a 2010, buscam
verificar se a indústria, de fato, veio perdendo participação e os motivos que levaram a isso.
Constataram que a perda de peso industrial começou no início dos anos 1990, com o
processo de abertura comercial. O decréscimo de produção industrial pode ser explicado
por uma mudança de caráter cíclico, derivada da tendência de mudanças nos padrões de
consumo, conforme os países avançam, e do peso que as atividades de serviços alcançam
em relação às atividades industriais. Além disso, o aumento da concorrência chinesa tem
alterado os padrões de comércio. A alta competitividade dos produtos chineses tem
permitido penetração em mercados como o dos Estados Unidos e outros países da OCDE,
portanto, além de serem fortes concorrentes dos produtos nacionais no mercado interno,
também dificultam a expansão do comércio dos produtos brasileiros, em outros mercados.
Os autores verificam que a desaceleração da indústria brasileira pouco tem a ver com a
abundância de recursos naturais, mas, sim, com fatores próprios do dinamismo industrial e
com a concorrência externa, ressaltando que o desempenho macroeconômico também
impacta significativamente.
Bonelli et al (2013) realizam uma análise econométrica, levando em conta as
variáveis de grau de desenvolvimento econômico, população, tecnologia, características
institucionais e dotação de recursos naturais, a fim de verificar se o peso da indústria
brasileira, ao longo de 1970 a 2009, é considerado normal em relação à “norma
internacional”. Nos anos 1970 até a segunda metade de 1980, a indústria apresentou um
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peso acima do normal, mas, a partir de 1990, com o processo de abertura comercial,
convergiu para o padrão normal, situando-se ligeiramente abaixo dele, até recentemente.
Portanto, considerando as variáveis em questão, dentre elas a abundância de recursos
naturais, o grau de industrialização brasileira situa-se um pouco abaixo da norma
internacional.
A ocorrência do fenômeno da “doença holandesa”, no Brasil, é um tema
controverso. De um lado, autores como Bresser Pereira e Marconi (2008) e Oreiro Feijó
(2010), defendem a hipótese de que o volume de entrada de divisas oriundas das
exportações de commodities tem levado a sobreapreciação cambial, afetando negativamente
a produção e exportação de produtos industriais brasileiro, bem como, o crescimento do
produto a taxas mais elevadas e sustentadas no longo prazo. Ressalta-se que tais autores
não se opõem às exportações de produtos básicos, mas entendem que seria necessário
buscar uma taxa de câmbio competitiva para minimizar os efeitos da apreciação cambial
nos setores industriais, como estratégia de desenvolvimento econômico para economias
como a brasileira. Por outro lado, para os autores Nassif (2008), Lazzarini et al (2013),
Bonelli et al (2013), o setor industrial e o crescimento econômico não são prejudicados
pelo efeito do boom de exportações de commodities, na taxa de câmbio. Pelo contrário,
como afirma Lazzarini et al (2013), a produção e exportação de produtos básicos têm
apresentado um incremento no valor adicionado em relação a outros produtos, afetando
positivamente o crescimento econômico.
Diante desse cenário, entende-se que cada nova evidência sobre os impactos no
crescimento econômico, resultantes da especialização do Brasil em produtos básicos, tornase fundamental para compreender em que medida fenômenos como a “doença holandesa”
são verificáveis.
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3 VERIFICANDO A HIPÓTESE DE OCORRÊNCIA DE “DOENÇA
HOLANDESA” NO BRASIL, ENTRE 2000 E 2013

Os modelos de vetores autorregressivos (VAR) foram propostos por Sims (1980)
como alternativa aos modelos estruturais multiequacionais. Este procedimento trata todas
as variáveis analisadas como endógenas, formando um sistema de equações estimadas por
Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), em que o valor de cada variável é expresso como
uma função linear dos valores defasados dela mesma e de todas as outras variáveis
incluídas no modelo (BUENO, 2011).
Diferente dos modelos de equações simultâneas, os quais exigem a imposição de
restrições para serem estimados, a utilização dos modelos VAR requer que se especifique
um conjunto de variáveis que se acredita interagir dentro do sistema e que se determine o
número de defasagens necessárias para captar a dinâmica de interações entre as variáveis
do modelo, construídos ou não com base em alguma teoria econômica (BUENO, 2011).
A metodologia VAR se mostra útil para os objetivos propostos por este estudo, uma
vez que possibilita a análise das relações dinâmicas entre as variáveis endógenas
consideradas, sem a necessidade de se definir a priori a ordem de determinação e a
causalidade entre elas. Mas, cabe ressaltar que as evidências teóricas e empíricas apontadas
pela literatura sobre o perfil exportador, taxa de câmbio e crescimento econômico, permite
verificar a hipótese de “doença holandesa”, na medida em que os aumentos das exportações
baseadas em recursos naturais conduzem a uma apreciação do câmbio real (relação
negativa), o que prejudica as exportações dos setores manufaturados, e, de acordo com
Bresser Pereira (2009), pode acarretar taxas menores de crescimento, no longo prazo
(relação negativa).
Realizou-se, também, a análise das Funções Impulso Resposta (FIR) e a Análise da
Decomposição da Variância (ADV). A Função Impulso Resposta traça o efeito do choque
de um desvio padrão no tempo t dos termos de erro de uma variável particular sobre os
valores correntes e futuros das variáveis do VAR, mantendo-se todos os outros choques
constantes, tendo em vista que um choque para uma variável qualquer afeta essa mesma
variável e é transmitido para todas as variáveis endógenas, através da estrutura dinâmica do
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modelo. A decomposição da variância dos erros de previsão mostra a evolução ao longo do
tempo do comportamento dinâmico apresentado pelas variáveis do sistema econômico, isto
é, permite separar a variância dos erros de previsão para cada variável em componentes que
podem ser atribuídos por ela própria e pelas demais variáveis endógenas, isoladamente,
apresentando, em termos percentuais, qual o efeito que um choque não antecipado sobre
determinada variável tem sobre ela própria e as demais variáveis pertencentes ao sistema
(STOCK;WATSON, 2001).

3.1 Fontes e Bases de Dados

A estimação do modelo VAR proposto, envolve a utilização de dados mensais
referentes a janeiro de 2000 até dezembro de 2013, das seguintes variáveis: Taxa de
crescimento do PIB (TCPIB), Taxa de câmbio efetiva real – índice médio (2005=100)
(TCER), Participação das Exportações de produtos básicos121 nas exportações totais (EPB).
As informações sobre a taxa de crescimento do PIB e a taxa de câmbio efetiva real
foram obtidas junto ao Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada (IPEADATA). Já as
informações referentes às exportações de produtos básicos foram obtidas através do banco
de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC ALICEWEB).
A justificativa para o período de análise decorre do fato de que foi a partir de 1999
que o Brasil adota o regime de câmbio flexível, e, a partir de 2003, é que ocorre um
movimento mais significativo de apreciação da taxa de câmbio real, acompanhado por um
crescimento contínuo das exportações brasileiras, o que sugere indícios de “doença
holandesa”.

121

Segundo definição do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), os produtos básicos
correspondem àqueles de baixo valor, normalmente, intensivos em recursos naturais e mão-de-obra, cuja
cadeia produtiva é simples e sofre poucas transformações (ex.: minério de ferro, grãos, agricultura etc.).
Utilizou-se a classificação de acordo com a Nomenclatura Comum do MERCOSUL, que abrange 97 tipos
gerais de produtos (capítulos), agregados em 21 seções. Para descrever as exportações de produtos básicos,
coletaram-se dados referentes aos grupos de Alimentos e Bebidas (capítulos 01 a 24) e de Minerais (capítulos
24 a 27).
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3.2 Análise dos resultados

A estimação do modelo VAR pressupõe a estacionariedade das séries. Quando as
séries são estacionárias, os choques são temporários, ou seja, seus efeitos são dissipados ao
longo do tempo e as séries se mostram reversíveis para o nível médio de longo prazo. Já se
as séries apresentarem raiz unitária, qualquer choque sofrido exogenamente gera um efeito
explosivo (BUENO, 2011). Para verificar a estacionariedade das séries utilizam-se os testes
de Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e o teste KPSS, os quais identificam a presença de raiz
unitária quando o termo de erro não é ruído branco. Os resultados são apresentados na
Tabela 1.

Tabela 1: Teste de Estacionariedade ADF e KPSS
ADF
KPSS
Variável
Estatística Ordem de Estatística Ordem de
do Teste
Integração do Teste Integração
Taxa de crescimento do PIB
- 10,8**
I (0)
0,03
I (0)
Taxa de câmbio efetiva real
- 6,69**
I (1)
0,27
I (1)
Exportações de Produtos Básicos
- 7,27**
I (1)
0,03
I (1)
Fonte: elaboração própria, a partir dos resultados obtidos pelo pacote econométrico GRETL.
1)Valores Críticos Teste KPPS: 0,349 (10%) e 0,464 (5%)
2)**Valores significativos a 5% de confiança
3) Teste ADF com constante

O teste ADF tem como hipótese nula a presença de raiz unitária. Analisando a
Tabela 1, nota-se que as estatísticas do teste ADF para cada ordem de integração
determinada é significativa a 5% de significância, rejeitando-se, assim, a hipótese nula.
Portanto, os resultados indicam que a variável taxa de crescimento do PIB é estacionária
em nível, ou integrada de ordem 0[I(0)]. Já as variáveis taxa de câmbio efetiva real e
exportações de produtos básicos são integradas de ordem (1) [I(1)], o que significa que é
necessário diferenciá-las uma vez, para torná-las estacionárias.
O teste KPSS parte da hipótese nula de ausência de raiz unitária. De acordo com
Bueno (2011), o teste KPSS tem maior eficácia que o teste de Dickey Fuller Aumentado,
principalmente ante a presença de um componente de médias móveis perto do círculo
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unitário. No estudo em questão, o teste KPSS confirmou a ordem de integração das séries
obtidas pelo teste ADF.
De acordo com Bueno (2011), em um modelo em que o número de variáveis
endógenas é maior do que dois, nem todas as variáveis precisam ter a mesma ordem de
integração. Basta que existam pelo menos duas variáveis integradas de mesma ordem, na
ordem máxima de integração entre todas as variáveis. Se o resíduo gerado for estacionário,
então a combinação das variáveis será estacionária. Realiza-se o teste de Engle Granger e
constata-se que as variáveis cointegram. O teste ADF rejeitou a hipótese nula de presença
de raiz unitária, e, portanto, os resíduos gerados são estacionários.
A partir dos resultados dos testes de raiz unitária, procede-se à especificação e
escolha das defasagens dos modelos VAR, através dos critérios de informação de Akaike
(AIC), Bayesiano de Schwarz (BIC) e Hannan Quinn (HQC), cujos resultados encontramse expostos na Tabela 2.
Tabela 2: Defasagem do modelo VAR – Critérios BIC e AIC
Defasagens
AIC
BIC
1
7,032244
7,259063*
2
7,057567
7,454501
3
7,005277*
7,572326

HQC
7,124324*
7,218707
7,235477

Fonte: elaboração própria, a partir dos resultados obtidos pelo pacote econométrico GRETL.

Os resultados apresentados na Tabela 2 sugerem que se trata de um modelo VAR
(1), uma vez que os critérios BIC e HQC indicam uma única defasagem para o modelo.
Apesar de ter havido divergência dos critérios BIC e HQC (1 defasagem) com o critério
AIC (3 defasagens), optou-se por uma única defasagem, pois, segundo Bueno (2011), o
critério BIC possui propriedades superiores em relação aos demais critérios e sempre
seleciona um modelo mais parcimonioso do que o critério de Akaike, que tende a ser
viesado para escolher um modelo mais superparametrizado.
A Tabela 3 apresenta os valores estimados pelo modelo de autorregressão vetorial,
tendo como variável dependente a taxa de crescimento do PIB. Verifica-se que apenas a
constante e o coeficiente das exportações de produtos básicos são significativos. Portanto,
variações nas exportações de produtos básicos têm efeitos positivos sobre o crescimento do
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PIB, levando a indícios contrários à hipótese da “doença holandesa” no Brasil, no período
de 2000 a 2013. Além disso, inclui-se uma dummy (variável exógena) no modelo, a fim de
verificar se houve quebra estrutural no período pós-crise de 2008122. A variável não foi
significativa, e, portanto, não há evidências de que a crise tenha influenciado
significativamente as variáveis consideradas no modelo.
Tabela 3: Resultados da estimação do modelo VAR: Equação 1 (Taxa de Crescimento do
PIB)
Variáveis
Defasagem
Parâmetros
Significância dos
parâmetros
Const
0,0111
0,00477***
TCPIB
1
-0,0717
0,36116
TCRE
1
-1,7408
0,98157
XPB
1
0,0015
0,08651*
Dummy
-0,0012
0,83481
Fonte: elaboração própria, a partir dos resultados obtidos pelo pacote econométrico GRETL.
* Significativo a 10%
*** Significativo a 1%

A Tabela 4 apresenta as estimativas do modelo VAR, sendo o modelo normalizado
para a taxa de câmbio. Somente o coeficiente da própria variável defasada foi significativo.
Uma vez que as exportações de produtos básicos não foram significativas para explicar a
taxa de câmbio, aumentam os argumentos contrários à hipótese de “doença holandesa” no
Brasil, no período analisado. A dummy incluída, variável exógena de quebra estrutural,
também não foi significativa nesse modelo, e, portanto, não há evidências de que a crise de
2008 tenha afetado significativamente as variáveis consideradas.
Tabela 4: Resultados da estimação do modelo VAR: Equação 2 (Taxa de Câmbio Efetiva
Real)
Significância dos
Variáveis
Defasagem
Parâmetros
parâmetros
Const
-0,0231345
0,95180
TCPIB
1
-9,18184
0,23267
TCRE
1
0,362905
0,00001***
XPB
1
0,0807742
0,34019
Dummy
0,761454
0,19567
Fonte: elaboração própria, a partir dos resultados obtidos pelo pacote econométrico GRETL.
.*** Significativo a 1%

122

Estabeleceu-se o 3º trimestre de 2008, período inicial da crise, como ponto de quebra estrutural.
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A Figura 1, abaixo, mostra as funções impulso resposta das variáveis TCPIB, TCRE
e XPB. Levando em conta que o objetivo principal do estudo é investigar o papel das
exportações de produtos básicos para o crescimento econômico brasileiro e a hipótese de
ocorrência da “doença holandesa”, em termos da relação entre exportações de produtos
básicos e a apreciação da taxa de câmbio. As figuras a e b apresentam os resultados da FIR,
relacionados à resposta da taxa de crescimento do PIB às exportações de produtos básicos,
e a resposta da taxa de câmbio efetiva real, em relação às exportações de produtos básicos.

(a)

(b)

Figura 1: (a) Resposta do crescimento do PIB a choques nas exportações de produtos
básicos. (b) Resposta da taxa de câmbio efetiva real a choques nas exportações de produtos
básicos.
Fonte: elaboração própria, a partir dos resultados obtidos pelo pacote econométrico GRETL.

As respostas da taxa de crescimento do PIB às mudanças das exportações de
produtos básicos revelam que o crescimento da economia brasileira responde de forma
positiva e crescente aos choques das exportações de produtos básicos, no primeiro mês. No
segundo mês, a resposta continua positiva, mas decrescente e é apenas no terceiro mês que
a resposta é negativa. Do quinto mês em diante, o efeito dos choques das exportações de
produtos básicos no crescimento do PIB tende a se dissipar. Conclui-se que o efeito final
dos choques nas exportações de produtos básicos afeta positivamente o crescimento do
PIB.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

As funções de resposta do câmbio em relação aos choques das exportações de
produtos básicos mostrou-se sempre positiva, atingindo seu momento máximo no primeiro
mês. Tal resultado sugere que a elevação da participação dos produtos básicos nas
exportações não implica em uma resposta de apreciação da taxa de câmbio real efetiva, o
que fornece evidência de que o Brasil não esteja sofrendo com o fenômeno da “doença
holandesa”. O efeito tende a se dissipar ao redor do quarto mês.
Na Tabela 5, tem-se a análise da decomposição da variância do erro de previsão da
variável da taxa de crescimento do PIB. No primeiro período, 100% da variância da taxa de
crescimento do PIB é explicado pela própria série. Nota-se que, mesmo com o passar do
tempo, a taxa de crescimento das exportações de produtos básicos teve baixo poder de
explicação sobre a previsão do erro da taxa de crescimento do PIB. No vigésimo período,
as exportações são responsáveis por apenas 1,84% da variância do erro de previsão da taxa
de crescimento do PIB.
Tabela 5: Decomposição dos erros de previsão da variável Taxa de Crescimento do PIB
Períodos
TCPIB
TCER
XPB
1
100,0000
0,0000
0,0000
3
98,1626
0,0060
1,8314
5
98,1488
0,0061
1,8451
20
98,1487
0,0061
1,8452
Fonte: elaboração própria, a partir dos resultados obtidos pelo pacote econométrico GRETL.

A Tabela 6 mostra os resultados da decomposição da variância do erro de previsão
da variável taxa de câmbio efetiva real.
Tabela 6: Decomposição dos erros de previsão da variável Taxa de Câmbio Efetiva Real
Períodos
TCPIB
TCER
XPB
1
0,4354
99,5646
0,0000
3
0,7495
98,7943
0,4562
5
0,7530
98,7870
0,4601
20
0,7530
98,7869
0,4601
Fonte: elaboração própria, a partir dos resultados obtidos pelo pacote econométrico GRETL.

Pode-se observar que, no primeiro período, aproximadamente 99% da variância da
taxa de câmbio é explicado pela própria variável, e as exportações de produtos básicos tem
0% de poder de explicação. Após 20 períodos, o poder de explicação das exportações de
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produtos básicos sobre a taxa de câmbio se estabiliza em aproximadamente 0,46%. Os
resultados sugerem que não existe mecanismo de transmissão das exportações de produtos
básicos sobre a taxa de câmbio, refutando mais uma vez a hipótese de “doença holandesa”
para o Brasil, no período analisado.

4 CONCLUSÃO

O presente estudo procurou desenvolver um modelo baseado na metodologia de
Vetores Autorregressivos (VAR), Análise de Decomposição de Variância dos Erros de
Previsão (ADV) e Funções Impulso Resposta (FIR), que permitisse investigar o efeito das
exportações de produtos básicos sobre a taxa de câmbio real e o crescimento da economia
brasileira no período 2000 a 2013, a fim de verificar se o Brasil estaria sendo afetado pela
“doença holandesa”.
Os testes econométricos apontaram evidências contrárias à hipótese da ocorrência
desse fenômeno, no Brasil, para o período analisado, uma vez que não se verificou uma
importância significativa, estatisticamente, dos fluxos de exportação de produtos básicos
para a explicação do comportamento da taxa de câmbio real. Além disso, o coeficiente das
exportações de produtos básicos foi significativo e positivo para explicar o crescimento do
PIB. No entanto, a decomposição da variância mostrou que o poder de explicação da
variável exportação de produtos básicos em relação ao erro de previsão do crescimento do
PIB é baixo.
Os resultados encontrados estão de acordo com os autores Nassif (2008) e Lazzarini
et al (2013), pois se constatou que o Brasil não está sofrendo com o fenômeno da ‘doença
holandesa”. As exportações de produtos básicos dinamizaram o crescimento econômico do
Brasil, no período analisado. Mas, apesar de se observar um efeito positivo das exportações
de produtos básicos no crescimento econômico e impacto negativo na taxa de câmbio,
conforme visto em Thirlwall (1979), é importante que haja um crescimento das exportações
de bens mais elaborados tecnologicamente, concomitante a expressiva exportação de
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produtos básicos, para evitar a deterioração do balanço de pagamentos, em função da
elasticidade-renda da demanda por importações.
Os resultados indicaram, também, que a crise de 2008 não ocasionou quebra
estrutural na influência das variáveis TCPIB, TCRE e XPB (1 defasagem) no crescimento
do PIB brasileiro, e nem na taxa de câmbio efetiva real, uma vez que a variável dummy
(variável exógena), incluída no modelo VAR, não foi significativa.
Portanto, se o Brasil está crescendo a taxas baixas ou se está enfrentando um
processo de desindustrialização, isso não está relacionado com o fato de ser um grande
exportador de produtos intensivos em recursos naturais. Fatores como a inconsistência da
política industrial, tecnológica e científica, má conservação da infraestrutura, altos impostos
e juros, e baixa qualidade institucional provavelmente expliquem melhor tal situação.
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Estudo de viabilidade econômica de plantas de biogás a partir de silagem
de milho para geração de energia elétrica no Estado de Rondônia.
Julio César Schwengber123, Mario Augusto Alexandre Coelho124
RESUMO: De março de 2014 a março de 2015 o custo da energia elétrica no Brasil subiu
60%, devido ao fato de as hidrelétricas estarem gerando abaixo da capacidade para a qual
foram construídas. O Governo tenta aumentar a oferta de energia através de leilões. Isto
tem possibilitado o surgimento de novos parques eólicos, usinas solares e a biomassa. A
energia elétrica produzida a partir de plantas de biogás com tecnologia europeia aparece
como excelente alternativa de geração pelo fato de produzirem energia elétrica renovável
com as mesmas características das usinas térmicas. Estados como o de Rondônia e da
região amazônica possuem áreas onde é possível se desenvolver uma agricultura rentável a
partir da produção de plantas energéticas para geração de energia. Isto pode diminuir o
impacto das usinas hidrelétricas planejadas para serem construídas em toda a região
amazônica. A produtividade do milho para silagem, no Estado de Rondônia, permite a
viabilidade econômica da implantação de usinas de biogás para geração de energia elétrica.
Palavras-chave: Biogás, energia renovável, silagem de milho, energia elétrica, biomassa.

ABSTRACT: From March 2014 to March 2015 the cost of electricity in Brazil rose 60%
due to the fact that hydroelectric are generating below of capacity for which they were
built. The government tries to increase the supply of energy through auctions. This has
enabled the emergence of new wind farms, solar and biomass plants. The electricity
produced from biogas plants with European technology appears as an excellent alternative
of generation, since they produce renewable electricity with the same characteristics of
thermal plants. States such as Rondônia and the Amazon region have areas where it is
possible to develop a profitable agriculture from the production of energy crops to the
electricity generation. This can reduce the impact of power plants planned to be built across
the Amazon region. The productivity of corn silage in the Rondônia State allows the
economic viability of implementing biogas plants for electricity generation.
Keywords: biogas, renewable energy, corn silage, electricity, biomass.
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1 Introdução

O custo da energia elétrica no Brasil aumentou significativamente nos últimos
anos. De março de 2014 a março de 2015 houve um aumento de quase 60% nas contas de
luz dos consumidores. Conforme a tabela 1, o custo médio da energia elétrica para a
indústria brasileira, no mês de maio de 2015 atingiu o nível de R$543,80/MWh, um dos
maiores do mundo.
Tabela 1 – Custo médio do MWh para a Indústria Brasileira.
Componente

Custo Médio Brasil
R$/MWh

%

Custos de Geração, Transmissão e Distribuição - GTD

285,5

52,5

Encargos Setoriais

22,9

4,2

Perdas técnicas e não técnicas

35,3

6,5

Custo médio ponderado das bandeiras tarifárias

53,3

9,8

Tributos federais e estaduais – PIS/COFINS e ICMS

146,8

27

543,8

100

TOTAL
Fonte: FIRJAN, 20/05/2015.

Isto diminui ainda mais a competitividade da indústria nacional no cenário
mundial. O Brasil possui um custo de energia elétrica 343% superior ao dos Estados
Unidos (R$122,70/MWh) (FIRJAN, 2015). O Governo brasileiro tenta reduzir este custo
atraindo investimentos para geração de energia elétrica através de leilões. Este mecanismo
possibilitou ao setor eólico aumentar sua participação dentro da matriz energética brasileira.
Em 2013 o Brasil possuía 2.202 MW de potência instalada em parques eólicos espalhados
pelo Brasil. O Ceará e o Rio Grande do Norte contavam com mais de 50% da capacidade
instalada e fatores de capacidade que variavam de 35 a 39%. Um dos maiores do mundo.
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Figura 1 – Geração e Potência Instalada por Estado no Brasil.

Fonte: MME, 2014.

Embora a capacidade instalada dos parques eólicos fosse de 2.202 MW a geração
média dos anos de 2012 a janeiro de 2014 foi de 600 MWméd, como pode ser visualizada na
figura 2.
Figura 2 – Geração Eólica no Sistema Integrado Nacional (SIN).

Fonte: ONS, 2014.
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Em março de 2015 a capacidade instalada de parques eólicos no Brasil era de
5.880,6 MW. Já a geração média deste mesmo mês ficou em 1.217,2 MWmed, que
equivale a uma eficiência de 20,7% (ONS, março 2015). A eficiência do setor eólico tem
sido um problema, pois não atinge a média de 40%, que normalmente é divulgado quando
do lançamento de um projeto de parque eólico no Brasil. Na figura 3 é possível visualizar a
eficiência média dos parques eólicos de agosto de 2011 até maio de 2015. O grau de
incerteza da geração eólica é muito grande. Portanto, quanto maior for a capacidade
instalada da geração eólica maior será a dependência da geração térmica.

40%
30%

Ag
o11

Ma
i15

Figura 3: Eficiência do Setor Eólico
Fonte: ONS, 2015.

A geração solar no Brasil ainda é muito incipiente e por isso não aparece nas
estatísticas da ONS. Mas também tem a mesma característica da eólica, além de produzir
somente durante o dia e fora do horário de pico, quanto maior a capacidade instalada maior
será a dependência da geração térmica.
O percentual de geração hídrica no Sistema Interligado Nacional (SIN) tem
diminuído nos últimos anos. Em 2010 a redução da geração de fonte hidráulica foi atribuída
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à falta de chuvas. A figura 4 mostra os dados da geração térmica convencional em
comparação com a nuclear e a eólica.

15.000

Nuclear

Eólico

2.000

JAN 10

JUL 10

JAN
11

JUL 11

JAN 12

JUL 12

JAN
13

JUL 13

JAN
14

JUL 14

JAN 15

Figura 4: Geração de Energia: Térmica Convencional, Nuclear e Eólica
Fonte: ONS, 2015

A partir de janeiro de 2012, conforme os dados da figura 4, a contribuição da
Térmica
geração térmica convencional aumentou constantemente mantendo um patamar de
Convencional
produção ao redor de 15 GWméd a partir do final de julho de 2014 até maio de 2015.
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Figura 5: Percentual de Geração das fontes: Eólica, Nuclear, Térmica Convencional e
Hidro.

-30%

Fonte: ONS,2015

Desde agosto de 2014 que a contribuição da geração hidráulica está abaixo de
70%. O Plano Nacional de Energia 2030 realizado pelo Ministério de Minas Energia em
colaboração com a Empresa de Pesquisa Energética estima que o potencial, futuro a ser
aproveitado, de geração hidrelétrico brasileiro é de 126.000 MW. O que preocupa é que
70% desse total está localizado nas bacias do Amazonas e do Tocantins/Araguaia. A
capacidade instalada de hidrelétricas na região norte, em 15 de junho de 2015 era de
17.771,8 MW. Na figura 6 é possível ver dois períodos distintos de produção de energia,
característico da região norte dos últimos oito anos.
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Figura 6: Geração de energia hidrelétrica da Região Norte do Brasil.

Fonte: ONS, 2015.

A eficiência de 41% de geração é conseguida somente em março, abril e maio, três
meses de cada ano. De junho a dezembro, durante sete meses do ano esta eficiência fica em
torno de 17%.
A tabela 2 mostra a contribuição de cada fonte utilizada para a geração de energia
elétrica no Brasil.
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Tabela 2: Potência Instalada por fonte – Brasil.
Fontes utilizadas no Brasil - Fase: Operação
Origem Quantidade Potência Outorgada (kW)

Potência Fiscalizada (kW)

%

Fóssil

2099

26.884.235

26.293.332 19,04

Biomassa

508

13.650.601

12.526.543 9,67

Nuclear

2

1.990.000

1.990.000 1,41

Hídrica

1175

92.460.031

90.059.489 65,48

Eólica

275

6.197.061

6.092.549 4,39

Solar

317

19.179

15.179 0,01

Total

4376

141.201.106

136.977.091

100

Fonte: BIG – Banco de Informações de Geração – ANEEL, 2015.

A geração de energia solar no Brasil ainda é bem reduzida. São ao todo 317
empreendimentos de fonte fotovoltaica que totalizam 15.179 kW de potência instalada
(ANEEL, 2015).
A biomassa, utilizada como fonte para geração de energia elétrica, soma 508
empreendimentos num total de 12.526.543 kW de potência fiscalizada. Na tabela 3 é
possível visualizar a quantidade total dos empreendimentos que utilizam Biomassa como
fonte geradora. O biogás aparece com um total de 64 MW.
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Tabela 3: Geração de Energia Elétrica de fonte Biomassa
Fontes utilizadas no Brasil - Fase: Operação

Fonte Nível 1

Quantidade

Potência

Potência

Outorgada

Fiscalizada

(kW)

(kW)

%

Floresta

79

2.756.227

Biogás de RSU

10

65.397

62.317

0,48

12

2.081

2.081

0,02

Biocombustíveis líquidos

2

4.350

4.350

0,03

Agroindustriais

405

10.822.545

10.152.505 79,28

Total

508

13.650.601

12.526.543

Biogás - Resíduos
animais

2.305.289 20,19

100

Fonte: BIG – Banco de Informações de Geração – ANEEL, 2015.
Apesar de o Biogás ter uma capacidade instalada quatro vezes maior do que a solar
ainda não é considerado como sendo uma fonte geradora dentro da Matriz Elétrica e
Energética Brasileira. Existem ainda três empreendimentos em construção, que juntos
somam 58 MW de energia a partir de RSU e que devem estar prontos até o final de 2015.
Biogás – Tecnologia Europeia

As plantas de biogás com tecnologia europeia, de dois estágios, desenvolvidas
para trabalharem com diversos tipos de substratos, são as mais eficientes. No mundo
existem em torno de 15.000 plantas de biogás. Cerca de 13.000 estão localizadas na Europa
e deste total mais de 7.000 estão operando na Alemanha. Na figura 7 é possível visualizar o
modelo que possui o maior número de projetos implantados, 90% de todas as plantas de
biogás existentes.
O sistema funciona a partir do recebimento do substrato, que pode ser realizado
através de um contêiner de alimentação, para sólidos, ou um pré-tanque para substratos
líquidos. Este por sua vez é, preferencialmente, fechado. Após o recebimento o substrato é
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adicionado de forma semi-contínua, em intervalos de tempo pré programados, ao
fermentador principal, onde ocorre em torno de 80% da fermentação. Este tanque está
interligado com o pós-fermentador (fermentador secundário), que recebe o substrato na
sequência e onde ocorre o restante da fermentação. Um sistema de bombas permite o
gerenciamento do substrato nos tanques fazendo o seu bombeamento. Desta forma é
possível fazer a recirculação do substrato para o tanque principal, caso necessário.
Figura 7: Modelo Europeu – Planta de Biogás de 2 estágios.

Fonte: COELHO, 2014.

O fertilizante pode ser armazenado em um tanque fechado ou aberto com agitador
ou em lagoas, para depois ser transportado para a lavoura ou sua comercialização. Todos os
tanques de fermentação são equipados com sistema de aquecimento, agitadores, sensores de
temperatura e pH, controladores de vazão e de qualidade do biogás gerado. Todos os
equipamentos são interligados por um sistema de automação que permite o controle por
sensoriamento remoto.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

Para a produção da silagem é preciso colher o milho com um teor de matéria seca
variando entre 35% e 33%. Colhe-se a planta inteira a uma altura de 20 a 30 cm do solo,
para evitar levar contaminantes para o armazenamento da silagem, como por exemplo:
areia. Todo o processo é feito como se fosse preparar a silagem para alimentação animal. O
potencial de produtividade de híbridos e variedades de milho para produção de silagem foi
utilizado de acordo com a recomendação da EMBRAPA de Rondônia. São recomendados
os híbridos BRS 3060, BRS 2223 e BRS 2110 para aqueles agricultores que utilizam média
tecnologia para sua produção. Já aqueles que aplicam baixa tecnologia de produção de
milho o indicado são as variedades BR 106 e/ou BRS 4154 (saracura) (EMBRAPA 2005).
Devido ao clima de Rondônia recomenda-se utilizar milho de ciclo precoce ou normal
(médio) pelo fato de o milho apresentar uma redução do seu ciclo cultural quando cultivado
em regiões onde a temperatura (diurna/noturna) forem elevadas. A produtividade média por
hectare para a produção de silagem considerada para o cálculo de produção de biogás foi de
46 toneladas. Os custos analisados, para o cálculo de viabilidade econômica da planta de
biogás de 1 MW, foram, para o CAPEX: construção dos tanques de concreto; tecnologia de
alimentação da planta; tubulações, agitadores e tecnologia de bombeamento; sistema de
controle da planta de biogás; custos adicionais da construção (construção da área de
silagem, terraplanagem, conexões elétricas, licenciamento entre outros); queimador e
container de transporte de gás; seguro; motor CHP; para o OPEX: manutenção do CHP;
suporte biológico; nutrientes minerais; custo hora de três funcionários; custo de operação
para alimentação do substrato; custo de autoconsumo de energia do sistema; juros do
financiamento de 10 anos (BNDES 70% financiado – 11,5% a.a.); manutenção da planta de
biogás; custo do substrato (conforme planilha de custo do Banco do Brasil para a produção
de 1 ha de milho para silagem – produtividade 46 t/ha em 400 ha); custo do separador do
biofertilizante, taxas e administração. O preço de venda da energia utilizado foi de
R$400,00/MWh corrigido pelo IPCA ao ano.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto sendo financiado com 100% de recursos próprios é possível obter um
retorno sobre o investimento conforme mostra o gráfico 1.

Gráfico 1: Retorno sobre o Investimento (Fluxo de Caixa Líquido / Investimento)

O lucro líquido por hectare está demonstrado no gráfico 2.

Gráfico 2: Lucro Líquido por hectare de milho produzido para silagem

Já com o financiamento de 70% pelo BNDES com juros de 11,5% ao ano o
retorno econômico fica conforme mostrado no gráfico 3.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Gráfico 3: Retorno sobre o investimento (Fluxo de Caixa Líquido / Investimento)

O lucro líquido por hectare é demonstrado no gráfico 4.

Gráfico 4: Lucro Líquido por hectare de milho produzido para silagem

Apesar da rentabilidade (Fluxo de Caixa Líquido / Investimento) do projeto que
utiliza financiamento do banco ser menor do que quando se utiliza capital próprio de 100%,
o retorno deste capital, de 30% sobre o investimento total, ocorre em dois anos e dois
meses.
Utilizando 100% de capital próprio o retorno do capital ocorre em três anos e onze
meses.
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Se o custo de produção do milho para silagem for de R$1.500,00/ha, para uma
produtividade de 46t/ha, o lucro líquido por hectare será de R$4.281,88 para a primeira
safra de milho e de R$5.017,74 para a terceira safra. Isto mostra a diferença entre os setores
de energia e o de commoditie, para o modelo de investimento 100% de capital próprio.
Para o investimento com financiamento o lucro líquido para a primeira safra será
de R$2.368,09/ha e para a terceira safra será de R$3.320,26/ha.
O agricultor que optar por produzir energia estará remunerando seu milho em
R$/kWh e não mais em R$/saco de 60 Kg. Por isso, para o agricultor que não consegue
lucrar com a venda de milho em grão a geração de energia passa a ser a alternativa mais
viável de produção de milho em Rondônia.

4 CONCLUSÃO

Em maio de 2015, em Porto Velho capital de Rondônia, o custo do MWh
residencial, sem tributos, custava R$492,32 e com tributos mais o ICMS R$700,02. Devido
a esta alta do custo de energia elétrica surge uma nova alternativa para o agricultor de
Rondônia, o de gerar energia elétrica para venda direta aos condomínios residenciais e à
indústria. Como o Biogás tem 100% de desconto na tarifa de utilização do sistema de
distribuição é possível vender a energia à R$400,00/MWh. O comprador estará
economizando e o produtor de energia (agricultor) estará lucrando, aumentando a geração
de renda no campo através de uma cultura que, hoje, não lhe traz nenhum retorno
econômico. O milho é muito importante na rotação de culturas. Por isso, tornará a
agricultura mais sustentável evitando a monocultura da soja. Devido a situação da geração
de energia elétrica no País ficar cada vez mais cara e o setor necessitar de alternativas para
geração, somado ao fato de que o milho produzido para grão não gera lucro para o
agricultor, construir plantas de biogás a partir de silagem de milho é uma alternativa viável
para o agricultor do Estado de Rondônia.
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A Mudança Estrutural do Socialismo para o Capitalismo na GuinéBissau de 1974 ao Século XXI e as Perspectivas para o Desenvolvimento
do Milênio: Uma Análise sob a Ótica Institucionalista
Júlio Vicente Cateia125
Júlio Eduardo Rohenkohl126

RESUMO: A Guiné-Bissau conquistou a sua independência em 1974, depois de cinco
séculos como colônia portuguesa. Na primeira década após a independência, o país adotou
o modelo econômico de planificação centralizado, baseado no ideal socialista. Porém,
meado da década de oitenta marcou a transição para o capitalismode mercado. Neste
trabalho há uma breve história do país apresentando os dois períodos em referência. O
objetivo é discutir a mudança estrutural do socialismo para o capitalismo ocorrido entre
1974 ao século XXI no país. Entende-se por mudança estrutural a reconfiguração do
sistema econômico provocada por processos envolvendo movimentos políticos, migrações,
cultura e mudança tecnológica, entre outros fatores. O entendimento da evolução estrutural
foi abordado pelo estruturalismo latino-americano e, anteriormente, pelos estudos sobre os
“sistemas nacionais de economia política”. Para orientar o debate, foi revisto uma corrente
institucionalista a qual concebe as instituições como sendo o método da vida dos homens, e
apresentando os hábitos de pensar como elemento primordial das instituições. Em relação
às organizações criadas no período socialista, sustenta-se que coordenar centralizadamente
diferentes políticas visando o objetivo comum era uma tarefa extremamente difícil. Já para
o período capitalista, conclui-se que as políticas criadas têm pouca sintonia com as
instituições informais enraizadas no sistema econômico guineense, e pouco contribuem
para o desenvolvimento nacional.
Palavras-Chave: Mudança Estrutural. Instituições. Capitalismo e Socialismo.
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1 INTRODUÇÃO
A Guiné-Bissau127 é um país de uma sociedade composta por várias etnias
espalhadas por seu território. A sua povoação sempre esteve ligada ao declínio de outros
impérios128 e o primeiro registro da chegada dos portugueses à região costeira do continente
data o ano de 1446.
A Guiné-Bissau foi colônia portuguesa por mais de cinco séculos. O país era
fundamental no processo de escravidão, por conta de sua localização geográfica
privilegiada no litoral do continente, próximo de rios e mares, o que facilitava o comércio
dos escravos e também de mercadorias.
As várias etnias estão ligadas por uma única língua, entre elas as mais numerosas
são, em ordem alfabética: balanta, fula, mandinga, manjaca e papel. A etnia balanta é a
mais numerosa, atingindo 30% do total da população, seguida de fula com 20%, manjaca,
mandiga e papel com 14%, 13% e 7%, respectivamente. Essas etnias estão espalhadas por
diversas partes do país e cada uma delas possui a sua cultura própria. A Guiné-Bissau
possui culturas imateriais muito ricas. Durante o carnaval, por exemplo, há diversas
manifestações culturais em toda a parte do paíse, principalmente, na capital — Bissau.
A primeira década do século XX marcou um momento de extrema importância para
o início do processo de luta pela independência, pois a Europa estava mergulhada nas

127

A Guiné-Bissau fica situada na Costa da África Ocidental, banhado pelo Oceano Atlântico. Ao norte faz a
fronteira com o Senegal, ao Sudoeste e Leste pela Guiné-Conacry e a Sul e Oeste pelo Oceano Atlântico. O
país está formado por oito regiões e integra cerca de oitenta ilhas que constituem o Arquipélago dos Bijagós
separado do continente pelos canais do rio Geba, rio de Bolama e de Canhabaque. A sua superfície total é de
36.125 km² com uma altitude que atinge a máxima de 300 metros acima do nível do mar. O país está dividido
entre savanas e planícies, a parte litoral é formada por planícies pantanosas e o interior é formado por savanas.
A Guiné-Bissau é um país com clima tropical.
128
O declínio do vasto império ganês, que se estendia ao longo da costa, forjou a saída dos povos Naulu e
Landurna para as outras partes do continente e estes foram os primeiros a povoarem o atual território
guineense. Conforme avançava sua ocupação para o interior do território, ao longo dos séculos, certos grupos
estabeleceram-se em definitivo começando a ganhar poderes e a organizar administrativamente as suas
comunidades. Este foi o caso, por exemplo, do poder Malinkê entre os séculos XV e XVIII no Kaabu, cuja
criação - segundo Lopes (1989, p.6) - é estritamente associada à expansão do império de Mali de SunjataKeita
que estava em pleno declínio, marcando também o início de um período do comércio de longa distância entre
os habitantes das regiões costeiras do continente. Entre os produtos comercializados destacavam-se o ouro e
as especiarias (Lopes, 1989).
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grandes Guerras Mundiais e perdia o controle de suas colônias, representando, com isso,
uma oportunidade para os países africanos pensarem nas independências.
Sob essa perspectiva, muitos países africanos começaram a negociar a
independência, processo de conquista que ocorreu de diferentes maneiras. Em algumas
partes do continente, o processo foi pacífico — sem muitas tensões entre a metrópole e a
colônia —, enquanto que em muitas outras partes houve constantes tensões que se
transformavam em lutas armadas. Particularmente, na Guiné-Bissau, não se podia falar da
independência porque a mesma era considerada parte do território ultramarino português,
que resistiu a assinar a independência(CANALE e BUAHEN, 2010). Em consequência
disso, em 1956, Amílcar Lopes Cabral, junto com cinco compatriotas, funda em GuinéBissau o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo-Verde (PAIGC)129,
iniciando o movimento de libertação nacional ou, simplesmente, o movimento de luta pela
independência130.
A Guiné-Bissau foi o primeiro país independente entre os países da colônia
portuguesa na África e o último país independente entre os países da África Ocidental, com
exceção de Cabo-Verde, que conquistara a sua independência em 1975.
Segundo Cá (2008), após a conquista da independência, desencadeou-se um
processo de transformações socioeconômicas profundas, visando não somente eliminar os
traços do colonialismo, mas, sobretudo, promover o crescimento econômico, o progresso
129

O PAIGC foi criado clandestinamente na Guiné-Bissau no dia 19 de Setembro de 1956, por Amilcar
Cabral, Aristides Pereira, Luís Cabral, Júlio de Almeida, Fernando Fortes e EliséeTurpin e acabou legalizado
quatro anos depois, quando foi sediado em Guiné-Conacri. Seu objetivo era lutar e conquistar a independência
da Guiné-Bissau e Cabo-Verde.
130
O período de 1956 a 1959 foi importante para o PAIGC formular estratégias para lutar contra o
colonialismo português. Esta fase serviu de ponto de partida para sucessivos movimentos que marcaram toda
a década e que eliminariam duas décadas depois o colonialismo. A atividade de Cabral havia sido concentrada
nas cidades. Em 1959, com o massacre de Pindjiguit (onde começaram as revoltas dos estivadores em função
do trabalho brutal que os mesmos desempenhavam), em função de greve dos estivadores do mesmo porto
organizados por ele próprio, espalharam-se jovens por diferentes partes da região, ensinando à população de
todas as regiões que não poderiam ser livres e alcançar seu objetivo de independência, sem lutar contra o
colonialismo português. Em 1963, o partido já havia conseguido mobilizar uma quantidade significativa da
população e, em janeiro do mesmo ano, começa a luta pela independência. Segundo Canale e Buahen (2010),
o número dos militantes e tropas que aderiram ao movimento de libertação nacional aumentou de 1.000, em
1961, para mais de 30.000, em 1967. Fator este que, segundo os autores, foi extremamente positivo para o
PAIGC alcançar o controle de mais de dois terços do território em 1967, não obstante as ofensivas
portuguesas possibilitadas pelo apoio da OTAN.
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social e o desenvolvimento das forças produtivas. Para tanto, passou-se a seguir o modelo
socialista, caracterizando assim um período de forte intervenção do Estado em,
praticamente, todos os setores da economia, destacadamente na organização da atividade
produtiva e criando instituições para viabilizar o funcionamento da economia fortemente
planificada.
Entretanto, as medidas tomadas para alavancar o desenvolvimento das forças
produtivas não surtiram efeitos suficientes e o país entrou em profunda crise econômicofinanceira.

Em decorrência dessa crise, que refletia nos objetivos de superação do

subdesenvolvimento, e conjugada à generalização das ideias liberais em meados da década,
foi lançado em 1986 um programa de ajuste estrutural que abrangia as reformas em
diversas áreas, objetivando a integração internacional da economia guineense, o que
sinalizava também a mudança do comportamento do governo em relação à prática do livre
comércio.
Estes eventos levam a alguns questionamentos: Como ocorreram as mudanças
estruturais em Guiné-Bissau? Quais foram os efeitos para o desenvolvimento interno das
novas instituições criadas para viabilizar o funcionamento dos modelos adotados pelo país?
Procura-se responder estas questões nestapesquisa a partir da descrição histórica
interpretada por uma ótica institucionalista. Acredita-se que é importante entender como
funcionavam as instituições criadas como fruto de um processo de independência
antecedido de colonização longa, de modo a avaliar criticamente o processo de
desenvolvimento do país e traçar as perspectivas para o passo seguinte em direção ao
desenvolvimento do milênio.Portanto, o trabalho tem por objetivo discutir a mudança
estrutural do socialismo para o capitalismo na Guiné-Bissau no período de 1974 ao século
XXI.
O estudo inova ao adotar uma perspectiva evolucionária Vebleniana para discutir
conceitualmente as instituições e o processo de mudança estrutural em um país de nível de
desenvolvimento relativamente baixo. Acredita-se que a contribuição do Veblen é de
fundamental importância tendo em vista a sua possibilidade de se colocar no lugar do outro
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a fim de interpretar os acontecimentos considerando as especificidades locais, isto é, os
elementos habituais específicos existentes em uma sociedade.
Para contemplar o objetivo proposto, além desta seção introdutória, o trabalho está
estruturado da seguinte forma: na segunda seção será feita a revisão conceitual das
instituições e as causas das transformações instituições segundo a visão Vebleniana, bem
como introduzidas ideias fundamentais das abordagens estruturalista e do sistema nacional
de economia política. A terceira seção debate a propriedade da terra, instituição muito
importante para o principal setor produtivo de Guiné-Bissau, o agrícola. A quarta parte,
aborda o período da vigência do socialismo. A quinta seção analisa o período póssocialismo, dando destaque à análise de algumas instituições criadas e o contexto político
de então. A sexta seção apresenta considerações finais.

2 CONCEITOS TEÓRICOS

2.1 Instituições
Esta seção visa essencialmente apresentar o pensamento de ThorsteinVeblen. Não
se trata, porém, de esgotar a teoria do Veblen, mas de rever a possível contribuição do autor
para o tema de instituições e que orienta o desenvolvimento do presente estudo. Para este
autor, instituições são hábitos compartilhados de pensar que alicerçam hábitos de agir. O
hábito é uma propensão de agir para alcançar certo(s) objetivo(s).
Em seu artigo de 1898 – “WhyisEconomicsNotanEvolutionary Science” - Veblen
apresenta suas principais ideias em direção a uma proposta para explicação dos fenômenos
econômicos e sociais a partir da noção de uma causalidade cumulativa segundo a qual é
necessário voltar à sequência de fenômenos e buscar uma resposta para as suas sínteses
finais e mostrar como esta sequência impessoal de causa e efeito, em virtude de seu caráter
cumulativo, pode ser aproveitada para elaboração de uma teoria da evolução econômica.
Para o autor, os fundamentos de causa e efeito dos economistas clássicos não são
definitivos, a sua formulação de uma teoria de sequência mecânica baseada na ordem
natural é incapaz de compreender os processos econômicos. Veblen (1898) questiona as
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premissas básicas da natureza humana presentes nos clássicos e nos neoclássicos, entre elas
a “concepção hedonista do homem como uma calculadora relâmpago de prazeres e de
dores que oscilam como um glóbulo homogêneo do desejo de felicidades” (p.11). Portanto,
o autor concebe o homem como sendo um agente orgânico cujas ações em interação com o
meio físico e social levam a transformações ligeiras e infinitas, sem qualquer
predeterminação ou estágio de equilíbrio. Como tal, seu interesse econômico passa a contar
no processo de crescimento cultural e as instituições econômicas são essencialmente os
métodos da sua vida. Assim, na matéria da teoria do processo de desenvolvimento, quando
tomadas como elementos de um processo de mudança cumulativa ou como itens no
esquema da vida, os bens produtivos são fatos do conhecimento humano, habilidade e
predileção; ou seja, eles são, substancialmente, os hábitos predominantes de pensamento, e
é como tal que entram no processo de desenvolvimento industrial, no sentido de que as
propriedades físicas dos materiais acessíveis ao homem são constantes e o agente humano
que muda, seja através da forma como aprecia ou como organizaas coisas.
Neste caso, todas as mudanças de instituições podem ser explicadas por mudanças
paulatinas no fator humano e, portanto, segundo Veblen (1898), é no material humano que
a continuidade do desenvolvimento deve ser procurada.
A evolução, para melhor ou para pior, decorre da interação entre instintos, hábitos
de pensar e tecnologias utilizadas pelos indivíduos para a satisfação de sua vida material.
Os instintos são uma manifestação quase fisiológica dos indivíduos, um mote teleológico
inato aos indivíduos. Entre os instintos elencados por Veblen citamos os de curiosidade vã,
de predação, de habilidade eficaz e de reprodução grupal. As ações desencadeadas pela
propensão instintiva são levadas a efeito por intermédio de instrumentos. Por exemplo, o
instinto de predar pode desencadear o impulso de caçar um animal e tal objetivoé melhor
alcançado por intermédio de paus, lanças, flechas, armadilhas ou espingardas. A utilização
inicial bem sucedida de qualquer destes instrumentos influencia o hábito de pensar dirigido
a novas caçadas bem como àquele aplicado à concepção de outros meios ainda mais
eficientes para o propósito de caçar. Por outro lado, a captura de um animal desperta
respeito entre os demais membros de um grupo e a possibilidade de discriminação social.
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Daí decorrem os rituais normatizados de distinção social e a emulação. Qualquer nova
predação posteriormente executada por este grupo social será mediada por uma série de
ritos e de instrumentos acumulados nas experiências anteriores. Os hábitos de pensar e os
hábitos de agir deles derivados são as instituições. O objetivo pretérito de dar vazão a um
instinto e obter alimento, agora pode ser outro, obter honra e respeito social. A sequência
longa de eventos modifica a teleologia (Veblen, 1914 e 1915).
A combinação entre os diversos instintos, manifestos em diferentes proporções
conforme o grupo social e o papel social do indivíduo, as várias instituições acumuladas e
nem sempre coerentes umas com as outras, e as técnicas desenvolvidas para a satisfação
material – e em cuja busca se desenvolveram métodos habituais de pensar – resultam em
um cipoal normativo e cognitivo que é a cultura de um grupo social.Segundo Hamilton
(2005:1932), a cultura é uma síntese de instituições.
O desenvolvimento destes aportes teóricos de Veblen implicou um método pelo
qual o investigador faz um esforço recorrente de colocar-se na perspectiva de mundo do
outro, de transportar-se no tempo e no espaço para compreender os hábitos de pensar
incorporados pelo grupo social estudado. Só assim é possível ter ciência do processo
evolutivo deste grupo e inferir a sequencia causal de seu desenvolvimento.
Percebe-se, então, que as instituições são um conjunto de entidades que podem
influenciar o comportamento dos agentes, incluindo as alterações nas preferências,
diminuição da incerteza, e a expansão ou a contenção das liberdades individuais.
O presente estudo focaliza algumasdas instituições internas vigentes nos dois
períodos (socialismo e capitalismo) a partir da concepção Vebleniana. Para Veblen (1898),
como o que vale para um indivíduo normalmente vale para a comunidade econômica como
um todo, uma vez que “a expressão de cada um é afetada pelos hábitos de vida formados
sob a orientação de todo o resto”, uma mudança é sempre, em última instância, uma
mudança nos hábitos de pensamento compartilhados pelos membros de uma comunidade
ou de um grupo específico.
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2.2 Estrutura e evolução dos sistemas econômicos
Há uma considerável tradição estruturalista entre os economistas latino-americanos,
notadamente em torno da CEPAL. Suas principais ideias dão conta de que os sistemas
econômicos (SE) constituem um conjunto orgânico de fenômenos cuja compreensão efetuase pelo conjunto de suas partes em interação.A estrutura é a ordem de inter-relações entre
as partes.
O SE possui uma configuração forjada em um território, segundo uma história de
ocupação, de produção e de distribuição de renda (PINTO, 2011; FURTADO, 2005b). Ao
longo do tempo, vão se constituindo competências ou fragilidades, amalgamadas em
tradições e leis, que constituem a estrutura, ou seja, possuem certa estabilidade por força
das ligações entre as partes – proprietários dos fatores de produção, os fatores de produção
(capital, terra e recursos naturais), as firmas, o governos, os consumidores, entre outras -.
As ligações entre estes elementos do sistema consubstanciam-se na cultura, nas compras e
vendas mediadas pela moeda, nas leis, na capacitação mental dos proprietários dos fatores,
na aptidão tecnológica e de aprendizagem das firmas, ou seja, em relações orgânicas entre
as partes.
Esta abordagem estruturalista diverge do alto nível de abstração da tradição clássica
e neoclásssica e de seu afã por buscar leis econômicas universais. Nestesaspectos, tem
raízes, nem sempre reconhecidas, em outra corrente de pensamento econômico identificada
em torno das ideias Georg Friedrich List, a qual coloca a nação no centro do estudo
econômico (BUARQUE, 1983).
List (1983)argumentou que o plano nacional é essencial para a compreensão da
economia política, e que o mesmo foi ignorado pelos clássicos. É pela incorporação da
nação, de seus interesses idiossincráticos decorrentes de diferentes níveis de
desenvolvimento entre os países e regiões, que concebe conflitos de interesses nas relações
internacionais. Tais desigualdades podem impelir desejos nacionais de autonomia e
equiparação de desenvolvimento entre as nações, como os presentes no pensamento
estadunidense de Alexander Hamilton, que exigem o estabelecimento de objetivos
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perseguidos com políticas deliberadas coordenadas pelo governo nacional e apoiadas pela
população, sobrepujando interesses individuais internos imediatistas. Tal visão não condena
a nação às mazelas estruturais do SE, apenas utiliza a história para compreendê-las e
fundamentar estratégias dinâmicas de desenvolvimento eficazes, justamente, porque levam
em conta os óbices jáconsolidados.
Na perspectiva de List (1983), a nação deve ser perene, sobreviver à transitoriedade
dos indivíduos. Os itens de produção e de distribuição não devem apenas atender às
condições imediatas de mercado, devem contemplar as estratégias que gerarão condições
melhores de vida para as gerações futuras de um território nacional. Isto implica
desenvolver produções que incitem o desenvolvimento de capacidades coletivas
consubstanciadas nas forças produtivas.
As forças produtivas para o desenvolvimento nacional abarcam o conjunto
legislativo, o poder político nacional, a segurança, a ordem pública, as diretrizes morais, o
incremento do capital mental, a harmonia entre os setores de agricultura e indústria e
comércio, o desenvolvimento industrial diversificado. O desenvolvimento industrial é
fundamental porque concorre para o desenvolvimento do capital mental sedimentado na
nação. Países que optam pela especialização agrícola abririam mão de desenvolver este
potencial mental aplicado.
A abordagem de List traz subjacente a mensagem de que as rotas de aprimoramento
das forças produtivas não são universais, mas têm de ser adaptadas às circunstâncias
peculiares de uma nação, de um território e de uma época. O desenvolvimento de capital
mental (aprendizagem produtiva) e o acúmulo do capital material são tarefas mutuamente
dependentes.
O pensamento original deste germânico continuou repercutindo entre pensadores do
desenvolvimento. Segundo Johnson e Lundvall (1994), na história econômica, as nações–
Estado destacam-se porque criaram um entorno socialpropício para processos de
desenvolvimento. A aprendizagem implica comunicação e interação entre indivíduos.
Conceber a aprendizagem como um elemento importante nos processos econômicos
significa incorporar ao campo econômico os elementos sociais e culturais que medeiam as
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interações de aprendizagem entre os indivíduos.Freeman (2004) considera o laissez-faire de
Adam Smith incapaz de compreender as diferenças de competitividade internacional e liga
a proposição dos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) aos ensinamentos sobre o
desenvolvimento do capital mental de List.

3 A PROPRIEDADE DA TERRA E A PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Desde a fisiocracia e a teoria clássica, a terra é considerada um fator importante para
a geração de riqueza, pois sua disponibilidade implica maiores possibilidades de aumento
da produção de uma nação.
Na perspectiva institucional, a propriedade é um elemento que em muitas
sociedades torna-se objeto de distinção social. Ela tem várias aplicações específicas, como
a da propriedade da terra.Sua expressão evolui, como se verifica no exemplo muito
conhecido do sistema de feudal europeu no qual a posse era estabelecida pela hierarquia
nobiliárquica e, posteriormente, foi substituído pela propriedade plena (incluso o direito de
alienação). Dada a importância da agricultura em Guiné-Bissau, compreender a
institucionalidade da propriedade da terra facilita a compreensão do modo de organização
da produção das etnias constituintes.
Em Guiné-Bissau são reconhecidas diferentes formas de propriedade: aquela
definida formalmente com base nas regas do Estado e a propriedade definida pelos
membros da comunidade. Do ponto de vista formal, durante o período colonial, todas as
formas de propriedade pertenciam à metrópole (Portugal). No plano informal, a
propriedade da terra utilizada para o cultivo das famílias sempre foi bem definida e
baseava-se no tempo histórico que a família ocupou aquela terra. Por exemplo, as etnias são
distribuídas por regiões: o leste é ocupado majoritariamente por etnias Fula e Mandiga, o
Norte ocupado por etnias Manjaca e Papel e no Sul reside a etnia Balanta. Desta forma, há
um reconhecimento das demais etnias que as terras do Norte são pertencentes a etnias
Manjaca e Papel, por exemplo.
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O reconhecimento informal de propriedade permaneceu mesmo no período posterior
à independência. Porque, após este período, a tradição de hierarquização de acesso às terras
(um fator importante para produção e manutenção das comunidades locais) continuava a
mesma em diversas regiões do país e a “base econômica era mais ou menos igualitária”
(Lopes, 1986, p.21). Por exemplo, com o crescimento da plantação de cajueiro, é comum
uma família ocupar novas terras para esta atividade, mas geralmente estas terras pertencem
a um antigo ocupante. É igualmente comum a devolução das mesmas ao antigo residente
sem que isto provoque qualquer processo judiciário. Se eventualmente houvesse processos
legais para devolução das terras, antes de chegar à justiça formal, cabia ao régulo (chefe da
aldeia) decidir se era necessário o processo prosseguir ou se ele mesmo arbitraria a questão.
A atribuição formal e amplamente reconhecida de propriedade agrícola ficou mais
evidente apenas a partir da década de 1990, época em que foramdelineadas mediante a
constituição da República de 1996 diversas formas de propriedade, conforme expresso no
artigo 12, a saber: a propriedade cooperativa, que incide sobre a exploração agrícola, a
produção de bens de consumo, o artesanato e demais atividades fixadas por lei; a
propriedade privada, que incide sobre bens distintos do Estado; e a propriedade do Estado,
que inclui as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infraestruturas sociais, o
solo, o subsolo, as águas e as riquezas minerais.
Estas formas de propriedade refletem no modo de organização da produção
agrícola, que difere de uma época para outra e de uma etnia para outra. Durante o período
colonial, a cooperação era muito forte em maioria das etnias constituintes, particularmente
nas etnias balanta, manjaca e papel, onde ocorriam reuniões no início de cada cultivo com
intuito de formar os grupos conforme a idade e sexo dos membros. Esta prática é
interessante por si só porque não se tratava em trabalhar na propriedade comum, mas os
membros de cada grupo trabalham um por outro nas suas respectivas propriedades
definidas informalmente; para quem trabalhar primeiro era uma questão baseada num
sorteio previamente realizado durante as reuniões.
Na cooperação era recorrente um membro terminar de cultivar primeiro sua
propriedade. Quando isso ocorria esse membro não abandonava o grupo, e quando chegava
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à vez de os outros trabalharem na sua propriedade, ele tinha o direito de oferecer esse
potencial de trabalho para outras pessoas da comunidade que ainda não terminaram seus
cultivos. Essa oferta era baseada em amizade ou parentesco; uma pessoa poderia, por
exemplo, demonstrar seu apoio à família da sua esposa oferecendo-lhe a força de trabalho
da quantidade de pessoas que é capaz de levar para trabalhar para essa família. Em alguns
casos, a pessoa poderia também passar sua vez para a outra que ainda não terminou de
cultivar, mas na próxima safra teria direito de receber as quantidades iguais de pessoas para
trabalharem para ele.
Quem fazia parte deste grupo de trabalhadores era uma questão que depende de
etnia para etnia. Na maioria das etnias muçulmanas, na qual Fula e Mandiga são os mais
representativos, as mulheres se encarregavam em trabalhar nas plantações e os homens
ocupavam os serviços básicos, tais como serviços domésticos; já nas demais etnias são os
homens quem trabalhavam nos cultivos, enquanto as mulheres cuidavam do lar.
No geral, esta era a forma de organização da produção no período colonial, que
mudou nos últimos anos com a mecanização da produção agrícola, embora não em todas as
etnias. Por exemplo, até os anos 2000, nas etnias manjacas, balantas e papeis a forma de
organização da produção permaneceu praticamente imutável. Achinger (1986), ao analisar
o modo de produção de arroz da região de Tombali, situada no sul do país, observou que
mais de metade da produção nacional do arroz vem desta região e que a etnia balanta é
predominante na cultura arrozal. Durante o processo de produção, o autor mostra que a
responsabilidade individual e a organização cooperativa englobavam as famílias e grupo
por sexo e idade, sendo o principal dique para controlar o fluxo de água para as
propriedades compartilhadopor toda a aldeia. No interior do dique estão as propriedades
das famílias daquela aldeia e esta propriedade era bem definida. Tal definição era também
baseada no tempo em que família ocupou o terreno.
Ki-Zerbo (2006) dá generalidade continental ao sistema de propriedade peculiar
comparativamente ao ocidental. No sistema africano, a propriedade sempre foi mínima,
num contexto no qual não havia escassez de terras. Não havia necessidade à corrida por
propriedades agrícolas. Tanto a comunidade como os indivíduos tinham direitos sobre a
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terra e a propriedade real era um usufruto e não uma propriedade plena. O sistema africano
tradicional visava limitar os desperdícios e evitar o açambarcamento da propriedade por
alguns poucos, garantindo a cada indivíduo a possibilidade de dispor de um lote de terra
para aplicar suas capacidades produtivas.
Na África, durante muitos séculos, as pessoas dispuseram do espaço migrando
conforme as condições ambientais. O habitat africano sempre foi móvel, com incessantes
partidas e chegadas, fator que se consubstanciou em uma noção de propriedade
usufrutuária. A transposição do direito latino de propriedade definida a partir da Europa
para a África entra em contradição com o metabolismo básico [os hábitos] dos povos
africanos (KI-ZERBO, 2006).
Em suma, contemporaneamente há uma diversidade de sistemas de propriedade da
terra sobrepostos em Guiné-Bissau. O sistema de propriedade privada definido ao modo
ocidental convive com estruturas informais pré-coloniais e os conflitos são mediados por
chefes locais. Isto tem implicações sobre as políticas de desenvolvimento das forças
produtivas com vistas à integração da agricultura com a indústria para elevar a agregação
de renda. Tais políticas costumam organizar sistemas de crédito rural para a implementação
de novos sistemas de cultivo. Uma vez que o sistema hipotecário será pouco efetivo na
garantia de inadimplências, estes projetos iniciam fadados ao fracasso. Uma estratégia que
respeite a institucionalidade vigente tem, no mínimo, que buscar outras bases para o
crédito.

4 O PERÍODO SOCIALISTA (1975 – 1986) E TRANSIÇÃO PARA O
CAPITALISMO DE MERCADO
O recrutamento de diversas etnias às forças revolucionárias, iniciado em 1956, havia
consolidado a unidade nacional no decorrer da luta pela independência. A ação para o
período de transição era então definir o modelo de desenvolvimentoque seria seguido pelo
país e as instituições inerentes ao seu funcionamento. Para tanto, era preciso eliminar as
estruturas governamentais instituídas pelos portugueses, que anteriormente haviam rompido

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

com as antigas estruturas de governação locais baseadas em régulos ou chefes de aldeias. É
claro que em alguns casos o sistema de régulos continuou efetivamente funcionando no
período colonial e paralelamente ao poder centralizador de Portugal, mas o modo como
operava foi totalmente modificado. Antes da colonização, para ser régulo era necessário
pertencer àfamília real da aldeia e a cada cultivo, em primeiro lugar, os membros se
organizavam para trabalhar para o régulo. Com a colonização a escolha do régulo
modificou-se profundamente e era baseada em termos da relaçãopessoal com os
portugueses. Com exceção das aldeias mais distantes dos centros mais populosos do país,
qualquer um poderia ser régulo durante o período colonial a depender dessa relação de
proximidade com o colonizador.
Portanto, no pós-independência procurou-se traçar um plano de desenvolvimento
que não rompesse com as estruturas locais, mas que afastasse a legislação portuguesa.
Tratava-se, portanto, de uma súbita intervenção, que se sobrepõe à acomodação entre
tradição local e o modelo colonial português, com o intuito de criar instituições não
controladas direta ou indiretamente pela metrópole e cuja base de sustentação dá-se
essencialmente pela inclusão dos líderes locais nas discussões dos projetos de
desenvolvimento. Este foi o caso da criação de Assembleia Nacional Popular ou
parlamento guineense que congregava, além dos deputados escolhidos durante as eleições
presidenciais, os representantes das etnias constituintes ou de régulos. Havia necessidade
de criar normas que norteassem o bom funcionamento das novas instituições e,
consequentemente, proporcionassem melhorias às relações que viessem a existir dentro do
país. Em geral, as instituições criadas tinham caráter centralizador de poder na capital do
país e voltadas, em primeiro lugar, para atender as necessidades do Estado, sendo o
planejamento uma tarefa principal deste sistema.
Alec Nove (1989) observou que, dada a complexidade da tarefa de planificar e
administrar uma economia, é inevitável que a tarefa seja dividida entre os diferentes
departamentos, ministérios, entre outros. Em Guiné-Bissau, um exemplo da divisão de
tarefas que se pode observar diz respeito à criação da comissão de fiscalização de preços
(associada ao ministério de economia), decorrente da necessidade de controlar a inflação e
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evitar especulações. Outro exemplo é a criação do Banco Central guineense, em fevereiro
de 1975, que serviria para cuidar de política monetária, apesar de moeda nacional vir a ser
lançada apenas um ano depois.
No entanto, o sistema importado da União soviética era difícil de gerenciar, visto
que todos os administradores de diferentes esferas tinham de obedecer às decisões tomadas
pelo centro, o que muitas das vezes acabava afetando diretamente o consumidor. Segundo,
Nove (1989, p.118), há contradição básica decorrente do simples fato de que o “centro não
podia saber com todos os detalhes o que de fato era necessário ao consumidor”.
Em verdade, o modelo de planejamento centralizado nada mais foi do que um
sistema de gestão importado. Sua implementação representou certo radicalismo, no que se
refere à condução da política de desenvolvimento, uma vez que a especificidade guineense
foi posta em segundo plano, sendo geralmente atendidas as demandas diversas das
comunidades locais por um único projeto nacional.
No quadro das recomendações dos seus parceiros, como o Banco Mundial e o
Fundo Monetário Internacional, sem ter conseguido estruturar suficientemente seu sistema
econômico na década de 1980, o país inseriu-se no mercado internacional com fortes
desequilíbrios nas contas externas, o que exigia a demanda por empréstimos para saldar a
sua dívida e até para pagamento de funcionários públicos. Tal demanda superava as divisas
de exportações, anulando assim o efeito de melhoria na conta de balança comercial.
As organizações criadas em Bretton Woods foram concebidas para auxiliar em
países com problemas conjunturais em seu balanço de pagamentos e na gestão das contas
estatais. Elas são incapazes de compreender os problemas estruturais e pouco auxiliam no
desenvolvimento das forças produtivas.
A diferença cultural entre os hábitos vigentes em países como Guiné-Bissau e os
instrumentos produzidos pelo capitalismo contemporâneo são o principal óbice estrutural
ignorado pelas práticas importadas. Ela traduz-se na produção local de itens de baixo valor
agregado aos olhos do mercado internacional. Desenvolver capital mental para acumular
capital material implica alterações no modo de pensar compartilhado pelos habitantes
locais; no entanto, não passa necessariamente por adotar o modo de pensar estrangeiro, mas
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significa certamente mudanças para encontrar espaços de geração de renda em novas bases
cognitivas e produtivas. Isto requer tempo porque envolve uma longa sequência cumulativa
de aprendizagem produtiva e comercial não determinada a priori.
Na perspectiva de Ki-Zerbo (2006), neste ponto convergente com o alicerce
vebleniano proposto, os africanos são transformados através dos objetos manufaturados que
vêm dos países industrializados. Todo o instrumento técnico importado tem uma carga
cultural e influencia o modo de pensar de seu usuário. Tudo o que é valor agregado é vetor
de cultura.
Em contrapartida, o que é vendido ao estrangeiro também tem o potencial de enviar
informações culturais. Porém, a troca é desigual, o enviado são produtos agrícolas comuns,
de baixo valor cultural e produtivo agregado, passíveis de serem obtidos com o mesmo
conteúdo em muitos lugares. Tanto faz se a manga, o caju ou o algodão vem de GuinéBissau ou do Brasil, eles são de baixa personalidade cultural e de baixo valor econômico.
Se há valor agregado é nas sementes, geralmente melhoradas por empresas multinacionais
do norte. A riqueza cultural de Guiné-Bissau pouco se traduz em produtos e serviços
geradores de renda.
A década de 1990 representou uma década de intensificação do processo de
integração a mercados internacionais. Neste período, além da adesão à UEMOA, o país
também assinou vários acordos unilaterais e multilaterais. Entre os acordos multilaterais,
destaca-se sua entrada à Organização Mundial do Comércio, ao Banco Mundial (WB) e ao
Fundo Monetário Internacional (IMF), em 1995. A partir deste período, o sistema
educacional guineense sofreu uma reestruturação, graças ao ajuste estrutural imposto por
estas organizações. O objetivo era erradicar o analfabetismo. Este seria um caminho para a
redução do nível da pobreza.
As propostas da reforma do sistema educacional elaboradas pelo Banco Mundial aos
diversos países da África subsaariana incluíam medidas de urgência no que se referia ao
enquadramento mais imediato da população na educação, pois se acreditava que, para se
desenvolver economicamente e atingir o estado de bem-estar social, precisava-se de capital
humano. Este pensamento fez com que:
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A Guiné-Bissau não ficasse imune a esse pacote proposto pelo Banco Mundial
para os 39 países da África subsaariana analisado em face da baixa qualidade
generalizada do sistema de ensino, abertamente reconhecida pelos dirigentes do
país bem como pela esfera que representava o Ministério da Educação (CÁ,
2008, p.199).

Porém, o enquadramento da população no sistema de ensino era menor, tendo em
vista a resistência dos pais em colocar os filhos nas escolas, principalmente as meninas,
pois um entendimento herdado dos portugueses era de que o dever destas era de cuidar dos
serviços domésticos. Como resultado, o país passou a apresentar o maior indicador do
analfabetismo na África Ocidental. Outros fatores associados a este indicador eram as
fragilidades das organizações nacionais de educação, a falta de quadros especializados e as
dificuldades econômicas que, segundo Furtado (2005a, p. 9), “favoreceram o
desenvolvimento de uma cega confiança nas propostas de soluções, por vezes discordantes
com a realidade do país, impostas por técnicos estrangeiros oriundos dos mais diversos
países”.
Assim, percebe-se que as instituições e suas funções foram orientadas basicamente
para alinhar-se ao receituário externo. As principais mudançasforam superficiais e eram
voltadas para viabilizar o funcionamento de economia que transitava para o sistema de
mercados. Do ponto de vista da nação como um todo, iniciou-se a emergência de
organizações privadas e a consequente modificação em algumas etnias do sistema de
propriedade.
Esperava-se com a ruptura com o modelo socialista obter instituições voltadas para
atender as necessidades locais. Embora haja na nação a integração das diversas culturas
graças à existência de uma língua comum, cada uma delas apresenta sua peculiaridade que
vai de hábitos alimentícios até aos vestuários. Portanto, a demanda por bens de consumo
são diferentes. Desta maneira, a criação das instituições formais internas visando o
desenvolvimento econômico perpassa necessariamente pela aceitação das comunidades
locais.Mas os incentivos por traz da criação das novas instituições eram outras. Não havia a
sintonia entre as instituições formais, importadas da União Europeia e do Banco Mundial, e
as informais e, portanto, não estavam de acordo com as necessidades dos grupos ou etnias,
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mas eram voltadas essencialmente para adequar o país à “modernidade externa”. Os
indicadores sociais e econômicos continuaram a apresentar resultados não satisfatórios.
No setor de saúde as melhorias também não foram significativas em função
principalmente de falta acesso aos serviços básicos de saúde. Por exemplo, são 6,34 postos
de saúde para cada 100.000 pessoas, em 2010. Em 2013, este número caiu para 5,63 postos
para cada 100.000 (Tabela 1).

Tabela 1: indicadores de saúde
Anos

2010

2013

Total de densidade por 100.000 pessoas: postos de saúde

6,34

5,63

Total de densidade por 100.000 pessoas: centros de saúde

37,09

n.o

Total de densidade por 100.000 pessoas: distribuição/rural de

28,84

n.o

0,00

0,00

34,65

30,61

hospitais
Total de densidade por 100.000 pessoas: distribuição/provincial de
hospitais
Total de densidade por 100.000 pessoas: hospitais especializados

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS), 2014.
Notas: n.o: observações ausentes.

Nos últimos anos, o analfabetismo diminuiu consideravelmente, porque a evasão
escolar reduziu. Em 2010, a taxa de conclusão do ensino primária era de 65% do total da
faixa etária relevante contra apenas 15% da taxa de 1980. Porém, no total de 1,5 milhões da
população, estimava-se em 52% a população analfabeta, em 2010.
O país ainda apresenta baixa expectativa de vida ao nascer e permanece em 177ª
colocação no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). De 1980 a
1985, a expectativa de vida ao nascer de um guineense era em média 46,4 anos. De 1986 a
1990 este número foi em média pouco superior a 48 anos. Segundo o Inquérito Ligeiro para
a Avaliação da Pobreza (ILAP), dos 1,5 milhões da população, em 2010, mais de 69% vive
em uma situação de pobreza absoluta (menos de dois dólares por dia), indicando um
aumento da incidência da pobreza, já que em 1991 esta percentagem era de 49%. Ao
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mesmo tempo, a pobreza extrema (abaixo de um dólar por dia) aumentou
consideravelmente de 28,8% para 33% de 2002 para 2010, respectivamente.
Conforme o IMF (2011), a Guiné-Bissau é um dos países do mundo que apresenta a
menor proporção de população por acesso ao sistema de água tratável. Apenas 1/3 da
população guineense utiliza fonte de água melhorada ou de qualidade. A maioria da
população nesta percentagem reside no meio urbano. No meio rural, a condição de acesso
ao sistema de água tratável ainda era crítica. Apenas 53% das famílias que vivem em áreas
rurais utilizam fontes de água melhoradas, enquanto que a percentagem urbana usuária de
fontes de água melhoradas é de 84 %.
Estes resultados, por um lado, são explicados pelos baixíssimos investimentos
públicos nos setores sociais, 22%, uma percentagem inferior aos 40% recomendados aos
países pobres, “o que é claramente insuficiente para responder às necessidades das
populações e para atingir as metas estabelecidas internacionalmente no quadro dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio” (Guiné-Bissau, p.24). Por outro, os resultados
observados são associados às dificuldades operacionais das instituições criadas, visto que
suas ações estão mais concentradas nas grandes cidades, especialmente na capital do país,
sem alcançar as zonas rurais, onde reside a maioria da população. No começo da década de
1980 mais de 80% da população vivia na zona rural. Esta percentagem, em 2014, ainda é
superior a 60%.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal objetivo do presente trabalho foi analisar sob a ótica institucionalista a
mudança estrutural do socialismo para o capitalismo na Guiné-Bissau. Para orientar o
desenvolvimento do trabalho, foi possível reveruma vertente, a qual afirma que instituições
são estritamente associadas às estruturas sociais e os hábitos de pensar fazem parte do
processo de mudança institucional.
Após a criação do Estado Nacional independente, a experiência soviética serviu de
base para a conclusão de que, numa economia fortemente planificada, coordenar diversas
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instituições, visando metas comuns, era uma tarefa difícil, em particular em um país com
mais de quinze culturas diferentes; sem contar o fato de que nem sempre as leis impostas
eram necessariamente acatadas.
A abrupta guinada para a economia de mercado não implicou significativo avanço.
Entre as principais questões que afligem novas nações africanas está a do Estado. Mal se
constitui e já é pressionado por organizações como o Banco Mundial, que lhe exigem uma
estrutura cada vez menor. É de se questionar se a África terá tempo de criar um tipo de
Estado semelhante ao europeu (KI-ZERBO, 2006). Ou, alternativamente, será esta a rota
possível de desenvolvimentodas novas nações?
No caso específico de Guiné-Bissau, com base na análise feita no período pósabertura comercial, embora a integração das diversas culturas graças à existência de uma
língua comum, cada uma delas possui sua peculiaridade que vai de hábitos alimentícios até
aos vestuários. Assim, um projeto nacional de desenvolvimento precisaria criar instituições
formais que se comunicam com as instituições informais. Dito de outra forma, para uma
instituição formal alcançar seus objetivos iniciais de desenvolvimento de milênio é
necessário adequá-la aos padrões culturais locais. Entretanto, a experiência deste período
mostrou que houve diversos esforços voltados para criar novas instituições adequáveis
essencialmente aos padrões internacionais e aderir o país a diversas organizações
multilaterais. Na verdade, tratava-se de uma ação voltada para promover uma mudança
institucional rápida, o que é contraditório com a essência das instituições na medida em que
elas são hábitos de pensar e agir social e lentamente enraizados ao longo de muito tempo.
Deste modo, acredita-se que o fraco IDH, que registrou uma taxa de crescimento
média anual de 0,9%, nos últimos anos, pode ser melhorado se houvesse um conjunto de
instituições formais não apenas condicionado pelos padrões impostos pela divisão
internacional de trabalho, mas também que leve em consideração as dificuldades de lidar
com as instituições locais. Obviamente, a resultante entre as políticas propostas e estes
hábitos não é perfeitamente previsível, mas o alcance de seus objetivos dependerá muito
mais das motivações de diversos atores envolvidos para alavancar o país rumo ao
desenvolvimento. Mas isso só será facilitado mediante a formação de profissionais e
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técnicos para operar em diversas instituições e o enquadramento dos membros de diversas
etnias. Logicamente, a confirmação desta hipótese requer mais estudos detalhados.
Contudo, o que foi analisado sugere que as instituições criadas tanto no socialismo quanto
no capitalismo não tinham qualquer sintonia com as instituições informais existentes.
Ademais, o aumento do nível da pobreza e o analfabetismo persistente confirmam que, no
geral, a estrutura interna permaneceu imutável.
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A Mudança Estrutural do Socialismo para o Capitalismo na Guiné-Bissau de 1974 ao
Século XXI e as Perspectivas para o Desenvolvimento do Milênio: Uma Análise sob a
Ótica Institucionalista
Júlio Vicente Cateia131
Júlio Eduardo Rohenkohl132

RESUMO: A Guiné-Bissau conquistou a sua independência em 1974, depois de cinco
séculos como colônia portuguesa. Na primeira década após a independência, o país adotou
o modelo econômico de planificação centralizado, baseado no ideal socialista. Porém,
meado da década de oitenta marcou a transição para o capitalismode mercado. Neste
trabalho há uma breve história do país apresentando os dois períodos em referência. O
objetivo é discutir a mudança estrutural do socialismo para o capitalismo ocorrido entre
1974 ao século XXI no país. Entende-se por mudança estrutural a reconfiguração do
sistema econômico provocada por processos envolvendo movimentos políticos, migrações,
cultura e mudança tecnológica, entre outros fatores. O entendimento da evolução estrutural
foi abordado pelo estruturalismo latino-americano e, anteriormente, pelos estudos sobre os
“sistemas nacionais de economia política”. Para orientar o debate, foi revisto uma corrente
institucionalista a qual concebe as instituições como sendo o método da vida dos homens, e
apresentando os hábitos de pensar como elemento primordial das instituições. Em relação
às organizações criadas no período socialista, sustenta-se que coordenar centralizadamente
diferentes políticas visando o objetivo comum era uma tarefa extremamente difícil. Já para
o período capitalista, conclui-se que as políticas criadas têm pouca sintonia com as
instituições informais enraizadas no sistema econômico guineense, e pouco contribuem
para o desenvolvimento nacional.
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1 INTRODUÇÃO
A Guiné-Bissau133 é um país de uma sociedade composta por várias etnias
espalhadas por seu território. A sua povoação sempre esteve ligada ao declínio de outros
impérios134 e o primeiro registro da chegada dos portugueses à região costeira do continente
data o ano de 1446.
A Guiné-Bissau foi colônia portuguesa por mais de cinco séculos. O país era
fundamental no processo de escravidão, por conta de sua localização geográfica
privilegiada no litoral do continente, próximo de rios e mares, o que facilitava o comércio
dos escravos e também de mercadorias.
As várias etnias estão ligadas por uma única língua, entre elas as mais numerosas
são, em ordem alfabética: balanta, fula, mandinga, manjaca e papel. A etnia balanta é a
mais numerosa, atingindo 30% do total da população, seguida de fula com 20%, manjaca,
mandiga e papel com 14%, 13% e 7%, respectivamente. Essas etnias estão espalhadas por
diversas partes do país e cada uma delas possui a sua cultura própria. A Guiné-Bissau
possui culturas imateriais muito ricas. Durante o carnaval, por exemplo, há diversas
manifestações culturais em toda a parte do paíse, principalmente, na capital — Bissau.
A primeira década do século XX marcou um momento de extrema importância para
o início do processo de luta pela independência, pois a Europa estava mergulhada nas

133

A Guiné-Bissau fica situada na Costa da África Ocidental, banhado pelo Oceano Atlântico. Ao norte faz a
fronteira com o Senegal, ao Sudoeste e Leste pela Guiné-Conacry e a Sul e Oeste pelo Oceano Atlântico. O
país está formado por oito regiões e integra cerca de oitenta ilhas que constituem o Arquipélago dos Bijagós
separado do continente pelos canais do rio Geba, rio de Bolama e de Canhabaque. A sua superfície total é de
36.125 km² com uma altitude que atinge a máxima de 300 metros acima do nível do mar. O país está dividido
entre savanas e planícies, a parte litoral é formada por planícies pantanosas e o interior é formado por savanas.
A Guiné-Bissau é um país com clima tropical.
134
O declínio do vasto império ganês, que se estendia ao longo da costa, forjou a saída dos povos Naulu e
Landurna para as outras partes do continente e estes foram os primeiros a povoarem o atual território
guineense. Conforme avançava sua ocupação para o interior do território, ao longo dos séculos, certos grupos
estabeleceram-se em definitivo começando a ganhar poderes e a organizar administrativamente as suas
comunidades. Este foi o caso, por exemplo, do poder Malinkê entre os séculos XV e XVIII no Kaabu, cuja
criação - segundo Lopes (1989, p.6) - é estritamente associada à expansão do império de Mali de SunjataKeita
que estava em pleno declínio, marcando também o início de um período do comércio de longa distância entre
os habitantes das regiões costeiras do continente. Entre os produtos comercializados destacavam-se o ouro e
as especiarias (Lopes, 1989).
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grandes Guerras Mundiais e perdia o controle de suas colônias, representando, com isso,
uma oportunidade para os países africanos pensarem nas independências.
Sob essa perspectiva, muitos países africanos começaram a negociar a
independência, processo de conquista que ocorreu de diferentes maneiras. Em algumas
partes do continente, o processo foi pacífico — sem muitas tensões entre a metrópole e a
colônia —, enquanto que em muitas outras partes houve constantes tensões que se
transformavam em lutas armadas. Particularmente, na Guiné-Bissau, não se podia falar da
independência porque a mesma era considerada parte do território ultramarino português,
que resistiu a assinar a independência(CANALE e BUAHEN, 2010). Em consequência
disso, em 1956, Amílcar Lopes Cabral, junto com cinco compatriotas, funda em GuinéBissau o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo-Verde (PAIGC)135,
iniciando o movimento de libertação nacional ou, simplesmente, o movimento de luta pela
independência136.
A Guiné-Bissau foi o primeiro país independente entre os países da colônia
portuguesa na África e o último país independente entre os países da África Ocidental, com
exceção de Cabo-Verde, que conquistara a sua independência em 1975.
Segundo Cá (2008), após a conquista da independência, desencadeou-se um
processo de transformações socioeconômicas profundas, visando não somente eliminar os
traços do colonialismo, mas, sobretudo, promover o crescimento econômico, o progresso
135

O PAIGC foi criado clandestinamente na Guiné-Bissau no dia 19 de Setembro de 1956, por Amilcar
Cabral, Aristides Pereira, Luís Cabral, Júlio de Almeida, Fernando Fortes e EliséeTurpin e acabou legalizado
quatro anos depois, quando foi sediado em Guiné-Conacri. Seu objetivo era lutar e conquistar a independência
da Guiné-Bissau e Cabo-Verde.
136
O período de 1956 a 1959 foi importante para o PAIGC formular estratégias para lutar contra o
colonialismo português. Esta fase serviu de ponto de partida para sucessivos movimentos que marcaram toda
a década e que eliminariam duas décadas depois o colonialismo. A atividade de Cabral havia sido concentrada
nas cidades. Em 1959, com o massacre de Pindjiguit (onde começaram as revoltas dos estivadores em função
do trabalho brutal que os mesmos desempenhavam), em função de greve dos estivadores do mesmo porto
organizados por ele próprio, espalharam-se jovens por diferentes partes da região, ensinando à população de
todas as regiões que não poderiam ser livres e alcançar seu objetivo de independência, sem lutar contra o
colonialismo português. Em 1963, o partido já havia conseguido mobilizar uma quantidade significativa da
população e, em janeiro do mesmo ano, começa a luta pela independência. Segundo Canale e Buahen (2010),
o número dos militantes e tropas que aderiram ao movimento de libertação nacional aumentou de 1.000, em
1961, para mais de 30.000, em 1967. Fator este que, segundo os autores, foi extremamente positivo para o
PAIGC alcançar o controle de mais de dois terços do território em 1967, não obstante as ofensivas
portuguesas possibilitadas pelo apoio da OTAN.
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social e o desenvolvimento das forças produtivas. Para tanto, passou-se a seguir o modelo
socialista, caracterizando assim um período de forte intervenção do Estado em,
praticamente, todos os setores da economia, destacadamente na organização da atividade
produtiva e criando instituições para viabilizar o funcionamento da economia fortemente
planificada.
Entretanto, as medidas tomadas para alavancar o desenvolvimento das forças
produtivas não surtiram efeitos suficientes e o país entrou em profunda crise econômicofinanceira.

Em decorrência dessa crise, que refletia nos objetivos de superação do

subdesenvolvimento, e conjugada à generalização das ideias liberais em meados da década,
foi lançado em 1986 um programa de ajuste estrutural que abrangia as reformas em
diversas áreas, objetivando a integração internacional da economia guineense, o que
sinalizava também a mudança do comportamento do governo em relação à prática do livre
comércio.
Estes eventos levam a alguns questionamentos: Como ocorreram as mudanças
estruturais em Guiné-Bissau? Quais foram os efeitos para o desenvolvimento interno das
novas instituições criadas para viabilizar o funcionamento dos modelos adotados pelo país?

Procura-se responder estas questões nestapesquisa a partir da descrição histórica
interpretada por uma ótica institucionalista. Acredita-se que é importante entender como
funcionavam as instituições criadas como fruto de um processo de independência
antecedido de colonização longa, de modo a avaliar criticamente o processo de
desenvolvimento do país e traçar as perspectivas para o passo seguinte em direção ao
desenvolvimento do milênio.Portanto, o trabalho tem por objetivo discutir a mudança
estrutural do socialismo para o capitalismo na Guiné-Bissau no período de 1974 ao século
XXI.
O estudo inova ao adotar uma perspectiva evolucionária Vebleniana para discutir
conceitualmente as instituições e o processo de mudança estrutural em um país de nível de
desenvolvimento relativamente baixo. Acredita-se que a contribuição do Veblen é de
fundamental importância tendo em vista a sua possibilidade de se colocar no lugar do outro
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a fim de interpretar os acontecimentos considerando as especificidades locais, isto é, os
elementos habituais específicos existentes em uma sociedade.
Para contemplar o objetivo proposto, além desta seção introdutória, o trabalho está
estruturado da seguinte forma: na segunda seção será feita a revisão conceitual das
instituições e as causas das transformações instituições segundo a visão Vebleniana, bem
como introduzidas ideias fundamentais das abordagens estruturalista e do sistema nacional
de economia política. A terceira seção debate a propriedade da terra, instituição muito
importante para o principal setor produtivo de Guiné-Bissau, o agrícola. A quarta parte,
aborda o período da vigência do socialismo. A quinta seção analisa o período póssocialismo, dando destaque à análise de algumas instituições criadas e o contexto político
de então. A sexta seção apresenta considerações finais.

2 CONCEITOS TEÓRICOS

2.1 Instituições
Esta seção visa essencialmente apresentar o pensamento de ThorsteinVeblen. Não
se trata, porém, de esgotar a teoria do Veblen, mas de rever a possível contribuição do autor
para o tema de instituições e que orienta o desenvolvimento do presente estudo. Para este
autor, instituições são hábitos compartilhados de pensar que alicerçam hábitos de agir. O
hábito é uma propensão de agir para alcançar certo(s) objetivo(s).
Em seu artigo de 1898 – “WhyisEconomicsNotanEvolutionary Science” - Veblen
apresenta suas principais ideias em direção a uma proposta para explicação dos fenômenos
econômicos e sociais a partir da noção de uma causalidade cumulativa segundo a qual é
necessário voltar à sequência de fenômenos e buscar uma resposta para as suas sínteses
finais e mostrar como esta sequência impessoal de causa e efeito, em virtude de seu caráter
cumulativo, pode ser aproveitada para elaboração de uma teoria da evolução econômica.
Para o autor, os fundamentos de causa e efeito dos economistas clássicos não são
definitivos, a sua formulação de uma teoria de sequência mecânica baseada na ordem
natural é incapaz de compreender os processos econômicos. Veblen (1898) questiona as
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premissas básicas da natureza humana presentes nos clássicos e nos neoclássicos, entre elas
a “concepção hedonista do homem como uma calculadora relâmpago de prazeres e de
dores que oscilam como um glóbulo homogêneo do desejo de felicidades” (p.11). Portanto,
o autor concebe o homem como sendo um agente orgânico cujas ações em interação com o
meio físico e social levam a transformações ligeiras e infinitas, sem qualquer
predeterminação ou estágio de equilíbrio. Como tal, seu interesse econômico passa a contar
no processo de crescimento cultural e as instituições econômicas são essencialmente os
métodos da sua vida. Assim, na matéria da teoria do processo de desenvolvimento, quando
tomadas como elementos de um processo de mudança cumulativa ou como itens no
esquema da vida, os bens produtivos são fatos do conhecimento humano, habilidade e
predileção; ou seja, eles são, substancialmente, os hábitos predominantes de pensamento, e
é como tal que entram no processo de desenvolvimento industrial, no sentido de que as
propriedades físicas dos materiais acessíveis ao homem são constantes e o agente humano
que muda, seja através da forma como aprecia ou como organizaas coisas.
Neste caso, todas as mudanças de instituições podem ser explicadas por mudanças
paulatinas no fator humano e, portanto, segundo Veblen (1898), é no material humano que
a continuidade do desenvolvimento deve ser procurada.
A evolução, para melhor ou para pior, decorre da interação entre instintos, hábitos
de pensar e tecnologias utilizadas pelos indivíduos para a satisfação de sua vida material.
Os instintos são uma manifestação quase fisiológica dos indivíduos, um mote teleológico
inato aos indivíduos. Entre os instintos elencados por Veblen citamos os de curiosidade vã,
de predação, de habilidade eficaz e de reprodução grupal. As ações desencadeadas pela
propensão instintiva são levadas a efeito por intermédio de instrumentos. Por exemplo, o
instinto de predar pode desencadear o impulso de caçar um animal e tal objetivoé melhor
alcançado por intermédio de paus, lanças, flechas, armadilhas ou espingardas. A utilização
inicial bem sucedida de qualquer destes instrumentos influencia o hábito de pensar dirigido
a novas caçadas bem como àquele aplicado à concepção de outros meios ainda mais
eficientes para o propósito de caçar. Por outro lado, a captura de um animal desperta
respeito entre os demais membros de um grupo e a possibilidade de discriminação social.
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Daí decorrem os rituais normatizados de distinção social e a emulação. Qualquer nova
predação posteriormente executada por este grupo social será mediada por uma série de
ritos e de instrumentos acumulados nas experiências anteriores. Os hábitos de pensar e os
hábitos de agir deles derivados são as instituições. O objetivo pretérito de dar vazão a um
instinto e obter alimento, agora pode ser outro, obter honra e respeito social. A sequência
longa de eventos modifica a teleologia (Veblen, 1914 e 1915).
A combinação entre os diversos instintos, manifestos em diferentes proporções
conforme o grupo social e o papel social do indivíduo, as várias instituições acumuladas e
nem sempre coerentes umas com as outras, e as técnicas desenvolvidas para a satisfação
material – e em cuja busca se desenvolveram métodos habituais de pensar – resultam em
um cipoal normativo e cognitivo que é a cultura de um grupo social.Segundo Hamilton
(2005:1932), a cultura é uma síntese de instituições.
O desenvolvimento destes aportes teóricos de Veblen implicou um método pelo
qual o investigador faz um esforço recorrente de colocar-se na perspectiva de mundo do
outro, de transportar-se no tempo e no espaço para compreender os hábitos de pensar
incorporados pelo grupo social estudado. Só assim é possível ter ciência do processo
evolutivo deste grupo e inferir a sequencia causal de seu desenvolvimento.
Percebe-se, então, que as instituições são um conjunto de entidades que podem
influenciar o comportamento dos agentes, incluindo as alterações nas preferências,
diminuição da incerteza, e a expansão ou a contenção das liberdades individuais.
O presente estudo focaliza algumasdas instituições internas vigentes nos dois
períodos (socialismo e capitalismo) a partir da concepção Vebleniana. Para Veblen (1898),
como o que vale para um indivíduo normalmente vale para a comunidade econômica como
um todo, uma vez que “a expressão de cada um é afetada pelos hábitos de vida formados
sob a orientação de todo o resto”, uma mudança é sempre, em última instância, uma
mudança nos hábitos de pensamento compartilhados pelos membros de uma comunidade
ou de um grupo específico
.
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2.2 Estrutura e evoluçãodos sistemas econômicos
Há uma considerável tradição estruturalista entre os economistas latino-americanos,
notadamente em torno da CEPAL. Suas principais ideias dão conta de que os sistemas
econômicos (SE) constituem um conjunto orgânico de fenômenos cuja compreensão efetuase pelo conjunto de suas partes em interação.A estrutura é a ordem de inter-relações entre
as partes.
O SE possui uma configuração forjada em um território, segundo uma história de
ocupação, de produção e de distribuição de renda (PINTO, 2011; FURTADO, 2005b). Ao
longo do tempo, vão se constituindo competências ou fragilidades, amalgamadas em
tradições e leis, que constituem a estrutura, ou seja, possuem certa estabilidade por força
das ligações entre as partes – proprietários dos fatores de produção, os fatores de produção
(capital, terra e recursos naturais), as firmas, o governos, os consumidores, entre outras -.
As ligações entre estes elementos do sistema consubstanciam-se na cultura, nas compras e
vendas mediadas pela moeda, nas leis, na capacitação mental dos proprietários dos fatores,
na aptidão tecnológica e de aprendizagem das firmas, ou seja, em relações orgânicas entre
as partes.
Esta abordagem estruturalista diverge do alto nível de abstração da tradição clássica
e neoclásssica e de seu afã por buscar leis econômicas universais. Nestesaspectos, tem
raízes, nem sempre reconhecidas, em outra corrente de pensamento econômico identificada
em torno das ideias Georg Friedrich List, a qual coloca a nação no centro do estudo
econômico (BUARQUE, 1983).
List (1983)argumentou que o plano nacional é essencial para a compreensão da
economia política, e que o mesmo foi ignorado pelos clássicos. É pela incorporação da
nação, de seus interesses idiossincráticos decorrentes de diferentes níveis de
desenvolvimento entre os países e regiões, que concebe conflitos de interesses nas relações
internacionais. Tais desigualdades podem impelir desejos nacionais de autonomia e
equiparação de desenvolvimento entre as nações, como os presentes no pensamento
estadunidense de Alexander Hamilton, que exigem o estabelecimento de objetivos
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perseguidos com políticas deliberadas coordenadas pelo governo nacional e apoiadas pela
população, sobrepujando interesses individuais internos imediatistas. Tal visão não condena
a nação às mazelas estruturais do SE, apenas utiliza a história para compreendê-las e
fundamentar estratégias dinâmicas de desenvolvimento eficazes, justamente, porque levam
em conta os óbices jáconsolidados.
Na perspectiva de List (1983), a nação deve ser perene, sobreviver à transitoriedade
dos indivíduos. Os itens de produção e de distribuição não devem apenas atender às
condições imediatas de mercado, devem contemplar as estratégias que gerarão condições
melhores de vida para as gerações futuras de um território nacional. Isto implica
desenvolver produções que incitem o desenvolvimento de capacidades coletivas
consubstanciadas nas forças produtivas.
As forças produtivas para o desenvolvimento nacional abarcam o conjunto
legislativo, o poder político nacional, a segurança, a ordem pública, as diretrizes morais, o
incremento do capital mental, a harmonia entre os setores de agricultura e indústria e
comércio, o desenvolvimento industrial diversificado. O desenvolvimento industrial é
fundamental porque concorre para o desenvolvimento do capital mental sedimentado na
nação. Países que optam pela especialização agrícola abririam mão de desenvolver este
potencial mental aplicado.
A abordagem de List traz subjacente a mensagem de que as rotas de aprimoramento
das forças produtivas não são universais, mas têm de ser adaptadas às circunstâncias
peculiares de uma nação, de um território e de uma época. O desenvolvimento de capital
mental (aprendizagem produtiva) e o acúmulo do capital material são tarefas mutuamente
dependentes.
O pensamento original deste germânico continuou repercutindo entre pensadores do
desenvolvimento. Segundo Johnson e Lundvall (1994), na história econômica, as nações–
Estado destacam-se porque criaram um entorno socialpropício para processos de
desenvolvimento. A aprendizagem implica comunicação e interação entre indivíduos.
Conceber a aprendizagem como um elemento importante nos processos econômicos
significa incorporar ao campo econômico os elementos sociais e culturais que medeiam as
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interações de aprendizagem entre os indivíduos.Freeman (2004) considera o laissez-faire de
Adam Smith incapaz de compreender as diferenças de competitividade internacional e liga
a proposição dos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI) aos ensinamentos sobre o
desenvolvimento do capital mental de List.

3A PROPRIEDADE DA TERRA E A PRODUÇÃO AGRÍCOLA
Desde a fisiocracia e a teoria clássica, a terra é considerada um fator importante para
a geração de riqueza, pois sua disponibilidade implica maiores possibilidades de aumento
da produção de uma nação.
Na perspectiva institucional, a propriedade é um elemento que em muitas
sociedades torna-se objeto de distinção social. Ela tem várias aplicações específicas, como
a da propriedade da terra.Sua expressão evolui, como se verifica no exemplo muito
conhecido do sistema de feudal europeu no qual a posse era estabelecida pela hierarquia
nobiliárquica e, posteriormente, foi substituído pela propriedade plena (incluso o direito de
alienação). Dada a importância da agricultura em Guiné-Bissau, compreender a
institucionalidade da propriedade da terra facilita a compreensão do modo de organização
da produção das etnias constituintes.
Em Guiné-Bissau são reconhecidas diferentes formas de propriedade: aquela
definida formalmente com base nas regas do Estado e a propriedade definida pelos
membros da comunidade. Do ponto de vista formal, durante o período colonial, todas as
formas de propriedade pertenciam à metrópole (Portugal). No plano informal, a
propriedade da terra utilizada para o cultivo das famílias sempre foi bem definida e
baseava-se no tempo histórico que a família ocupou aquela terra. Por exemplo, as etnias são
distribuídas por regiões: o leste é ocupado majoritariamente por etnias Fula e Mandiga, o
Norte ocupado por etnias Manjaca e Papel e no Sul reside a etnia Balanta. Desta forma, há
um reconhecimento das demais etnias que as terras do Norte são pertencentes a etnias
Manjaca e Papel, por exemplo.
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O reconhecimento informal de propriedade permaneceu mesmo no período posterior
à independência. Porque, após este período, a tradição de hierarquização de acesso às terras
(um fator importante para produção e manutenção das comunidades locais) continuava a
mesma em diversas regiões do país e a “base econômica era mais ou menos igualitária”
(Lopes, 1986, p.21). Por exemplo, com o crescimento da plantação de cajueiro, é comum
uma família ocupar novas terras para esta atividade, mas geralmente estas terras pertencem
a um antigo ocupante. É igualmente comum a devolução das mesmas ao antigo residente
sem que isto provoque qualquer processo judiciário. Se eventualmente houvesse processos
legais para devolução das terras, antes de chegar à justiça formal, cabia ao régulo (chefe da
aldeia) decidir se era necessário o processo prosseguir ou se ele mesmo arbitraria a questão.
A atribuição formal e amplamente reconhecida de propriedade agrícola ficou mais
evidente apenas a partir da década de 1990, época em que foramdelineadas mediante a
constituição da República de 1996 diversas formas de propriedade, conforme expresso no
artigo 12, a saber: a propriedade cooperativa, que incide sobre a exploração agrícola, a
produção de bens de consumo, o artesanato e demais atividades fixadas por lei; a
propriedade privada, que incide sobre bens distintos do Estado; e a propriedade do Estado,
que inclui as principais fontes de energia, a riqueza florestal e as infraestruturas sociais, o
solo, o subsolo, as águas e as riquezas minerais.
Estas formas de propriedade refletem no modo de organização da produção
agrícola, que difere de uma época para outra e de uma etnia para outra. Durante o período
colonial, a cooperação era muito forte em maioria das etnias constituintes, particularmente
nas etnias balanta, manjaca e papel, onde ocorriam reuniões no início de cada cultivo com
intuito de formar os grupos conforme a idade e sexo dos membros. Esta prática é
interessante por si só porque não se tratava em trabalhar na propriedade comum, mas os
membros de cada grupo trabalham um por outro nas suas respectivas propriedades
definidas informalmente; para quem trabalhar primeiro era uma questão baseada num
sorteio previamente realizado durante as reuniões.
Na cooperação era recorrente um membro terminar de cultivar primeiro sua
propriedade. Quando isso ocorria esse membro não abandonava o grupo, e quando chegava
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à vez de os outros trabalharem na sua propriedade, ele tinha o direito de oferecer esse
potencial de trabalho para outras pessoas da comunidade que ainda não terminaram seus
cultivos. Essa oferta era baseada em amizade ou parentesco; uma pessoa poderia, por
exemplo, demonstrar seu apoio à família da sua esposa oferecendo-lhe a força de trabalho
da quantidade de pessoas que é capaz de levar para trabalhar para essa família. Em alguns
casos, a pessoa poderia também passar sua vez para a outra que ainda não terminou de
cultivar, mas na próxima safra teria direito de receber as quantidades iguais de pessoas para
trabalharem para ele.
Quem fazia parte deste grupo de trabalhadores era uma questão que depende de
etnia para etnia. Na maioria das etnias muçulmanas, na qual Fula e Mandiga são os mais
representativos, as mulheres se encarregavam em trabalhar nas plantações e os homens
ocupavam os serviços básicos, tais como serviços domésticos; já nas demais etnias são os
homens quem trabalhavam nos cultivos, enquanto as mulheres cuidavam do lar.
No geral, esta era a forma de organização da produção no período colonial, que
mudou nos últimos anos com a mecanização da produção agrícola, embora não em todas as
etnias. Por exemplo, até os anos 2000, nas etnias manjacas, balantas e papeis a forma de
organização da produção permaneceu praticamente imutável. Achinger (1986), ao analisar
o modo de produção de arroz da região de Tombali, situada no sul do país, observou que
mais de metade da produção nacional do arroz vem desta região e que a etnia balanta é
predominante na cultura arrozal. Durante o processo de produção, o autor mostra que a
responsabilidade individual e a organização cooperativa englobavam as famílias e grupo
por sexo e idade, sendo o principal dique para controlar o fluxo de água para as
propriedades compartilhadopor toda a aldeia. No interior do dique estão as propriedades
das famílias daquela aldeia e esta propriedade era bem definida. Tal definição era também
baseada no tempo em que família ocupou o terreno.
Ki-Zerbo (2006) dá generalidade continental ao sistema de propriedade peculiar
comparativamente ao ocidental. No sistema africano, a propriedade sempre foi mínima,
num contexto no qual não havia escassez de terras. Não havia necessidade à corrida por
propriedades agrícolas. Tanto a comunidade como os indivíduos tinham direitos sobre a
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terra e a propriedade real era um usufruto e não uma propriedade plena. O sistema africano
tradicional visava limitar os desperdícios e evitar o açambarcamento da propriedade por
alguns poucos, garantindo a cada indivíduo a possibilidade de dispor de um lote de terra
para aplicar suas capacidades produtivas.
Na África, durante muitos séculos, as pessoas dispuseram do espaço migrando
conforme as condições ambientais. O habitat africano sempre foi móvel, com incessantes
partidas e chegadas, fator que se consubstanciou em uma noção de propriedade
usufrutuária. A transposição do direito latino de propriedade definida a partir da Europa
para a África entra em contradição com o metabolismo básico [os hábitos] dos povos
africanos (KI-ZERBO, 2006).
Em suma, contemporaneamente há uma diversidade de sistemas de propriedade da
terra sobrepostos em Guiné-Bissau. O sistema de propriedade privada definido ao modo
ocidental convive com estruturas informais pré-coloniais e os conflitos são mediados por
chefes locais. Isto tem implicações sobre as políticas de desenvolvimento das forças
produtivas com vistas à integração da agricultura com a indústria para elevar a agregação
de renda. Tais políticas costumam organizar sistemas de crédito rural para a implementação
de novos sistemas de cultivo. Uma vez que o sistema hipotecário será pouco efetivo na
garantia de inadimplências, estes projetos iniciam fadados ao fracasso. Uma estratégia que
respeite a institucionalidade vigente tem, no mínimo, que buscar outras bases para o
crédito.

4 O PERÍODO SOCIALISTA (1975 – 1986)E TRANSIÇÃO PARA O
CAPITALISMO DE MERCADO
O recrutamento de diversas etnias às forças revolucionárias, iniciado em 1956, havia
consolidado a unidade nacional no decorrer da luta pela independência. A ação para o
período de transição era então definir o modelo de desenvolvimentoque seria seguido pelo
país e as instituições inerentes ao seu funcionamento. Para tanto, era preciso eliminar as
estruturas governamentais instituídas pelos portugueses, que anteriormente haviam rompido
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com as antigas estruturas de governação locais baseadas em régulos ou chefes de aldeias. É
claro que em alguns casos o sistema de régulos continuou efetivamente funcionando no
período colonial e paralelamente ao poder centralizador de Portugal, mas o modo como
operava foi totalmente modificado. Antes da colonização, para ser régulo era necessário
pertencer àfamília real da aldeia e a cada cultivo, em primeiro lugar, os membros se
organizavam para trabalhar para o régulo. Com a colonização a escolha do régulo
modificou-se profundamente e era baseada em termos da relaçãopessoal com os
portugueses. Com exceção das aldeias mais distantes dos centros mais populosos do país,
qualquer um poderia ser régulo durante o período colonial a depender dessa relação de
proximidade com o colonizador.
Portanto, no pós-independência procurou-se traçar um plano de desenvolvimento
que não rompesse com as estruturas locais, mas que afastasse a legislação portuguesa.
Tratava-se, portanto, de uma súbita intervenção, que se sobrepõe à acomodação entre
tradição local e o modelo colonial português, com o intuito de criar instituições não
controladas direta ou indiretamente pela metrópole e cuja base de sustentação dá-se
essencialmente pela inclusão dos líderes locais nas discussões dos projetos de
desenvolvimento. Este foi o caso da criação de Assembleia Nacional Popular ou
parlamento guineense que congregava, além dos deputados escolhidos durante as eleições
presidenciais, os representantes das etnias constituintes ou de régulos. Havia necessidade
de criar normas que norteassem o bom funcionamento das novas instituições e,
consequentemente, proporcionassem melhorias às relações que viessem a existir dentro do
país. Em geral, as instituições criadas tinham caráter centralizador de poder na capital do
país e voltadas, em primeiro lugar, para atender as necessidades do Estado, sendo o
planejamento uma tarefa principal deste sistema.
Alec Nove (1989) observou que, dada a complexidade da tarefa de planificar e
administrar uma economia, é inevitável que a tarefa seja dividida entre os diferentes
departamentos, ministérios, entre outros. Em Guiné-Bissau, um exemplo da divisão de
tarefas que se pode observar diz respeito à criação da comissão de fiscalização de preços
(associada ao ministério de economia), decorrente da necessidade de controlar a inflação e
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evitar especulações. Outro exemplo é a criação do Banco Central guineense, em fevereiro
de 1975, que serviria para cuidar de política monetária, apesar de moeda nacional vir a ser
lançada apenas um ano depois.
No entanto, o sistema importado da União soviética era difícil de gerenciar, visto
que todos os administradores de diferentes esferas tinham de obedecer às decisões tomadas
pelo centro, o que muitas das vezes acabava afetando diretamente o consumidor. Segundo,
Nove (1989, p.118), há contradição básica decorrente do simples fato de que o “centro não
podia saber com todos os detalhes o que de fato era necessário ao consumidor”.
Em verdade, o modelo de planejamento centralizado nada mais foi do que um
sistema de gestão importado. Sua implementação representou certo radicalismo, no que se
refere à condução da política de desenvolvimento, uma vez que a especificidade guineense
foi posta em segundo plano, sendo geralmente atendidas as demandas diversas das
comunidades locais por um único projeto nacional.
No quadro das recomendações dos seus parceiros, como o Banco Mundial e o
Fundo Monetário Internacional, sem ter conseguido estruturar suficientemente seu sistema
econômico na década de 1980, o país inseriu-se no mercado internacional com fortes
desequilíbrios nas contas externas, o que exigia a demanda por empréstimos para saldar a
sua dívida e até para pagamento de funcionários públicos. Tal demanda superava as divisas
de exportações, anulando assim o efeito de melhoria na conta de balança comercial.
As organizações criadas em Bretton Woods foram concebidas para auxiliar em
países com problemas conjunturais em seu balanço de pagamentos e na gestão das contas
estatais. Elas são incapazes de compreender os problemas estruturais e pouco auxiliam no
desenvolvimento das forças produtivas.
A diferença cultural entre os hábitos vigentes em países como Guiné-Bissau e os
instrumentos produzidos pelo capitalismo contemporâneo são o principal óbice estrutural
ignorado pelas práticas importadas. Ela traduz-se na produção local de itens de baixo valor
agregado aos olhos do mercado internacional. Desenvolver capital mental para acumular
capital material implica alterações no modo de pensar compartilhado pelos habitantes
locais; no entanto, não passa necessariamente por adotar o modo de pensar estrangeiro, mas
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significa certamente mudanças para encontrar espaços de geração de renda em novas bases
cognitivas e produtivas. Isto requer tempo porque envolve uma longa sequência cumulativa
de aprendizagem produtiva e comercial não determinada a priori.
Na perspectiva de Ki-Zerbo (2006), neste ponto convergente com o alicerce
vebleniano proposto, os africanos são transformados através dos objetos manufaturados que
vêm dos países industrializados. Todo o instrumento técnico importado tem uma carga
cultural e influencia o modo de pensar de seu usuário. Tudo o que é valor agregado é vetor
de cultura.
Em contrapartida, o que é vendido ao estrangeiro também tem o potencial de enviar
informações culturais. Porém, a troca é desigual, o enviado são produtos agrícolas comuns,
de baixo valor cultural e produtivo agregado, passíveis de serem obtidos com o mesmo
conteúdo em muitos lugares. Tanto faz se a manga, o caju ou o algodão vem de GuinéBissau ou do Brasil, eles são de baixa personalidade cultural e de baixo valor econômico.
Se há valor agregado é nas sementes, geralmente melhoradas por empresas multinacionais
do norte. A riqueza cultural de Guiné-Bissau pouco se traduz em produtos e serviços
geradores de renda.
A década de 1990 representou uma década de intensificação do processo de
integração a mercados internacionais. Neste período, além da adesão à UEMOA, o país
também assinou vários acordos unilaterais e multilaterais. Entre os acordos multilaterais,
destaca-se sua entrada à Organização Mundial do Comércio, ao Banco Mundial (WB) e ao
Fundo Monetário Internacional (IMF), em 1995. A partir deste período, o sistema
educacional guineense sofreu uma reestruturação, graças ao ajuste estrutural imposto por
estas organizações. O objetivo era erradicar o analfabetismo. Este seria um caminho para a
redução do nível da pobreza.
As propostas da reforma do sistema educacional elaboradas pelo Banco Mundial aos
diversos países da África subsaariana incluíam medidas de urgência no que se referia ao
enquadramento mais imediato da população na educação, pois se acreditava que, para se
desenvolver economicamente e atingir o estado de bem-estar social, precisava-se de capital
humano. Este pensamento fez com que:
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A Guiné-Bissau não ficasse imune a esse pacote proposto pelo Banco Mundial
para os 39 países da África subsaariana analisado em face da baixa qualidade
generalizada do sistema de ensino, abertamente reconhecida pelos dirigentes do
país bem como pela esfera que representava o Ministério da Educação (CÁ,
2008, p.199).

Porém, o enquadramento da população no sistema de ensino era menor, tendo em
vista a resistência dos pais em colocar os filhos nas escolas, principalmente as meninas,
pois um entendimento herdado dos portugueses era de que o dever destas era de cuidar dos
serviços domésticos. Como resultado, o país passou a apresentar o maior indicador do
analfabetismo na África Ocidental. Outros fatores associados a este indicador eram as
fragilidades das organizações nacionais de educação, a falta de quadros especializados e as
dificuldades econômicas que, segundo Furtado (2005a, p. 9), “favoreceram o
desenvolvimento de uma cega confiança nas propostas de soluções, por vezes discordantes
com a realidade do país, impostas por técnicos estrangeiros oriundos dos mais diversos
países”.
Assim, percebe-se que as instituições e suas funções foram orientadas basicamente
para alinhar-se ao receituário externo. As principais mudançasforam superficiais e eram
voltadas para viabilizar o funcionamento de economia que transitava para o sistema de
mercados. Do ponto de vista da nação como um todo, iniciou-se a emergência de
organizações privadas e a consequente modificação em algumas etnias do sistema de
propriedade.
Esperava-se com a ruptura com o modelo socialista obter instituições voltadas para
atender as necessidades locais. Embora haja na nação a integração das diversas culturas
graças à existência de uma língua comum, cada uma delas apresenta sua peculiaridade que
vai de hábitos alimentícios até aos vestuários. Portanto, a demanda por bens de consumo
são diferentes. Desta maneira, a criação das instituições formais internas visando o
desenvolvimento econômico perpassa necessariamente pela aceitação das comunidades
locais.Mas os incentivos por traz da criação das novas instituições eram outras. Não havia a
sintonia entre as instituições formais, importadas da União Europeia e do Banco Mundial, e
as informais e, portanto, não estavam de acordo com as necessidades dos grupos ou etnias,
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mas eram voltadas essencialmente para adequar o país à “modernidade externa”. Os
indicadores sociais e econômicos continuaram a apresentar resultados não satisfatórios.
No setor de saúde as melhorias também não foram significativas em função
principalmente de falta acesso aos serviços básicos de saúde. Por exemplo, são 6,34 postos
de saúde para cada 100.000 pessoas, em 2010. Em 2013, este número caiu para 5,63 postos
para cada 100.000 (Tabela 1).

Tabela 1: indicadores de saúde
Anos

2010

2013

Total de densidade por 100.000 pessoas: postos de saúde

6,34

5,63

Total de densidade por 100.000 pessoas: centros de saúde

37,09

n.o

Total de densidade por 100.000 pessoas: distribuição/rural de

28,84

n.o

0,00

0,00

34,65

30,61

hospitais
Total de densidade por 100.000 pessoas: distribuição/provincial de
hospitais
Total de densidade por 100.000 pessoas: hospitais especializados

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da Organização Mundial de Saúde
(OMS), 2014.
Notas: n.o: observações ausentes.
Nos últimos anos, o analfabetismo diminuiu consideravelmente, porque a evasão
escolar reduziu. Em 2010, a taxa de conclusão do ensino primária era de 65% do total da
faixa etária relevante contra apenas 15% da taxa de 1980. Porém, no total de 1,5 milhões da
população, estimava-se em 52% a população analfabeta, em 2010.
O país ainda apresenta baixa expectativa de vida ao nascer e permanece em 177ª
colocação no ranking mundial do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). De 1980 a
1985, a expectativa de vida ao nascer de um guineense era em média 46,4 anos. De 1986 a
1990 este número foi em média pouco superior a 48 anos. Segundo o Inquérito Ligeiro para
a Avaliação da Pobreza (ILAP), dos 1,5 milhões da população, em 2010, mais de 69% vive
em uma situação de pobreza absoluta (menos de dois dólares por dia), indicando um
aumento da incidência da pobreza, já que em 1991 esta percentagem era de 49%. Ao
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mesmo tempo, a pobreza extrema (abaixo de um dólar por dia) aumentou
consideravelmente de 28,8% para 33% de 2002 para 2010, respectivamente.
Conforme o IMF (2011), a Guiné-Bissau é um dos países do mundo que apresenta a
menor proporção de população por acesso ao sistema de água tratável. Apenas 1/3 da
população guineense utiliza fonte de água melhorada ou de qualidade. A maioria da
população nesta percentagem reside no meio urbano. No meio rural, a condição de acesso
ao sistema de água tratável ainda era crítica. Apenas 53% das famílias que vivem em áreas
rurais utilizam fontes de água melhoradas, enquanto que a percentagem urbana usuária de
fontes de água melhoradas é de 84 %.
Estes resultados, por um lado, são explicados pelos baixíssimos investimentos
públicos nos setores sociais, 22%, uma percentagem inferior aos 40% recomendados aos
países pobres, “o que é claramente insuficiente para responder às necessidades das
populações e para atingir as metas estabelecidas internacionalmente no quadro dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio” (Guiné-Bissau, p.24). Por outro, os resultados
observados são associados às dificuldades operacionais das instituições criadas, visto que
suas ações estão mais concentradas nas grandes cidades, especialmente na capital do país,
sem alcançar as zonas rurais, onde reside a maioria da população. No começo da década de
1980 mais de 80% da população vivia na zona rural. Esta percentagem, em 2014, ainda é
superior a 60%.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O principal objetivo do presente trabalho foi analisar sob a ótica institucionalista a
mudança estrutural do socialismo para o capitalismo na Guiné-Bissau. Para orientar o
desenvolvimento do trabalho, foi possível reveruma vertente, a qual afirma que instituições
são estritamente associadas às estruturas sociais e os hábitos de pensar fazem parte do
processo de mudança institucional.
Após a criação do Estado Nacional independente, a experiência soviética serviu de
base para a conclusão de que, numa economia fortemente planificada, coordenar diversas
instituições, visando metas comuns, era uma tarefa difícil, em particular em um país com
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mais de quinze culturas diferentes; sem contar o fato de que nem sempre as leis impostas
eram necessariamente acatadas.
A abrupta guinada para a economia de mercado não implicou significativo avanço.
Entre as principais questões que afligem novas nações africanas está a do Estado. Mal se
constitui e já é pressionado por organizações como o Banco Mundial, que lhe exigem uma
estrutura cada vez menor. É de se questionar se a África terá tempo de criar um tipo de
Estado semelhante ao europeu (KI-ZERBO, 2006). Ou, alternativamente, será esta a rota
possível de desenvolvimentodas novas nações?
No caso específico de Guiné-Bissau, com base na análise feita no período pósabertura comercial, embora a integração das diversas culturas graças à existência de uma
língua comum, cada uma delas possui sua peculiaridade que vai de hábitos alimentícios até
aos vestuários. Assim, um projeto nacional de desenvolvimento precisaria criar instituições
formais que se comunicam com as instituições informais. Dito de outra forma, para uma
instituição formal alcançar seus objetivos iniciais de desenvolvimento de milênio é
necessário adequá-la aos padrões culturais locais. Entretanto, a experiência deste período
mostrou que houve diversos esforços voltados para criar novas instituições adequáveis
essencialmente aos padrões internacionais e aderir o país a diversas organizações
multilaterais. Na verdade, tratava-se de uma ação voltada para promover uma mudança
institucional rápida, o que é contraditório com a essência das instituições na medida em que
elas são hábitos de pensar e agir social e lentamente enraizados ao longo de muito tempo.
Deste modo, acredita-se que o fraco IDH, que registrou uma taxa de crescimento
média anual de 0,9%, nos últimos anos, pode ser melhorado se houvesse um conjunto de
instituições formais não apenas condicionado pelos padrões impostos pela divisão
internacional de trabalho, mas também que leve em consideração as dificuldades de lidar
com as instituições locais. Obviamente, a resultante entre as políticas propostas e estes
hábitos não é perfeitamente previsível, mas o alcance de seus objetivos dependerá muito
mais das motivações de diversos atores envolvidos para alavancar o país rumo ao
desenvolvimento. Mas isso só será facilitado mediante a formação de profissionais e
técnicos para operar em diversas instituições e o enquadramento dos membros de diversas
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etnias. Logicamente, a confirmação desta hipótese requer mais estudos detalhados.
Contudo, o que foi analisado sugere que as instituições criadas tanto no socialismo quanto
no capitalismo não tinham qualquer sintonia com as instituições informais existentes.
Ademais, o aumento do nível da pobreza e o analfabetismo persistente confirmam que, no
geral, a estrutura interna permaneceu imutável.
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Brasil e México nas Cadeias Globais de Valor: Uma Análise Comparativa
Baseada na Intensidade Tecnológica da Produção Industrial
Júlio Vicente Cateia137
Adriano José Pereira138
RESUMO: Este estudo tem como objetivo traçar um perfil de integração brasileira e
mexicana nas Cadeias Globais de Valor (CGVs), a partir de uma comparação do
desempenho das duas economias, conforme a intensidade tecnológica da produção
industrial (1990-2013). A análise é feita com base nos recentes índices de participação
disponibilizados pela OCDE/OMC. Assim, estes indicadores sugeriram que o grupo
industrial de média-alta intensidade tecnológica foi o mais integrado nas CGVs, tanto no
Brasil como México. Em geral, os setores industriais mexicanos são mais integrados que os
brasileiros. Ao analisar o balanço tecnológico desses setores, verificou-se que, para o
Brasil, quanto maior a intensidade tecnológica, maior o déficit comercial, enquanto que
para o México quanto maior intensidade tecnológica, menor o déficit, sinalizando que os
setores industriais mexicanos de maior intensidade tecnológica apresentam maiores
potenciais de inserção nas CGVs que os setores brasileiros.
Palavras-Chave: Indústrias brasileira e mexicana. Empresas transnacionais. Valor
adicionado e cadeias globais de valor.
1 Introdução
A organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e a Organização Mundial do Comércio (OMC) iniciaram, a partir de 1995, a
publicação da base de dados sobre as principais atividades das empresas transnacionais
(ETNs) e sua importância para as Cadeias Globais de Valor (CGVs). Os dados não são
apenas dos países da OCDE, mas também dos países emergentes, entre eles a China, o
Brasil e o México. Até o presente momento foram feitas seis publicações e espera-se uma
nova base de dados antes do final do primeiro semestre do ano corrente.
O período compreendido por este estudo (1990-2013) comporta muitos traços de
mudanças no campo de organização industrial proporcionadas essencialmente pelas
operações das empresas transnacionais (ETNs), que atualmente empregam mais de 80
137
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milhões de pessoas a nível global (BM/ OCDE/ OMC, 2014). O primeiro destes traços foi o
crescimento simultâneo das CGVs e dos investimentos externos diretos (IEDs). O segundo
traço, não estritamente independente do primeiro, foi a relativa predominância do comércio
de valor adicionado sobre o comércio de bens finais, que acelerou a fragmentação
produtiva, com reflexos significativos na expansão das CGVs. Esses fenômenos foram
apresentados pela primeira vez no relatório da OCDE/OMC (2013). A OCDE/OMC
identificou na virada da década de 1980 para a década seguinte um período marcado pelo
crescimento simultâneo dessas atividades em escala global. Em 2014, as duas instituições,
em parceria com o Banco Mundial (BM) publicaram novamente um relatório parcial das
CGVs e dos IEDs, confirmando as tendências dos anos anteriores (BM/ OCDE/ OMC,
2014).
Muitos países vêm conseguindo obter ganhos proporcionados por tais atividades.
Este é o caso do Canadá, Luxemburgo, Quênia, México e de Singapura, que observaram
nas CGVs uma oportunidade de acesso a insumos estrangeiros para incorporar na sua
produção. Já alguns outros, como o Brasil, apresentam índices de participações nas CGVs
relativamente baixos ao longo do período analisado.
As atividades relacionadas às CGVs não são um fenômeno recente, bem como têm
sido importantes, não somente para o crescimento da capacidade industrial, mas
principalmente no potencial de inserção das empresas em mercados globais (GEREFFI,
HUMPHEREY e STURGEON, 2005; SCHMITZ, 2004; ARMANDO, FISCHMANN E
CUNHA, 2010; ARAUJO JR, 2013). Entretanto, foi a partir da década de 1990 que tiveram
alcance global de proporções significativas, na medida em que a redução das fronteiras
entre os países permitiu o rápido movimento internacional de bens e fatores de produção,
com atividades produtivas fortemente coordenadas por ETNs.
Para os países em desenvolvimento, essa fragmentação crescente de produção
através das fronteiras tem implicações importantes para as políticas comerciais e de
investimento e oferece novas perspectivas de crescimento, desenvolvimento e emprego,
além de representar a oportunidade para a integração das economias (OCDE/ OMC/
UNCTAD, 2013). Para as economias latino-americanas, os dados da OCDE (2013)
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mostram que a dinâmica na produção global proporcionada pelas CGVs tem influenciado
desde o início da década de 1990 o comportamento das empresas, particularmente no Chile,
no México e no Brasil, possibilitando maior integração de muitos setores industriais em
mercados internacionais. Em 2010, os países exportadores de commodities, como o Brasil e
o México, tiveram participações significativas nas CGVs, indicando que esses países
operam no ponto de partida das atividades produtivas internacionais (UNCTAD, 2013).
Entre os 25 principais exportadores de commodities, o Brasil e o México tiveram as taxas
de participações nas CGVs de 37% e 44%, respectivamente. E quando se desagrega as
exportações brutas em VA doméstico e VA estrangeiro, isto é, quando se analisa a estrutura
das exportações dos 25 países em desenvolvimento em termos de participação para frente e
para trás da cadeia produtiva, o México e o Brasil ficam na sétima e oitava colocação –
atrás apenas dos países asiáticos, tais como a China, a República da Coreia, Hong Kong,
Singapura, Índia e Taiwan – demonstrando a importância dos dois países nas CGVs.
Não obstante, os processos de integração e os seus benefícios não ocorrem
automaticamente; eles refletem, em grande medida, as estratégias macro-institucionais de
cada país associadas às motivações micro-organizacionais das empresas transnacionais,
como os estatutos locais de regulação de capital internacional, as políticas locais de
qualificação, entre outras, que se transformam nos esforços de realocação de recursos de
atividades de setores menos produtivos para as atividades de setores mais produtivos e
integrados (OCDE/OMC, 2014).
Portanto, a pesquisa enfatiza principalmente aos aspectos organizacionais e
delineia-se como objetivo geral traçar um perfil de integração brasileira e mexicana nas
Cadeias Globais de Valor com base nos recentes índices disponibilizados pela OCDE/
OMC, considerando a intensidade tecnológica da produção industrial. Busca-se
compreender se os grupos industriais mais integrados são aqueles de maior conteúdo
tecnológico. Ou seja, se há relação entre a integração dos grupos industriais na economia
global com a intensidade tecnológica da produção, nos casos brasileiro e mexicano. Esta
análise comparativa é importante para compreender a posição dos dois países nessas
atividades e sua forma de relação com o capital produtivo internacional.
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Para contemplar tais objetivos o presente estudo está estruturado, além desta Seção
introdutória, da seguinte forma: a segunda Seção apresenta o referencial teórico sobre a
natureza das operações das ETNs, além de uma breve revisão da literatura acerca das
CGVs; a terceira Seção apresenta os indicadores de participações dos países nas CGVs; um
panorama geral é traçado na quarta Seção; a quinta Seção trata do comparativo entre os
perfis de participações brasileira e mexicana nas CGVs, conforme a intensidade tecnológica
da produção industrial; a sexta Seção sumariza as principais considerações do presente
estudo.

2 Investimentos estrangeiros diretos e as cadeias globais de valor: Uma revisão
conceitual e da literatura

Esta seção visa apresentar o referencial teórico sobre os determinantes dos IEDs e
em seguida fazer uma breve revisão do conceito das CGVs e dos principais trabalhos que
tratam do assunto. Não se trata, porém, de esgotar todos os estudos possíveis que abordam
o tema, mas sim de selecionar os que orientam o desenvolvimento da presente pesquisa.
Foi na tradição neoclássica a partir do século passado que se tem, efetivamente, a
formulação sistemática da literatura sobre o Investimento Estrangeiro Direto (IED). A
abordagem neoclássica tradicional extremou a noção estática ricardiana de vantagens
comparativas ao afirmar que os países desenvolvidos, devido a sua abundância de capital e
escassez de trabalho, têm baixas taxas de lucros ou juros, mas altas taxas de salários antes
de seu engajamento no comércio internacional (PITELIS E SUGDEN, 2000). Nesse
sentido, o capital estaria se dirigindo de um país de menor produtividade marginal para o
outro de produtividade marginal elevada.
Enquanto que, na segunda metade do século XX desenvolveu-se uma vertente
teórica sobre as motivações dos IEDs, enfatizando os aspectos organizacionais, cuja
expoente inicial foi Edith Penrose (1956), que procurou traçar uma relação de longo prazo
entre o crescimento da firma e o investimento externo. Para Penrose, na ausência do
ambiente de mercado favorável, há uma tendência forte para uma firma de negócio
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continuar expandindo não apenas no seu próprio campo, mas também buscando novos
produtos e novos mercados, sendo os IEDs originários da expansão da produtividade e da
promoção da sua eficiência139.
Desde então, têm-se novos grupos explicando a natureza dos IEDs. O primeiro deles
refere-se aos modelos de competição imperfeita140 e a formulação mais conhecida foi
desenvolvida por Stephen Hymer (1976). Hymer distingue dois tipos de IEDs: 1- aquele em
que o investidor procura o controle de capital objetivando satisfazer seu empreendimento e
2- o investimento que não depende da taxa de juros, denominado operações transnacionais.
Na visão do autor, se os mercados são imperfeitos, alguma forma de fusão será mais
lucrativa e esta tende a gerar concentração (e poder de mercado). No entanto, esse poder de
mercado apresenta limites e, nessa fase, iniciam-se os IEDs por meio de altos lucros ganhos
durante a concentração.
Por sua vez, para a abordagem dos custos de transação 141, se os mercados são
controlados por firmas que transacionam entre si, são prováveis que sejam fundadas
corporações, sob as quais as empresas transnacionais (ETNs) exercem papel de
controladoras e coordenadoras de produção. Desse modo, o processo de internacionalização
depende da regularidade das transações que envolvem altos custos, isto é, a
transnacionalização da firma ocorre se os custos de realizar transações via mercado superar
os custos de realizá-las internamente.
A internacionalização produtiva, todavia, não pode ser entendida como um processo
resultante apenas dos custos de transações e nem do poder de mercado separadamente. É
necessário explicar a motivação para internacionalização da firma levando em consideração
aspectos mais gerais que incorporam, inclusive, as duas últimas abordagens, porém, sem ser
entendida como uma síntese completa do conjunto de teorias (Cantwell, 2000). Esta foi à
proposta apresentada por J. Dunning (1979) e que pode ser entendida a partir da
configuração de três conjuntos de forças, que variam de acordo com o tipo de indústria,
região ou país:
139

Esta expansão, na opinião da autora, não é um processo contínuo, pois depende das dificuldades internas
(recursos, tipo de experiência, capacidade gerencial e know-how tecnológico).
140
Cf. Caves, 1971; Hirsch, 1972, entre outros.
141
Cf. Williamson, 1985; Fiani, 2002; Liesch e Knight, 1999; e outros.
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a) As firmas situadas em um país devem possuir vantagens concorrenciais (líquidas)
frente a firmas de outras nacionalidades. Estas vantagens podem decorrer, segundo o autor,
da posição privilegiada da firma possuidora de um conjunto de ativos de geração de renda
ou através da habilidade de coordenar ativos existentes que lhe gera benefícios em relação a
seus concorrentes;
b) Como a coordenação de transações reduz os custos associados à imperfeição de
mercado (racionalidade limitada, oportunismo e à incerteza) pode ser mais benéfico à firma
internalizar estas transações em detrimento de realizá-las através do mercado;
c) Com base nas forças anteriores, a firma pode se engajar em atividades de maior
valor adicionado, incorporando fatores fora de sua fronteira nacional, iniciando assim o
processo de transnacionalização.
Por outro lado, a teoria do IDE que incorpora elementos macroeconômicos
distingue este investimento em dois tipos: 1- o tipo orientado para o comércio e 2- o tipo
não orientado para o comércio. O primeiro tipo seria o tipo japonês, em que os
investimentos são orientados para os recursos naturais, trabalho e mercado. O segundo tipo
é característico do modelo americano e baseia-se na contribuição de Vernon (1966,
1984)142. Enfim, para Cantwell (2000), as abordagens macro relacionam a posição de
investimento de grupos nacionais de firma ao progresso industrial de seus países de origem.
O referencial teórico acima revisto aponta para uma teoria heterogênea dos
investimentos externos diretos. Gonçalves (1992) argumenta que a questão dos IEDs é tão
complexa e que os seus determinantes operam em condições tão diversas que torna
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Segundo Kojima (1973), a principal ideia do primeiro tipo de investimento é de que, como os salários em
países desenvolvidos são mais caros a cada ano em relação ao capital, então é mais lucrativo e racional aos
países avançados contratarem indústrias intensivas em trabalho e transferirem a alocação de produção para os
países cujos custos de trabalho permaneceram baixos. Desta forma, a abordagem macroeconômica de IED, na
sua versão de investimento orientado, recupera as contribuições da teoria neoclássica, em particular, o modelo
de Heckscher-Olin. Entretanto, sabe-se que uma das principais limitações desse modelo reside no pressuposto
de preferencias idênticas entre países, limitando a explicação da natureza do IED em diferentes regiões. O
segundo tipo é baseado em Vernon (1966, 1984), segundo a qual os produtos novos são inventados e
manufaturados em países desenvolvidos e que, portanto, as exportações destes produtos tendem a crescer com
a lacuna tecnológica entre os países desenvolvidos e os países estrangeiros (de baixo nível de
desenvolvimento). Com isso, estes últimos imitam a tecnologia dos países primeiros e, assim, decrescem as
exportações “e através do IED uma tentativa é feita para segurar o mercado externo” (Kojima, 1973, p.6).
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impossível a construção de uma teoria geral. Gonçalves vai mais além e afirma que é
necessária uma visão mais abrangente dos IEDs, o que significa sair do nível de abstração
da teoria convencional e concentrar-se unicamente em “elementos sistêmicos” de produção
capitalista e nos efeitos dos investimentos externos para as economias, como tem sido
discutido por vários autores como, por exemplo, Franco (1998), Bertella e Lima (2005),
Laplane e Sarti (2002) e Curado e Cruz (2012). Isso porque os efeitos dos IEDs para as
economias ocorrem de diferentes maneiras e a sua expansão deu uma nova dinâmica à
competição internacional e, segundo Ernst e Kim (2002, p.1418), em resposta a exigências
da concorrência global, ocorreram mudanças importantes na organização das transações
econômicas internacionais, na medida em que as redes de produção global tornaram-se a
principal inovação organizacional em operações globais; em certo momento, essas redes
passaram a agir como catalizadoras de difusão de conhecimento internacional, criando
novas oportunidades para a formação de capacidades industriais nos países em
desenvolvimento.

2.1 As Cadeias Globais de Valor

A noção de cadeia de valor envolve um conjunto amplo de atividades, incluindo o
conjunto dos agentes envolvidos na produção de um determinado bem ou serviço desde a
matéria primeira até a demanda final. Segundo Porter (1989, p.33), “toda a empresa é uma
reunião de atividades que são executadas para projetar, produzir, comercializar, entregar
e sustentar seu produto”. São atividades que representam a cadeia de valor dessa empresa.
Da mesma forma, uma matéria prima pode ser extraída no país B e exportada para o país C,
onde é processada e em seguida exportada para uma fábrica no país D. Segundo UNCTAD
(2013), quando tais cadeias produtivas ultrapassam as fronteiras nacionais, elas são
referidas como CGVs, isto é, são “cadeias produtivas fragmentadas, com tarefas e
atividades internacionalmente dispersas e coordenadas por uma empresa transnacional
(ETN) líder” (p.125).
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Isso significa que elas englobam aspectos referentes à forma como as exportações
de um país podem incorporar insumos importados. A exportação da matéria prima de um
país B para processamento no país C, a exportação deste último para a manufatura no país
D e assim prossegue até a demanda final representam à forma de inserção de um país nas
CGVs, que é processo envolvendo tanto as variáveis estruturais quanto as variáveis de
conduta.
No caso brasileiro, há uma ampla literatura nesse sentido, procurando analisar a
produtividade e a competividade internacional da economia nacional sob a ótica das CGVs.
Alguns desses trabalhos concentram-se em analisar o grau da inserção do Brasil nas CGVs.
Araujo Jr (2013), pela ótica das CGVs, discutiu os níveis atuais da competividade
internacional da indústria brasileira, examinando os dados recentemente publicados pela
OCDE/OMC, que também são objeto de análise no presente trabalho. Araujo Jr. concluiu
que a competitividade internacional da indústria brasileira não depende apenas de sua
capacidade de lançar novos produtos e reduzir custos de produção, mas também das
políticas públicas que aumentem eficiência em vários segmentos do setor de serviços.
Enquanto isso, para o México, Blyde (2013) analisou a participação deste país nas
Cadeias de fornecimento global e observou que houve nos últimos seis anos relativa queda
da participação das indústrias mexicanas no total do valor adicionado interno incorporado
nas exportações setoriais, ou seja, houve queda da integração dos setores mexicanos para
frente da cadeia produtiva internacional. Tal queda, segundo o autor, não foi resultante da
realocação de parcelas de mercado, que persiste após o controle de alterações de preços
relativos e que é observado entre as empresas de todos os tamanhos, mas sim devido ao fato
de que diferentes segmentos industriais estão se deslocando para outros mercados.

3 Indicadores de participação nas cadeias globais de valor e a classificação da
intensidade tecnológica da produção industrial

Em 2013, a OCDE/OMC publicou vários índices de participação dos países nas
CGVs, entre eles índice do número de estágios de produção doméstica (a participação dos
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insumos estrangeiros na cadeia produtiva interna como proporção do PIB); índice de
participação para frente da cadeia produtiva (participação do país na produção mundial);
índice de participação para trás da cadeia produtiva (participação mundial na produção
interna).
Portanto, busca-se neste estudo analisar descritivamente a participação do Brasil e
do México nas CGVs. Os índices acima citados porque a partir deles é possível analisar a
integração absoluta e relativa do país, além de facilitarem análises de intensidade
tecnológica considerando os grupos industriais específicos, conforme quadro abaixo.

Quadro 1: Classificação de intensidade tecnológica.
GRUPOS INDUSTRIAIS
Baixa Intensidade Tecnológica (BIT)
Reciclagem;
Madeira, celulose, papel, produtos de papel, impressão e
publicação;
Produtos alimentícios, bebidas e tabaco;
Têxteis, vestuário, couros e calçados.
Média-Alta Intensidade Tecnológica (MAIT)
Máquinas e aparelhos eléctricos;
Veículos automóveis, reboques e semi-reboques;
Químicos, excluindo produtos farmacêuticos;
Equipamentos ferroviários e equipamento de transporte;
Máquinas e equipamentos.

GRUPOS INDUSTRIAIS
Média-Baixa Intensidade Tecnológica (MBIT)
Construção e reparação de navios e barcos;
Materiais de borracha e de plásticos;
Coque, produtos petrolíferos refinados e combustível
nuclear;
Outros produtos minerais não metálicos
Metais básicos e produtos metálicos.
Alta Intensidade Tecnologia (AIT)
Aeronaves e veículos espaciais;
Farmacêuticos;
Máquinas para escritórios de contabilidade e
equipamentos de informática;
Rádio, TV e equipamentos de comunicações;
Equipamentos médico-hospitalares, precisão e
ópticos.

Fonte: OCDE.

Os dados referentes ao fluxo de investimentos externos são da UNCTAD e aqueles
de valor adicionado estrangeiro e valor adicionado doméstico e índices de participações são
ambos disponibilizados pela OCDE/OMC e pela UNCTAD (relatório).
A análise, segundo a intensidade tecnológica, segue a metodologia desenvolvida
pela OCDE. Optou-se por seguir esta metodologia porque permite avaliar o grau de
participação do segundo setor da economia considerando os subsetores específicos, isto é,
avaliar se o México e o Brasil são integrados ou não nas CGVs na década de 2000 em
relação à década anterior e a partir de quais grupos industriais eles apresentam maiores
integrações.
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Para tanto será analisada a participação do Brasil e do México nas CGVs levando
em consideração o balanço tecnológico. Assim, a análise de participação de grupos
industriais nas CGVs, a partir da intensidade tecnológica na produção industrial, tanto para
o Brasil quanto para o México, segue os seguintes critérios que permitem identificar os
setores mais integrados nestas atividades.
Critério 1, analisar a participação de cada grupo nas CGVs, de 1995 e 2009, e
verificar se cada um deles ficou mais integrado ou não no primeiro ano em relação ao
segundo ano. Se em 1995 uma atividade industrial apresentar o indicador de participação
mais elevado e se seu indicador de participação (como percentagem do PIB) na etapa da
produção internacional for maior, diz-se que esta atividade é mais integrada que as outras
neste ano. A recíproca é verdadeira. Com isso, se os resultados analisados seguirem esta
lógica, afirma-se que há predominância de efeito setorial na cadeia produtiva brasileira ou
mexicana, no sentido de que grupos industriais com um índice de participação nas CGVs
maior em um determinado ano são aqueles também de maior participação em diferentes
estágios da cadeia produtiva internacional quando mensurados como proporção do PIB
doméstico.
Critério 2, analisar a participação média (média aritmética) de cada grupo industrial
(de alta, média ou baixa intensidade tecnológica), de 1995 e 2009. Se um determinado
grupo apresentar a participação média (em percentagem do PIB) maior no estágio de
produção internacional, diz-se que este grupo, em média, é mais integrado que outros ao
longo das duas décadas;
Critério 3, comparar os índices de participação brasileiro e mexicano nas CGVs, de
1995 e 2009. Se o índice de participação total brasileiro para trás da cadeia produtiva for
maior que o índice de participação mexicano, tanto em 1995 quanto em 2009, e se o total
da participação média do Brasil nas CGVS for maior que o total da participação média do
México nas CGVs, diz-se que o Brasil é mais integrado que o México. Também é
verdadeira a reciprocidade.
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4 Valor adicionado como a principal forma de caracterização da produção
internacionalizada

Esta seção apresenta brevemente a participação das economias nas CGVs a partir
dos indicadores de participação indireta, que levam em consideração a origem do valor
utilizado em diferentes etapas de produção.
Gereffi et. al (2005) argumentam que o ponto de partida para compreensão da
natureza mutável do comércio internacional e das CGVs perpassa necessariamente pela
noção da cadeia de valor adicionado, já que

desta forma é possível verificar a

heterogeneidade existente em termos de representatividade das economias nos estágios de
produção internacional. Algumas são mais integradas nas cadeias produtivas que outras,
devido à necessidade de importar ou exportar insumos para acrescer na sua produção.
Analisando o indicador de integração para trás, confirma-se esta heterogeneidade de
participação das economias. Em termos globais, os países desenvolvidos apresentam índice
de integração para trás da cadeia produtiva de 39%, em 2010, bastante superior ao índice
dos países em desenvolvimento que no mesmo período era de 25% (Figura 1). Isto sugere
que, em 2010, considerando os 100% de insumos empregados na produção em países
desenvolvidos, 39% destes insumos foram importados; enquanto que os países em
desenvolvimento importaram 25% de insumos para produção naquele ano.
Figura 1: participação do valor adicionado estrangeiro nas exportações (%), 2010.

Fonte: Elaborada pelos autores com base em UNCTAD, 2013.

Em termos regionais, os países da União Europeia são aqueles com maior
participação do VA estrangeiro nas suas produções para exportações, 39%, em 2010. No
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mesmo período, os países asiáticos (exceto Japão) tinham um índice de participação para
frente relativamente alto, algo em torno de 27%. O índice dos países asiáticos é superior
aos índices de participação dos países africanos e da América-Latina e Caribenha, ambos
com 21% e 14%, respectivamente. Isto sugere que os países e as regiões mais
desenvolvidos são mais dependentes de insumos estrangeiros para sua produção.
Entretanto, vale ressaltar que há importante exceção, ou seja, nem todas as
economias grandes e diversificas são mais integradas para frente da cadeia produtiva. Por
exemplo, o Reino Unido apresenta a estrutura produtiva bastante diversificada, mas mostrase dependente de insumos estrangeiros. A China e a Alemanha são exemplos de economias
grandes com baixa integração para frente.

5 Análise de participação brasileira e mexicana nas CGVS

Com base nos índices indicados na seção 3, a presente seção apresenta e compara a
participação brasileira e mexicana nas CGVs, conforme a intensidade tecnológica da
produção industrial, tanto em termos de grupos industriais específicos quanto em termos de
participação agregada. Em termos de setores específicos, apresenta-se, em primeiro lugar, o
conteúdo estrangeiro nas exportações dos subsetores (ou grupos industriais) brasileiros e,
em seguida, o conteúdo estrangeiro nas exportações dos subsetores mexicanos. A
comparação da participação agregada é feita conforme o desenvolvimento da seção e com
base no critério 3.
Para o Brasil, conforme apresentado na Figura 2, observa-se a interferência do VA
estrangeiro em praticamente todos os setores da economia. Essa participação apresenta
oscilações em alguns grupos industriais, de 1995 e 2009: em alguns houve o acréscimo do
VA estrangeiro nas exportações, mas em outros este indicador diminuiu ou permaneceu
constante.
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Figura 2: Valor adicionado estrangeiro nas exportações por setor (Brasil), em % do PIB,
1995 e 2009.

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da OCDE/OMC.

No geral, o que se observa na Figura 2 foi o aumento da participação total das
atividades industriais brasileiras para trás da cadeia produtiva, isto é, a participação de
insumos estrangeiros na produção industrial brasileira cresceu substancialmente neste
período, passando de uma percentagem um pouco superior a 5% para 10% entre 1995 e
2009.
A Figura 2 também mostra que não há predominância (em termos de participação
do VA estrangeiro) de um grupo industrial específico, tanto em 1990 quanto em 2009143.
Entretanto, verifica-se que, neste período, algumas atividades industriais são menos
integradas que outras.
Da mesma forma, em termos de participação dos grupos (como % do PIB) nos
estágios de produção internacional, a Tabela 1 mostra também que, em 1995, nenhum
grupo industrial apresentou participação significativamente maior que outros grupos.
Assim, com base no critério 1, pode-se afirmar que o efeito setorial não é
predominante, ou seja, não é possível chegar a uma conclusão (com base da metodologia da

143

Note que os subsetores industriais mais integrados ao longo deste período pertencem a diferentes grupos
industriais, conforme a metodologia da OCDE apresentada no Quadro 1 na seção 3. Por isso, não é possível
afirmar nada a respeito de qual grupo é mais integrado.
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OCDE) se os grupos produtores de bens intensivos em tecnologia são predominantemente
mais integrados nas CGVS, em 1995, visto que nenhuma grupo industrial brasileiro
apresentou o indicador de participação para trás maior e ao mesmo tempo tem uma
participação no estágio de produção internacional (mensurada em % do PIB) predominante.
Enquanto isso se verifica que a participação média dos subsetores produtores de
equipamentos elétricos e óticos e equipamentos de transporte no estágio de produção
internacional foi maior. Como estes são os subsetores pertencentes ao grupo de Média-Alta
Intensidade Tecnológico (MAIT), então é possível concluir com base no critério 2 que a
atividade industrial brasileira mais integrada nas CGVs ao longo de 1990 e 2009 é aquela
pertencente a este grupo (de MAIT). Isto sugere que, embora seja difícil afirmar a respeito
de qual grupo tinha a maior participação em 1995, ao analisar a participação média entre
1995-2009, é possível concluir que o grupo produtor de bens de MAIT foi aquele mais
integrado.
Tabela1: Índice no número de estágio de produção internacional.
Atividades industriais

Brasil

México

1995

2009

Média

1995

2009

Média

Agricultura, floresta e caça

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,25

Mineração e extração

0,1

0,2

0.15

0,1

0,1

0,1

Alimentos, bebidas e tabaco

0,1

0,1

0,1

0,4

0,3

0,35

Têxteis, couros e calçados

0,3

0,2

0,25

0,4

0,5

0,45

Madeira, papel e celulose

0,2

0,2

0,2

0,3

0,4

0,35

Químicos e minerais não metálicos

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,35

Metais básicos e produtos metálicos

0,2

0,2

0.2

0,4

0,6

0,5

Máquinas e equipamentos

0,1

0,2

0,15

0,6

0,7

0,65

Equipamentos elétricos e óticos

0,3

0,4

0,35

1,0

1,5

1,25

Equipamentos de transporte

0,3

0,3

0,3

0,7

0,8

0,75

Total

2,0

1,4

2,1

4,4

5,6

5,0

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da OCDE/OMC.

Para o México, o VA estrangeiro também está presente nas suas industriais (Figura
4). Entre 1995 e 2009, o VA estrangeiro é maior no subsetor produtor de equipamentos
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eletrônicos e óticos, que pertence ao grupo de MAIT. Em 1995, em termos de participação
de cada grupo, como percentagem do PIB mexicano, nos estágios de produção
internacional, o grupo de MAIT representado pelo subsetor produtor de equipamentos
elétricos e óticos tem também o indicador mais elevado (Tabela 1 acima).
Figura 3: Valor adicionado estrangeiro nas exportações por setor (México), em % do PIB,
1995 e 2009.

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados da UNCTAD.

Assim, com base no critério 1, é possível afirmar que em 1995 há predominância de
efeito setorial na cadeia produtiva mexicana. Ou seja, o grupo de industrial de MAIT é mais
integrado durante o ano de 1995.
Em termos de participação média, este grupo também tem uma participação maior,
concluindo assim que o subsetor mexicano pertencente ao grupo industrial de MAIT
mostrou-se mais integrado nas CGVs ao longo das duas décadas.
Analisando o total de participação dos dois países, observa-se que tanto em 1995
quanto em 2009 os setores industriais mexicanos apresentam uma participação total maior
que os setores brasileiros (Figuras 2 e 3). Além disso, o total da participação média dos
setores mexicanos nas CGVs é maior que o total da participação média dos setores
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brasileiros. Assim, com base no critério 3, é possível afirmar que, ao longo das duas
décadas, o México é mais integrado nas CGVs que o Brasil.
Quando se analisa a evolução do comércio de bens de intensidade tecnológica
produzidos nestes países, a Figura 5 sugere que o Brasil apresenta déficit considerável no
balanço dos grupos industriais de BMIT, MAIT e AIT e superávit no grupo de BIT.
Figura 5: Exportações e importações de Baixa, Baixa-Média, Média-Alta e Alta tecnologia
do Brasil entre 1995 e 2009.
Exportações e importações de Baixa Tecnologia (US$ milhões).

Exportações e importações de Baixa-Média Tecnologia (US$ milhões).

Exportações brasileiras de Média-Alta Tecnologia (US$ milhões).

Exportações e importações de Alta Tecnologia (US$ milhões).

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados da OCDE.
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Em relação ao México, observa-se que há déficits nos balanços dos grupos de BIT,
BMIT e MAIT (Figura 6) e superávit no grupo de AIT.Entretanto, os déficits são
relativamente inferiores aos observados para o caso brasileiro.
Figura 6: Exportações e importações de Baixa, Baixa-Média, Média-Alta e Alta
tecnologia do México entre 1995 e 2009.
Exportações e importações de Baixa Tecnologia (US$ milhões).

Exportações e importações de Baixa-Média Tecnologia (US$ milhões).

Exportações e importações de Média-Alta Tecnologia (US$ milhões).

Exportações e importações de Alta Tecnologia (US$ milhões).

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos dados da OCDE.
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A análise acima sugere que a criação das CGVs não é um fenômeno recente. As
CGVs foram motivadas por ações organizacionais e definidas por aquilo que as empresas
observam e querem aproveitar em um determinado ambiente de negócio. E no plano
organizacional, tanto o México quanto o Brasil são dois países que desde a década de 1990
vêm se integrando cada vez mais nestas atividades, quando ambos passaram a aderir aos
blocos regionais (NAFTA e MERCOSUL). Entretanto, há uma diferença significativa em
termos de participação destas economias nas atividades produtivas internacionais, que pode
ser apreciada melhor considerando a junção das respectivas estratégias macro-institucional
e micro-organizacional que, por sua vez, são correlacionadas com as suas estratégias de
desenvolvimento.
Quando se analisa a estratégia micro e a criação das CGVs, é importante considerar
as estratégias de busca das ETNs. Porque apesar dos dois países apresentarem algumas
semelhanças no plano organizacional, há uma diferença na forma de atração dos IEDs e do
modo como as ETNs respondem aos incentivos.
As ETNs geralmente a) buscam operar em ambiente de mercados onde tem algumas
vantagens concorrenciais ou onde há perspectiva de adquiri-las no futuro e b) em ambiente
que permite a aquisição de insumos e que facilite a escoação da sua produção.
No caso do México, as ETNs que operam internamente são em grande maioria
provenientes do próprio bloco (o NAFTA), de modo que elas se engajam em atividades de
maior valor adicionado em vários países do bloco, sendo vendida também para os países
membros uma quantidade significativa da sua produção. Assim, a natureza das ETNs
presentes naquele país naturalmente aumenta a integração nas CGVs dos setores industriais
mexicanos.
Por outro lado, as ETNs que operam no Brasil, em grande maioria, não são do bloco
Mercosul e, no geral, elas aproveitam o tamanho do mercado, adotando as estratégias de
produção para o mercado doméstico. Dadas estas estratégias, vários autores argumentam
também que a estratégia micro-organizacional das ETNs e do empresariado no Brasil pode
ser compreendida mediante a análise da mudança na conjuntura internacional. Por exemplo,
Sturgeon et. al (2013) afirmam que a sobrevalorização cambial vem favorecendo inversões
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em non-tradeables, criando a diminuição dos fluxos de IEDs no conjunto das indústrias,
particularmente em indústrias produtoras de AIT e deslocando igualmente as operações das
ETNs para atividades comerciais, em detrimento das atividades industriais.
No que se refere à estratégia macro-institucional do México, há um incentivo muito
grande para integração das empresas, inclusive das domésticas, na cadeia de fornecimento
global, que vem sendo promovida com o decreto de 12/05/2003 apresentado em forma de
22 artigos e seus anexos e coordenado pelo Ministério da Economia. O principal objetivo
deste decreto era estabelecer programas de exportação e incentivar a produção para
exportação. A partir de então muitas empresas têm destinado a parcela significativa da sua
produção para exportação, tendo contribuído muito para integração de diversos setores
industriais na cadeia produtiva internacional.
Em relação ao Brasil, a estratégica macro-institucional, historicamente, baseava-se
nos estatutos que disciplinavam e orientavam o capital internacional a certas atividades.
Segundo Simonsen (1975, p.58), esse estatuto já existe desde que se promulgou, em 1962, a
Lei n.4.131, modificada em 64 pela Lei 4.390 e regulamenta pelo Decreto n. 55.762, de
1966, que visava proibir a distribuição disfarçada de lucros e ajustar as empresas
estrangeiras aos objetivos nacionais de substituição de importações e de promoção de
exportações, reservando alguns setores tais como os de utilidade pública e financeira ao
capital nacional. No presente momento, tal decreto tem um peso relativamente menor nas
decisões das ETNs no mercado interno, uma vez que a estratégia macro-institucional
brasileira também vem sendo afetada pela mudança na conjunta internacional, como
mencionado anteriormente.

6 Considerações finais

O principal objetivo do presente estudo foi traçar o perfil de integração brasileira e
mexicana nas Cadeias Globais de Valor com base nos recentes índices disponibilizados
pela OCDE/OMC (2013). Com base nos índices examinados, verificou-se que diversas
atividades industriais brasileiras e mexicanas incorporam o conteúdo estrangeiro na
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produção para exportação. A proxy do indicador de integração para trás da cadeia produtiva
(VA estrangeiro) sugeriu que a participação de algumas dessas atividades de 1995 e 2009
foi constante, mas muitas outras cresceram ou decresceram.
O grupo de MAIT foi o mais integrado em ambas as economias. No geral,
verificou-se que o México foi mais integrado entre 1995 e 2009 que o Brasil. Além disso, a
análise do balanço de tecnologias sugere que o potencial de integração dos setores
industriais mexicanos nas CGVs é maior que o potencial de integração dos setores
industriais brasileiros. Assim, argumentou-se que para entender a diferença do indicador de
integração do Brasil e do México nas CGVs é necessário compreender as respectivas
estratégias macro-institucional e micro-organizacional dos dois países e das empresas, pois
ambas as estratégias refletem no grau de integração das suas economias em mercados
globais. Obviamente, tais estratégias estão sujeitas também às alterações provocadas nos
choques nos preços relativos.
É importante destacar também que tanto o Brasil quanto o México são dois países
com potencial de atração dos IEDs, tendo em vistas as suas situações geográficas e, em
parte, ao dinamismo que os respectivos blocos comerciais oferecem. Entretanto, deve haver
incentivo para que as indústrias situadas nestes países possam aproveitar das vantagens
concorrenciais existentes de modo a acelerar a participação das economias nas CGVs, já
que parece haver uma relação entre integração e a intensidade tecnológica na produção
industrial. E como grupos industriais mais integrados são aqueles de MAIT, uma política
de redirecionamento dos IEDs para estas atividades, ao incentivar as ETNs a expandir seus
negócios e buscando produtos poderia igualmente acelerar a participação dos diversos
setores industriais nos estágios de produção internacional e, com isso, aumentaria a
participação da economia como um todo, uma vez que o processo de intercâmbio entre as
firmas de indústrias diferentes acabara criando interação que se manifesta em diferentes
tipos de laços que, quando um ramo industrial aumentar de participação, o outro ramo ao
qual se mantêm laços de dependências, também é positivamente afetado.
Isto posto, pode-se dizer que a expansão das CGVs foi resultante do processo de
concorrência intercapitalistas ao qual incentivou e está incentivo a diversificação das
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empresas, no sentido de que estas empresas expandem suas capacidades procurando
distintos mercados. A análise descritiva feita sugere que a criação das CGVs não depende
apenas de uma estratégia. Ao contrário, sua efetiva expansão a partir da virada da década de
1980 para a década de 1990 foi incentivada, em grande medida, pela ação conjunto dos
agentes públicos e privados. As iniciativas privadas, a partir de estratégias estabelecidas de
busca pelas novas oportunidades, particularmente em mercados dos países em
desenvolvimento, aceleraram a velocidade das operações das ETNs que, por sua vez, foram
muito importantes para expansão das CGVs. Os agentes públicos tiveram papel igualmente
importante nesse processo, já que os acordos regionais firmados a partir do início da década
de 1990 e os decretos específicos para o capital internacional contribuíram para incentivar
os fluxos internacionais de bens e serviços, tornando algumas atividades mais integradas na
economia global e, consequentemente, mais dependentes de flutuações na oferta e na
demanda de insumos estrangeiros.
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Estratégias Produtivas e Tecnológicas das empresas
da Indústria Farmacêutica do Brasil e da Índia: um exame a partir de
indicadores aplicados aos fluxos de comércio exterior
Kleber Alves da Silva Franculino
Orientador: Prof. Dr. Rogério Gomes
1 Introdução
O presente trabalho procura caracterizar a Indústria Farmacêutica por meio dos
elementos que constituem o seu modo de funcionamento. Apresentamos também os
diferentes tipos de medicamentos comercializados de acordo com a forma de produção e a
sua classificação. Em seguida, são discutidas as etapas de produção de um medicamento,
relacionando-as com um patamar de domínio técnico-econômico especifico.
Por fim, examinamos a evolução do mercado farmacêutico. Essa análise é
constituída pelo acompanhamento dos movimentos de F&A e de medicamentos em geral,
com destaque para a participação dos medicamentos genéricos no Brasil e no mundo.
1.1 Definição e caracterização da Indústria Farmacêutica
Para a maior parte dos tratamentos médicos realizados, o medicamento é o meio
pelo qual se procura reestabelecer a saúde do indivíduo. Por possuir essa importância na
busca pela saúde, o medicamento é um bem necessário para a qualidade de vida da
população, tendo essencial importância para o seu bem-estar.
A indústria farmacêutica pode ser definida como o conjunto de empresas que tem
como atividade principal o projeto, desenvolvimento e produção de produtos químicos para
uso humano e veterinário, voltado ao tratamento de patologias e desordens no
funcionamento normal dos organismos (DECS, 2014). Ela é originária da indústria química
fina, produtora de bens que possuem maior valor agregado se comparados com outros
produtos da indústria química (RADAELLI, 2003).
De acordo com Vianna (1995), a indústria farmacêutica tem sido caracterizada de
duas formas distintas, não excludentes, que apresentam vantagens e desvantagens para o
esforço de entender a indústria. A primeira caracterização é realizada de acordo com as
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etapas de produção de medicamentos. Na lógica de cadeia internacional de valor, essa
caracterização permite alocar diferentes funções empresariais em diferentes regiões ou
países de acordo com a estratégia corporativa.
A segunda caracterização procura relacionar a indústria às suas trajetórias
tecnológicas, tratando do desenvolvimento ao longo do tempo do conjunto de recursos,
capacitações técnico-científicas e produtivas das firmas, aspectos estes que determinam o
seu dinamismo e competitividade. Vianna (1995) considera que na indústria farmacêutica,
as trajetórias tecnológicas (DOSI, 1988) podem ser vinculadas às diferentes classes
terapêuticas existentes ou, alternativamente, uma classe terapêutica é representada por uma
determinada trajetória tecnológica. Assim, por exemplo, uma firma que atua na classe dos
antibióticos tem desafios técnicos e econômicos diferentes de uma firma que atua na classe
dos antivirais.
Essa abordagem possibilita a análise firma por firma, identificando problemas e
dificuldades dentro de uma fase evolutiva (VIANNA, 1995). Por outro lado, o ônus desse
método está na impossibilidade de compreender os imperativos tecnológicos necessários a
cada etapa do processo produtivo. Entende-se como imperativo tecnológico os desafios, em
termos de dilemas de custo e desempenho, por exemplo, relacionados ao desenvolvimento
de um processo ou produto. Nesse sentido, acaba-se abrindo mão de caracterizar as etapas
produtivas globais da indústria farmacêutica quando se analisa cada classe terapêutica por
vez, ao invés de toda a indústria.
Na elaboração dos indicadores que apresentaremos, a abordagem da indústria
farmacêutica por classes terapêuticas será importante para identificar a posição do Brasil e
da Índia no mercado global de medicamentos.
1.2 Segmentos
Segundo Frenkel (2001) e da ANVISA (2014), os medicamentos podem ser
classificados em três grupos principais: OTC, medicamentos éticos e genéricos. Os
chamados medicamentos OTC (Over the Counter), não necessitam de prescrição médica
para ser comercializados. De forma geral, esses medicamentos são usados para tratar de
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patologias mais simples, que não requerem acompanhamento médico.
A categoria dos medicamentos éticos é comercializada com regulamentação legal
por meio de receita médica. Esses medicamentos são divididos entre os chamados
medicamentos de referência (quando há patente em vigor) e os similares. De acordo com a
Lei de Vigilância Sanitária nº 9.294, de julho de 1996, os medicamentos que exigem
prescrição médica para serem comercializados devem ter sua propaganda restrita à
comunidade médica, cirurgiões dentistas e farmacêuticos.
Os medicamentos de referência são inovadores, resultados de P&D que gerou um
novo princípio ativo útil para um tratamento específico. O inventor possui a patente,
permitindo a exclusividade de produção e exploração comercial. Estudos clínicos são
necessários para o registro do medicamento de referência, para atestar a segurança e
funcionalidade do mesmo.
Os similares possuem o mesmo fármaco (princípio ativo), a mesma concentração,
forma farmacêutica, via de administração e indicação terapêutica que o medicamento de
referência, com diferenças somente em termos de tamanho, forma do produto e embalagem.
Os similares devem ser identificados por nome comercial ou marca (ANVISA, disponível
em: http://portal.anvisa.gov.br. Acesso em 26/02/2014) e, para o seu registro, é necessária
apresentação de estudos de biodisponibilidade e equivalência farmacêutica.
A terceira categoria é a dos medicamentos genéricos, que são comercializados pelo
nome genérico do fármaco. Estes diferem dos medicamentos das categorias anteriores por
serem comercializados sem marca. Os genéricos são normalmente produzidos sem a licença
da empresa inovadora e comercializados após a expiração dos direitos de exclusividade
(BERMUDEZ, 1994) detidos por ela.
Tanto similares quanto genéricos são cópias de produtos já existentes no mercado
(FRENKEL, 2001). Atualmente, a produção de similares se limita aos medicamentos que já
tiveram sua patente expirada, assim como os genéricos, devido à legislação patentária144.
No entanto, os similares possuem marca ou nome comercial, enquanto os genéricos
144

Antes da mudança na legislação patentária, a cópia do produto inovador constituiu importante forma de
concorrência dos laboratórios nacionais frente aos laboratórios multinacionais, que lançavam novos produtos
mais rapidamente. Após a mudança na legislação, um medicamento similar só pode ser feito tendo como base
um medicamento que já teve sua patente expirada.
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possuem somente a denominação do fármaco utilizado na sua elaboração. Outra diferença
importante entre similares e genéricos está nas estratégias de comercialização adotadas.
Como não tem marca própria, o genérico não é difundido junto aos médicos. O médico
receita o medicamento genérico independentemente do laboratório que o produz. No caso
dos similares, que possuem marca, os representantes dos laboratórios difundem os produtos
junto aos médicos (FRENKEL, 2001).

Figura 1: Categorias de medicamentos por características

Fonte: ANVISA (2014) e Frenkel (2001). Elaboração própria.

1.3 Processo de Produção
As atividades de pesquisas, produtiva e comercial da indústria farmacêutica podem
ser descritas em 4 fases distintas.
Figura 2: processo de produção de medicamentos

Fonte: Elaboração própria com base em Vianna (1995)

A primeira fase compreende a identificação, os estudos e o desenvolvimento de
novos fármacos (substancias quimicamente ativas), que podem vir a ser úteis nos
tratamentos de patologias humanas (farmoquímicos humanos). Esta fase é considerada a
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mais complexa do processo (QUEIROZ; GONZALEZ, 2001) e, normalmente, está
estabelecida nos países onde se localizam as matrizes das grandes empresas farmacêuticas,
por possuírem mão de obra especializada e disponibilidade de tecnologia favorável.
Conforme Queiroz e Gonzalez (2001), a fase de P&D é subdividida em 4:

i) Fase química: por meio de extração, síntese química ou processos biotecnológicos,
realiza-se o isolamento das substâncias a serem estudadas;
ii) Fase biológica: analisa o potencial terapêutico da substância;
iii) Fase clínica: onde é realizado o teste em seres humanos, para verificação da eficácia
e possíveis efeitos colaterais;
iv) Fase galênica: realizada simultaneamente à fase clínica, correspondendo a estudos
sobre as características da substância necessárias para a especificação do
produto;

A indústria farmacêutica é intensiva em ciência e tecnologia, pelas próprias
características da P&D, seja ela interna ou externa às empresas. Um elevado conjunto de
conhecimentos é necessário para a produção de medicamentos eficazes, envolvendo
esforços interdisciplinares de diferentes campos do conhecimento. Em razão dos contínuos
avanços científicos, os processos de P&D tem se tornado cada vez mais complexos,
exigindo montantes cada vez maiores conhecimentos e recursos financeiros.
Na indústria farmacêutica, a P&D possui características específicas, se comparada à de
outras indústrias. A fase de P&D pode ser descrita como a de busca por substâncias capazes
de gerar os efeitos desejados nos seres vivos. Um dos seus elementos específicos referemse principalmente aos estudos pré-clínicos e a fase clínica de testes em seres humanos,
essenciais para testar a efetividade do farmoquímico e avaliar a sua disseminação em larga
escala.
A fase pré-clínica tem como função diminuir os potenciais riscos dos testes que serão
realizados em seres humanos. Nela, procura-se compreender os efeitos farmacodinâmicos
(efeitos do medicamento) e farmacocinéticos (como o medicamento age no organismo),
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além da dosagem segura, o nível de toxicidade e a elaboração de parâmetros para a
avaliação da fase clínica (PIERONI et a., 2013). Os estudos pré-clínicos utilizam de
sucessivos testes in-vitro e in-vivo (animais vivos), para possibilitar a compreensão dos
efeitos do medicamento em organismos cada vez mais próximos ao organismo humano.
Uma vez que são avaliados os riscos da aplicação em seres humanos, passa-se para fase
de testes clínicos, que é detalhada da seguinte forma:
Figura 3: Fases dos testes clínicos

Fonte: Elaboração própria com base em Queiroz e Gonzales (2001 apud MORENO, 1998)

Outro elemento de diferenciação da P&D farmacêutica com relação a P&D de
outras atividades se refere às especificidades de cada classe terapêutica. A atividade de
pesquisa para a classe dos antibióticos difere das atividades de pesquisa para a classe dos
hormônios, uma vez que as diferentes classes terapêuticas se desenvolvem por meio de
diferentes trajetórias tecnológicas. Nesse sentido, existem trajetórias mais maduras
(apresentam baixas taxas de inovação no produto) como é o caso dos antibióticos. Outras
trajetórias ainda apresentam potencial elevado de inovação, como é o caso dos
medicamentos produzidos por processos biotecnológicos.
A segunda fase das atividades farmacêuticas é a da produção dos fármacos
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desenvolvidos na etapa anterior. Esta fase incorpora desde as primeiras amostras até a
produção em escala industrial. No entanto, somente as substâncias de valor terapêutico
serão produzidas em escala industrial (QUEIROZ; GONZALEZ, 2001).
Nessa fase, é necessária uma considerável capacitação produtiva e tecnológica. Os
processos químicos (ou biotecnológicos) devem manter os padrões de qualidade exigidos
para a produção em larga escala de fármacos. Os desafios para a produção em larga escala
podem ser elevados, uma vez que, por envolver células vivas, alterações durante o processo
de passagem para a larga escala pode ocasionar mudanças indesejáveis. Assim, é necessário
que todo o processo produtivo seja rigorosamente controlado. Além disso, é necessário
determinar os parâmetros de produção que conduzem a melhor relação custo produtividade
em escala (PIERONI et al., 2013). Os países que já possuem uma indústria consolidada,
mas que necessitam importar parte dos insumos necessários para a produção, atuam a partir
desta fase.
Na terceira fase se produz o medicamento final, na forma como ele chega ao
consumidor, tendo como um dos insumos o fármaco produzido na etapa. O processo de
manufatura do medicamento envolve procedimentos para transformar o princípio ativo e os
demais insumos farmacêuticos (que compõem veículo de aplicação do medicamento) em
uma preparação farmacêutica. Entende-se como veículo as substâncias farmacêuticas que
não possuem ação terapêutica, visando somente dar forma e volume ao medicamento
(FEBRAFAR, 2014). Devido as variadas aplicações farmacêuticas e o continuo processo
de inovação, existe uma grande variedade de formas de manufatura dos medicamentos
(Sarantopoulos, Altiok e Elsayed, 1995). O modo de produção é determinado de acordo
com a forma e estado físico do medicamento produzido. Os medicamentos podem ser
sólidos (capsulas, comprimidos, pó, grânulos, etc...), líquidos (soluções orais, elixires,
xaropes, etc...), semissólidos (cremes, géis e pastas) e parenterais, isto é, medicamentos que
tem como função adentrar o organismo sem a utilização do trato gastrointestinal, em casos
em que o paciente esteja inconsciente, com distúrbios gastrointestinais ou impossibilitado
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de engolir, podendo assumir a forma de injeções e fluidos145. Como a fase anterior já
correspondeu aos processos químicos e/ou biotecnológicos envolvidos na produção dos
farmoquímicos, esta etapa corresponde a processos físicos. Por ser o produto em sua forma
final, a produção é feita de forma a permitir a absorção dos agentes terapêuticos pelos
consumidores. Neste estágio atuam os países que importam a maior parte da matéria prima
utilizada na fabricação de medicamentos, ou seja, que possuem indústria farmacêutica
pouco desenvolvida.
A quarta fase representa a comercialização do produto final, que inclui todos os
custos de marketing e distribuição. O marketing farmacêutico ocorre de acordo com a
categoria do medicamento. Os medicamentos éticos não podem ser divulgados para a
população em geral, visando não estimular a automedicação, uma prática potencialmente
prejudicial à saúde. Para os medicamentos éticos novos, o processo de marketing é
realizado por representantes do laboratório diretamente ao médico. Segundo Frenkel
(2001), apesar desses medicamentos terem sua divulgação restrita, eles têm seus
lançamentos precedidos de grandes campanhas publicitárias para a população em geral,
como forma de estimular o automedicamento, isto é, a procura espontânea do paciente pelo
medicamento. Essa procura espontânea ocorre quando o paciente já utilizou o fármaco
anteriormente e se automedica em outra ocasião sem nova consulta ao médico. Uma
explicação para essa divulgação junto à população está na tentativa dos laboratórios em
antecipar o momento da automedicação, fixando a marca do medicamento na população
antes mesmo de seu lançamento.
No caso dos medicamentos genéricos, o marketing possui menor importância na
estratégia das empresas (PINTO, 2014). O fato desses medicamentos não possuírem marca,
e serem uma cópia de um medicamento já existente, mas com patente expirada, é fator de
desestímulo aos gastos em marketing. Em geral, o genérico não é difundido entre a classe
médica, por não possuir marca. No entanto, em alguns casos em que o genérico é difundido
junto aos médicos, a apresentação feita enfatiza o laboratório, ao invés do produto. Esses
são os chamados genéricos de marca (FRENKEL, 2001).
145

Disponível em: http://www.enfermagemesaude.com.br/guia-enfermagem/4292/medicacao-parenteral,
acesso em 03/12/2014.
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O país que atua somente neste estágio não possui produção de medicamentos, tendo
que importar todo o medicamento consumido pela população. Esses países atuam no
marketing e na logística de distribuição e vendas do produto final importado.
1.4 Dinâmica tecnológica e competitiva
Conforme Vieira e Ohayon (2006), “a articulação da cadeia produtiva, ou seja, a
integração dos últimos com os primeiros estágios, passa a ser um elemento fundamental no
processo de competição”. Dentro dessa lógica, o domínio dos estágios produtivos
determina a maturidade que a indústria alcança em um determinado país.
A separação das etapas produtivas é uma forma de estudo da indústria que
possibilita classificar os países de acordo com a fase em que se encontram. Cada país
possui um conjunto de competências que o situa em uma determinada posição nas etapas de
produção. Dominar um estágio produtivo significa reunir as competências tecnológicas e os
recursos técnico-produtivos para aquele estágio, possibilitando interagir com o próximo
estágio. Os países com maior disponibilidade de mão de obra qualificada, bem como de
tecnologias adequadas e a presença de centros de pesquisa avançados podem estar presentes
em todas as fases. Um país que possui desde a fase inicial de pesquisa e desenvolvimento
até a final, de comercialização e distribuição (VIEIRA; OHAYON, 2006), coloca-se como
produtor de elevada capacidade competitiva. Em termos de aprendizado, o ganho de
capacitação tecnológica e produtiva da indústria ocorre quando as empresas de um país
conseguem acessar etapas anteriores na cadeia de produção.
A primeira etapa descrita acima é a que apresenta o maior dinamismo técnicoeconômico, exigindo patamares de conhecimento cientifico e domínio tecnológico mais
elevados. Conforme Drews e Ryser (1997) somente as companhias capazes de elevar a
produtividade de seus departamentos de P&D tem condições de permanecer relevantes no
ambiente dos negócios da saúde”. Ou seja, somente por meio da P&D as firmas podem
permanecer entre os grandes players globais da indústria. A competição na indústria ocorre
principalmente por meio de inovação (VIANNA, 1995) e constitui o principal fator de
sobrevivência para as grandes empresas multinacionais que atuam nesse mercado (VIEIRA;
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OHAYON, 2006).
Existe uma diferenciação entre os conceitos de inventar e de inovar. Para a indústria
farmacêutica, inovar é disponibilizar comercialmente um medicamento novo, enquanto
inventar é desenvolver um novo princípio ativo, que pode ou não vir a ser utilizado em um
novo medicamento, mas que as possibilidades comerciais ainda não foram confirmadas
(VIEIRA; OHAYON, 2006).
De acordo com a literatura, podemos classificar as inovações em dois tipos. As
inovações incrementais são aquelas que promovem uma melhoria em um produto já
existente, enquanto as inovações radicais representam o desenvolvimento de um novo
princípio ativo, a ser usado em um novo medicamento, que pode vir a ser patenteado pela
empresa inovadora. De acordo com o tipo de inovação a ser desenvolvido, os custos e os
riscos associados à P&D podem ser mais elevados. Projetos que visam o desenvolvimento
de uma molécula totalmente nova (inovação radical), apresentam custos maiores e alta
possibilidade de insucesso. No caso das inovações incrementais (o aprimoramento de uma
molécula ou fármaco já existente), tanto os custos quanto a possibilidade de insucesso
tendem a ser menores.
Para as empresas multinacionais dos países avançados, a prioridade é a pesquisa e
desenvolvimento de princípios ativos. Essa busca prioritária por princípios ativos se dá pelo
de fato de que o lucro extraordinário é obtido quando se detém o monopólio da tecnologia
de fabricação (VIEIRA; OHAYON, 2006). Os países que não dispõem de centros de
pesquisa, laboratórios e pessoal qualificado tendem a se concentrar em atividades menos
dinâmicas, representadas pelas últimas etapas de produção.
Atuar em nível internacional não é possível para as empresas que se mantêm nas
faixas do lado esquerdo do Gráfico 1 (curva de valor que relaciona complexidade
tecnológica e margem de lucro) (VIEIRA & OHAYON, 2006). Evidencia-se que a maior
lucratividade que se pode obter está ao alcance somente das empresas que se ocupam com
as atividades de alta complexidade tecnológica, podendo eventualmente transferir as etapas
de menor complexidade a outras empresas. Em nível internacional, as etapas de menor
complexidade tecnológica são normalmente transferidas para empresas que atuam em
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países menos desenvolvidos (PARANHOS, 2010).
Gráfico 1: Complexidade tecnológica e margens de lucro

Países com poucos
recursos técnicoprodutivos

Países com recursos
técnicos-produtivos

Faixas de atuação de
empresas multinacionais;
Países desenvolvidos

Fonte: Vieira e Ohayon apud Bartlett e Gorshal (2006, p.67)

Com o exposto até o momento, é possível categorizar os países em termos de
capacitação produtiva e tecnológica. Embora uma empresa de um país com pouca
capacidade tecnológica possa ter um medicamento de marca patenteado, a análise que se
faz é do conjunto da indústria, que, comparada com o conjunto da indústria de outros
países, nos permite um esforço de categorização.
Países como Reino Unido, Estados Unidos e Alemanha desempenham atividades
farmacêuticas desde a primeira fase do processo de produção (P&D), demonstrando um
forte encadeamento entre todas as fases do processo produtivo. Em termos de
complexidade tecnológica e margens de lucro, posicionam-se nos pontos mais elevados da
curva de valor apresentada no gráfico acima. Itália, Espanha e Índia são incluídos na
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segunda etapa do processo de produção, ou seja, são produtores de farmoquímicos. Na
curva de valor de complexidade tecnológica e margens de lucro situam-se entre as faixas de
formulações convencionais e medicamentos não éticos, embora nos últimos anos a Índia
esteja elevando as importações de farmoquímicos considerados de maior qualidade, devido
a exigências regulatórias dos países destino de suas exportações.
Na terceira etapa de produção, Brasil e Colômbia são produtores de medicamentos
finais, apresentando elevados índices de importação de princípios ativos, embora produzam
outros insumos de menor valor agregado. Dessa forma, situam-se nas faixas de
intermediários e substâncias de grande volume e medicamentos genéricos ordinários. Na
última etapa do processo produtivo, que compreende as atividades relacionadas a
distribuição de marketing de medicamentos, estão países que não produzem medicamentos,
sendo totalmente dependentes de importações. Esses países não estão em nenhuma faixa da
curva de valor de complexidade tecnológica.
A produção de medicamentos genéricos apresenta-se como uma alternativa para
empresas de países que não dispõem de infraestrutura tecnológica e capital necessário para
o investimento em pesquisa e desenvolvimento. Com a lei brasileira dos medicamentos
genéricos, empresas nacionais puderam obter um crescimento significativo a partir da
produção desses medicamentos (PARANHOS, 2010), o que revela a dificuldade da
indústria brasileira em atuar na pesquisa e desenvolvimento, situando-se na posição de
produtor do bem final.
1.5 O mercado farmacêutico mundial
1.5.1 Vendas
As vendas mundiais de medicamentos têm crescido continuamente ao longo dos
anos. Entre o período de 2003 a 2012, essas vendas da indústria farmacêutica cresceram
56%, passando de US$ 502,2 bilhões para US$ 962 bilhões. Esse desempenho decorre não
apenas do esforço das firmas para elevar as suas vendas e ampliar sua participação no
mercado por meio de inovações e melhoramentos (FRANÇOSO, 2011), mas também do
aumento da idade média da população mundial, que requer maiores cuidados com a saúde.
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Gráfico 2: Vendas globais da indústria farmacêutica (US$ bi): 2003-2012

Fonte: IMS Health Prognosis, 2013. Elaboração própria.

O peso da indústria farmacêutica na economia global é elevado. As projeções
existentes indicam que os valores movimentados no mundo nos próximos anos deverão
ultrapassar US$ 1 trilhão, com forte crescimento dos países em desenvolvimento no
mercado de medicamentos. Entre esses países, ocupam posição de destaque China e Índia,
como grandes produtores mundiais. No entanto, na participação do mercado por países,
ainda existe forte concentração dos países desenvolvidos, conforme Tabela 1.
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Tabela 1: Principais mercados de medicamentos do mundo: 2010 e 2012

Fonte: IMS (2013)

Conforme dados do IMS Health, os Estados Unidos movimentaram cerca de US$
319 bilhões em 2010, passando para US$ 326 bilhões dois anos depois, representando um
crescimento de US$ 7,34 bilhões, mantendo a primeira posição em termos de
movimentação de valores para o período de 2010 a 2012. Japão, China e Alemanha também
mantiveram suas posições na participação do mercado farmacêutico.
No período observado, o maior crescimento apresentado é do mercado chinês, que
elevou os valores movimentados de US$ 54 bilhões para US$ 81 bilhões em dois anos,
representando um aumento de US$ 26 bilhões. Da lista dos dez maiores mercados do
mundo, apenas França, Itália e Espanha diminuíram os valores movimentados.
As expectativas quanto os crescimentos dos mercados nos próximos anos são
apresentados pela pesquisa anual realizada pela consultoria Pricewaterhousecoopers, junto
aos CEO’s das maiores empresas farmacêuticas. Comparando a expectativa de crescimento
do mercado farmacêutico com outros mercados, verifica-se que seis países emergentes
figuram entre os que mais apresentam potencial de crescimento. A pesquisa solicita que o
CEO exclua o país sede de sua própria empresa, indicando assim qual o mercado externo é
considerado mais relevante para o aumento das vendas.
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Gráfico 3: Mercados externos importantes para CEO’s das empresas

Fonte: PWC (2014). Elaboração própria.

No gráfico acima, vemos que 39% dos CEO’s das empresas farmacêuticas
consideram os Estados Unidos como o mercado externo mais importante para o
crescimento das vendas de suas empresas. Nas outras indústrias, 30% dos CEO’s tem a
mesma visão sobre as oportunidades nos Estados Unidos. O Brasil aparece em 4º lugar na
lista de mercados mais importantes para as empresas estrangeiras, indicando forte intenção
das multinacionais de atuar no mercado doméstico. Ao observar os cinco primeiros
colocados na lista, vemos que existe a expectativa de que o mercado farmacêutico cresça
mais que outros mercados nesses países, significando aumento do consumo de
medicamentos.
Os países que possuem a maior participação no mercado mundial são aqueles que
possuem também as maiores empresas da indústria, com atuação em diversos países. No
caso dos Estados Unidos, apenas a Pfizer obteve resultado de vendas na ordem de US 56
milhões em 2010. A suíça Novartis, que em 2012 assumiu a primeira posição em vendas no
mundo, obteve resultados em torno de US$ 50 milhões.
As empresas apresentadas na tabela a seguir são as líderes de mercado, em termos
de vendas. É possível verificar um crescimento significativo nas vendas das empresas,
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representando, em parte, os dados existentes que indicam crescimento do mercado mundial
de medicamentos. As grandes empresas atuam no mercado global, com o objetivo de elevar
suas vendas e faturamento.
Tabela 2: Ranking das principais empresas no mundo por vendas: 2010, 2011 e 2012
Rnk

2009

1

PFIZER

2

MERCK & CO

3

NOVARTIS

4

SANOFI-AVENTIS

5

GLAXOSMITHKLINE

6

ASTRAZENECA

7
8

ROCHE
JOHNSON &
JOHNSON

9

LILLY

10

ABBOTT

11

TEVA

12
13

BAYER
BOEHRINGER
INGEL

14

AMGEN

15

TAKEDA

VENDAS
(milhões)
US$
57.024
US$
38.963
US$
38.460
US$
35.524
US$
34.973
US$
34.434
US$
32.763
US$
26.783
US$
20.310
US$
19.840
US$
15.947
US$
15.711
US$
15.275
US$
15.038
US$
14.352

Rnk

2010

1

PFIZER

2

NOVARTIS

3

MERCK & CO

4

SANOFI-AVENTIS

5

ASTRAZENECA

6

GLAXOSMITHKLINE

7
8

ROCHE
JOHNSON &
JOHNSON

9

ABBOTT

10

LILLY

11

TEVA

12

BAYER

13

AMGEN
BRISTOL-MYERS
SQB.
BOEHRINGER
INGEL

14
15

VENDAS
(milhões)
US$
55.602
US$
46,806
US$
38.468
US$
35.875
US$
35.535
US$
33.664
US$
32.693
US$
26.773
US$
23.833
US$
22.113
US$
21.064
US$
15.656
US$
15.531
US$
14.977
US$
14.591

Rnk

2011

1

PFIZER

2

NOVARTIS

3

MERCK & CO

4

SANOFI-AVENTIS

5

ASTRAZENECA

6

ROCHE

7
8

GLAXOSMITHKLINE
JOHNSON &
JOHNSON

9

ABBOTT

10

TEVA

11

LILLY

12
13

TAKEDA
BRISTOL-MYERS
SQB.

14

BAYER

15

AMGEN

VENDAS
(milhões)
US$
56.427
US$
51.632
US$
40.119
US$
39.478
US$
36.974
US$
34.869
US$
34.491
US$
27.664
US$
25.871
US$
23.872
US$
23.716
US$
17.767
US$
16.446
US$
16.390
US$
16.323

2012

VENDAS
(milhões)

1

NOVARTIS

US$ 50.761

2

PFIZER

US$ 46.930

3

MERCK & CO

US$ 40.115

4

SANOFI

US$ 37.780

5

ROCHE

US$ 35.069

6

GLAXOSMITHKLINE

US$ 32.714

7

US$ 31.983

8

ASTRAZENECA
JOHNSON &
JOHNSON

9

ABBOTT

US$ 26.715

10

TEVA

US$ 24.846

11

LILLY

US$ 21.981

12

US$ 17.211

13

AMGEN
BOEHRINGER
INGEL

14

BAYER

US$ 16.214

15

TAKEDA

US$ 15.961

Rnk

US$ 27.933

US$ 17.145

Fonte: IMS Health (2013). Elaboração própria.

Nos anos recentes a Pfizer, empresa fundada em 1849, originária dos Estados
Unidos, tem respondido pelos maiores faturamentos em nível mundial. No entanto,
podemos observar uma queda nas vendas dessa empresa em 2012. Essa queda nas vendas
coincide com a perda de patente do medicamento Lipitor, usado para diminuir os níveis de
colesterol no sangue. Esse medicamento foi responsável por US$ 9,6 bilhões em receitas
em 2011, sendo um dos produtos mais vendidos da empresa. Antecipando a diminuição das
receitas, a empresa já anunciava a contenção de custos, implicando na demissão de 600
funcionários (VALOR, 2012).
Outro exemplo que ilustra a importância de medicamentos específicos na
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composição do faturamento das empresas pode ser observado na queda do faturamento na
ordem de 53% da Eli Lilly, devido à perda de patente do medicamento Cymbalta, um
antidepressivo que gerou US$ 1,33 bilhão em vendas no primeiro trimestre de 2013. Do
mesmo modo que o exemplo anterior, a queda nas receitas já era esperada pela empresa,
que perdeu a patente do Cymbalta e também do Evista, outro medicamento exclusivo da
empresa, usado para tratamento de osteoporose (VALOR, 2014a).
Mais recentemente, o lançamento de um novo medicamento para tratamento de
hepatite C fez com que a empresa Gilead praticamente dobrasse suas expectativas de
faturamento, prevista para algo em torno de US$ 21 bilhões a US$ 23 bilhões. Este está
sendo considerado como um dos grandes lançamentos de medicamento do período recente,
conduzindo a empresa para a lista das empresas de maior receita (VALOR, 2014b). Dessa
forma, vemos como um único medicamento pode ser significativo para o faturamento de
uma empresa nesta indústria.
Em termos de participação de mercado, verifica-se que há forte segmentação ao
nível das firmas. As empresas tendem a diferenciar seus produtos, procurando elevar sua
participação de mercado através do acesso a novos segmentos. A especialização em um
único tipo de medicamento ou especialidade terapêutica passa a não ser interessante a longo
prazo, pela dificuldade de manter por longos períodos o domínio da vanguarda técnica e
tecnológica dos processos de produção de cada medicamento (PINTO, 2011).
Observando-se essa característica, é possível identificar a ocorrência da alternância
na liderança no mercado. Com frequência, parcelas importantes do faturamento total de
uma empresa estão atreladas a um produto específico que atende a um determinado
segmento de mercado (PINTO apud RADAELLI, 2006). Como esse medicamento está sob
proteção patentária somente por um determinado período de tempo, a expiração da patente
possibilita sua produção por outras empresas, na forma de genérico ou similar. Dessa
forma, a participação no mercado e a receita da empresa que detinha originalmente a
patente é reduzida, estimulando investimentos contínuos em P&D para a elaboração de
novos medicamentos (PINTO, 2011).
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1.5.2 Empresas
Um importante elemento estratégico do mercado farmacêutico são os processos de
fusões e aquisições (F&A). Dada a necessidade de compatibilizar o faturamento global com
os elevados e crescentes gastos em P&D, a prática de F&A torna-se característica da lógica
competitiva. Por exemplo, em 2004, a venda da Aventis para a francesa Sanofi criou na
época a terceira maior farmacêutica do mundo (VALOR, 2004). Essa F&A teve como
objetivo aumentar o porte da empresa (faturamento e recursos tecnológicos), uma vez que a
nova farmacêutica se tornou uma das maiores do mundo - no Brasil tornou-se a líder de
mercado. A F&A foi fortemente influenciada pela própria dinâmica competitiva,
relacionando a expansão internacional da firma com a necessidade de financiar projetos de
P&D cada vez mais complexos e custosos. Nesse sentido, torna-se característica da
indústria um acentuado grau de F&A.
Por outro lado, as F&A’s permitem que grande parte das empresas da indústria
acessem nichos promissores de mercado e novas tecnologias. Nesses casos, as F&A’s
representam uma possibilidade de anexar outras fontes de inovação ao portfólio de produtos
inovadores (PINTO, 2011). Por exemplo, a compra da brasileira Biobrás pela Novo
Nordisk, em 2002 (VALOR, 2002a) permitiu ao laboratório dinamarquês absorver a
capacidade de produção de insulina humana a partir de matéria-prima animal, ou seja, além
de capacidade produtiva de fármacos, acessar um segmento específico de mercado.
As negociações de compra e venda de empresas nos países centrais giram na casa
dos bilhões. A tabela abaixo apresenta algumas das fusões e aquisições realizadas por países
centrais no período de 2009 a 2014. As aquisições envolvem tanto a empresas estrangeiras
como domésticas, revelando a importância da prática para a consolidação no mercado.
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Tabela 3: Aquisições da indústria farmacêutica dos países centrais

Fonte: Valor, Reuters e Forbes (2014). Elaboração própria.

Na tabela abaixo, vemos que os montantes envolvidos em negociações de empresas
de países em desenvolvimento são significativamente inferiores às principais negociações
mundiais. Essas diferenças refletem o market share e o conhecimento científico e
tecnológico de cada uma das empresas adquiridas.
Um ponto importante a ser observado é o elevado número de aquisições de
empresas indianas por empresas multinacionais de países desenvolvidos, em negociações
de maior valor que os praticados em outras empresas de países em desenvolvimento. Nesse
grupo consta a aquisição da Ranbaxy (maior produtora de genéricos da Índia) pela empresa
japonesa Daiichi Sankyo, por US$ 4,6 bilhões (FINANCIAL TIMES, 2009). A aquisição da
Piramal, empresa indiana de genéricos na Índia, pela Abbot, em 2010, também consta como
uma das negociações de maior valor realizadas entre empresas de países centrais e de países
em desenvolvimento (VALOR, 2010), além da aquisição da Shantha Biotechnic pela
francesa Sanofi-Aventis, por €$ 550 milhões (THE INDIAN EXPRESS, 2009). A diferença
nos valores envolvidos reforça a interpretação de que o market share, além da capacitação
produtiva, influenciam no valor das empresas uma vez que as empresas indianas são
grandes produtoras de genéricos, de baixo preço e elevada qualidade.
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Tabela 4: Aquisições da indústria farmacêutica nos países em desenvolvimento

Fonte: Valor, Reuters e Forbes (2014). Elaboração própria.

Embora as aquisições nos países em desenvolvimento sejam, em geral, motivadas
por estratégias de expansão e ingresso ou consolidação de mercados, como no caso da
aquisição da Medley (empresa brasileira líder em genéricos no Brasil) pela Sanofi-Aventis,
é preciso considerar o potencial inovativo das empresas dos países em desenvolvimento. A
Biobrás, empresa brasileira produtora de insulina recombinante (um processo mais rápido
de produção) teve 97,5% de sua propriedade vendida por R$ 133,5 milhões (VALOR,
2002b) um valor abaixo dos montantes normalmente negociados entre empresas de países
desenvolvidos.
1.5.3 Medicamentos Genéricos
Apesar do grande montante de recursos destinados à P&D para elaboração de novos
tratamentos, os medicamentos de referência das grandes empresas multinacionais
enfrentam a competição dos medicamentos genéricos. A participação desses produtos no
mercado tem crescido tanto devido ao preço menor, quanto pelas políticas públicas, razão
de conflitos entre os grandes laboratórios multinacionais e os governos de diferentes países
(VIANNA, 1995). As empresas menores, que não investem em P&D, se especializam na
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produção dos genéricos, pois estes medicamentos exigem uma menor intensidade
tecnológica para serem produzidos.
As tabelas 7 a 9 mostram a participação dos medicamentos genéricos no mercado
mundial e brasileiro de medicamentos. Em 2012, os gastos em medicamentos realizados
nos países desenvolvidos foram predominantemente em medicamentos de referência (72%,
cerca de US$ 448 bilhões), tendo os genéricos uma pequena participação (16%, ou
aproximadamente US$ 99 bilhões). Os medicamentos OTC (“outros” nas tabelas), que
dispensam receita médica, representaram US$ 74.640 bilhões em gastos realizados nos
países desenvolvidos.

Gráfico 4: Vendas de produtos farmacêuticos por região e por tipo de medicamento: 2012

Fonte: IMS Health (2013). Elaboração própria.

No caso dos países “farmergentes146”, os genéricos tiveram destaque no mercado.
As estimativas indicam que 58% dos gastos em medicamentos realizados nesses países

146

São países que apresentam grande expansão no mercado farmacêutico, e são divididos em três categorias,
de acordo com o grau de crescimento do mercado: 1º categoria: China; 2º categoria: Brasil, Rússia e Índia; 3º
categoria: Venezuela, Polônia, Argentina, Turquia, México, Vietnam, África do Sul, Tailândia, Indonésia,
Romênia, Egito, Paquistão e Ucrânia. Essa definição é apresentada por estudo da IMS Health. Disponível em
: ( http://www.reuters.com/article/2010/03/16/idUS108230+16-Mar-2010+BW20100316,
acesso em
10/12/2014).
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foram em genéricos (representando US$ 129 bilhões do total), seguidos pelos
medicamentos de referência, com 31% dos gastos (US$ 69.440 bilhões). A diferença entres
as demandas destes países e os desenvolvidos é justificada pelos níveis da renda média.
No Brasil, as vendas de genéricos apresentam forte crescimento ao longo dos anos,
conforme dados do Sindicato de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo –
SINDUSFARMA. Conforme observado, as vendas de genéricos crescem mais rapidamente
do que a dos demais medicamentos, tanto em valor quanto em quantidades. Os genéricos
avançam sobre outras categorias de medicamentos (VALOR,2014c), conforme pode ser
visto na tabela 5. Na tabela, a categoria “não-genéricos” inclui os medicamentos de
referência e os OTC’s.

Tabela 5: Evolução das vendas de genéricos no Brasil

Fonte: SINDUSFARMA (2014). Elaboração própria.

Em termos de participação no total de medicamentos vendidos, os genéricos
quadruplicaram sua participação no mercado. O crescimento no valor e nas unidades
vendidas indica maior acesso da população à saúde em grande medida pelos preços
menores dos medicamentos genéricos. Além disso, os genéricos também possibilitam ao
sistema público de saúde a ampliação dos medicamentos ofertados de forma gratuita,
expandindo os serviços de saúde a parcelas maiores da população.
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2 Histórico da indústria farmacêutica
A história da indústria farmacêutica está fortemente relacionada com os métodos
utilizados pelas empresas na descoberta de novos medicamentos, bem como com as
condições econômicas e conjunturais que condicionaram a trajetória inovativa dessa
indústria. Conforme a ciência e a tecnologia avançam, ampliam-se as possibilidades do
setor no desenvolvimento de medicamentos mais eficazes. Dessa forma, novos
medicamentos vão sendo desenvolvidos para tratamento de problemas mais complexos,
implicando também em maior complexidade científica e interdisciplinaridade nas
pesquisas.
O gráfico 5 demonstra os tipos de tratamento desenvolvidos, relacionando-os aos
métodos de pesquisa empregados em cada período. Observar os métodos de pesquisa
empregados em cada época é essencial para a compreensão do momento histórico da
indústria.
Gráfico 5: Cronologia inovativa da indústria farmacêutica

Fonte: Radaelli (2008)

Considera-se que a moderna indústria farmacêutica tem início com o
desenvolvimento da indústria química da Alemanha e Suíça. Nesta fase, já haviam
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empresas que desenvolviam pesquisas na química orgânica, mas as principais atividades de
pesquisa eram realizadas nas universidades, que atuavam em conjunto com essas empresas
(RADAELLI, 2003). No início da indústria, a maior parte dos medicamentos desenvolvidos
tinham como base recursos naturais, com pouca pesquisa formal envolvida (MALERBA &
ORSENIGO, 2001). Os medicamentos elaborados nesse período eram predominantemente
antibióticos e sulfonamidas (antimicrobianos). Os medicamentos eram elaborados por
pequenos farmacêuticos e grande parte das descobertas ocorriam por meio de serendipity147
(RADAELLI, 2008). A penicilina (antibiótico), descoberta por Alexander Fleming, em
1929, é um caso exemplar. Ainda hoje novos medicamentos são alcançados por
serendipidade, embora ele não represente a principal atividade de pesquisa, que hoje conta
com métodos avançados de testes e controles laboratoriais, além do conhecimento técnico e
cientifico mais avançado. Esse procedimento predominou no período de 1850 a 1945.
A etapa posterior, compreendida entre os anos de 1945 a 1980, foi marcada pela
crescente importância da P&D. Os gastos de P&D cresceram fortemente, gerando um fluxo
continuo de novos medicamentos (MALERBA & ORSENIGO, 2001). Empresas,
universidades e Estado passaram a atuar em conjunto para o desenvolvimento de novos
medicamentos. O método de pesquisa predominantemente utilizado nesse período é
chamado de screening aleatório. A atividade básica do método é realizar uma busca
aleatória de compostos químicos que possuam algum tipo de ação terapêutica. No entanto,
as pesquisas contavam com pouco conhecimento biológico sobre as doenças. Além disso, o
screening aleatório é fortemente dependente de serendipidade para a descoberta de novos
tratamentos, uma vez que as atividades se concentram na análise de grandes quantidades de
componentes (RADAELLI, 2008). Apesar de muitos compostos químicos terem sido
descobertos desta forma, poucos destes compostos foram introduzidos no mercado com
sucesso. Nesse período, os tratamentos desenvolvidos se concentravam em problemas do
sistema nervoso central, problemas cardíacos e citostáticos (células cancerígenas).
A terceira etapa histórica da indústria farmacêutica tem início na década de 1980 e
Conforme Dosi (1988), serendipity ou serendipidade é um termo equivalente a “descobrimento acidental”
ou seja, as pesquisas são realizadas com um determinado fim, mas que obtém resultados diferentes do
objetivo inicial.
147
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permanece até os dias atuais. Ela é marcada pela adoção de métodos mais racionais de
pesquisa, diminuindo a aleatoriedade e a dependência da serendipidade ocorridas nas etapas
anteriores. Nessa fase, a P&D farmacêutica possui práticas baseadas em ciência formal,
orientada por maior racionalidade, implicando também maior complexidade e
interdisciplinaridade. Assim, surgem as primeiras empresas de biotecnologia, que possuem
ambientes de pesquisa semelhantes aos das universidades e atuam com base em
conhecimentos da biologia molecular, farmacologia, genomas e DNA recombinado
(RADAELLI, 2008). A manipulação da estrutura de DNA dos organismos gerou
possibilidades antes inexistentes para as pesquisas de medicamentos, pois as pesquisas
deixaram de se restringir a compostos e moléculas encontradas na natureza. A engenharia
genética, que permite a recombinação de DNA, juntamente com a pratica de screening de
alto rendimento (high throughput screening), que possibilita a triagem de organismos vivos
em alta velocidade, possibilitaram a produção de novas moléculas de forma mais
controlada.
Tabela 6: As fases nas pesquisas farmacêuticas

Fonte: Elaboração própria com base em Radaelli (2008)

Nos dias atuais, o desenvolvimento de células que sintetizam proteínas oferece
grandes possibilidades de novos tratamentos. Os controles sobre os efeitos colaterais
também são maiores, uma vez que as células produzem proteínas iguais às produzidas nos
organismos.
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A história da indústria farmacêutica possui forte relação com os métodos
empregados para a realização do esforço inovativo. Conforme aumenta a complexidade nas
pesquisas, as exigências em termos de conhecimento e domínio tecnológico ficam maiores,
mais difícil se torna a entrada de novas empresas no mercado. As grandes empresas de hoje
se consolidaram ao longo do século, especialmente entre os anos de 1945 a 1980. Essa fase
foi extremamente promissora para a exploração comercial de novos tratamentos, apesar de
uma parcela pequena das moléculas descobertas no período terem entrado no mercado de
forma bem sucedida. Atualmente, a complexidade tecnológica representa não apenas uma
forte barreira a entrada para novas empresas, reforçada pelo direito de patentes de
medicamentos, mas também incentivo às F&A, ou seja, concentração do mercado.
Dessa forma, como o Brasil e Índia não constituíram grande empresas, esses países
não ocupam a mesma posição que os países centrais, sede das grandes empresas
multinacionais. No entanto, uma série de medidas de política setorial foram implementadas
pelos dois países, que, apesar da semelhança do tipo de política e da época em que foram
adotadas, resultaram em diferentes trajetórias para os dois países, conforme apresentado a
seguir.

2.1 A indústria farmacêutica no Brasil
A indústria farmacêutica no Brasil teve início nos anos de 1920, com a instalação
dos primeiros laboratórios nacionais. Nesse período, já existiam institutos de ciências
biológicas (criados no século XIX), que efetuavam pesquisa básica e contribuiam com as
empresas nacionais. Entre esses institutos estão o Instituto Vacinogênico (1892), o Instituto
Bacteriológico (1892), o Instituto Butantã (1899), o Instituto Soroterápico Federal de
Manguinhos (1900) e o Instituto Biológico (1927) (URIAS, 2009).
Inicialmente, as empresas atuavam com uma produção local de pequena escala e alta
dependência de insumos de origem estrangeira. Com o início da Primeira Guerra Mundial
(1914 – 1918), torna-se difícil continuar com as importações dos insumos farmacêuticos,
proporcionando a expansão da produção doméstica de medicamentos. O fato de existir
nesse período uma legislação patentária mais permissiva possibilita o desenvolvimento da
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indústria não só na produção, mas também na elaboração de novos medicamentos (URIAS,
2009).
A situação muda com o fim da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Com a
retomada do comércio internacional, o mercado doméstico voltou a ser atendido por
importações, o que representou um forte desestimulo à produção nacional.
A partir dos anos 50, as estratégias expansionistas das empresas estrangeiras e o
incentivo governamental ao capital estrangeiro estimularam a entrada dessas empresas no
país (FRANÇOSO, 2011). Adicionalmente, a política de substituição de importações
praticada no período, incentivando que as multinacionais fossem instaladas no Brasil para
ter maior acesso ao mercado nacional. No entanto, as multinacionais trouxeram as etapas de
produção de medicamentos e comercialização, mas não as etapas de pesquisa e
desenvolvimento e produção de fármacos (PARANHOS, 2010). Além disso, as medidas
adotadas de facilitação das importações de equipamentos não podiam ser aproveitadas pelas
empresas nacionais, que possuíam menor porte. Com a política de atração de investimento
estrangeiro, as multinacionais passaram a importar princípios ativos e componentes,
expandindo sua produção no Brasil (RAMANI & GUENNIF, 2011).
A entrada das empresas estrangeiras nessa mesma década ocasionou uma onda de
aquisições das empresas nacionais. Deste modo, a participação das empresas multinacionais
no mercado doméstico aumentou fortemente. O gráfico abaixo demonstra a evolução da
participação das empresas estrangeiras no mercado farmacêutico doméstico.
Gráfico 6: Participação das empresas estrangeiras no mercado doméstico: 1945 a 1985

Fonte: URIAS (2009) e BERMUDES (1994). Elaboração própria.
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As importações de medicamentos declinavam na medida em que as empresas
multinacionais aumentavam a produção dentro do território nacional. As importações,
responsáveis por 70% do consumo nacional de medicamentos no ano de 1953, passaram a
níveis residuais no final da década (FILHO & PAN, 2003). Além da expressiva redução
nas importações de medicamentos, a presença das multinacionais no país permitiu que
houvesse uma elevação nos padrões técnicos e gerenciais da produção. No entanto, a
produção foi excessivamente concentrada em um grupo de empresas que não realizam
atividades de inovação. Além disso, essas empresas adquirem os insumos necessários de
suas matrizes nos países de origem, muitas vezes praticando preços de transferência com os
insumos (FILHO & PAN, 2003).
Nos anos 1960, vemos o surgimento de projetos governamentais que tem como
objetivo a diminuição da dependência nacional dos insumos importados. Entre eles, a
proposta da constituição do Conselho Nacional da Indústria Farmacêutica, o
estabelecimento do monopólio da União para importação de matérias primas farmacêuticas
e a criação da Farmoquímica Brasileira S/A (Farmobrás), que não foi efetivamente
implementada (BERMUDEZ, 1994). Ramani e Guennif (2011) apontam que a dificuldade
de acesso a medicamentos essenciais no período induziu à elaboração desses projetos,
exigindo do governo um rápido posicionamento no sentido de incentivar a produção
doméstica.
Em 1969 entra em vigor a lei que proibiu a concessão de patentes para processos de
obtenção de substâncias, matérias primas ou produtos químicos farmacêuticos. Houve,
também no ano de 1971, a promulgação do Código de Propriedade Industrial pela Lei
5.772, de 21.12.1971, onde não havia o reconhecimento de patentes de produtos químicos
ou de processos de obtenção de insumos (FILHO & PAN, 2003). Segundo Vidal (2001), o
Código de Propriedade Industrial proibia as patentes nas áreas de alimentos, produtos e
processos farmacêuticos, sendo uma política de promoção das empresas farmacêuticas
locais.
Outra iniciativa governamental tem uma relação, não inicialmente, mas adquirida com
o passar do tempo, com ações de saúde, foi a CEME (Central de Medicamentos) criada em
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1971. A CEME teve a função de regular a produção e distribuição de medicamentos dos
laboratórios farmacêuticos subordinados ou vinculados aos ministérios, atuando na área de
medicamentos considerando-os como insumos de saúde, necessários à rede de serviços de
saúde. No entanto, apesar de ter sido implementada, a ocorrência de pressões e distorções
de suas atividades restringiram a atuação da CEME com o passar do tempo, à aquisição de
medicamentos de forma centralizada. O projeto de investimento em pesquisa e
desenvolvimento, que visava a autonomia do setor farmacêutico nacional, foi sendo
deixado de lado, devido às mudanças de vinculação, restrição orçamentária e a casos de
corrupção (BERMUDEZ, 1994).
A criação da Companhia de Desenvolvimento Tecnológico (CODETEC), em 1976, por
pesquisadores da UNICAMP e técnicos da Secretaria de Tecnologia Industrial, do
Ministério da Indústria e Comércio, permitiu que de fato se desenvolvesse tecnologia
farmacêutica nacional. A CODETEC se propunha a identificar meios de agilizar a criação
de novos empreendimentos tecnológicos no setor privado. A companhia foi extinta em
1995, em meio a uma crise de corrupção, perdendo toda a base de dados acumulada durante
os anos (PARANHOS, 2010).
Na década de 70, o Brasil era o primeiro em vendas na América Latina, mas com alta
dependência de importação de fármacos, sendo que 75% do mercado nacional era atendido
por empresas multinacionais (PARANHOS,2010). As empresas nacionais, na década de
1970, foram estimuladas a produzir cópias dos medicamentos patenteados no país, com sua
própria marca, sendo esse o início do medicamento similar no Brasil. Os medicamentos
similares eram anunciados como tendo efeitos próximos aos efeitos do produto original,
mas possuía a vantagem de ser produzido a um custo menor (FILHO & PAN, 2003).
No ano de 1984, os Ministérios da Saúde e da Indústria e Comércio editaram a Portaria
Interministerial n° 4, de 03/10/1984, representando um esforço para incentivar a produção
nacional de fármacos. Por meio dessa portaria, as tarifas de importação para fármacos
foram elevadas, e alguns insumos foram proibidos de serem importados. Como resultado
houve uma elevação nos projetos de instalação de plantas de produção desses insumos no
país (FILHO & PAN, 2003). O objetivo era de proteger e estimular o mercado nacional. No
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final da década, mais de 70% do mercado de fármacos era atendido pela produção nacional
(RADAELLI, 2003), permitindo que o faturamento do setor se elevasse em mais de 100%
no decorrer da década, passando de US$ 270 milhões em 1980 para cerca de US$ 500
milhões em 1990.

Gráfico 7: Produção de fármacos no Brasil: 1982 a 1987

Fonte: Pinto (2011)

As mudanças institucionais iniciadas nos anos 1990, relacionadas à redução das tarifas
de importação de fármacos, mudaram o quadro que estava se estabelecendo. A liberalização
das importações acabou por fazer as empresas instaladas no país, tanto nacionais como
estrangeiras, importarem insumos que antes eram produzidos no país, ou que poderiam ser
produzidos futuramente (RADAELLI, 2003). Em 1996, a Lei de Propriedade Industrial
(9.279), voltou a permitir a proteção do conhecimento de produtos químicos e
farmacêuticos, estabelecendo a proteção patentária por 20 anos. Essa lei segue as regras
estabelecidas no acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
realizado na conclusão da Rodada Uruguai, onde foram também realizados outros acordos e
a criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) (PARANHOS, 2010).
O Acordo Internacional de Patentes, anterior ao estabelecido por meio do acordo
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TRIPS, dava ao país o direito de escolher em quais áreas seriam estabelecidas patentes
(alimentos, microrganismos, processos e produtos farmacêuticos, etc...) de forma que era
possível ao país preservar das patentes as áreas de interesse nacional. Conforme Vidal
(2001) a nova legislação impôs ao mundo um modelo neoliberal, uma vez que as nações,
em toda história do processo de concessão de patentes, procuravam se proteger não
acatando as patentes enquanto não tivessem adquirido alguma competência tecnológica
para a produção de medicamentos. O Brasil acatou às regras de proteção patentária antes de
constituir uma estrutura interna capaz de produzir medicamentos de importância essencial
para a população. Com as dificuldades já existentes da indústria nacional, a adoção dessas
regras dificultou ainda mais o controle interno sobre a disponibilização desses
medicamentos, aumentado a dependência do país quanto à oferta proveniente do exterior.
Com a Lei dos Genéricos, em 1999, ouve aumento a produção de empresas nacionais,
influenciando o número de firmas de capital nacional. Apesar da produção de genéricos, os
dados apresentados na tabela abaixo demonstram persistente declínio no mercado de
medicamentos, concomitantemente a elevação das importações de fármacos e
medicamentos prontos. A estratégia adotada pelas filias brasileiras das empresas
multinacionais foi a de desativar a produção que realizavam no território nacional de
farmoquímicos, passando a importa-los das matrizes (FILHO & PAN, 2003).
Tabela 7: Vendas de medicamentos no Brasil: 1997 a 2003

Fonte: Sindusfarma apud Filho & Pan, 2003
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Atualmente, a indústria farmacêutica brasileira produz medicamentos em sua forma
final e também farmoquímicos, sendo capaz de formular e produzir alguns dos princípios
ativos usados na produção de produtos finais. No entanto, o setor é altamente dependente
de matérias-primas e insumos intermediários provenientes do exterior (VIEIRA;
OHAYON, 2006). As atividades de pesquisa e desenvolvimento se restringem aos setores
acadêmicos, sem uma presença significativa de empresas privadas atuando nessas
atividades.
Quanto à estrutura de produção, conforme definida por VIANNA (1995), a maior parte
das empresas nacionais atuam na fase de produção de medicamentos e na fase de
comercialização e marketing. A indústria nacional possui dificuldade em atuar nas duas
primeiras fases (P&D e produção de fármacos), que exigem grandes volumes de
investimento, além de apresentarem o elevado grau de incerteza característico das
atividades de pesquisa e desenvolvimento.
As empresas multinacionais, atuam principalmente na fase de produção de
medicamentos e de marketing. Algumas chegam a atuar também no processo de
sintetização e produção de fármacos, não sendo suficiente, no entanto, para diminuir a
dependência de princípios ativos e de intermediários de produção vindos do exterior.

2.2 A indústria farmacêutica na Índia
O início da indústria farmacêutica indiana se dá com o estabelecimento de diversos
institutos de pesquisa britânicos para doenças tropicais, como o King Institute of Preventive
Medicine, em Madras, em 1904, o Central Drug Research Institute¸ em 1905 e o Pasteur
Institute, em 1907. A indústria cresceu com o aumento da demanda durante a Primeira
Guerra Mundial, devido a impossibilidade de realizar importações. No entanto, o país
permaneceu extremamente dependente dos países europeus (especialmente França, Reino
Unido e Alemanha) até sua independência (CHAUDURY; FELKER; GYORGY, 1997).
Nesse período predominavam as empresas multinacionais, que importavam medicamentos
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e insumos.
Com a independência do país, em 1947, houve uma clara ênfase do governo em criar
um setor público fortalecido, definindo-se áreas especificas de atuação para os setores
público e privado. A Índia conseguiu realizar progressos na produção de insumos utilizados
em medicamentos, apesar de permanecer dependente das importações. Em 1952, alguns
medicamentos eram produzidos localmente, mas a um preço muito elevado. Tentativas de
diminuir as importações foram realizadas com a criação de empresas públicas
(FRANÇOSO, 2011).
Durante o período de 1960 a 1965 o governo realizou forte investimentos em
empresas públicas. Quando não havia alternativa local para a tecnologia das multinacionais,
o governo buscava atrair investimentos estrangeiros. No entanto, as firmas multinacionais
não investiam em plantas de produção, e alcançavam grande lucratividade devido o
mercado protegido (CHAUDURY; FELKER; GYORGY, 1997). Com os institutos de
pesquisa criados entre 1950 e 1960 (mais especificamente a Hindustan Antibiotics Ltd em
1954 e a Indian Drugs and Pharmaceuticals (IDPL) em 1961), o país desenvolveu
capacitações para adaptar tecnologias de empresas estrangeiras à realidade das firmas
indianas. Esse aprendizado seria especialmente importante no futuro para a produção de
genéricos. Os institutos de pesquisa, empresas públicas e subsidiarias de multinacionais que
se instalaram posteriormente possibilitaram a criação de uma base de conhecimento para a
indústria (FRANÇOSO, 2011). Empresas dos Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Itália e
Reino Unido, em colaboração com empresas indianas, proporcionaram conhecimento
técnico.
Com o estabelecimento da primeira planta da IDPL, diversas outras empresas do
ramo farmacêutico estabeleceram-se na cidade de Hyderabad. Estima-se que os fundadores
de um terço das firmas indianas existentes tenham trabalhado na IDPL. As empresas
públicas foram historicamente importantes, pois representaram um local de treinamento
para o pessoal técnico e empresários que posteriormente entraram no setor privado.
A partir de 1970, ocorreram importantes mudanças institucionais que vieram a
contribuir para o desenvolvimento mais recente da indústria farmacêutica da Índia. Foram
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estabelecidas as Ordens de Controle de Preço de Medicamento (DPCO) de 1970 e
posteriormente em 1979, como esforço para combater o aumento contínuo dos preços dos
medicamentos. A Lei de Regulação de Cambio Estrangeiro (FERA) em 1973 e a Nova
Política de Medicamentos em 1978 também representaram intervenções governamentais
com o intuito de estimular o setor (RAY, 2008). A Lei de Patentes, em vigor desde 1911
concedia proteção ao produto e ao processo por um período de dez anos, prorrogáveis por
mais seis anos, agia como um impedimento ao desenvolvimento de tecnologia local. Por
isso, ela foi modificada em 1972, protegendo os processos de manufatura por sete anos.
Assim, diversas empresas locais passaram a produzir medicamentos que antes eram
importados (FRANÇOSO, 2011), sendo que somente substâncias desenvolvidas na Índia
tinham direito à proteção de patentes (RAY, 2008).
A DPCO de 1979 expandiu o controle de preços que havia sido realizado em 1970,
para cerca de 80% da indústria farmacêutica indiana, enquanto a FERA buscava regular
operações de empresas estrangeiras, com objetivo de proteger e estimular as capacidades
das empresas locais, por meio de controle de capital estrangeiro (RAY, 2008). A autoridade
reguladora de qualidade manteve a norma de qualidade em um nível baixo, estimulando as
pequenas empresas que produziam sem ter acesso a equipamentos sofisticados para a
realização de testes. Apesar da qualidade frequentemente inferior à adotada
internacionalmente, a Índia já era capaz de produzir esses medicamentos a preços
acessíveis, podendo a partir daí elevar seus padrões de produção.
A Lei Hatch-Waxman nos Estados Unidos em 1984 proporcionaram a janela de
oportunidade necessária para as empresas indianas produtoras de genéricos (RAMANI;
GUENNIF, 2011). O acesso a um grande mercado consumidor, juntamente com as
capacitações produtivas e tecnológicas, além de capacitações em ligar com regulações,
estimularam as empresas indianas, contribuindo fortemente para que elas elevassem sua
produção com fins de exportação.
As mudanças provocadas após 1990 por meio da OMC, que tinha como um dos
objetivos estimular o livre comércio e remover as “distorções” provocadas na economia por
políticas governamentais, impuseram desafios à indústria farmacêutica indiana. A
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modificação do regime de Direitos de Propriedade Intelectual, para obedecer o acordo
TRIPS, impossibilitou a comercialização de medicamentos de marca por meio de
reengenharia (RAMANI & GUENNIF, 2011).
No entanto, a estrutura de produção desenvolvida anteriormente contribui para os
resultados da indústria farmacêutica indiana. Considerada uma das indústrias mais bem
sucedidas da Índia, a indústria farmacêutica possui no país uma base bem estruturada de
empresas públicas, empresas privadas locais e filiais de grandes empresas multinacionais,
que tem apresentado um forte crescimento desde a independência do país (CHAUDURY;
FELKER; GYORGY, 1997).
Na Índia, além da busca por parte de empresas multinacionais pela mão de obra barata
e qualificada, a produção é estimulada pelos os custos de produção, que estima-se, serem
50% menores em comparação com países ocidentais, os custos de P&D aproximadamente
um oitavo e os testes clínicos um décimo. A Índia criou instituições para formar
pesquisadores e técnicos para o setor, possibilitando desenvolver os processos
farmacêuticos de forma a capacitar os produtores a apresentar produtos de alta qualidade,
bem como de serem capazes de reproduzir medicamentos originários do exterior de forma
eficiente (CHAUDURY; FELKER; GYORGY, 1997).
Com uma estrutura técnica e produtiva bastante consolidada, os produtores locais
obtiveram bastante êxito em desenvolver os medicamentos genéricos a partir do momento
em que a patente deixava de ser válida.

3 Análise dos Indicadores de Comércio

Neste capítulo analisamos o comércio exterior da indústria farmacêutica do Brasil e
da Índia, através de diferentes indicadores. Esses indicadores são utilizados como
instrumentos de avaliação das condições estruturais, de desempenho e das capacitações
produtivas e tecnológicas dos dois países.
Nessa perspectiva, os indicadores utilizados permitem determinar o grau de
dependência de um país com relação à produção estrangeira, bem como a presença que esse
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país possui no mercado internacional. Os fluxos de exportação de bens produzidos por um
país podem revelar o grau de competitividade, enquanto os fluxos de importação podem
indicar a dependência, tanto de insumos - inserção internacional - quanto de bens finais
produzidos – (in)dependência externa. O comércio internacional, sob essa perspectiva,
reflete a realidade técnico-produtiva na qual o país está inserido, podendo também revelar o
grau de maturidade de sua indústria. A hipótese básica é a de que os países exportam bens
nos quais possuem vantagem competitiva, enquanto importam bens nos quais não possuem
essa vantagem.
O segundo pressuposto assumido é de que os países com mão de obra qualificada e
disponibilidade de capitais, podem produzir e comercializar bens que possuem alto valor
agregado. Alternativamente, os países com menos desses recursos apresentam forte
dependência tecnológica, que se refletem nos baixos índices de exportações de bens de
elevado conteúdo tecnológico, acompanhada de percentuais elevados de importações de
bens dessa natureza.
No entanto, as estratégias produtivas adotadas, por exemplo, pelas empresas
multinacionais podem influenciar no resultado dos indicadores calculados. Isso é
especialmente verdadeiro quando se considera a internacionalização de diferentes etapas de
uma mesma cadeia de produção. No caso da indústria farmacêutica, observa-se a tendência
da concentração das etapas de produção de maior valor agregado em países mais
desenvolvidos. Os países menos desenvolvidos atuam nas etapas que possuem menor
dinamismo técnico-econômico, especialmente na manufatura, seja de medicamentos de
referência ou genéricos a partir de insumos importados. Além disso, as empresas
multinacionais podem utilizar um país como base exportadora para outras regiões. Dessa
forma, é exigido um estudo atento das condições históricas para que se possa compreender
determinados resultados alcançados em termos de comercio internacional.
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Indicadores de participação nos fluxos de comércio mundial
MSi =

Xi
= Exportações do país em comparação com as exportações mundiais
Xw

Onde:
X i = exportações do país i
X w = exportações mundiais do bem i
Esse indicador revela a participação das exportações de um país de um produto
específico no total das exportações mundiais. A participação no mercado é um importante
indício de competitividade, mas não prescinde também do destino das exportações. As
exportações destinadas para países que possuem elevados níveis de exigência regulatória
(elevados padrões de qualidade e de modo de produção) indicam que o país exportador
possui capacidade de lidar com padrões internacionais elevados. Esse tipo de capacitação é
construído ao longo do tempo, sendo avaliada por rigorosos processos regulatórios. Dessa
forma, atender aos padrões de qualidade indica uma face importante da capacitação
produtiva.
O mesmo cálculo pode ser feito de forma análoga para as importações. Nesse caso, o
volume importado de uma determinada classe terapêutica pode indicar uma dependência da
produção estrangeira para atendimento da demanda doméstica. No caso das origens das
importações, um grau de concentração elevado pode indicar que poucos países são
produtores daquele bem e/ou o fluxo tem origem no país sede de uma empresa
multinacional.
Valor médio

Onde:
Xi = Valor das exportações
Kgi = Peso em quilogramas
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O valor médio é a razão entre o valor das exportações (ou importações) sobre o seu
respectivo peso em quilogramas. O valor médio permite estimar a intensidade tecnológica
dos bens que compõem os fluxos de comércio, uma vez que um maior valor médio indica
uma maior intensidade tecnológica contida nos bens comercializados. A intensidade
tecnológica dos bens é capaz de estabelecer o nível de dotação tecnológica do país
estudado. Quando se estuda um mesmo setor em dois países, o indicador de valor médio é
capaz de revelar o quanto esse setor está mais avançado e capacitado para enfrentar a
concorrência no mercado global.
Vantagem comparativa revelada -

Onde: Xik = exportações do país i da classe terapêutica k;
Xi = o total de exportações desse país;
Xk = o total de exportações mundiais da classe terapêutica k;
X = o total de exportações mundiais

O índice de vantagem comparativa revelada é uma relação entre a participação do bem
(ou indústria) k nas exportações de um país i e a participação desse mesmo bem (ou
indústria) nas exportações mundiais. Um valor acima de 1 indica vantagem comparativa
para o país, enquanto que um valor inferior a 1 indica que o país não possui vantagem
comparativa no bem analisado.
Neste trabalho, o cálculo foi realizado por classe terapêutica, de forma a indicar em
qual classe de medicamentos os países possuem ou não vantagens comparativas. Possuir
vantagem comparativa significa ter competências produtivas na indústria ou bem, que leva
a uma forte presença no mercado internacional. No entanto, isoladamente esse indicador
não é apropriado para avaliar a capacitação tecnológica de um país em certa indústria, pois
não leva em consideração as importações (exportações) que possam estar incorporadas nas
exportações (importações) do bem.
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As fontes de informações
Para a construção dos indicadores foram utilizados dados disponibilizados pelo
COMTRADE (United Nations Commodity Trade Statistics Database). Os dados possuem
nível de desagregação de quatro dígitos, o que permite uma distinção entre as diferentes
classes terapêuticas. As classes estudadas são os antibióticos (código 5421), hormônios
(5422), alcaloides (5423) e medicamentos n.e.s. (5429) que são medicamentos vendidos em
doses ou em embalagens para venda a varejo. Os países selecionados para análise neste
estudo são Brasil e Índia.
3.1 Fluxos de Comércio
O período em exame inicia-se logo após o Plano Real, em 1995. Para o Brasil,
verifica-se um volume de importações significativamente superior ao das exportações de
medicamentos, resultado que indica a necessidade de abastecimento do mercado doméstico
com importações, dada a insuficiente produção nacional. Se as importações são tanto de
medicamentos prontos quanto insumos farmacêuticos, necessários para a produção de
medicamentos, as exportações brasileiras realizadas no período são principalmente de
medicamentos genéricos. Elas últimas são compostas por medicamentos prontos, de valor
agregado mais baixo. Os medicamentos de referência exportados pelo Brasil são, na
maioria das vezes, produzidos por empresas multinacionais que utilizam o país como
plataforma exportadora.
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Gráfico 8: Comércio internacional de medicamentos

Fonte: COMTRADE. Elaboração própria.
Nota: Produtos classificados no SITC. Ver. 3, cód. 542

No caso da Índia, as exportações são maiores que as importações no período
observado. Ao contrário do Brasil, com a liberalização da economia indiana nos anos 90 a
produção de medicamentos e bens farmacêuticos aumentou. Novas firmas entraram no
mercado e as já existentes expandiram a manufatura, o que anteriormente só era permitido
através de autorização (Ramani & Guennif, 2011). A produção indiana cresceu tanto em
termos de medicamentos prontos quanto em farmoquímicos e insumos farmacêuticos,
indicando um adensamento das etapas produtivas da indústria. No entanto, os genéricos
respondem pela maior parte das exportações indianas.
As importações indianas permanecem em patamares baixos, se comparado com as
exportações: se as primeiras aumentaram de forma não linear, as taxas de crescimento da
segundas foram superiores, revelando o esforço de diminuição da dependência externa.
Com o crescimento da produção, uma parcela importante da demanda doméstica passou a
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ser atendida por medicamentos produzidos na Índia por empresas de capital nacional. Isso
foi possível devido a especialização dessas empresas na produção de medicamentos
genéricos, que possibilitou a construção de capacitações técnico-produtivas ao longo do
tempo.

3.2 Destinos das exportações
O volume e os fluxos de comércio são elementos importantes para a compreensão da
dinâmica produtiva dos países, pois essa interação auxilia a determinar o nível de
capacitação produtiva de um país. Para isso, devemos considerar não apenas o tipo de bem
comercializado, o volume e o sentido da transação comercial, mas também os parceiros
comerciais.
No gráfico 9, vemos os destinos das exportações de medicamentos brasileiros e
indianos. Os destinos das exportações revelam diferenças importantes. Exportar para países
que reconhecidamente possuem níveis de exigência regulatória elevados implica em uma
produção que atenda a esses requisitos, o que envolve não só um rígido controle no modo
de produção, mas também capacidade para adequação a padrões internacionais de
qualidade.
Nesse sentido, a capacidade de diversificação de parceiros comerciais é um importante
indicativo de capacidade em lidar com diferentes sistemas regulatórios. Os países centrais
possuem padrões de qualidade mais exigentes, além de representarem mercados mais
competitivos, enquanto que os países menos desenvolvidos podem ter níveis menores de
exigência regulatória, e mercados em que a concorrência é menos acirrada.
No caso indiano, a acumulação prévia de capacitações permitiu a entrada nos principais
mercados do mundo, mais competitivos e exigentes. De 1995 a 2011, observa-se um
crescente fluxo de exportações os Estados Unidos. A exportação de medicamentos para os
Estados Unidos cresceu de 7,12 % do total das exportações indianas em 1995, para 17,27 %
em 2004 e 30,4 % em 2011. Para a Europa e Ásia, observa-se uma diminuição no valor das
exportações, embora em volume as exportações tenham se mantido, indicando crescimento
no volume total exportado.
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Esses percentuais podem ser explicados por um conjunto de fatores associados.
Primeiro, a construção de capacitações produtivas pelas firmas indianas. Esse feito
frequentemente é realizado no longo prazo, levando em consideração o tempo necessário
para que as firmas respondam às políticas setoriais praticadas para estimulo à produção e a
qualidade. Em segundo lugar, a janela de oportunidade que se abriu, especialmente em
2003 e entre 2005 e 2010, com a expiração de patentes de diversos medicamentos nos
Estados Unidos, criando a possibilidade de comercialização de genéricos. Em terceiro
lugar, a necessidade de diminuição de gastos com a saúde impulsionou as vendas dos novos
genéricos que se apresentavam como alternativa a medicamentos utilizados pela população.
Uma vez que havia a possibilidade de comercializar genéricos em conjunto com a intenção
de diminuir gastos com saúde, as empresas indianas, já capazes de produzir medicamentos
genéricos com qualidade, obtiveram sucesso ao entrar no mercado dos Estados Unidos.
Gráfico 9. Destinos das exportações de Brasil e Índia por região geográfica: 1995, 2004 e 2011

Fonte: COMTRADE. Elaboração própria.
Nota: Produtos classificados no SITC. Ver. 3, cód. 542

No caso do Brasil, o destino das exportações de medicamentos é principalmente o
mercado regional. Historicamente, o principal destino de exportação dos medicamentos
brasileiros são mercados periféricos latino-americanos. Por exemplo, no ano de 1995,
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Argentina, Chile, Peru, Venezuela e Bolívia representaram cerca de 70% do total de
exportações brasileiras, indicando forte concentração nesses mercados.
Embora a América Latina ainda represente o principal destino das exportações
brasileiras, observa-se o crescimento da participação do mercado europeu, apesar de
ocorrer de forma bastante concentrada em poucos países. No ano de 1995, de toda a
exportação brasileira, 11,74% foi destinada à Europa, sendo que deste montante 10,22%
teve como destino a Alemanha. Em 2004, 5,56% das exportações tiveram como destino a
Europa, com a Alemanha representando praticamente a totalidade. Em 2011, 31,59% das
exportações de medicamentos realizadas pelo Brasil foram para a Europa, sendo que a
Alemanha representou 3,4 %, enquanto a Dinamarca representou 22,66% do total.
Essa mudança na participação relativa da América Latina com relação à Europa
pode ser explicada pela atuação de empresas multinacionais no Brasil, em especial no caso
da Dinamarca como destino de exportação. O surgimento da Dinamarca como destino de
exportação é resultado da estratégia particular da empresa dinamarquesa Novo Nordisk:
aquisição de tecnologia e planta produtiva da brasileira Biobrás e utilização do Brasil como
plataforma exportadora de medicamentos contendo hormônios.
Em suma, as exportações indianas são, em grande parte, de medicamentos genéricos
produzidos por empresas de capital indiano, com creca de 50% destinados para o mercado
dos EUA (30%) e Europa (18%). Assim, a presença de medicamentos indianos no mercado
dos Estados Unidos em grande medida é resultado dos esforços dispendidos no sentido de
tornar a indústria farmacêutica indiana mais competitiva a nível internacional.
Por outro lado, as exportações brasileiras são, em grande parte, concentradas nos
mercados regional (50%) ou dependentes das estratégias praticadas por empresas
multinacionais (32%). Assim, a presença no mercado europeu não se dá devido à
construção de capacitações produtivas pelas empresas brasileiras, mas sim pela inserção do
país na cadeia internacional de produção através de um produto específico.
3.3 Exportações por classe terapêutica
No gráfico 10, podemos avaliar os fluxos de exportação de medicamentos por
classes terapêuticas. A participação de cada país no montante de exportações mundiais pode
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ser observada por classe de medicamentos.
Gráfico 10: Participação no comércio mundial por classes terapêuticas

Fonte: COMTRADE. Elaboração própria.
Nota: produtos classificados no SITC. Ver. 3, cód. 5421, 5422,5423, 5429

Conforme o gráfico, a maior parte das exportações indianas consiste em antibióticos. A
predominância dos antibióticos existe desde o início da série, com forte tendência de
crescimento. Em 2008, 8% de todas as exportações de antibióticos do mundo foram feitas
pela Índia, classe terapêutica na qual o país é especializado. Além dessa aparente expertise,
as exportações indianas de alcaloides, hormônios e medicamentos n.e.s. também crescem,
mas a taxas inferiores ao dos antibióticos. Esse desempenho é explicado pelo esforço
histórico do setor público para capacitar a indústria indiana nesses segmentos.

A grande

mudança da indústria farmacêutica mundial, que possibilitou o crescimento das exportações
de antibióticos indianos, foi o termino de patentes de uma quantidade de medicamentos sem
precedentes. O conjunto de medicamentos blockbuster que tiveram suas patentes expiradas
incluem medicamentos para depressão, diabetes, colesterol, enjoo, alergia, HIV, hepatite,
antivirais, alergênicos, calvície, anticoagulantes e antibióticos. Analistas revelaram que
entre 2005 e 2010, medicamentos que movimentavam de 55 a 60 bilhões de dólares teriam
suas patentes expiradas. (ECONOMIC TIMES, 2004). Assim, as janelas de oportunidade
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geradas pela expiração de patentes foram bem percebidas e aproveitadas pelas empresas
indianas.
A oportunidade de iniciar a produção de um medicamento genérico, somada às
necessidades de diminuição dos custos com saúde nos países representa uma janela de
oportunidade para as firmas indianas extremamente importante. A junção desses dois
fatores contribui para a inserção nos mercados internacionais.
Ademais, os resultados também expressam que as firmas indianas tiveram sucesso
na tentativa de obter autorização para produzir antibióticos, capacitando-se na produção e
no trato com sistemas regulatórios. Por isso, a exportação de antibióticos indianos aumenta
nos períodos de vencimento das patentes desses medicamentos. Antes de ocorrer o fim da
patente de um medicamento, as firmas produtoras de genéricos já se antecipam para
solicitar autorização para produzi-lo. Essa estratégia permite as firmas em garantir seu
direito a produção do genérico, um elemento essencial para a competição no mercado de
genéricos.
No caso do Brasil, o destaque está no crescimento das exportações de hormônios.
Como mencionado, esse fluxo de exportações é resultado da atuação da empresa
dinamarquesa Novo Nordisk, que adquiriu a empresa brasileira Biobrás, pioneira na
fabricação de insulina no Brasil (VALOR, 2001). A Biobrás era uma empresa de capital
nacional, que possuía a tecnologia para fabricação de insulina humana. A aquisição da
Biobrás pela Novo Nordisk ocorre devido a busca tecnológica das grandes empresas
multinacionais, que ao adquirir uma empresa, passar a ter controle não somente de sua
parcela de mercado, mas também da tecnologia produtiva que ela possuía.
Dessa forma, vemos que o aumento das exportações de hormônios produzidos no
Brasil não representa um ganho em capacitação produtiva, mas sim perda de um ativo.
Além disso, a Biobrás era a única produtora de insulina no Brasil. A aquisição do controle
da Biobrás por uma firma estrangeira é um indicativo de agravamento da dependência
externa por medicamentos.
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3.4 Valores médios e participação por países
Na tabela 8, temos os valores médios (VM) das exportações (dólares/Kg) e os
destinos, bem como o percentual que cada destino representou em termos de exportações
totais do Brasil. Para os valores médios, admitimos que o valor elevado indica maior
conteúdo tecnológico. Este estudo limitou-se as parcerias com os países que representaram
mais de 1 % das exportações. Se associarmos esse critério pouco restritivo ao reduzido
número de países, verificamos a concentração das exportações em poucos destinos.
Para o caso brasileiro, observa-se a estrutura concentrada do mercado de
exportação. Durante todo o período analisado, 80% das exportações de medicamentos
brasileiros foram destinados a 12 países, a maior parte países da região da América Latina.
Somente em anos mais recentes, países fora da região passaram a fazer parte dos destinos
de medicamentos brasileiros, com exceção da Alemanha, que consta como destino de
exportação desde 1995.
Outro ponto importante a ser observado é o valor médio dos medicamentos
exportados. Para os países da América Latina, os valores médios permanecem em
patamares muito inferiores em relação aos outros destinos. Considerando o valor médio
como um indicador de conteúdo tecnológico (recursos incorporados no bem) o maior valor
médio dos bens destinados à Europa e Estados Unidos é explicado pela utilização do Brasil
como plataforma exportadora pelas empresas multinacionais. No caso de medicamentos de
referência, essas empresas alocam as últimas etapas, especialmente o processo de
fabricação, no Brasil e exportam para seus principais mercados. Embora o valor da
exportação seja elevado, a etapa realizada no Brasil é a de fabricação do medicamento final,
isto é, “montagem” dos insumos farmacêuticos que, em conjunto com o princípio ativo,
resultará

no

medicamento

pronto.

Empresas

multinacionais

também

exportam

medicamentos genéricos, mas se considerarmos as diferenças nos valores médios das
exportações destinadas aos países desenvolvidos e em desenvolvimento, esses bens devem
ser preferencialmente dirigidos para o mercado local e regional. A Pfizer, por exemplo,
adquiriu a empresa nacional Teuto, especializada em genéricos, para produzir no Brasil
genéricos de seus próprios medicamentos que tiveram a patente vencida (O ESTADO DE
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SÃO PAULO, 2014).
Tabela 8: Valores médios das exportações brasileiras para os principais parceiros comerciais: 1995,
1999, 2004, 2008 e 2011

Fonte: COMTRADE. Elaboração própria.
Nota: Produtos classificados no SITC. Ver. 3, cód. 542

Na tabela 9, encontramos as origens de medicamentos importados pelo Brasil. Ao
contrário das exportações, esses bens são adquiridos prioritariamente nos países
desenvolvidos. As importações são ainda mais concentradas que as exportações, tendência
que persiste ao longo de todo o período observado. No ano de 1995, os países listados na
tabela 9 representaram 79 % das importações, enquanto em 2011 representaram 90%. Os
valores médios são mais elevados nas importações. A relação entre os valores das
exportações e das importações é também um indicador do déficit tecnológico que o Brasil
possui no comércio de medicamentos. Pelo observado, o Brasil importa medicamentos para
abastecer o mercado interno, além de importar insumos farmacêuticos e farmoquímicos de
alto valor agregado, de países desenvolvidos, para a produção do produto final.
Considerando que esses países são sedes de empresas multinacionais farmacêuticas
(Alemanha, EUA, Suécia, Suíça, França, Dinamarca e Reino Unido) ou são importantes nas
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estratégias globais dessas empresas (como a Irlanda), é possível aventar a hipótese que o
Brasil inseriu-se nas cadeias globais de valor da indústria como ator em papel subordinado,
ou seja, importador sem relevância nos fluxos de exportações. Entre os países em
desenvolvimento, o aparecimento da Índia como fornecedora de medicamentos para o
Brasil é um indicativo do esforço exportador desse país, e também das diferentes trajetórias
que Brasil e Índia desenvolveram na indústria farmacêutica.
Tabela 9: Valores médios das importações brasileiras para os principais parceiros comerciais:
1995, 1999, 2004, 2008 e 2011

Fonte: COMTRADE. Elaboração própria.
SITC. Ver. 3, cód. 542

Na tabela 10 estão listados os principais destinos de exportação dos medicamentos
indianos. Embora também se observe certa concentração em poucos países, ela ocorre em
menor patamar se comparada às exportações brasileiras. Em 1996, os países selecionados
responderam por 57 % das exportações indianas, enquanto em 2011 responderam por 70%,
com especial participação dos Estados Unidos. Além das exportações possuírem destinos
mais diversificados, em países da Ásia, África e Europa, ao longo da série, novos países
aparecem como destino de exportação, como África do Sul, Austrália, Brasil, Canadá e
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França. O sucesso na expansão do comércio e a conquista de novos mercados podem ser
entendidos como reflexo das políticas adotadas pela Índia.
Os valores médios das exportações são mais baixos que os valores dos
medicamentos exportados pelos países desenvolvidos, pois a Índia é exportadora de
genéricos, cópias dos medicamentos de referência. Dessa forma, esses medicamentos
tornam-se mais acessíveis a países de menor renda, permitindo que a Índia exporte esses
medicamentos a destinos mais variados.
Tabela 10: Valores médios das exportações da Índia para os principais parceiros comerciais: 1996, 1999,
2004, 2008 e 2011

Fonte: COMTRADE. Elaboração própria.
Nota: Produtos classificados no SITC. Ver. 3, cód. 542

A tabela 11 apresenta os valores médios e a origem das importações realizadas pela
Índia.
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Tabela 11: Valores médios das importações da Índia para os principais parceiros comerciais: 1996,
1999, 2004, 2008 e 2011

Fonte: COMTRADE. Elaboração própria.
Nota: Produtos classificados no SITC. Ver. 3, cód. 542

Como o Brasil, a Índia importa medicamentos principalmente de países
desenvolvidos. As importações são fortemente concentradas. Em 1996, os países listados
representaram 82 % das importações indianas e, em 2011, 90%. Dentre as origens das
importações, destacam-se Suíça e Alemanha. Esses países fornecem à Índia as quatro
classes de medicamentos estudadas, especialmente medicamentos n.e.s. (medicamentos
vendidos por peso, não incluídos nos códigos 5421,5422 e 5423 da SITC versão 3).
Os valores médios das importações indianas passam por forte aumento no período
observado. A hipótese explicativa é a de que as importações realizadas são de
medicamentos para os quais a Índia não possui tecnologia de produção. Essas importações
são necessárias para atender o mercado doméstico e para permitir a produção dos genéricos
que serão exportados.
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3.5 Vantagens comparativas reveladas
A tabela 12 apresenta o índice de vantagens comparativas reveladas para o Brasil e a
Índia, por classe de medicamentos.
Tabela 12: Vantagens comparativas reveladas – Brasil e Índia: 1995 a 2011

Fonte: COMTRADE. Elaboração própria.
SITC. Ver. 3, cód. 5421,5422,5423,5429

O índice de vantagem comparativa revelada permite destacar o desempenho dos

medicamentos antibióticos indianos, com elevada vantagem nesta classe de medicamentos
durante todo o período avaliado. Apesar das oscilações, percebe-se que a vantagem
comparativa nos antibióticos se mantém de forma duradoura. A constância e o elevado grau
da vantagem comparativa indicam uma estrutura produtiva competitiva. Os

IVCR

demonstram que as outras classes não apresentam vantagens comparativas nos diversos
anos da série. Destacamos apenas os medicamentos nes, que durante todo o período tem os
indicadores flutuado em torno de 1. Os medicamentos contendo hormônios apresentaram
perda na vantagem comparativa a partir de 2008, mas com recuperação em 2011. No caso
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dos alcaloides, no entanto, verifica-se progressiva perda de vantagem comparativa a partir
de 2007, sem indícios de recuperação até 2011. Assim, se as demais classes de
medicamentos não possuem o mesmo desempenho que os antibióticos, podemos supor que
os avanços farmacêuticos da Índia resultaram em certa especialização.
No caso do Brasil, o IVCR apresenta ausência de vantagem comparativa em todas
as classes de medicamentos analisadas, durante todo o período observado. Somente a partir
de 2010, na classe dos hormônios, o país aproxima-se de uma posição neutra em termos de
vantagem comparativa. No entanto, não é possível admitir vantagem comparativa. A
utilização do Brasil como plataforma exportadora pode explicar o progressivo aumento dos
hormônios que inicia em 2004. Para os alcalóides, observa-se forte oscilação nos
indicadores, que são marcados por períodos de elevação nos valores seguidos de fortes
quedas – indicando incapacidade de sustentar a posição.
4 Considerações finais
Neste trabalho procuramos avaliar o desempenho da indústria farmacêutica no
Brasil e na Índia. O estudo realizado consistiu na avaliação de indicadores de comércio
exterior a partir de aspectos históricos da indústria em ambos os países. Entendemos que
em termos de políticas públicas adotadas para estímulo da indústria farmacêutica, tanto o
Brasil quanto a Índia adotaram medidas semelhantes e em períodos muito próximos ao
longo da história – seja por representar aspectos da industrialização tardia das duas
economias, seja por responder a condicionantes e/ou mudanças no marco regulatório
internacional. No entanto, o contexto macroeconômico, além das diferentes formas de
percepção dos agentes econômicos sobre as políticas adotadas geraram diferentes
resultados para os dois países. Além disso, as diferentes posturas dos governos indiano e
brasileiro no processo de adoção do novo regime de propriedade intelectual estabelecido
pelo acordo TRIPS é um elemento fundamental para explicar as diferenças observadas nas
empresas de ambos os países.
Tanto o Brasil quanto a Índia especializaram-se na produção de medicamentos
genéricos. A Índia, no entanto, tornou-se exportadora para grandes países centrais, em
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especial os Estados Unidos. A construção de capacitações produtivas e tecnológicas,
juntamente com a promulgação da Lei Hatch-Waxman nos Estados Unidos em 1984
proporcionaram a janela de oportunidade necessária para as empresas indianas produtoras
de genéricos (Ramani; Guennif, 2011). Dessa forma, os Estados Unidos crescem
consideravelmente como destino de exportação para os medicamentos indianos. A produção
indiana também atende à demanda doméstica, sendo as importações em grande parte de
medicamentos que a Índia não possui capacitação tecnológica para produzir, além de
insumos necessários para a produção de medicamentos indianos. Tanto as exportações
quanto as importações realizadas pela Índia, assim como para o Brasil são concentradas em
poucos países.
No caso do Brasil as exportações são, em grande medida, resultado da atuação de
empresas multinacionais que utilizam o país como plataforma exportadora. O principal
exemplo é o da empresa dinamarquesa Novo Nordisk, que adquiriu a empresa brasileira
Biobrás, produtora de medicamentos que possuem hormônios (especialmente insulina
humana). Após essa aquisição, a Dinamarca é o país que mais cresce como destino de
exportação de medicamentos produzidos no Brasil, caracterizando a especialização da filial
dentro da corporação e/ou o comércio intrafirma. Também observa-se uma elevação nas
exportações de medicamentos hormônios, além de elevação no índice de vantagem
comparativa revelada para

essa

classe

em

comparação

com

outras

classes

de

medicamentos. Dessa forma, vemos que a atuação de uma única empresa influencia
fortemente os indicadores brasileiros. As empresas de capital nacional exportam
principalmente para mercados regionais da América Latina, enquanto empresas
multinacionais exportam para o mercado europeu. O Brasil depende de importações para
atender a demanda doméstica, além de precisar de insumos e princípios ativos para a
produção nacional.
As principais atividades desenvolvidas no Brasil consistem nas etapas finais do
processo de produção dos medicamentos. As etapas finais são as que apresentam menor
complexidade técnico-produtiva, além de representarem menor dinamismo tecnológico e
econômico. Esse quadro ocorre tanto para a produção de empresas multinacionais quanto
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para grande parte da produção de empresas de capital nacional. Uma vez que, na indústria
farmacêutica, a construção de capacitação produtiva e tecnológica ocorre quando se
consegue atuar em etapas anteriores da cadeia de produção, o Brasil permanece com baixos
níveis de capacidade tecnológica na indústria.
Conforme apontado por Ramani e Guennif (2011), do estudo da indústria
farmacêutica do Brasil e da Índia destacam-se quatro pontos. Em primeiro lugar, a janela de
oportunidade que surgiu para os dois países não ocorreu devido a uma descontinuidade
tecnológica. Mudanças regulatórias foram capazes de gerar janelas de oportunidade para
empresas indianas e brasileiras, indicando que políticas públicas e o conjunto de
regulamentos de um país podem gerar o ambiente necessário para a construção de
capacitações.
Em segundo lugar, é necessário que os atores envolvidos percebam as janelas de
oportunidade e atuem de forma a acumular capacitações. Percebe-se, nesse caso, as
diferenças entre as empresas indianas que procuraram desenvolver novos métodos de
produção, quando a Índia estabeleceu um regime de patentes mais permissivo em 1972, e as
empresas brasileiras, que não investiram em reengenharia mesmo com um regime de
patentes mais favorável, preferindo imitar as empresas multinacionais ao focar nas últimas
etapas da cadeia de produção.
Em terceiro lugar, políticas adotadas geram resultados esperados e não esperados.
No caso brasileiro, a reformulação do sistema de patentes não resultou em acumulação de
capacitação produtiva, enquanto a Lei dos Genéricos, que visava interesses da saúde
pública, foi percebida como oportunidade pelas empresas de capital nacional, que passaram
a construir capacitações em medicamentos genéricos.
Em quarto lugar, as autoras apontam que os agentes podem perceber janelas de
oportunidades distantes. As empresas indianas entraram no mercado dos Estados Unidos
por meio de mudanças regulatórias nesse país e na Índia, indicando que a promulgação da
Lei Hatch-Waxman nos Estados Unidos em 1984 foi percebida como uma janela de
oportunidade para as empresas indianas.
Dessa forma, vemos que a construção de capacitações produtivas e tecnológicas é
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elemento fundamental para que se possa aproveitar as janelas de oportunidade que surgem.
Para isso, as políticas públicas exercem papel essencial na criação do ambiente propício
para que os agentes econômicos respondam adequadamente às janelas de oportunidade que
surgem, tanto no aspecto comercial quanto no aspecto da construção de capacidades
produtivas e tecnológicas.
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As vantagens (ou desvantagens) comparativas das exportações brasileiras
de bens ambientais: uma comparação entre três propostas de
classificações internacionais
Leticia Silva de Faria148
Stela Luiza de Mattos Ansanelli149
1 Introdução
As relações entre comércio e meio ambiente possuem diversas interfaces, como, por
exemplo, os impactos ambientais das políticas comerciais, os impactos comerciais de
políticas ambientais externas, efeitos tecnológicos de investimento direto estrangeiro, entre
outros. Dentro deste escopo, um tema específico que merece destaque, cujas negociações
no âmbito do comércio multilateral pouco têm avançado desde 2001, é a liberalização de
bens e serviços ambientais.
Apesar de ter sido anteriormente discutido, o vínculo entre comércio e meio
ambiente ganhou importância real depois da Declaração Ministerial de Doha (DMD) de
2001 no contexto das negociações comerciais da Organização Mundial do Comércio
(OMC). Especificamente em relação à liberalização de bens ambientais, apesar da ausência
de definição, bens ambientais têm estado presente nas negociações de bens industriais e
agrícolas em várias Rodadas do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT). A
Declaração da Rodada Doha singularizou-os, ao determinar a liberalização do comércio
destes bens, como se afirma no parágrafo 31 da DMD, que determina a redução ou
eliminação das barreiras tarifárias e não tarifárias aos bens e serviços ambientais. Quais
bens seriam abrangidos têm constituído o foco das negociações na OMC desde a criação do
Comitê de Comércio e Meio Ambiente em Sessão Especial (CTE-SS) (PATRIOTA, 2013).
O impasse nas negociações resulta não só da falta de consenso quanto à definição de
bens ambientais, mas também das diferentes abordagens metodológicas quanto às
classificações de bens ambientais e a participação dos grupos de países no mercado
mundial de produtos ambientais.
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Um dos principais problemas metodológicos se refere à classificação do bem quanto
ao seu uso final, que determina a abrangência dos produtos. Poucos são considerados de
uso exclusivamente ambiental, como turbinas eólicas e hidráulicas, de modo que o conjunto
de bens se expandiu para bens de uso dual ou múltiplo, como plásticos e lonas (que servem
também para cobrir lençóis freáticos). O Brasil é contra, por permitir a promoção das
exportações de bens comuns sob pretexto ambiental. (SIMON, 2014; PATRIOTA, 2013).
Outro aspecto associado ao problema de uso dual é o enfoque de listas, que
apresentam bens que não são exclusivamente ambientais. A OCDE propôs uma ampla lista
com 164 bens, conforme a classificação dos códigos do HS em 6 dígitos e a APEC (Acordo
de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico), inspirada na OCDE, 109 itens. Embora não
constitua uma lista oficial, há uma sugestão de solicitação de membros que pode ser
considerada com “lista da OMC”, que apresenta 153 bens (SUGATHAN, 2013).
O mercado mundial de bens e serviços ambientais tem crescido significativamente,
passando de US$550 bilhões em 2003 para mais de US$600 bilhões em 2010. A grande
maioria deste valor se concentra nos países desenvolvidos, visto que Estados Unidos, União
Europeia e Japão totalizaram 85% deste mercado. Além disso, os países desenvolvidos são
exportadores líquidos e os países em desenvolvimento, importadores líquidos de bens
ambientais, sugerindo um padrão norte-sul de comércio. Apesar disso, o potencial de
crescimento dos países em desenvolvimento é maior do que o dos países desenvolvidos,
pois a taxa de crescimento anual foi de 1% entre 2000 e 2010 para o primeiro grupo e de
7% a 12% para o segundo grupo. (NETO, RIOS VELLOSO, 2006; ALMEIDA, PRESSER,
2006).
A tarifa média de importação de bens ambientais é baixa dos países desenvolvidos,
entre 0% e 5% em comparação com os países em desenvolvimento, entre 10% e 15%.
Brasil e Índia, por exemplo, colocam tarifas de 12,9% e 15,6% respectivamente. A
liberalização de bens ambientais, portanto, seria unilateral (SIMON, 2014).
Em meio a estes embates, as discussões se voltaram para a classificação de bens e
não para busca de uma definição consensual do conceito de bens ambientais. Assim, desde
2001, mais de 20 propostas foram apresentadas por 14 membros da OMC, das quais 11
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indicam o apoio à elaboração de listas e 8 se baseiam nas listas da OCDE e da APEC
(NETO, RIOS VELLOSO, 2006)
Assim, dada a maturidade tecnológica dos países desenvolvidos em bens ambientais
e o potencial de crescimento do mercado nos países em desenvolvimento - que apresenta
uma indústria ambiental nascente, a pressão exercida pelos países desenvolvidos para a
abertura comercial dos países em desenvolvimento para uma ampla gama de bens de usos
múltiplos (como classificação das listas), é vista como uma forma de conquista de janelas
de oportunidades revestidas de propósitos ambientais. Os países em desenvolvimento se
preocupam com as assimetrias nos ganhos esperados com o processo de negociação.
Desta forma, considerando a expectativa de perdas para os países em
desenvolvimento, é de extrema importância que se discuta os possíveis impactos da
liberalização de bens ambientais a partir do enfoque das listas. Em qual das listas o Brasil,
por exemplo, têm tido mais vantagens (ou desvantagens) comparativas em suas exportações
para o mundo?
O objetivo deste trabalho é identificar as vantagens comparativas reveladas das
exportações brasileiras de cada lista (OCDE, APEC e OMC), no período de 2001 e 2013
compará-las no período de 2001 a 2013. Em termos específicos, pretende-se. Para tanto,
este artigo divide-se em quatro seções, além desta introdução: uma breve discussão teórica
sobre as definições de tecnologias ambientais e a configuração recente do comércio
internacional de bens ambientais; uma síntese dos principais argumentos a favor do livre
comércio e do protecionismo presentes nas escolas de pensamento; a apresentação da
metodologia e dos resultados.

2 Tecnologias ambientais: conceitos e cenário internacional
O problema primordial de se analisar o comércio mundial de tecnologias
ambientais, é a própria definição do termo. Do ponto de vista teórico, apesar de existir uma
literatura extensa a fim de explicar tecnologias ambientais, não há uma definição
internacional comum, e também não há critérios consensuais facilitadores do tema.
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O termo tecnologia ambiental, engloba uma ampla gama de bens e serviços que
contribuem de forma positiva para a preservação do meio ambiente. Muitos pesquisadores
estabelecem uma associação entre as classificações de bens e serviços ambientais e os
conceitos de tecnologias ambientais, o que exige um espaço para definir estas últimas para,
em seguida, apresentar o cenário do comércio internacional de tecnologias ambientais.

2.1 Definições e determinantes do ponto de vista teórico
Com relação aos impactos ambientais, as inovações tecnológicas possuem um duplo
papel. De um lado tendem a reduzir o tempo de vida útil dos produtos intensificando a
produção de resíduos sólidos domésticos e impondo novos desafios para sua destinação e
tratamentos adequados. Mas de outro lado, certos tipos de inovações tecnológicas são
desenvolvidas com o propósito de reduzir, minimizar ou mesmo evitar a geração de
poluentes e desenvolver produtos ecologicamente desenhados (ecodesign). Por inovações
ambientais entendem-se novos ou modificados processos, técnicas, sistemas e produtos que
evitam ou reduzem danos ambientais, e podem se tratar de inovações técnicas ou
organizacionais (KEMP & ARUNDEL, 1998). Têm como principais fatores determinantes
a regulação ambiental, pressão dos consumidores e de organizações não governamentais
(LUSTOSA, 2002).
O resultado das inovações ambientais se constitui nas tecnologias ambientais, que
podem ser utilizadas pelas empresas como forma recuperar ou manter a preservação
ambiental. Não há um consenso sobre a definição conceitual de tecnologias ambientais,
nem da taxonomia sugerida. De forma ampla, como consta na Agenda 21, as tecnologias
ambientalmente saudáveis: (i) protegem o meio ambiente; (ii) mitigam a emissão de
poluentes; (iii) usam recursos de forma mais sustentável; (iv) reciclam mais seus resíduos e
produtos, a fim de utilizados como inputs na cadeia produtiva da empresa e (v) buscam um
tratamento menos danoso ao meio ambiente dos dejetos que as tecnologias que vieram
substituir (ONU, 1992).
Kemp & Arundel (1998) apresentam duas amplas categorias de tecnologias
ambientais conforme sua motivação e propósito de aplicação: tecnologias de fim de linha
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(end-of-pipe), associadas à remediação e gestão da poluição; e tecnologias limpas (clean
tecnologies), de caráter preventivo e que reduzem a produção de emissões. Tecnologias
limpas, como produtos que geram menor impacto ambiental e mudanças integradas no
processo (cleaner techologies), bem como tecnologias de reciclagem, que se enquadram
nas duas categorias, parecem responder bem à regulação e a outras medidas ambientais.
Lustosa (2002), a partir de uma abordagem abrangente, aprofunda e amplia esta
classificação por meio da seguinte tipologia:
- Tecnologias para despoluir o ambiente (cleaning technologies), que são consideradas
tecnologias de remediação, ou seja, elas são utilizadas depois que a poluição já ocorreu.
- Tecnologias poupadoras de recursos naturais (environment-saving technologies), que são
aquelas que utilizam menos insumos, como matéria-prima ou energia.
- Tecnologias mais limpas (cleaner technologies), que apresentam um coeficiente de
emissão de poluentes por unidade de produto inferior à outra tecnologia utilizada
anteriormente, elas modificam o processo produtivo e também podem ser consideradas
tecnologias de prevenção da poluição.
- Tecnologias de controle que são utilizadas para monitorar os níveis de emissões e a
degradação dos recursos naturais, como satélites para identificar os desmatamentos e
queimadas bem como equipamentos de medição de emissões industriais.
Kemp e Foxon (2007) relativizam o conceito, ao considerar tecnologias ambientais
como aquelas cuja utilização é menos prejudicial ao meio ambiente que as alternativas
relevantes. Nesta definição, referem-se às tecnologias de processo (como de conversão de
energia) e de mediação utilizados para fins ambientais (para medir a poluição ou para
identificar substâncias tóxicas).
Outras definições consideram o ciclo de vida do produto e inclui outros elementos,
como harwares, softwares e serviços. Para Shrivastava (1995) tecnologias ambientais são
não só equipamentos de produção, mas também métodos e procedimentos, designs de
produto e mecanismos de entrega de produtos que conservam energia e recursos naturais,
minimizam o peso ambiental das ações humanas e protegem o ambiente natural. Essas
tecnologias incluem tanto hardware como equipamentos de controle de produção,
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instrumentos de medição ecológica e tecnologias de produção mais limpas. São realizados
métodos operacionais, tais como práticas de gestão de resíduos, como a reciclagem, e
trabalhos de conservação orientada, usados para conservar e melhorar a natureza.
Tecnologias ambientais estão evoluindo tanto como um conjunto de técnicas (que são
usadas para a redução da poluição, g estão de resíduos, conservação de energia, água e
materiais e para melhorar a eficiência tecnológica da produção) como para uma orientação
de gestão (em questões como design do produto, fabricação, gestão ambiental, escolha da
tecnologia e sistemas de design industrial).
Embora não se trate especificamente de tecnologia ambiental, os bens e serviços
ambientais (BSA) são utilizados com uma aproximação ao tema. Apesar de não haver uma
definição consensual, entendem-se por BSA aqueles que medem, previnem, limitam,
minimizam ou corrigem danos ambientais na água, ar e solo bem como problemas
relacionados a resíduos. Isto inclui tecnologias limpas, produtos e serviços ambientais
(OECD, 2005). Estas atividades são apresentadas por meio de listas extensas de itens
propostas por organizações internacionais, como Organização para Cooperação Econômica
e Desenvolvimento (OECD) e Acordo de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).
Tais listas classificam mais de 100 bens ambientais por meio de códigos de comércio
internacional, que apresentam três categorias: gestão da poluição, tecnologias limpas e
gestão de recursos naturais (ALMEIDA, PRESSER, 2006).
Assim, é possível refletir que tecnologias ambientais incluem não só equipamentos,
como também softwares e hardwares, serviços e métodos de gestão ambientais. Mas, quais
seriam os principais fatores determinantes da geração e desenvolvimento das tecnologias
ambientais?
Os pesquisadores do tema destacam, como o mais contundente, o papel da
regulação ambiental, que, ao pressionar as firmas poluidoras a se adequarem às regras
ambientais, desenvolvem inovações e/ou buscam fornecedores de tecnologias ambientais.
Em geral, conforme uma síntese da literatura com respeito ao impacto das regulações
ambientais, as respostas mais comuns foram a inovação incremental no processo e no
produto e a difusão da tecnologia existente, na forma de end-of-pipe e soluções não

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

inovativas. Além disso, foi observado que regulações muito fortes implicaram em respostas
tecnológicas radicais. Quanto ao tipo de empresa, as novas tecnologias são frequentemente
desenvolvidas fora da indústria regulada e os setores mais maduros foram mais resistentes à
mudança (KEMP, 2000). 150
A OCDE (1999) elaborou um estudo para relacionar instrumentos de política
ambiental com as reações por tipos de firmas. Observou-se que para certos tipos de
instrumentos rigorosos, como padrões de produtos e de performance, e especificações
tecnológicas, que limitam as opções das firmas reguladas, houve grande estímulo para o
setor produtor de bens e serviços ambientais, conforme quadro 1 abaixo.

Quadro 1. Instrumentos de política ambiental e tipos de firmas respondendo
Firmas reguladas Novas entrantes
Firmas de bens e
serviços
ambientais
Padrões de produtos
XX
XX
XXX
Aprovação pré-mercado
XXX
X
X
Produtos proibidos
XXX
XXX
X
Padrões de performance
XX
XXX
XX
Especificações tecnológicas
XX
X
XXX
Permissões
X
X
X
Taxas de poluição
XXX
X
X
Comércio de emissões
XXX
X
X
Responsabilidade produtiva
XXX
XXX
X
Difusão de informações
XXX
X
XX
Acordos voluntários
XX
X
X= baixo; XX= médio; XXX= alto
Fonte: Heaton (1997) apud OCDE (1999)

Kemp e Arundel (1998) apresentam a reação das empresas às regulações como um
processo dinâmico e evolutivo, de uma estratégia defensiva das firmas reguladas ao
nascimento de setores produtores de tecnologias ambientais, conforme quadro 2 abaixo.

150

A literatura aqui sintetizada por Kemp (2000) se refere a Ashford & Heaton; Kemp (1997); Hartj (1985);
Hemmelskamp (1998) e Elder (1999).
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Quadro 2. Estratégias e estágios de respostas tecnológicas às pressões ambientais
ESTRATÉGIAS
ESTÁGIOS DE POLÏTICAS DAS FIRMAS
Estratégia indiferente 1O. não responde
Estratégia defensiva
2O. P&D concentrado em pequenas mudanças de produto e
processo
Estratégia ofensiva
3O. P&D focado sobre o desenvolvimento de novos produtos sem
grandes mudanças
4O. P&D focado sobre novos produtos e processos
Estratégia inovativa
5O. P&D para o desenvolvimento de alternativas radicais
6O. Novos setores industriais e sistemas de produto
Fonte: Elaboração própria a partir de Kemp & Arundel (1998).

Desta forma, a pressão da política ambiental tem um efeito indireto estimulante
sobre o setor produtor de tecnologias ambientais, dada a necessidade de fornecedores que
atendam as necessidades das firmas reguladas.

2.2 Configuração do setor e do comércio de tecnologias ambientais
Não existe uma definição consensual ou suficiente do que seja a indústria de bens e
serviços ambientais (ou eco indústria) e isto constitui um desafio, sobretudo nas atuais
negociações sobre o comércio desses bens e serviços. Há, contudo, alguns conceitos que
têm sido utilizados pela OCDE e OMC como ponto de partida para algumas discussões e
dimensão deste mercado.
Conforme o conceito desenvolvido por OCDE e EUROSTAT nos anos 1990 e
contida em OCDE (2005, p.2):
“A indústria de bens e serviços ambientais consiste de atividades que produzem
bens e serviços usados para medir, prevenir, limitar minimizar ou corrigir danos
ambientais sobre a água, a atmosfera e o solo, assim como os problemas
relacionados aos resíduos, ruídos e os ecossistemas. Isto inclui tecnologias limpas,
produtos e serviços que reduzem riscos ambientais e minimizam a poluição e uso
dos recursos.”

Os bens ambientais são equipamentos, materiais ou tecnologias usados para resolver
algum problema ambiental ou um produto ambientalmente preferível. Assim, eles podem
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ser classificados em quatro categorias: tratamento da poluição (bens que contribuem para
controlar a poluição do ar, tratar de resíduos sólidos e líquidos, reduzir ruídos e vibrações e
facilitar o monitoramento ambiental); produtos e tecnologias limpos (bens intrinsecamente
limpos ou mais eficientes no uso dos recursos); gestão de recursos (usados para controle da
poluição interna, fornecimento de água ou para manejo sustentável de florestas) e produtos
ambientalmente preferíveis (bens que causam menos impacto ambiental em algum estágio
de seu ciclo de vida) (UNCTAD, 2003b; OCDE, 2005).
Por serviços ambientais entendem-se serviços de esgoto, serviços de eliminação dos
resíduos, serviços de saneamento e outros. Nota-se que uma revisão dessa definição incluiu
algumas subcategorias; por exemplo, os serviços de eliminação de resíduos se subdividiram
em coleta de resíduos perigosos e não perigosos, tratamento e eliminação (UNCTAD,
2003).
Apesar das definições limitadas, é interessante realizar uma breve síntese da
evolução e da estrutura atual do setor.
A eco indústria surgiu como resposta às regulações ambientais rigorosas dos anos
1970/80. Conforme Barton (1998), nos anos 1970 foram implementadas regulações para as
indústrias mais poluidoras, sobretudo nos países desenvolvidos, o que as levou a adotar
tecnologias de tratamento e última etapa para redução das emissões. Firmas envolvidas em
outras atividades tornaram-se fornecedoras desses equipamentos, diversificando seus
negócios ou através do estabelecimento de pequenas e médias empresas e consultorias.
Posteriormente, algumas multinacionais ocuparam esse lugar, como Dow e Du Pont e
Waste Management Technologies, e as grandes empresas se expandiram no mercado
internacional.
As pioneiras nesse processo foram as empresas dos EUA, Japão e Alemanha nos
anos 1980, como resposta, respectivamente, às regulações para tratamento de resíduos,
poluição atmosférica e tratamento de água. Isso lhes deu vantagens competitivas nesses
ramos, de modo que a Alemanha se tornou líder na produção de equipamentos para
tratamento de água e o primeiro país exportador do mundo dessa tecnologia, especialmente
para outros países da Europa, América do Norte, Oriente médio entre outros. Países da
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América Latina, por sua vez, tiveram sua demanda por produtos ambientais a partir dos
anos 1990, decorrentes de pressões internas e conscientização ecológica, mas
principalmente, associadas às demais questões de desenvolvimento. Uma hipótese muito
forte colocada por Barton (1998) é a de que os países desenvolvidos, líderes e maduros na
geração e desenvolvimento de tecnologias ambientais, pressionam os países em
desenvolvimento a adotarem políticas ambientais similares para promover o escoamento de
tecnologias defasadas por meio dos fluxos de comércio internacional (BARTON, 1998).
No Brasil, apesar da ausência de estatísticas precisas, Tigre et al (1994) realizaram
um esforço no sentido de caracterizar a indústria fornecedora de tecnologias ambientais no
Brasil. Constatou-se que, de 107 empresas, 32% eram de capital nacional e o restante de
capital estrangeiro, das quais a maioria europeia e norte-americana e, em relação ao
tamanho, a maioria era de porte pequeno/médio. Quanto ao segmento, 74% atendiam
problemas de tratamento de efluentes e 51 da disposição de resíduos sólidos. As principais
soluções tecnológicas basearam-se em tecnologias ambientais do tipo end-of-pipe (para
45% dos entrevistados), tendo como principais clientes as indústrias química, alimentícia,
petroquímica, de papel e celulose, têxtil e couros; o setor de telecomunicações, embora
pouco poluidor, foi um dos únicos consumidores de tecnologias limpas. O mercado
nacional foi o foco de atuação da maioria das empresas e as políticas ambientais,
especialmente taxas sobre emissões e regulações rígidas, foram os mecanismos mais
efetivos da difusão das tecnologias ambientais no país.
Do ponto de vista do esforço tecnológico empreendido, as empresas demonstraramse bastante empenhadas no desenvolvimento de novas tecnologias, visto que 26%
declararam investir mais de 10% do faturamento em P&D. As atividades inovativas foram
desenvolvidas principalmente dentro da empresa, em parte porque as soluções ambientais
são novas e requerem tecnologias distintas (TIGRE et al, 1994).
Com relação ao mercado mundial relacionado ao meio ambiente, seu tamanho,
segundo UNCTAD (2003), foi calculado em torno de US$ 550.000 milhões, tendo os
países desenvolvidos a maior participação nesse mercado. Estimou-se que a indústria de
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bens e serviços ambientais cresceu mais de 14% entre 1996 e 2000 e que continuaria
crescendo até atingir US$600.000 milhões em 2010.
Nascimento (2015) apresentou o cenário do comércio internacional de tecnologias
ambientais conforme o gráfico 1 abaixo. Importante notar que a autora utiliza o conceito de
bens ambientais como sinônimo de tecnologias ambientais e segue as classificações das
listas propostas pela OCDE – APEC e OMC151. Com estas restrições, observou-se que o
comércio de tecnologias ambientais atingiu cerca de US$17 trilhões em 2013 crescendo
uma taxa média anual de 10,5% ao ano entre 2002 e 2013. Neste período, o comércio de
bens ambientais tem acompanhando o ritmo do comércio internacional, com exceção dos
anos de 2005 e 2006, quando cresce mais do que comércio de bens.

Conforme apresentado nos gráficos 2 e 3 a seguir, os países da OCDE são
superavitários enquanto os não-OCDE, deficitários. Os países desenvolvidos são os
principais exportadores e importadores de bens ambientais. Somente em 2013, as
exportações dos países desenvolvidos representaram 76% das exportações totais de bens
ambientais.152 O ranking de maiores importadores e exportadores de tecnologias ambientais

151
152

Muniz (2015) utiliza a lista combinada OCDE-APEC, uma vez as duas que possuem itens em comum.
Considerando a lista combinada APEC – OCDE e da OMC
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é praticamente o mesmo para os bens das três listas. No ano de 2013, o maior importador
foram os EUA e o maior exportador, a Alemanha. (NASCIMENTO, 2015)
Dentre os países não membros da OCDE e em desenvolvimento é possível observar
que todos eles são deficitários na balança comercial de tecnologias ambientais, salvos
China, Cingapura e Malásia. Entre os dez países exportadores, com base na lista da OMC, o
Brasil é o maior deficitário com um saldo negativo em torno de US$7 bilhões em 2013.
Com exceção de 2005, o déficit brasileiro se acentuou, visto que o saldo de 2013 foi três
vezes maior do que o de 2002 para todas as listas. De forma geral, a participação do Brasil
no comércio internacional tem sido pouco expressiva, representando 1% das exportações
mundiais de bens ambientais. (NASCIMENTO, 2015)
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Desta forma, verificou-se que, da ótica da discussão teórica, as regulações
ambientais tem um importante papel no estímulo da geração, desenvolvimento e difusão de
tecnologias ambientais. Com relação ao cenário do comércio mundial, observa-se que os
países em desenvolvimento, com destaque para o Brasil, possuem baixa participação nas
exportações mundiais de bens ou tecnologias ambientais, mas são grandes importadores.
Além disso, o setor produtor de tecnologias ambientais no país está nas suas fases iniciais,
com significativa presença de empresas de capital estrangeiro e elevado grau de proteção
tarifária. Surge uma questão: qual a melhor estratégia de promoção deste setor no Brasil? A
liberalização comercial destes bens ou a manutenção do protecionismo?

3 Livre comércio ou protecionismo: uma síntese dos argumentos teóricos
As orientações de políticas em direção ao livre comércio ou ao protecionismo
passam pela discussão das vantagens comparativas à das vantagens competitivas.
A ideia de vantagens comparativas foi inicialmente construída no seio da escola de
pensamento clássica. Smith (1979) apud Bado (2004) demonstrou que cada nação tende a
se especializar na produção na qual seja mais apta, por meio da extensão da divisão do
trabalho em termos internacionais. Segundo Bado (2004), o comércio externo, para Smith,
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se baseava nas diferenças absolutas de custos de produção. Por meio do comércio, o país
exporta as mercadorias que consegue produzir de forma mais barata, devido ao aumento da
produtividade decorrente da divisão do trabalho.
David Ricardo demonstrou que cada país tenderia a se especializar nas produções
em que haveria vantagens relativas decorrentes dos custos comparativos de produção. A
partir de certar premissas restritivas, como retornos constantes de escala, ausência dos
custos de transportes, apenas um fator de produção imóvel e comércio de dois bens entre
dois países, este modelo de comércio implica na especialização de cada país na exportação
dos produtos nos quais tenha vantagens comparativas promovendo lucros positivos para os
parceiros envolvidos.
A teoria neoclássica de comércio internacional, por meio dos trabalhos de Hecksher
e Ohlin (1935) apud Bado (2004), revê o modelo Ricardiano e aprofunda a defesa do livre
comércio como gerador de ganhos mútuos. Para Hecksher e Ohlin (1935) o comércio
internacional é substituto à mobilidade de fatores de produção em nível internacional e
buscam explicar a razão das diferenças dos custos comparativos entre os países. Desta
forma, cada país se especializaria nas produções e exportações de bens intensivos nos
fatores de produção abundantes. De modo que as trocas comerciais entre os países refletem
as trocas de fatores abundantes por fatores escassos. A abertura comercial, portanto,
promoveria ganhos econômicos superiores aos de uma economia fechada e as tarifas
protecionistas geram perdas.
No entanto, considerando as limitações destas teorias em termos e hipóteses
restritivas, poderiam se criadas as vantagens comparativas?
List (1986) parte da teoria dos custos comparativos, mas chega em uma implicação
normativa diferente, por alterar um dos seus pressupostos: ausência de rendimentos
crescentes de escala nos países que iniciaram com atraso seu processo manufatureiro. Este é
conhecido argumento da “indústria nascente” que orienta aos governos a proteção de
indústrias manufatureiras em suas fases iniciais, ou seja, implica uma proteção temporária
somente sobre os setores que apresentassem reais possibilidades de competitividade futura.
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Deste modo, a tese do livre comércio seria aceita somente se todos os países de
industrializassem simultaneamente.
Os argumentos de Raul Prebisch, conforme apresentados por Bado (2004), seguem
na direção protecionista, mas não temporária e nem sobre setores específicos com potencial
de futuro competitivo. De acordo com esta visão, como a produtividade industrial cresce
mais do que a agrícola, há maiores ganhos na produção manufatureira que permite reduções
do preço destes bens e gera a deterioração dos “termos de troca” para os países de base
agrícola,

com

ganhos

de

produtividade

inferiores.

A

repercussão

das

ideias

desenvolvimentistas da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) acarretou na
agenda de industrialização por substituição de importações, que vigorou até os anos 1970
nos países subdesenvolvidos.
Para finalizar, Porter (1990) apresenta a noção de “vantagens competitivas” das
nações como fator explicativo do comércio, uma vez que a competitividade depende da
capacidade inovativa de sua indústria e, como fenômeno sistêmico, tem nas instituições e
na formulação de políticas de competitividade, papel estratégico no avanço de suas
empresas.
Desta forma, a liberdade comercial nem sempre é a melhor via para ganhos mútuos
de comércio.

4 Metodologia
Apesar da amplitude do conceito de tecnologias ambientais, para os propósitos deste
trabalho será utilizada apenas a classificação de bens ambientais, devido à maior facilidade
de obtenção de dados para o comércio de bens do que de serviços.
Foi levantado o valor das exportações de bens ambientais em dólares por códigos de
comércio do Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) na base de
dados mundiais COMTRADE, disponível on line, no site http://comtrade.un.org. Esta base
fornece dados de fluxos de comércio (importação e exportação) que permite a busca por
países ou por total mundial. Isto possibilitou apresentar todos os produtos ambientais de
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cada uma das três listas no período, uma vez que as listas da OCDE, APEC e OMC
classificam seus bens pelos 6 dígitos do HS.
A OCDE e a APEC apresentam três categorias: gestão da poluição, tecnologias
limpas e gestão de recursos naturais. A lista da OMC apresenta 12 categorias: (1) Controle
da Poluição Atmosférica; (2) Gestão de Resíduos Sólidos, Resíduos Perigosos e Sistemas
de Reciclagem; (3) Despoluição ou Descontaminação do Solo e da Água; (4) Fontes de
Energia Renovável; (5) Gestão de Temperatura e Energia; (6) Gestão de Águas Residuais e
Tratamento de Água Potável; (7) Bens Ambientalmente Preferíveis, baseado no uso final
ou nas características de eliminação (descarte); (8) Tecnologias e Produtos Mais Limpos ou
de Recursos Eficientes; (9) Gestão de Riscos Naturais; (10) Proteção de Recursos Naturais;
(11) Proteção Contra Ruído e Vibrações; (12) Equipamentos de Monitoramento, Análise e
Avaliação Ambiental.
O período selecionado se justifica pelo início das discussões na Rodada Doha
(2001) e pelo último ano de disponibilidade de dados do COMTRADE.
A partir desses critérios foi realizado o cálculo do Índice de Vantagens
Comparativas Reveladas (ICVR) das exportações brasileiras para cada lista, de acordo com
Yeats (1997) e definido abaixo:

ICVR = (Xij / Xi)/ ( Xwj/ Xw)
onde:
Xij = valor das exportações do produto j pelo país i;
Xi = valor das exportações totais pelo país i;
Xwj = valor das exportações mundiais do produto j;
Xw = valor das exportações mundiais totais.

5 Resultados
A tabela 1 abaixo sintetiza a evolução dos Índices de Vantagens Comparativas
Reveladas das exportações de bens ambientais realizadas pelo Brasil. O índice varia de 0 a
1, com valores mais próximos de 1 indicando elevadas vantagens comparativas nas
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exportações. Como se pode observar, o Brasil possui baixíssimas vantagens comparativas
nas exportações de bens ambientais nas três listas. Na lista da APEC, com menor número
de bens, foram registrados os menores índices, em torno de 0,13. Em todos os anos, apesar
da lista da OMC apresentar maior número de bens, há menos desvantagens na lista da
OCDE, provavelmente por ser a única a incluir o etanol como fonte de energia renovável.
Os resultados gerais podem sugerir elevadas perdas comerciais ao Brasil
decorrentes da redução das tarifas de importação de bens ambientais. Em termos
específicos, tais perdas podem ser intensificadas se a liberalização de bens ambientais do
Brasil for orientada pelas listas da APEC e OMC.
Tabela 1. Evolução do Índice de Vantagens Comparativas Reveladas (IVCR) das Exportações
Brasileiras de Bens Ambientais para as listas propostas pela OCDE, APEC e OMC – 2002 a
2013
IVCR
Anos
OCDE
APEC
OMC
2002
0,196
0,135
0,157
2003
0,223
0,134
0,161
2004
0,244
0,140
0,152
2005
0,224
0,136
0,151
2006
0,281
0,152
0,166
2007
0,221
0,155
0,132
2008
0,221
0,135
0,144
2009
0,198
0,121
0,140
2010
0,169
0,115
0,120
2011
0,174
0,124
0,121
2012
0,201
0,140
0,138
2013
0,180
0,117
0,124
Fonte: COMTRADE (2015)

6 Considerações Finais
A liberalização dos bens ambientais, conforme as listas propostas pela OCDE,
APEC e OMC, podem constituir ganhos unilaterais, visto que refletem a pressão dos países
desenvolvidos, com sua eco indústria madura e com baixas tarifas protecionistas, sobre
países em desenvolvimento, que apresentam déficits no comércio mundial elevado e uma
indústria nascente.
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Apesar da indefinição de tecnologias ambientais, a regulação ambiental é a principal
força propulsora deste setor. Além disto, como colocado por Barton (1998), há uma pressão
dos países desenvolvidos em transferir suas políticas ambientais para países em
desenvolvimento, como forma de escoar suas tecnologias ambientais defasadas pelas vias
do comércio internacional.
A pesquisa realizada para o Brasil indicou que o país não tem vantagens
comparativas nas exportações de bens ambientais nas três listas propostas (OCDE, APEC e
OMC) e uma menor desvantagem na lista da OCDE por incluir o etanol.
Apesar das indiscutíveis desvantagens comparativas, a discussão sobre a
liberalização de bens ambientais da ótica dos países em desenvolvimento, em especial para
o Brasil, deve ser fundamentada e complementada por elementos adicionais à simples
queda tarifária, a saber: articulação entre instrumentos de política industrial e ambiental que
proporcionem estímulos ao setor produtor de bens ambientais, reforço dos países em
desenvolvimento nas negociações internacionais e discussão dos impactos da harmonização
das políticas ambientais de países em desenvolvimento às políticas de países
desenvolvidos.

7 Referências
ALMEIDA, L.T; PRESSER, M. F. Bens e serviços ambientais e as negociações na OMC.
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica, vol. 5, 2006, p. 1-11.
BADO, A. L. Das vantagens comparativas à construção das vantagens competitivas: uma
resenha das teoría que explicam o comercio internacional. FAAP : São Paulo. Revista de
Economia e Relações Internacionais, vol 3 (5), julho de 2004.
BARTON, J. R. La dimension norte-sur de las industrial de limpieza ambiental y la
disufión de tecnologías limpas. Revista de la CEPAL, n. 64, abril 1998.
KEMP, R.; ARUNDEL, A. “Survey indicators for environmental innovation”. IDEA Paper,
number 8, 1998.
KEMP, R. Technology and environmental policy – innovation effects of past policies and
suggestions for improvement. In: OCDE. Environmental policy and technical change. 2000.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

KEMP, R.; FOXON, T. Typology of eco-innovation. In: MEI project: Measuring Ecoinnovation. European Commission, ago. 2007.
LIST, F. G. Sistema Nacional de Economia Política. São Paulo: Abril Cultural, 1986.
LUSTOSA, M. C. Meio Ambiente, inovação e competitividade na industria brasileira: a
cadeia produtiva do petróleo. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: IE/UFRJ, 2002.
NASCIMENTO, R. M. O comércio internacional de tecnologias ambientais: a inserção do
Brasil e da China. Araraquara: Unesp, 2015. Dissertação (Pós-Graduação em Economia),
Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, São Paulo, 2015.
NETO, A. J. M.; RIOS, S. P.; VELLOSO, E. Negociações sobre Bens Ambientais na
OMC. Estudos CNI 7. Brasília, junho de 2006.
http://www.cni.org.br/portal/data/files/8A9015D01418E1EE01142D0E89E00111/Estudos
%20CNI%207%20-%20Bens%20ambientais%20OMC.pdf. Acesso em maio de 2015.
OCDE. Environmental policies: technology effects. In: OCDE. “Technology and
environment: towards policy integration”. Paris, 1999.
OCDE. Opening markets for environmental goods and services. Policy Brief, September,
2005.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Agenda 21. Rio de Janeiro: CMMED,
1992.
PATRIOTA, E. A. W. Bens ambientais, OMC e Brasil. Brasília : FUNAG, 2013.
SHRIVASTAVA, P. Environmental technologies and competitive advantage. Strategic
Management Journal, Vol. 16, 183-200, 1995.
SUGATHAN, M. Lists of Environmental Goods: as overveiew. Information Note.
Internacional Centre for Trade and Sustainable. December, 2013.
TIGRE, P. B.; WANDERLEY, A .; FERRAZ, J. C.; RUSH, H. Tecnologia e meio
ambiente: oportunidades para a indústria. Rio de Janeiro : Editora UFRJ, 1994.
UNCTAD. “Report of the expert meeting on market entry conditions affecting
competitiveness and exports of goods and services of developing countries: large
distribuition networks, taking into account the special needs of LDCs.” Trade and
development broad, Geneva, 2003a.
UNCTAD. Bienes y servicios ambientales en el comercio y el desarrolo sostenible Reunión
de Expertos sobre Definiciones y Aspectos de los Bienes y Servicios Ambientales en el
Comercio y el Desarrollo. Ginebra, 9 a 11 de Julio de 2003 b.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

UNITED NATIONS. Department Of Economic And Social Affairs. UN COMTRADE:
United Nations Commodity Trade Statistics Database. Disponível em:
<http://comtrade.un.org>. Acesso em maio de 2015.
YEATS, Alexander. Does Mercosur’s trade performance raise concerns about the effects of
regional trade arrangements? Policy, Planning and Research Working Paper No. 1729,
Washington: Banco Mundial, fev. 1997.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Uma caracterização do emprego em atividades econômicas selecionadas
segundo o impacto ambiental entre 2007 e 2013 no Brasil: A caminho do
emprego verde?
Luiz Henrique Bispo Santos153
Stela Luiza de Mattos Ansanelli154
Resumo
No presente artigo se busca, por meio de uma análise empírica da evolução do número de
empregos formais entre os anos de 2007 e 2013, investigar as relações entre meio ambiente
e mercado de trabalho de modo a avaliar em quais setores se concentraram a contratações
no Brasil. Observou-se que as atividades cujos impactos ambientais são negativos (extração
de recursos naturais e indústria ambientalmente sensível) ainda são a maior fonte geradora
de empregos de nosso país, mas há um potencial de crescimento dos empregos em
atividades voltadas à preservação ambiental.
Palavras-chave: emprego verde, mercado trabalho, Brasil, meio ambiente
Área do trabalho: 4 - Mercado de Trabalho e Bem-Estar
JEL: J01; J40; Q01
1 Introdução

Em 2007 surgiu a Iniciativa Empregos Verdes, uma parceria entre o PNUMA
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), OIT (Organização Internacional do
Trabalho), OIE (Organização Internacional de Empregadores) e CSI (Confederação
Sindical Internacional), com o objetivo de estudar as relações entre sustentabilidade e
mercado de trabalho e orientar políticas econômicas voltadas para o tema.
Emprego verde pode ser considerado como a geração de empregos por parte de
atividades associadas à conservação ambiental e se tornou o símbolo de uma economia
baseada em novos padrões de consumo e produção, que exigem um redirecionamento para
as atividades produtivas que respeitem a restrição imposta pelo meio ambiente.
Os principais fatores criadores destes tipos de postos de trabalho são a
regulamentação ambiental e as políticas públicas (BAKKER, YOUNG, 2011). Apesar dos
custos enfrentados pelas empresas para se adequar às regulamentações ambientais, sabe-se
153
154

Graduando em Ciências Econômicas da FCLAR/UNESP
Orientadora: Docente do Departamento de Economia da FCLAR/UNESP

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

que, em muitos casos, os custos ambientais e de saúde já superaram os ganhos que a
atividade econômica gerou. Isto mostra a necessidade de alterar o rumo da economia
predatória em direção à economia verde. (OIT, 2009).
No entanto, inexiste uma classificação consensual de emprego verde: há definições
europeias, norte-americanas e de organizações internacionais. Um dos conceitos é o
sugerido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), que discute a importância de
que a economia crie postos de trabalho que sejam, ao mesmo tempo, decentes e que
contribuam para a preservação e reparação da qualidade ambiental (OIT, 2009).
No Brasil há poucas referências sobre emprego verde, muito menos sobre postos de
trabalho criados em atividades predatórias do ponto de vista ambiental. Para Bakker e
Young (2011), as classificações anteriores não são adequadas ao Brasil por não reconhecer
atividades intra-setoriais de redução de impactos ambientais e sugerem uma classificação
com tais critérios por meio da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE
2.0). O Banco Mundial, conforme Hettiege et al (1995), ressalta a importância de
estabelecer uma associação entre emissão de poluição e número de empregados para
classificar indústrias com alto potencial poluidor.
O objetivo deste trabalho é, portanto, investigar em quais setores se concentraram as
contratações no Brasil entre 2007 e 2013: nas atividades econômicas que prejudicam o
meio ambiente, nas atividades industriais limpas ou nas atividades econômicas voltadas à
preservação ambiental? Não só a resposta para esta pergunta, como também a metodologia
diferenciada utilizada para tal – que propõe uma nova classificação dos setores conforme
seu impacto ambiental em consonância com códigos internacionais e nacionais de
atividades econômicas– justificam a elaboração deste trabalho.

2 Empregos verdes na transição para uma Economia Verde
A crise econômica e ambiental, embora apresente um cenário recessivo em termos
de crescimento econômico e de geração de emprego, pode se tornar um terreno fértil no que
se refere à criação de oportunidades aos setores desenvolvedores de tecnologias ambientais
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e, consequentemente, de empregos sustentáveis. Na literatura, este tema á discutido no
âmbito da transição de uma economia predatória para uma Economia Verde.
Até meados dos anos 1970-80, a proteção ambiental não era vista como parceira do
crescimento econômico, de modo que, as firmas viam custos adicionais na instalação de
tecnologias ambientais. Assim, para sobreviver às crises econômicas, as empresas reduziam
seus custos, sobretudo em termos de pessoal ocupado. Neste sentido, a reação à crise
enfraqueceria práticas sustentáveis.
No entanto, podemos pensar que a crise é resultado de modos destrutivos de
produção e consumo e falha no compromisso da distribuição social justa dos recursos de da
riqueza (MONTEIRO, CORRÊA FILHO, SIQUEIRA, 2010). Sob este ponto de vista, a
crise ambiental é apenas um sintoma de um sistema econômico baseado em energias
fósseis, na produção e no consumo em massa, no uso e extração indiscriminados de
recursos naturais, na expansão da fronteira agrícola, entre outros.
É neste cenário que emerge a iniciativa da Economia Verde e o conceito de emprego
verde. Conforme UNEP (2008), a Economia Verde significa uma economia com crescente
bem estar social e capital humano com queda significativa de riscos ambientais e
ecológicos no sentido de alcançar o desenvolvimento sustentável e a redução da pobreza.
Este conceito engloba práticas econômicas ambientalmente adequadas e socialmente
equitativas. Emprego verde reduz o impacto ambiental das empresas e setores econômicos.
Ele pode estar presente na agricultura, manufatura, setor de serviços e administração, assim
como nos segmentos de energia, construção e transporte. Segundo Bakker e Young (2011),
a regulação ambiental e as políticas públicas que estimulam os investimentos em serviços
de preservação ambiental são as principais fontes geradoras de emprego verde.
A transição para a Economia Verde é, portanto, desejável e orientada pelos
organismos internacionais.

No entanto há uma preocupação de como este processo deva

ser realizado. Para Betini (2013) à medida que ações da economia verde sejam
implementadas, a criação de emprego em indústrias poluidoras tende a cair. Da mesma
forma, Sima (2014) afirma que o crescimento verde gera desafios no mercado de trabalho,
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como resultado da reestruturação industrial (queda da indústria poluidora e ascensão da
indústria verde).
A indústria verde tem crescido significativamente. Evidências mostram que o setor
tem gerado em torno de 319 bilhões de euros - cerca de 2,5% do produto interno bruto - e
correntemente emprega 3,4 milhões de pessoas. A taxa de crescimento anual do emprego
nesse setor foi de 7% entre 2000 e 2008. A União Europeia (U.E.) representa 30% do
mundial de tecnologias ambientais e nos últimos anos mais de um milhão de novos
empregos verdes têm sido criados. (SIMA, 2014).
Com relação aos outros setores, apesar dos desafios, Betini (2014) enxerga
oportunidades de geração de emprego verde:
- agricultura: setor que mais emprega mundialmente trabalhadores rurais e de subsistência,
o que exige investimentos em infraestrutura e treinamento para práticas de produção verde;
- indústria florestal: as perdas derivadas das práticas insustentáveis implicam a
modernização do setor em direção ao manejo sustentável;
- energia: os combustíveis fósseis representaram 87% do uso comercial de energia em
2010, enquanto que a renovável e nuclear, 8% e 5% respectivamente. No entanto, o
primeiro setor emprega pouco, já os empregos (diretos e indiretos) criados nas atividades
renováveis mais do que dobraram entre 2008 e 2010;
- reciclagem: apesar do crescimento desta atividade, há necessidade de formalização dos
postos de trabalho, uma vez que grande parte é composta por mulheres e crianças;
- transporte: é um grande consumidor de combustíveis fosseis e representa 25% das
emissões de dióxido de carbono (CO2), contudo há oportunidades de esverdeamento no
desenvolvimento de veículos híbridos e elétricos;
Desta forma, a transição para a economia verde não pode ser abrupta, mas sim
planejada pelo governo para que a sociedade como um todo não sofra.
O documento da Organização Econômica para Cooperação e Desenvolvimento
(OCDE, 2009) cita quatro possibilidades para aproveitarmos a crise de 2008 e promover a
transição para uma economia verde. São eles: remover subsídios existentes na produção e
consumo de energia baseada em fósseis; realizar cortes nas barreiras comerciais para os
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produtos amigáveis ao clima; melhorar a eficiência dos sistemas de transporte e construção
e fazer reformas políticas com objetivo ambiental com melhor custo-efetividade.
Mas, quais seriam, em específico, as atividades verdes nas quais são criados os
postos de trabalho? Neste aspecto não há um consenso metodológico quanto a classificação
destas atividades.
A OIT (2009) repartiu a análise de emprego verde em dois grupos: o das atividades
que contribuem para a redução do efeito estufa e para a preservação da qualidade ambiental
(produção, manejo, geração e distribuição de energia, saneamento, transporte coletivo,
telecomunicações, entre outras) e o das atividades extrativas que dependem da qualidade
ambiental (extração mineral e indústria de base, construção, agricultura, pecuária, pesca,
entre outras).
O Sistema de Classificação da Indústria Norte-Americana (NAICS) selecionou as
atividades de bens e serviços verdes para que se pudessem acompanhar efeitos de políticas
públicas sobre o emprego verde, por meio da abordagem do produto (estabelecimentos que
produzem bens e serviços verdes) e do processo (práticas de gestão ambiental). Estas ações
incluem cultivo de produtos orgânicos, produção e geração de energia renovável,
reciclagem, entre outros (FEDERAL REGISTER, 2010 apud BAKKER, YOUNG, 2011).
Bakker e Young (2011), a partir das classificações internacionais, destacaram as
dificuldades em separar empregos que possuem relação direta com a qualidade ambiental
daqueles que não as possui. Na visão dos autores grande parte dos empregos que seriam
considerados verdes pelas abordagens da OIT e da NAICS, não podem ser classificados
como tal no Brasil, porque se referem a setores responsáveis por muitos danos ambientais
causados por práticas de produção. Por exemplo, não dá para saber se extração de madeira
foi realizada de forma predatória ou sustentável. Desta forma, os autores propõe a
repartição das atividades da CNAE 2.0 em três grupos: 1) atividades relacionadas à
preservação ambiental, como tratamento de água, esgoto e resíduos; 2) atividades limpas
com potencial de esverdeamento, como pesquisa e desenvolvimento, administração pública
e educação e 3) atividades sujas que dependem de inovações intra-setoriais cuja
participação do emprego verde é baixa, que incluem agropecuária, indústria, comércio,
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serviços, construção e transporte. O primeiro setor é o considerado o ambiente criador de
postos de empregos verdes.155

3 Metodologia

Foi pesquisado número de empregados formais ocupados em atividades econômicas
brasileiras vinculadas com efeitos ambientais entre 2007 e 2013 a partir da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas (IBGE). Para tanto, foi necessário realizar a seleção das atividades conforme
critério ambiental e a apresentação destas a partir dos códigos da CNAE 2.0.
Como nenhuma tipologia setorial existente atendia às necessidades do trabalho, para
a seleção e classificação das atividades econômicas que possuem interfaces ambientais,
foram utilizados três critérios: 1) a intensidade na extração dos recursos naturais; 2) a
intensidade de poluição emitida durante o processo produtivo da indústria de
transformação; e 3) o efeito ambiental positivo das atividades diretamente envolvidas com a
preservação ambiental. Sob esta orientação, foram extraídas categorias de atividades a
partir de três classificações conhecidas pela literatura internacional e nacional:
1) Classificação de bens segundo intensidade tecnológica:
Esta classificação foi realizada pela Comissão Econômica para América Latina e
Caribe (CEPAL), a partir do trabalho de Lall (2000), com objetivo de determinar a
intensidade tecnológica das exportações dos países em desenvolvimento156. Sua estrutura
apresenta as seguintes categorias: bens primários, bens industrializados (manufaturas
intensivas em recursos naturais, de baixa tecnologia, de média tecnologia e de alta
tecnologia) e outras transações. (LIMA; ALVAREZ, 2011).
Desta foi selecionado o primeiro grupo de bens: os primários. Isto porque vários
estudos consideram a especialização voltada às exportações de bens primários como meio

155
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Também baseado em Pavitt (1984).
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de intensificação da extração predatória dos recursos naturais causando o conhecido efeito
escala (negativo do ponto de vista ambiental) (SCHAPER, 1999; MAZZERO, 2012).

2) Classificação das Indústrias Ambientalmente Sensíveis (IAS) e Indústrias Limpas (IL):
No que se refere à classificação das indústrias ambientalmente sensíveis (“sujas”) e
limpas, foi utilizada a definição realizada por Low e Yeats (1992), que se baseia no critério
de gastos dispendidos no controle da poluição e apresenta os setores conforme códigos de
comércio internacional. A indústria siderúrgica, química, de papel e celulose e de minerais
não metálicos se enquadram no primeiro grupo, enquanto a têxtil, máquinas e aparelhos
elétricos, equipamentos de transporte e de medição, no segundo.
Da mesma forma que as atividades anteriores, a maioria dos estudos que se utilizam
desta classificação volta-se à discussão de comércio internacional, porém aqui no intuito de
identificar o impacto ambiental da especialização da pauta exportadora do país (SCHAPER,
1999; MAZZERO, 2012, OLIVEIRA, 2014).

3) Classificação das atividades diretamente relacionadas com a preservação ambiental:
Aqui foi utilizada a tipologia de emprego verde sugerida por Bakker e Young
(2011), que apresentaram os códigos da CNAE 2.0 referentes às atividades diretamente
relacionadas à preservação ambiental e que envolvem gastos públicos e privados. Estas
incluem: captação, tratamento e distribuição de água e esgoto; coleta, tratamento e
disposição de resíduos sólidos; descontaminação; e atividades administrativas e serviços
relacionados. As atividades dos outros grupos, conforme apresentado no item 1, não foram
utilizadas pelos seguintes motivos: as com potencial de esverdeamento envolvem
segmentos muito distantes dos aspectos ambientais e as sujas não diferenciam o tipo de
impacto - se de extração, de poluição industrial e seus diferentes graus.
Com relação à apresentação dos códigos em CNAE 2.0, como a caracterização das
atividades incluídas nos itens 1 e 2 se faz a partir de códigos internacionais de comércio
Standard International Trade Classification (SITC), foi feito um esforço metodológico no
sentido de estabelecer uma correspondência entre esses códigos e a CNAE 2.0, por meio
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dos códigos do Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). Nesta etapa
foram utilizadas as classificações de Oliveira (2014) e Ovalle (2008) de STIC rev.4 para
HS 2007 e a tabela de conversão do IBGE de HS07 para CNAE 2.0. Tal classificação se
deu exclusivamente pela descrição das atividades econômicas. O período selecionado se
justifica pela compatibilidade entre a versão 2007 do HS com a CNAE 2.0
A partir deste refinamento metodológico, foram levantados dados de emprego
(pessoal ocupado em 31 de dezembro de cada ano) a partir da CNAE 2.0 que estão
disponíveis no site do Ministério do Trabalho (MTE). Como forma de tratamento dos
dados, foram investigados a evolução desses empregos em cada setor, a taxa de
crescimento anual e a participação do emprego setorial no emprego total.
Esta metodologia tem a pretensão de oferecer uma nova classificação de atividades
econômicas de acordo com o critério ambiental. De modo complementar, esta tipologia, ao
permitir a correspondência entre códigos de comércio internacional e a CNAE 2.0, fornece
possibilidades de relacionar variáveis comerciais com variáveis domésticas, a saber, o valor
da produção e o número de empregados. Isto permitiria avaliar efeitos domésticos de
políticas comerciais, por exemplo. Os detalhamentos destas categorias e seus respectivos
códigos encontram-se em anexo, ao final do artigo.

4 Resultados

Entre 2007 e 2013 o emprego total formal no Brasil cresceu 30%, tendo 2007 como
o ano base. Com relação à participação do emprego nas atividades selecionadas, podemos
observar que isoladamente houve um destaque para o emprego nas indústrias
ambientalmente sensíveis (emprego sujo), que se manteve em torno de 4% no período. De
forma agregada, verificou-se uma concentração nas atividades predatórias do ponto de vista
ambiental, em torno de 7% no período, pois 4% dos empregados estiveram alocados nas
indústrias sujas, que emitem poluição durante o processo produtivo, e 3% nas atividades
primárias, que promovem a extração dos recursos naturais. Ver tabela 1 e gráfico 1.
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No entanto, no que se refere aos postos de trabalho criados nas atividades de
preservação ambiental, observou-se um crescimento de 20% neste setor a partir de 2007,
superior à taxa de crescimento da ocupação nas outras atividades vistas isoladamente,
conforme tabela 1.

Tabela 1. Evolução do número e taxa de crescimento do emprego formal por tipo de
atividade econômica associada ao impacto ambiental no Brasil entre 2007 e 2013
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
37607430 39441503 41207546 44068355 46310631 47458712 48948433
Emprego Total
total
Taxa de
100%
104,87% 109,57% 117,18% 123,14% 126,19% 130,15%
crescimento
1287291 1320409 1330874 1352569 1435748 1437185 1463911
Emprego Total
primário Participação 3,42%
3,34%
3,22%
3,06%
3,10%
3,02%
2,99%
no total
Taxa de
100%
102,57% 103,38% 105,07% 111,53% 111,64% 113,72%
crescimento
1625428 1684005 1668688 1833850 1887457 1894179 1907878
Emprego Total
sujo
Participação 4,322%
4,269%
4,049%
4,161%
4,075%
3,991%
3,897%
no total
Taxa de
100%
103,60% 102,66% 112,82% 116,12% 116,53% 117,37%
crescimento
1491972 1548969 1507268 1661002 1724197 1731782 1787579
Emprego Total
limpo
Participação 3,97%
3,93%
3,65%
3,77%
3,72%
3,65%
3,65%
no total
Taxa de
100%
103,82% 101,02% 111,33% 115,56% 116,07% 119,81%
crescimento
1379625 1403504 1469682 1556509 1649966 1635800 1660786
Emprego Total
verde
Participação 3,66%
3,55%
3,56%
3,53%
3,53%
3,44%
3,39%
no total
Taxa de
100%
101,73% 106,52% 112,82% 119,59% 118,56% 120,37%
crescimento
Fonte: elaboração própria a partir da classificação das atividades conforme CNAE 2.0 e dos
dados do MTE (2015)
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Gráfico 1. Número de empregados em setores de atividades econômicas selecionadas
conforme critério ambiental no Brasil entre 2007 e
2013.
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Assim, apesar da concentração do emprego em atividades que prejudicam o meio
ambiente, há um forte potencial de geração de emprego verde no país.

5 Considerações finais
A partir do exposto fica evidente que o mercado de trabalho brasileiro ainda é
dependente das atividades ambientalmente predatórias, mas há um significativo
crescimento do emprego verde no país. Isto demonstra a necessidade de se atentar à
articulação entre políticas de empregos decentes e amigáveis ao meio ambiente e de
políticas de estímulo às práticas sustentáveis nas atividades primárias, setor no qual o Brasil
apresenta especialização na pauta exportadora, e à inovação tecnológica ambiental nos
setores industriais “sujos”.
Podemos elencar algumas sugestões de orientações de políticas para promover, de
forma planejada, a transição para uma Economia Verde – e geração de emprego verde – no
Brasil. Por exemplo, focar no planejamento energético de modo a ampliar a produção de
energia renovável, criar centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para promover
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tecnologias ambientais e motivar a segurança social trabalhista na área de reciclagem
(BETINI, 2013; KON; SUGAHARA, 2012).
Para finalizar, algumas lacunas encontradas no trabalho permitem a sugestão de
novas pesquisas, a saber: investigar os determinantes do emprego verde, com ênfase nas
relações entre regulação ambiental, tecnologia ambiental e os postos de trabalho; identificar
a indústria verde no Brasil e contabilizar o número de empregados nela ocupado; discutir os
impactos domésticos – produção e empregos – decorrentes da promoção de produtos
brasileiros no mercado internacional.

6 Referências
BAKKER, L. B.; YOUNG, C. E. F. Caracterização do Emprego Verde no Brasil. In: IX
Encontro da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, 2011.
BETINI, R. Development with Green job, renewable energy and sustainability and Power
qualidty. In: International Conference on renewable energies and power quality, Bilbao,
Spain, march 2013.
HETTIGE, H.; MARTIN, P.; SINGH, M. and WHEELER, D., 1995. The Industrial
Pollution Projection System. Policy Research Department, Policy Research Working Paper,
1431, The World Bank.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2007. Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE 2.0. Comissão Nacional de Classificação. Disponível em:
<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em março de 2015.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Disponível em:
<http://ibge.gov.br>. Acesso em maio de 2015.
KON, A.; SUGAHARA, C. Sustentabilidade e empregos verdes no Brasil. Editora
APPRIS, 2012.
LALL, S. The technological structure and performance of developing country
manufactured exports, 1985-1998. Oxford: University of Oxford, Queen Elizabeth House,
2000. (Série QEH Working Papers, No. QEHWPS44).
LIMA, J. E. D.; ALVAREZ, M. Manual de comércio exterior y política comercial:
nociones básicas, clasificaciones e indicadores de posición y dinamismo. Santiago de Chile:
Naciones Unidas: CEPAL, 2011.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

LOW, P.; YEATS, A. Dirty Industries Migrate? In: LOW, P. (ed.). International Trade and
the Environment. Washington, DC: The World Bank, 1992, p. 89-104. Discussion Paper
159.
MAZZERO, M. F. Análise ambiental do comércio bilateral Brasil-China. Araraquara:
Unesp, 2012. 79f. Monografia (Graduação em Economia), Faculdade de Ciências e Letras,
UNESP, São Paulo, 2012.
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO
<www.mte.gov.br> Acesso em: março de 2015.

(MTE).

Disponível

em

MONTEIRO, M. I.; CORRÊA FILHO,H. R.; SIQUEIRA, C. E. Green Jobs, Green
Economy –Ampliando as Possibilidades de
Desenvolvimento Sustentável. In: VILARTA, R.; GUTIERREZ, G. L.; MONTEIRO, M.
I.(ORGS.) Qualidade de vida: evolução dos conceitos e práticas do século XXI. Campinas:
IPES, 2010.
OIT - Organização Internacional do Trabalho Escritório no Brasil. OIT. 2009. Empregos
Verdes no Brasil: Quantos são, onde estão e como evoluirão nos próximos anos.
OLIVEIRA, T. D. Análise do perfil do comércio entre China e países Latino Americanos.
Araraquara, Unesp. 2014. Dissertação (Mestrado em Economia), Faculdade de Ciências e
Letras de Araraquara, Unesp, São Paulo, 2014.
ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.
POLICY RESPONSES TO THE ECONOMICS CRISIS: INVESTING IN INNOVATION
FOR LONG-TERM GROWTH. JUNE, 2009.
OVALLE, A. Classificaciones estadísticas internacionales incorporadas em el Banco de
Datos Del Comercio Exterior da America Latina y El Caribe de la Cepal (Rev. 3). Santiago
de Chile: Naciones Unidas – Cepal 2008. Seria Cuadernos estadísticos de la Cepal, n. 36.
PAVITT, K. Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory.
Research Policy, [S. l.], v. 13, p. 343–373, dez. 1984. Disponível em:
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0048733384900180>. Acesso em: 1 jul.
2012.
SIMA, V.; GEORGIANA, G. I. Labour market trends in Romania in the context of Green
economy. Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series,
Special Issue/2014- Information society and sustainable development

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

SCHAPER, M. Impactos Ambientales de lós Cambios em la Estructura Exportadora em
Nueve Países de America Latina y El Caribe: 1980-1995. Santiago de Chile: Naciones
Unidas – Cepal, 1999. Serie Medio Ambiente y Desarrolo, n. 19.
United Nations Environment Programme. UNEP. 2008. Background Paper on Green Jobs.
ANEXO
SETOR DE
ATIVIDADE
ATIVIDADE DE
BENS PRIMÁRIOS 1
Carnes, leite e ovos e
pescados

SITC
REV.4

HS07

CNAE 2.0 (2007)

001, 011,
012, 022,
025, 034,
036

0152-1, 0151-2,
0154-7, 0153-9,
0155-5, 0159-8,
0311-6, 0321-3,
0322-1, 0312-4

Cereais

041, 042,
043, 044,
045
054, 057

0101, 0102, 0103, 0104,
0105, 0106, 0201, 0202,
0203, 0204, 0205, 0206,
0207, 0208, 0401, 0402,
0403, 2105, 0404,0407,
0408, 3502, 0301, 0302,
0303, 0304, 0306, 0307
1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006, 1007, 1008
0701, 0702, 0703, 0704,
0705, 0706, 0707, 0708,
0709, 0710, 0711, 0713,
0714, 1210, 0801, 0802,
0803, 0804, 0805, 0806,
0807, 0808, 0809, 0810,
0813
0901, 0902, 0903, 0904,
0905, 0906, 0907, 0908,
0909, 0910, 2101, 1801,
1802, 1803, 1804, 1805,
1213, 1214, 2301, 2302,
2303, 2304, 2305, 2306,
2307, 2308, 2309, 1517

0119-9, 01211,0133-4, 0139-3,
0131-8, 0132-6,
0122-9

Legumes e frutas

Café, chá, cacau e
especiarias

071, 075

Ração animal,
preparados comestíveis

081, 091

Tabaco
Couros e peles

121
211, 212

Sementes e frutos
oleaginosos
Borracha, madeira,
fibras têxteis naturais

222, 223
231, 244,
245, 246,

2401
4101, 4102, 4103, 4301,
4115
1201, 1202, 1203, 1204,
1205, 1206, 1207, 1208
1404, 4001, 4401, 4402,
4501, 4502, 5001, 5002,

0111-3

0134-2, 0135-1

1069-4, 1064-3,
1062-7, 1061-9,
1065-1, 1043-1,
1063-5
0114-8
0170-9
0115-6, 0116-4,
0112-1, 0220-9,
0210-1
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261, 263,
268
Fertilizantes e minerais
brutos

272, 273,
274, 277,
278

Minérios

281, 283,
284, 285,
286, 287,
289

Carvão, petróleo e gás

321, 333,
342, 343,
344, 345

ATIVIDADE
INDUSTRIAL
INDÚSTRIA
AMBIENTALMENTE
SENSÍVEL 2
Indústria do couro e
produtos de couro,
substitutos do couro e
pele, com exceção de
calçados e vestuário
Indústria do papel e
produtos de papel

Indústria de produtos
químicos

5003, 5101, 5102, 5103,
5104, 5105,5201, 5202,
5203,
2501, 2502, 2503, 2504,
2505, 2506, 2507, 2508,
2509, 2510, 2511, 2512,
2513, 2514, 2515, 2516,
2517, 2518, 2519, 2520,
2521, 2524, 2525, 2526,
2528, 2529, 2530, 2619,
2618, 2621, 3101, 3102,
7102, 7105
2601, 2602, 2603, 2604,
2605, 2606, 2607, 2608,
2609, 2610, 2611, 2612,
2613, 2614, 2615, 2616,
2617, 2818, 7112, 7401,
7501
2701, 2709, 2711, 2705

0892-4, 0891-6,
0899-1, 0810-0,
0893-2

0710-3, 0723-5,
0729-4, 0721-9,
0722-7, 0725-1,
0724-3

0500-3, 0600-0

611, 612,
613, 831

4104, 4105, 4106, 4107,
4112, 4113, 4114, 4115,
4201, 4202, 4203, 4205,
4302, 9605

1510-6, 1529-7,
1521-1

251, 641,
642

4701, 4702, 4703, 4704,
4705, 4706, 4707, 4801,
4802, 4803, 4804, 4805,
4806, 4807, 4808, 4809,
4810, 4811, 4812, 4813,
4814, 4816, 4817, 4818,
4819, 4820, 4822, 4823
1520, 2207, 2801, 2802,
2803, 2804, 2805, 2806,
2807, 2808, 2809, 2810,
2811, 2812, 2813, 2814,
2815, 2816, 2817, 2818,

1710-9, 1721-4,
1722-2, 1733-8,
1749-4, 1731-1,
1741-9, 1742-7,
1731-1, 1732-0

232, 266,
267, 511,
512, 513,
514, 515,
516, 522,

2011-8, 2019-3,
2029-1, 2014-2,
2099-1, 2012-6,
2051-7, 2062-2,
2021-5, 2022-3,
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523, 524,
525, 531,
532, 562,
571, 572,
573, 574,
575, 579,
582, 583,
591, 598,
599

2819, 2820, 2821, 2822,
2823, 2824, 2826, 2827,
2828, 2829, 2830, 2831,
2832, 2833, 2834, 2835,
2836, 2837, 2839, 2840,
2841, 2842, 2843, 2844,
2845, 2846, 2844, 2845,
2846, 2847, 2848, 2849,
2850, 2852, 2853, 2901,
2902, 2903, 2904, 2905,
2906, 2907, 2909, 2910,
2911, 2912, 2913, 2914,
2915, 2916, 2917, 2918,
2919, 2920, 2921, 2922,
2923, 2924, 2925, 2926,
2927, 2928, 2929, 2930,
2031, 2932, 2933, 2934,
2935, 2936, 2937, 2938,
2939, 2940, 2941, 2942,
3001, 3002, 3003, 3004,
3005, 3006, 3102, 3104,
3105, 3201, 3202, 3203,
3204, 3205, 3206, 3207,
3208, 3209, 3210, 3211,
3212, 3213, 3214, 3215,
3301, 3302, 3303, 3304,
3305, 3306, 3307, 3401,
3402, 3403, 3404, 3405,
3407, 3506, 3507, 3601,
3602, 3603, 3604, 3801,
3802, 3803, 3804, 3805,
3806, 3807, 3808, 3809,
3810, 3811, 3812, 3813,
3814, 3815, 3817, 3818,
3819, 3820, 3821, 3822,
3823, 3823, 3824, 3825,
3901, 3902, 3903, 3904,
3905, 3906, 3907, 3908,
3909, 3910, 3911, 3912,
3913, 3914, 3915, 3916,
3919, 3920, 3921, 4002,
4003, 4004, 5501, 5502,
5503, 5504, 5505, 5506,
5507

2061-4, 2093-2,
2073-8, 2110-6,
2032-1, 2094-1,
2121-1, 2031-2,
2122-0, 2123-8,
2071-1, 2013-4,
2033-9, 2072-0,
2063-1, 2091-6,
2052-5, 2040-1
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Refinaria de petróleo

334, 335

Indústria de produtos
de borracha

621, 625,
629

Indústria de outros
produtos minerais não
metálicos

661, 662,
663

Indústria de metalurgia
de ferro e aço

671, 672,
673, 674,
675, 676,
677, 678,
679

Indústria metalúrgica
de minerais não
ferrosos

283, 284,
288, 681,
682, 683,
684, 685,
686, 687,
689, 971

Indústria de produtos
de metal, exceto
máquinas e
equipamentos

691, 692,
693, 694,
695, 696,
697, 699,
812, 813

2706, 2707, 2708, 2710,
2712, 2713, 2715
4005, 4006, 4007, 4008,
4009, 4010, 4011, 4012,
4013, 4014, 4016, 4017
2522, 2523, 3816, 6801,
6802, 6803, 6804, 6805,
6806, 6807, 6808, 6809,
6810, 6811, 6812, 6813,
6814, 6815, 6901, 6902,
6903, 6905, 6906, 6907,
6908, 6909, 6914
7201, 7202, 7203, 7205,
7206, 7207, 7208, 7209,
7210, 7211, 7212, 7213,
7214, 7215, 7216, 7217,
7218, 7219, 7220, 7221,
7222, 7223, 7224, 7225,
7226, 7227, 7228, 7229,
7301, 7302, 7303, 7304,
7305, 7306, 7307
2603, 2604, 2620, 7401,
7402, 7403, 7404, 7405,
7406, 7407, 7408, 7409,
7411, 7412, 7501, 7502,
7503, 7505, 7506, 7507,
7601, 7602, 7603, 7604,
7605, 7606, 7607, 7608,
7609, 7801, 7802, 7804,
7901, 7902, 7903, 7904,
7905, 8001, 8002, 8003,
7106, 7107, 7108, 7109,
7110, 7111, 7112, 8101,
8102, 8103, 8104, 8105,
8106, 8107, 8108, 8109,
8110, 8111, 8112, 8113
6910, 7308, 7309, 7310,
7311, 7312, 7313, 7314,
7315, 7316, 7317, 7318,
7319, 7320, 7321, 7322,
7323, 7324, 7325, 7326,
7413, 7415, 7418, 7419,
7508, 7610, 7611, 7612,
7613, 7614, 7615, 7616,

1910-1, 1921-7,
1922-5
2219-6, 2212-9,
2211-1
2392-3, 2341-9,
2320-6, 2391-5,
2399-1, 2330-3,
2342-7, 2349-4

2411-3, 2412-1,
2421-1, 2422-9,
2424-5, 2423-7,
2431-8, 2439-3,
2451-2

2449-1, 2443-1,
2441-5, 2442-3,
2452-1

2511-0, 2512-8,
2513-6, 2521-7,
2591-8, 2592-6,
2599-3, 2593-4,
2531-4, 2532-2,
2542-0, 2543-8,
2541-1, 2522-5
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INDÚSTRIA LIMPA 3
Indústria Têxtil

Indústria de maquinas,
exceto elétricas

651, 652,
653, 654,
655, 656,
657, 658,
659

711, 712,
713, 714,
718, 721,
722, 723,
724, 725,
726, 727,
728, 731,
733, 735,
737, 741,
742, 743,

7806, 7807, 8007, 8201,
8202, 8204, 8205, 8206,
8207, 8208, 8209, 8210,
8211, 8212, 8213, 8214,
8215, 8301, 8302, 8303,
8306, 8307, 8308, 8309,
8310, 8311, 8403, 8513,
9405
HS 07
5004, 5005, 5006, 5007,
5106, 5107, 5108, 5109,
5110, 5111, 5112, 5204,
5205, 5206, 5207, 5208,
5209, 5210, 5211, 5212,
5306, 5307, 5308, 5309,
5310, 5401, 5402, 5403,
5404, 5405, 5406, 5407,
5408, 5508, 5509, 5510,
5511, 5512, 5513, 5514,
5515, 5516, 5601, 5602,
5603, 5604, 5605, 5606,
5607, 5608, 5609, 5701,
5702, 5703,
5704, 5705, 5801, 5802,
5804, 5805, 5806, 5807,
5808, 5809, 5810, 5811,
5901, 5902, 5903, 5904,
5905, 5906,
5907, 5908, 5909, 5910,
5911, 6001, 6002, 6003,
6004, 6005, 6006, 6301,
6302, 6303, 6304, 6305,
6306, 6307,
6308, 6501, 6502, 7019
8401, 8402, 8404, 8405,
8406, 8407, 8408, 8409,
8410, 8411, 8412, 8413,
8414, 8415, 8416, 8417,
8418, 8419, 8420, 8421,
8422, 8423, 8424, 8425,
8426, 8427, 8428, 8429,
8430, 8431, 8432, 8433,
8434, 8435, 8436, 8437,
8438, 8439, 8440, 8441,

CNAE 2.0
1312-0, 1322-7,
1314-6, 1311-1,
1321-9, 1313-8,
1323-5, 1354-5,
1359-6, 1353-7,
1352-9, 1351-1,
1330-8, 1340-5

2822-4, 2840-2,
2821-6, 2812-7,
2829-1, 2869-1,
2815-1, 2811-9,
2813-5, 2862-3,
2854-2, 2866-6,
2852-6, 2861-5,
2864-0, 2863-1,
2865-8, 2833-0,
2851-8, 2832-1,
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744, 745,
756, 747,
748, 749,
751, 752,
759

Indústria de maquinas
e aparelhos elétricos,
aparelhos e materiais

716, 761,
762, 764,
771, 772,
773, 774,
775, 776,
778

Indústria de
equipamento de
transporte

781, 782,
783, 784,
785, 786,
791, 792,
793

Indústria de
equipamento
profissional e
cientifico, medição e
de controle não
classificados em outra
parte, e de matérias
fotográficos e ópticos

871, 872,
873, 874,
881, 882,
883, 884,
885

8442, 8443, 8444, 8445,
8446, 8447, 8448, 8449,
8450, 8451, 8452, 8453,
8454, 8455, 8456, 8457,
8458, 8459, 8460, 8461,
8462, 8463, 8464, 8465,
8466, 8467, 8468, 8469,
8470, 8471, 8472, 8473,
8474, 8475, 8476, 8477,
8478, 8479, 8480, 8481,
8482, 8483, 8484, 8486,
8487, 8514, 8515, 8709
8501, 8502, 8503, 8504,
8505, 8506, 8507, 8508,
8509, 8510, 8511, 8512,
8516, 8527, 8528, 8530,
8531, 8532, 8533, 8534,
8535, 8536, 8537, 8538,
8539, 8540, 8541, 8542,
8543, 8544, 8545, 8546,
8547, 8548, 9022
8601, 8602, 8603, 8604,
8605, 8606, 8607, 8608,
8609, 8701, 8702, 8703,
8704, 8705, 8706, 8707,
8708, 8711, 8712, 8713,
8714, 8716, 8801, 8802,
8803, 8805, 8901, 8902,
8903, 8904, 8905, 8906,
8907, 8908
3707, 3701, 3702, 3703,
3704, 3705, 3706, 9001,
9002, 9003, 9004, 9005,
9006, 9007, 9008, 9010,
9011, 9012, 9013, 9014,
9015, 9016, 9017, 9018,
9019, 9020, 9023, 9024,
9025, 9026, 9027, 9027,
9028, 9029, 9030, 9031,
9032, 9033, 9101, 9102,
9103, 9104, 9105, 9106,
9107, 9108, 9109, 9110,
9111, 9112, 9113, 9114,

2832-2, 2824-1,
2814-3, 2825-9

2710-4, 2740-6,
2790-2, 2721-0,
2722-8, 2759-7,
2751-1, 2731-7,
2732-5, 2733-3,
2622-1, 2610-8,
2631-1, 2640-0,
2621-3, 2945-0
3031-8, 3032-6,
2930-1, 2831-3,
2920-4, 2853-4,
2910-7, 2854-2,
2949-2, 2941-7,
2943-3, 2942-5,
2944-1, 3091-1,
3092-0, 3099-7,
3041-5, 3042-3,
3011-3, 3012-1
2670-1, 3250-7,
2651-5, 2660-4,
2652-3
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9402
CNAE 2.0
ATIVIDADE DE
PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL 4
ÁGUA, ESGOTO,
ATIVIDADES DE
GESTÃO DE
RESÍDUOS E
DESCONTAMINAÇÃO
Captação, tratamento e
3600-6
distribuição de água
Esgoto e atividades
3701-1, 3702-9
relacionadas
Coleta, tratamento e
3811-4, 3812-2,
disposição de resíduos;
3821-1, 3822-0,
recuperação de
3831-9, 3832-7,
materiais
3839-4
Descontaminação
3900-5, 4222-7
ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS E
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
Serviços para edifícios
8121-4, 8122-2,
e atividades
8129-0, 8130-3
paisagísticas
Atividades ligadas ao
9103-1
patrimônio cultural e
ambiental
Atividades de
9430-8, 9499-5
organizações
associativas
Fonte: elaboração própria a partir de e Alvarez (2011), Ovalle (2008), IBGE (2015) e
Bekker, Young (2011)
1) Conforme classificação de bens por intensidade tecnológica, atualizado para SITC
revisão 4 a partir de Lima e Alvarez (2011) e Ovalle (2008). Para os propósitos deste
trabalho, estas atividades envolvem agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e
aquicultura e indústria extrativa.
2) Conforme classificação de indústrias ambientalmente sensíveis a partir de Lima e
Alvarez (2011) e Ovalle (2008)
3) Conforme classificação de indústrias limpas a partir de Lima e Alvarez (2011) e Ovalle
(2008)
4) Conforme classificação de atividades de preservação ambiental – emprego verde- a partir
de Bekker e Young (2011)
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Desenvolvimento e Capacidade Produtiva da Indústria de
Comunicação Brasileira
Marcelo Castellano Lopes157
Walter Shima158
1 INTRODUÇÃO

As tecnologias de comunicação vem sendo responsável por grande parte das novas
inovações, desenvolvimento e crescimentos de diversos setores de um país. Não somente
atuante perante o seu segmento específico, a indústria de comunicação consegue atuar nos
mais diversos setores e nos mais variados segmentos dentro deles. Por conta desse alto
nível de participação e influência, esse setor é visto desde o século XX, como um dos
setores chaves para impulsionar o desenvolvimento industrial e a economia como um todo.
Com um alto nível de desenvolvimento tecnológico, será possível para um
determinado país, oferecer diversos produtos convergentes que ofereçam diversas funções
em um só aparelho, e as empresas também poderão optar por oferecer serviços
convergentes, como é o caso da telefonia brasileira, onde se encontra determinadas
empresas que além de oferecer o serviço de telefonia, oferecem o sinal de internet e TV por
assinatura. Essa possibilidade de convergência também é uma das características marcantes
dentro desse setor de comunicação e informação.
Se tratando de assuntos mais impactantes para a sociedade em geral, como a
demanda por mão de obra, é importante observar que com mudanças produtivas e
organizacionais, é comum ocorrer mudanças tanto na oferta como na demanda por essas
forças de trabalho, e os modelos podem apresentar algum padrão de demanda, como foi o
caso da mudança dos modelos fordista para o modelo just in time.
O segundo capítulo irá se tratar a respeito da importância dessa indústria de
comunicação, exemplificando como ela mudou diversos pontos e aspectos de uma
sociedade, impactando o cotidiano da população, a produtividade das empresas, a
157
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diminuição de custos em determinados produtos e a capacidade de gerar desenvolvimento e
novas descobertas em diversos setores de um país. Explicará como esse modelo foi tido
como um padrão para os mais países, do mesmo modo como foi ocorrido na primeira e na
segunda revolução industrial, e também apontará o resultado da criação dos
microprocessadores pela Intel que alterou de vez o cenário e a visão sobre essas tecnologias
de comunicação e informação.
O terceiro capítulo, demonstra e aponta os dados sobre esse segmento dentro do
cenário nacional. Tendo em vista o setor de fabricação de equipamentos de comunicação,
tido pelo CNAE como participante da seção C e do grupo 263, é demonstrado aspectos
relacionados ao número de estabelecimentos, a demanda por mão de obra e a capacidade de
geração de empregos.
O quarto e último capítulo irá demonstrar os resultados do setor dentro do cenário
nacional e internacional. Será exposto os dados referentes a capacidade da indústria de
transformação dos insumos e também será demonstrado os dados referentes a balança de
pagamentos do setor que começou demonstrando resultados satisfatórios, mas que nos
últimos anos acabou demonstrando resultados preocupantes, caso o objetivo do setor seja
uma independência de países estrangeiros.

2 IMPORTÂNCIA DE UMA INDÚSTRIA DE COMUNICAÇÃO

Nesse capítulo, será abordada diversas característica presentes nesse setor de
comunicação, principalmente sobre alguns pontos de vistas de C. Antonelli (2003), que
aponta a importância sobre a chamada “information and communications technology”
(tecnologia de comunicação e informação), denominada aqui como TCI. Também será
apresentada aspectos que fortificam a ideia de que esse setor é de extrema importância
dentro da cadeia produtiva e que possibilita uma maior integração entre as firmas.
A tecnologia de comunicação representou um marco muito importante no século
XX, pois a partir de sua introdução, diversas possibilidades foram sendo criadas e o
desenvolvimento de diversos setores conseguiu ser realizado de maneira mais eficiente e
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veloz. Importante ressaltar que essas mudanças advindas da tecnologia de comunicação não
necessariamente afetam apenas setores intensivos em tecnologia, podendo também, ser
muito importante e impactante em uma vasta lista de ramos industriais, desde setores
alimentícios até o de saúde e vestimentas. A capacidade dessas TCI de afetar diversos
ramos industriais, torna possível sua participação em diversas etapas do processo produtivo,
não apenas na produção, mas também afeta o design de produtos, distribuição e marketing.
(FREEMAN, C. 2007).
Também será abordada em respeito ao paradigma da TCI, sobre como esse modelo
de produção e organização se tornou o padrão a ser seguido nos dias atuais, fazendo com
que todas as mudanças pudessem ocorrer de forma extremamente produtiva e benéfica para
diversos setores da economia.

2.1 A PADRONIZAÇÃO DO MODELO DE TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO
E INFORMAÇÃO
Assim como a primeira revolução industrial que levou as indústrias britânicas a
utilização da máquina a vapor e logo em seguida com a segunda revolução a qual ficou
caracterizada pela utilização de motores movidos a explosões, eles tiveram os seus
momentos de dúvida dentro do cenário mundial. O mesmo ocorreu com a tecnologia de
comunicação e informação, onde aos poucos foram desenvolvendo diversos aspectos os
quais em conjunto levaram essa tecnologia ao estágio onde ela se encontra atualmente.
As mudanças que começaram a se estabelecer dentro da economia, onde foi possível
para as empresas ter uma maior liberdade pelas funções que eram oferecidas pela utilização
da rede, e as grandes mudanças que ocorreram dentro do comércio de produtos via websites
de compra on-line, levaram estudiosos a começar a interpretar essa tecnologia como um
novo padrão em respeito as características e difusão que eram encontradas nesse meio.
(FREEMAN, C. 2007).
Em respeito a potencialização dessa TCI, que tentava explicar o quanto esse novo
modelo poderia atingir os diversos países do mundo, Carlota Perez (1983, 1985, 2002)
tentou expor suas ideias em respeito a tal capacidade. Essas tecnologias poderiam atingir

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

tanto as indústrias como os serviços, exemplo disso são os microprocessadores que foram
produzidos pela Intel, os quais tornaram acessível não somente às empresas, mas também
ao público familiar em geral, onde hoje em dia, é muito difícil encontrar pessoas sem
qualquer acesso a computadores ou a rede. Perez ainda defendia que para o reconhecimento
desse novo modelo como um novo paradigma, seria necessário que houvesse um evento o
qual fosse significante, um denominado “big bang”, e no caso da TCI, foi o anuncio dos
microprocessadores da Intel.

2.2 MUDANÇAS COM A INTRODUÇÃO DA TECNOLOGIA DE
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
Com o surgimento dessas novas tecnologias, as empresas podiam contar com
diversas vantagens advindas dela, como por exemplo a redução de custos, ponto chave para
uma firma que deseja aumentar cada vez mais seus lucros. Além da diminuição dos custos,
também era possível notar um aumento na produtividade de diversas empresas, ponto
também chave e crucial para o desenvolvimento. Sendo a diminuição de custos e aumento
na produtividade como pontos chaves e que são altamente alvejados pelas indústrias. As
empresas não poderiam deixar essa oportunidade de crescimento e desenvolvimento passar,
ou seja, as vantagens eram tamanhas que nenhuma firma poderia atrasar sua adaptação para
esse novo cenário. (ANTONELLI, 2003).
Um setor que se adapta para obter uma nova tecnologia, também passa por algumas
mudanças em relação a demanda por mão de obra, exemplo disso foi a mudança do
fordismo para o modelo de produção just in time, onde desde este tempo, já houve uma
mudança em relação a demanda por mão de obra cada vez mais qualificada. Para o setor
que aderiu as novas tecnologias de comunicação e informação, o resultado não poderia ser
diferente. Desde a necessidade de mão de obra para a elaboração dessas novas tecnologias,
até a necessidade de mão de obra para o uso desses avanços, a qualificação dos
funcionários é essencial da perspectiva de uma maximização da produtividade que é
oferecida por esses novos mecanismos de produção e integração. Tais mudanças na
demanda por mão de obra poderá ser exemplificada mais adiante quando será exposto que
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dentro desse setor, no Brasil, a procura por mão de obra tem sido cada vez mais rigorosa
pelo lado da qualificação profissional do ofertante.
A globalização também sofreu algumas alterações mediante os novos horizontes
possibilitados por essas novas tecnologias. Para empresas multinacionais, houve uma
facilitação quanto a capacidade de gerenciamento de diversas sedes espalhadas ao redor do
mundo. A partir da TCI as empresas conseguiram organizar suas atividades.
(ANTONELLI, 2003).
O comércio também sofreu diversas mudanças positivas mediante a TCI. Hoje em
dia, por exemplo, a compra de produtos online tem sido cada vez mais popularizado, tanto
pela maior variedade de produtos, como a capacidade de não precisar se deslocar até o
estabelecimento para efetuar a compra, além da diminuição dos preços dos produtos que
são ofertados mais baratos se comparados com o de estabelecimentos físicos. Assim como a
comercialização de produtos de uso popular, a comercialização de conhecimento
tecnológico também sofreu melhorias resultantes dessas interações on-line. (ANTONELLI,
2003). As empresas e estudiosos começam a ter uma maior integração e troca de
conhecimentos que foi possibilitado mediante a rede.

3 ESTRUTURA DA INDÚSTRIA DE COMUNICAÇÃO BRASILEIRA

Neste capítulo será abordado algumas características presentes no setor de
comunicação brasileiro dentro do ramo de fabricação de equipamentos de comunicação,
referente a alguns dados relacionados quanto ao tamanho das firmas, que é
predominantemente das microempresas. Também será apresentado o debate proposto por
Castells (1996) sobre as pequenas e médias empresas contra as grandes empresas em
determinados quesitos dentro desse setor que tende a ser associado à formulação e
desenvolvimento de novas tecnologias. O nível de instrução dos trabalhadores também será
um tema a ser discutido, pois em um ambiente em que envolve um alto nível de
desenvolvimento tecnológico, o nível de instrução do trabalhador é de extrema importância
para a firma como proposto por Ikuhiro Nonaka (1991), considerando que o trabalhador
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estará diretamente associado com a qualidade na formulação do produto ou prestação do
serviço para os demandantes.

3.1 TAMANHO DOS ESTABELECIMENTOS
3.2
Dentro do setor de comunicação brasileiro, é observado um grande domínio, em
questão de números de microempresas no setor. É analisado que para o ano de 2002, o
número encontrado de microempresas em atividade na fabricação de equipamentos de
comunicação era de 434 firmas, número muito superior ao do período posterior, onde eram
encontradas 245 firmas. Contudo, também é importante notar que o número de
microempresas, em geral, continuou apresentando resultados estáveis nos anos posteriores
(GRÁFICO 1).

FONTE: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS - MTE

Como já apontado, o domínio de microempresas no setor é extremamente notável,
sendo possível perceber que em seus períodos de maior declínio, suas participações no total
de empresas ainda atingiram cerca de 60% do total de firmas dentro do mesmo ramo. Outra
observação importante é a qual levando em consideração as decadências já citadas,
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podemos concluir que não é fácil se manter neste ramo. A mesma conclusão pode ser
relacionada com as empresas de pequeno porte, onde também, ao decorrer dos períodos
analisados, apresentaram momentos em que foram constatados declínios em relação ao
número total de empresas no setor.
Em contra partida, essa análise não pode ser implementada ao caso das médias e
grandes empresas, onde é observado períodos em que o número da participação desses
grupos aumentaram, amadurecendo a ideia de que nesse setor, as empresas que demonstram
maior índices de sobrevivência sejam aquelas que podem ser consideradas mais maduras e
que se encontram em um estado mais estável se comparado as novas integrantes no setor.
Tomando o índice CAGR (compound annual growth rate) como referência, índice
que demonstra a taxa de crescimento médio dentro dos períodos analisados, é possível
solidificar a tese de que pelo menos no caso do Brasil, dentro do setor de comunicação,
apenas as empresas de médio e grande porte conseguem demonstrar resultados sólidos
(TABELA 1).

TABELA 1 - TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO NO PERÍODO
(CAGR)
MICRO

PEQUENA

MÉDIA

GRANDE

TOTAL

-4,82%

-0,86%

4,52%

2,69%

-3,41%

FONTE: Relação Anual de Informações Sociais - RAIS - MTE

Tendo o índice como referência, as observações quanto o desempenho das micros e
pequenas empresas são facilitadas, demonstrando que suas participações são decrescentes
em comparação ao crescimento médio observado das médias e grandes empresas. Em
relação as médias empresas é notável que esse é o grupo que apresenta o maior crescimento
em comparação aos demais, demonstrando que talvez seja esse o conjunto de firmas que
possuem um futuro mais competitivo e atrativo. Uma última observação importante é
quanto ao declínio médio do total de empresas, que no período inicial observado (2002)
eram de 543 empresas, e que pelo último dado obtido, no ano de 2013, eram de 348.
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3.2 VÍNCULOS ATIVOS E NÍVEL DE INSTRUÇÃO NO SETOR
Essa segunda seção pode ser considerada como um estudo de caso brasileiro
relacionado ao debate proposto por Castells (1996), em relação as pequenas e médias
empresas contra as grandes, onde o autor cita os pontos de vista de diferentes autores como
Bennett Harrison (1994) e Shiatarella (1984). Harrison critica a ideia de que as pequenas e
médias empresas seriam as quais estariam mais associados a uma maior capacidade
inovação tecnológica e fornecimento de empregos, alegando que as grandes empresas,
tomando como referências os Estados Unidos e Japão, estariam com um capital cada vez
maior, assim como o tamanho do mercado. Em contra partida, opiniões e estudos de
Shiatarella, o qual estudou empresas italianas de pequeno porte, sugere que essas estariam
superando as grandes no quesito de geração de empregos, margens de lucros, investimento
per capita, transformação tecnológica e entre outros. (CASTELLS, 1996).

3.2.1

Vínculos ativos
Ao contrário da seção anterior, onde a liderança em quantidade de firmas associadas
a fabricação de equipamentos de comunicação ficavam para o conjunto das micros e
pequenas empresas, os principais desempenhos em vínculos ativos totais dos conjuntos
ficam com as grandes e médias empresas, porém com algumas oscilações mais
consideráveis do que no caso do tamanho das firmas (GRÁFICO 2).
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FONTE: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) – MTE

Nesse quesito de vínculos ativos, é encontrado o grande predomínio das grandes
empresas juntamente com as de médio porte, onde em dezembro de 2012, eram
encontrados cerca de 21.012 vínculos ativos, somando-se os vínculos das grandes com as
médias empresas, somente no ramo de fabricação de equipamentos de comunicação. Ao
relacionar os dados do gráfico com o debate proposto por Castells (1996), é importante
perceber que ainda é pelo lado das empresas de grande porte que estão o maior número de
vínculos ativos, porém esse dado poderá ser interpretado de uma outra maneira se
observado com algumas ferramentas auxiliares.
O índice CAGR o qual demonstrava as taxas de crescimento médio, continua
demonstrando um crescimento pelo lado de médias e grandes empresas, enquanto pelo lado
das micros e pequenas empresas, as análises de declínio também continuam (TABELA 2).
TABELA 2 - TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO NO PERÍODO
(CAGR)
MICRO

PEQUENA

MÉDIA

GRANDE

TOTAL

-0,86%

-0,02%

5,84%

4,37%

3,62%

FONTE: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) – MTE
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Assim como no caso do tamanho das firmas, a taxa de crescimento médio dos
vínculos ativos das médias empresas é o que apresenta o maior valor se comparado com os
demais, fato o qual poderá defender a opinião proposta por Shiatarella, que defendia que as
pequenas e médias empresas que estariam “encarregadas” de proporcionar um maior
número de empregos e inovações tecnológicas. E tal crescimento médio, se
desconsiderarmos o ano de 2002 em seu cálculo, subirá para 8,92% de crescimento entre os
períodos, ou seja, ao menos no caso do Brasil, os dados defendem a hipótese, ao menos
pelo lado das médias empresas, de que essas estariam sendo responsáveis por uma maior
geração de empregos.

3.2.2

Nível de instrução no setor
O nível de instrução dos trabalhadores brasileiros em geral já vem aumentando
desde a última década, e para o segmento da indústria de comunicação, isso não poderia ser
diferente, demonstrando um predomínio crescente do nível de escolaridade de ensino médio
completo e incompleto seguido, mesmo que não no mesmo patamar, de um aumento do
nível de superior completo e incompleto (GRÁFICO 3).
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FONTE: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) – MTE

Sendo possível ainda, analisar as mudanças na demanda por nível de instrução pós
graduada (GRÁFICO 4).

FONTE: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) – MTE
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Os dois gráficos reforçam a ideia de que para a área da indústria de comunicação,
onde possui como característica a intensidade tecnológica, o nível de instrução do
trabalhador venha a ser cada vez maior, possibilitando assim, uma maior qualidade na
oferta de um determinado produto ou serviço. A previsão é de que continue com esse
crescimento. Apesar do nível de instrução predominante ainda ser o de ensino médio
completo e incompleto, para ser atingido níveis de desenvolvimento dos países referências
na elaboração e formulação dessas novas tecnologias, cada vez mais será requisitado
trabalhadores com níveis de instrução cada vez mais superiores, havendo assim,
ferramentas mais capacitadas na elaboração dessas tecnologias. Exemplo disso é o alto
crescimento que vem sendo observado de trabalhadores com mestrado, e um início de
crescimento na demanda por doutorado.
Com o CAGR, essa ideia de crescimento nas demandas por instrução fica mais
perceptível pelo lado do mestrado e doutorado (TABELA 3).

TABELA 3 - TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO NO PERÍODO
(CAGR)
FUNDAMENTAL (COMPLETO + INC)

-9,48%

MEDIO (COMPLETO +INC)

5,01%

SUPERIOR (COMPLETO + INC)

2,94%

MESTRADO

21,66%

DOUTORADO

52,98%

FONTE: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) – MTE

Como já citado, a mudança no nível de instrução do trabalhador já é algo que vem
ocorrendo com uma certa frequência no Brasil desde a última década, sendo ofertada com
uma maior facilidade a oportunidade do trabalhador se desenvolver como profissional para
poder competir e ofertar uma capacidade de produção de qualidade, e desta maneira, as
empresas também acabam se beneficiando, pois quanto maior for o nível de instrução de
seus trabalhadores, maior tenderá a ser as suas produtividades.
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Em relação ao conhecimento do trabalhador, que vem sendo cada vez mais
demandado, é importante associar esse aumento na capacidade produtiva e de
desenvolvimento do trabalhador, com um setor onde a inovação é vista como um fator
determinante do sucesso da empresa. Essa concepção é reforçada na ideia apresentada por
Ikuhiro Nonaka (1991), onde a habilidade da firma em conseguir aumentar e proporcionar
ao trabalhador maiores fontes de conhecimento é o que irá futuramente, tornar-se a base da
empresa inovadora (CASTELLS, 1996).

4 CAPACIDADE PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE COMUNICAÇÃO BRASILEIRA

Neste capítulo, será abordado elementos referentes a capacidade da indústria
brasileira, no setor de comunicação, quanto a geração de produtos, e o valor agregado a
esses produtos. Para uma indústria ligada a ambientes tecnológicos, é importante uma base
industrial com capacidade na geração de valor agregado à produção realizada, considerando
como um fator chave para um desenvolvimento saudável e competitivo da indústria não
somente em um âmbito nacional, mas principalmente no sentido de competitividade
internacional.

4.1 VALOR DE TRANSFORMAÇÃO
Quanto ao valor de transformação da indústria brasileira, é possível encontrar
períodos de grandes oscilações, porém com um grande crescimento sendo identificado nos
últimos anos (GRÁFICO 5).
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F
ONTE: Pesquisa Industrial Anual - Empresa – IBGE

Como já citado, as oscilações no valor são presentes ao longo dos períodos
observados, porém, desde o ano de 2009, o Brasil vem apresentando valores de
transformação industrial crescentes, o que simboliza o crescimento do setor. O período de
2008 à 2009, período em que está presente o maior declínio do VTI (valor de transformação
industrial), pode ser explicado devido à crise mundial de 2008, crise a qual atingiu e
influenciou fortemente diversos setores produtivos e de comércio brasileiros. Talvez se não
fosse por conta dessa crise, o Brasil poderia já estar apresentando dados bem mais sólidos e
atrativos do que estão sendo apresentados atualmente. Esse crescimento que está sendo
constatado nesse determinado ramo da indústria simboliza um bom sinal para a indústria
em geral, considerando importante a capacidade que a mesma está tendo de gerar valor em
sua produção. Sinais positivos nesses quesitos, poderá acarretar em um aumento na
importância destinada ao setor, e atrairá maiores investimentos, o que é sempre bem visto
pelos empresários da área.
O índice CAGR reforça a ideia de crescimento que está sendo possível analisar para
o setor (TABELA 5).
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TABELA 5 - TAXA DE CRESCIMENTO MÉDIO NO PERÍODO (CAGR)
VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL

2,60%

FONTE: Pesquisa Industrial Anual - Empresa – IBGE

4.2 BALANÇA DE PAGAMENTOS DO SETOR NO BRASIL
Por fim, sobre a balança de pagamentos dentro do setor no Brasil, onde os dados
expostos são medidos em milhões de reais é possível observar resultados positivos de
superávits entre os anos de 2002 até 2006, porém a partir desse ano, houve um declínio
acentuado até um grande déficit encontrado no período do dado mais recente que se trata do
ano de 2014.

Como é possível observar, o Brasil demonstrou ótimos resultados do ponto de vista
de superávits entre o período de 2002 até 2006, porém em diante, demonstrou forte
dependência estrangeira, com números muito grandes de importação, o que levou ao grande
déficit que pode ser notado entre os anos de 2006 até o dado mais presente referente ao ano
de 2014.
O Brasil ainda não é visto como um país referência dentro desse setor de
comunicação que pertence a divisão de produtos de informática, fazendo com que assim,
haja uma dependência de produtos e insumos estrangeiros. Porém se comparado com os
dados que foram apresentados anteriormente, podemos observar que o Brasil está se
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encaminhando para um ponto onde talvez consiga uma independência de outros países
referências dentro das TCI.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O setor da indústria de comunicação brasileira demonstra sinais, considerando os
últimos anos, de uma pequena melhora em termos de capacidade de produção. Embora
ainda haja uma forte dependência externa em relação a alguns insumos, é importante
salientar os dados referente ao valor de transformação e os vínculos ativos, onde
demonstram linhas crescentes.
Os níveis de instrução dos trabalhadores desse setor também demonstram outro
ponto chave para uma indústria de alta tecnologia. Obviamente se tratando de uma indústria
de produção, um nível intelectual avançado é extremamente necessário para que possa
haver um alto nível de produtividade, ou seja, para um ambiente onde a inovação é um fator
muito importante, altos investimentos em P&D podem trazer muitos benefícios, e para tal,
os níveis de mestrado e doutorado que vem sendo cada vez mais exigido e conquistado,
podem trazer mudanças significativas para o setor.
Em respeito aos vínculos ativos, é importante apontar o predomínio das médias e
grandes empresas em relação as outras, não somente em números absolutos, mas também
nas taxas de crescimento com o passar dos anos. Liderados pelas médias empresas que
também lideram no quesito de número de estabelecimentos na questão da taxa média de
crescimento. Esses números demonstram o grau de importância das médias empresas
dentro do cenário nacional.
O Brasil não pode ser considerado, assim como os outros países referências, como
um país onde há um alto nível de incentivo a inovação de industrialização em atividades de
alta tecnologia, porém, mesmo com graus de investimentos menores de que os outros
países, como os Estados Unidos, Coréia e Japão, ele caminha com suas pernas curtas em
um ritmo que talvez não seja abaixo do esperado dadas as circunstâncias. Maiores
investimentos são necessários para que possamos atingir um nível próximo as referências,
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mas até lá, mostramos sinais de um crescimento mesmo que pequeno, porém não deixando
de ser um crescimento.
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Distritos Industriais e Desenvolvimento Territorial: da Teoria Marshalliana aos
Distritos Contemporâneos
Maria Inês Cunha Miranda159
RESUMO: O enfoque territorial vem sendo recomendado por Agências Multilaterais,
governos e até mesmo cientistas da área. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é
analisar como os distritos industriais podem ser compreendidos dentro da lógica do
desenvolvimento territorial. Em outras palavras, pretende-se analisar como o conceito de
distrito industrial foi sendo desenvolvido desde Marshall passando aos estudos italianos,
tentando compreender como a lógica do desenvolvimento territorial foi sendo apropriada e
tomada como uma forma endógena de desenvolvimento bem sucedida. No entanto, cabe
salientar que se trata da aplicação de um conceito numa realidade que já apresentava os prérequisitos para o sucesso do mesmo, o que não se aplica na maioria do caso das regiões
deprimidas.
Palavras-chave: desenvolvimento territorial, distritos industriais, regiões deprimidas.
ABSTRACT: The territorial approach has been recommended by multilateral agencies,
governments and even scientists in the field. In this sense, the objective of this study is to
analyze how the industrial districts can be understood within the logic of territorial
development. In other words, we intend to analyze how the concept of industrial district has
been under development since Marshall passing the Italian studies, trying to understand
how the logic of territorial development was being appropriated and taken as an
endogenous form of successful development. However, it should be noted that it is the
application of a concept into a reality that already had the pre-requisites for its success,
which does not apply in the case of the most depressed regions.
Keywords: regional development, industrial districts, depressed regions.

1 Introdução
O enfoque territorial vem sendo recomendado por Agências Multilaterais, governos
e até mesmo cientistas da área. Apesar de parecer contraditório, em um mundo globalizado,
onde a desterritorialização seria uma das característica, os aspectos territoriais vêm
ganhando força desde a crise capitalista das décadas de 1970 e 1980. Nesses termos, a “[...]
capacidade de organização da sociedade seria fundamental para seu processo de
desenvolvimento, e uma nova orientação de políticas, em que os mecanismos de
transferência de recursos seriam desenhados de forma a respeitar a autonomia das
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localidades” (ORTEGA, 2008, p. 57), responsabilizando a comunidade pela alocação de
seus recursos.
Nos fins dos anos 1960, o fordismo já dava indícios de declínio uma vez que a
rigidez do sistema fez reduzir sua velocidade de resposta às mudanças que estavam
ocorrendo. Havia uma necessidade de reformulação frente à nova era eletrônica e busca de
novas fontes de produtividade dada a nova configuração internacional do trabalho, sendo a
estratégia adotada para a saída dessa crise a flexibilização produtiva, especialmente do
trabalho.
Segundo Benko (2002), a resposta para a luta contra a rigidez tomou duas frentes:
desvalorização da força de trabalho, reduzindo os custos dos componentes necessários para
sua reprodução; e novas técnicas organizacionais que elevassem a eficiência da organização
do trabalho. Com a desregulamentação do capital assim como do trabalho, proporcionou-se
maior autonomia relativa do próprio trabalhador, deslocando a dinâmica de acumulação
antes centrada nos Estados Capitalistas Nacionais e nas formas institucionais de
concentração do capital, tais como empresas multinacionais.
O novo regime de flexível de acumulação modificou não somente os parâmetros da
produção e do consumo, mas também das transações e os mecanismos institucionais de
regulação das relações sociais. Para atender essa nova dinâmica, o novo regime possibilitou
a reestruturação espacial da sociedade, em todos os termos, estabelecendo uma nova
divisão social e espacial do trabalho e criação de novos espaços de produção e do consumo.
As mudanças geográficas dos espaços de produção coincidiram com modificações
da organização da produção exigidas pelos novo regime de acumulação, na medida em que
empresas menores e diversificadas seriam viáveis por meio das novas tecnologias em
detrimento da produção em massa antes vigente (ORTEGA, 2008). A maior flexibilidade
favorece a desintegração vertical das relações de proximidade entre os dirigentes e o
subcontratante, a troca contínua de informação e, portanto, a proximidade espacial tornou
possível a interação e a regulação final do processo de produção global. Assim, nesse novo
padrão produtivo valoriza-se a elevada diferenciação dos produtos com plantas produtivas
menores, máquinas pouco especializadas e força de trabalho altamente qualificada
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requerendo assim comportamento constantemente inovativo (MATOS e ORTEGA, 2014,
no prelo).
Pela primeira vez na história do capitalismo, tornou-se possível combinar trabalho
com alto nível tecnológico e diversificação dos produtos e dos processos. Nesse sentido,
iniciativas locais assumem caráter crucial para o desenvolvimento, como fator de
competitividade especialmente para os territórios inovadores. Dentre essas iniciativas, o
surgimento dos distritos industriais organizados por meio de redes de pequenas e médias
empresas (ORTEGA, 2008) serviam como elementos desencadeadores do desenvolvimento
endógeno de um território.
Estudos sobre os distritos industriais nasceram das discussão de Marshall (1919)
sobre as aglomerações inglesas, mas se difundiram com o processo de industrialização
ocorrido no território italiano. Marshall (1919) ao estudar as aglomerações inglesas
percebeu que a proximidade das pequenas e médias empresas contribuía para a geração de
economias externas e, com isso, havia uma redução de custo significativa, permitindo um
ganho de competitividade para todas. Portanto, haveria uma ambiente favorável para as
empresas de dado entorno (ORTEGA, 2008).
No entanto, foi somente com os estudos italianos que os aspectos locais dos distritos
industriais foram enfatizados. A infraestrutura de toda a natureza proveniente do processo
de desenvolvimento das próprias empresas em simbiose com a população residente dotada
de características sócio-culturais (valores e instituições) favoráveis foram as características
que permitiram o desenvolvimento dos distritos industriais italianos (BECATTINI, 1999).
Características essas recomendadas pelas Agências Multilaterais e Governos para o
desenvolvimento autônomo e endógeno territorial, devendo ser cultivadas para o
desenvolvimento de territórios deprimidos.
A perspectiva do desenvolvimento territorial passa pela necessidade da criação de
uma cultura de cooperação, a qual só é resgatada em comunidades onde as relações sociais
são enraizadas, construídas dentro de um contexto social que facilite a cooperação e a
criação de uma identidade com a localidade (ORTEGA, 2008). Por isso, os estudiosos
italianos destacaram que essas características eram fruto de uma realidade específica, não
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facilmente replicável, devido justamente ao fato de serem construídas historicamente
(BAGNASCO, 1999).
Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é analisar como os distritos
industriais podem ser compreendidos dentro da lógica do desenvolvimento territorial. Em
outras palavras, pretende-se analisar como o conceito de distrito industrial foi sendo
desenvolvido desde Marshall passando aos estudos italianos, tentando compreender como a
lógica do desenvolvimento territorial foi sendo apropriada e tomada como uma forma
endógena de desenvolvimento bem sucedida. Cabe salientar que o presente trabalho não
pretende exaurir o tema, mas sim fazer uma breve apresentação do mesmo.
Para isso, o artigo se divide em quatro seções, além dessa introdução. A primeira
seção apresenta como os estudos sobre o desenvolvimento territorial foram sendo
incorporados ao conceito de distrito industrial. A segunda se dedica a apresentar o conceito
de distrito industrial segundo a perspectiva marshalliana. A terceira expõe o progresso do
conceito de distrito industrial na vertente italiana bem como também os próprios distritos
na Itália, tentando demonstrar como os aspectos territoriais foram incorporados. Por fim,
apresentam-se as considerações finais.
2 Distritos Industriais e Desenvolvimento Territorial.
Com a crise do sistema de produção fordista, as iniciativas locais passaram a ter
papel de destaque, na medida em que se tornaram vias alternativas para a superação dos
altos níveis de desemprego e inflação que constituíam o cenário econômico dos países
naquela época. A superação dessa crise, considerada como superprodução, viria da
flexibilização da produção por meio de menores plantas produtivas associadas à produção
de bens diversificados, o que daria destaque às iniciativas locais como elementos de
competitividade dentro desse novo contexto.
Uma das explicações da nova geografia das atividades econômicas foi fundada nos
distritos industriais marshallianos, como destacado por Ortega (2008). Com a queda do
regime de produção fordista e sua substituição pelo regime de produção flexível, a forma
espacial desse novo padrão de acumulação seria o distrito produtivo. Essa nova forma de
organização ganhou destaque com o desenvolvimento industrial da chamada Terceira Itália,
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dado seu dinamismo baseado em pequenas e médias empresas. Cabe ressaltar que não se
tratava de um novo conceito, uma vez que já tinha sido apresentado pelos escritos do jovem
Marshall quando tratava das aglomerações inglesas.
No fim dos anos 1960, os economistas italianos chamavam a atenção a dois
fenômenos particulares de sua região. O primeiro era o declínio em certas regiões da Itália
de empresas intensivas em capital, sejam públicas ou privadas. A ascensão de pequenas e
médias empresas em regiões não industrializadas anteriormente com praticamente as
mesmas capacidades das empresas maiores, mas com grande potencial de geração de
emprego e renda voltadas para o mercado externo foi o segundo elemento levantado.
Nesse sentido, Becattini (2002) ao se perguntar qual a motivação para o surgimento
dos distritos industriais, destaca dois tipos de fatores: os de oferta e os de demanda. Os
fatores de oferta tem caráter local, sendo compostos por uma complexidade cultural
constituída por valores, conhecimentos, instituições e comportamentos negligenciados pelas
regiões industrializadas e massificadoras; uma estrutura industrial diversificada composta
por fábricas, oficinas de artesanato e produção familiar e, por fim, por uma estrutura
creditícia favorável ao financiamento de iniciativas pequenas e promissoras. Os fatores de
demanda, ao contrário, têm um caráter geral, destacando o papel das “novas demandas” que
estimulam a formação de nichos de mercado com produtos diferenciados e personalizados,
na medida em que em muitos países, a sociedade já havia atingido os padrões de conforto.
A presença de ambos os fatores tende a prejudicar as fábricas grandes, de acordo
com Becattini (2002), baseadas em produtos padronizados e economias de escala. Mas
favorecem a ascensão das pequenas empresas, as quais têm forte identificação com o
território e com as características da população local. Portanto, todas as vezes em que há a
combinação desses fatores de oferta local e demanda geral, a forma de produção por meio
do distrito se reforça.
Em um distrito industrial cria-se uma atmosfera industrial baseada nos
conhecimentos técnicos de moralidade comercial, predominando tanto valores hierárquicos
quanto relações de intercâmbio o que produz um diferencial positivo de confiança entre os
agentes, reduzindo os custos globais de produção do distrito como um todo (BECATTINI,
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2002). Assim, a capacidade organizativa dos agentes locais tem sido vista como uma
importante característica para promover um desenvolvimento autônomo e endógeno, sendo
referência para os estudos de desenvolvimento local, como destacado por Ortega e Matos
(2013), enfatizando a relevância da acumulação de capital social.
A acumulação de capital social, especialmente nas experiências italianas, foi
ressaltada como um diferencial por Putnam (2006), na medida em que enfatizam as
vantagens das relações baseadas na confiança. As formas do capital social são assim
recursos morais de uma sociedade que podem ser divididos em três componentes, de acordo
com Siisiäinen (2000): primeiro, a confiança ou, em outros termos, valores positivos
associados ao desenvolvimento; segundo, normas morais e obrigações e, por fim, redes de
atividades sociais de cidadãos, como associações voluntárias.
Um ambiente em que floresce a “comunidade cívica” tem um melhor desempenho
das Instituições Democráticas, como no norte da Itália. Isto porque o desenvolvimento de
relações baseadas na confiança reduzem ações oportunistas e free-riders, favorecendo as
ações coordenadas da comunidade. Então, quanto maior o capital social, visto como um
bem público, maior a capacidade de promover projetos coletivos devido especialmente à
forte cooperação, confiança e reciprocidade entre os indivíduos.
O círculo virtuoso no qual está inserido o capital social só é possível devido à lógica
da ação coletiva. De acordo com Olson (2011), existiria uma convenção baseada na
premissa que os grupos de indivíduos se reúnem para defender interesses comuns. Assim,
na medida em que o indivíduo busca seu interesse individual, percebe na coletividade uma
força para alcançar seu objetivo mais eficiente do que individualmente. Contudo, Olson
(2011) afirma que na medida em que os indivíduos são racionais160 e egoístas não agirão
em grupo em função de atingir o bem social, a menos que haja algum tipo de coerção.
Embora os indivíduos se agrupem em função de um benefício proporcionado por
essa adesão, isso não significa que todos obtenham a mesma satisfação. Qualquer indivíduo
em um grupo (grande ou pequeno) busca alcançar um benefício coletivo, mas ninguém
estaria disposto a pagar o custo do mesmo, tendendo a se esquivar. Nesse sentido, com o
160

Cabe salientar que o termo racionalidade aqui utilizado não envolve os mesmos aspectos de racionalidade
ilimitada desenvolvida pelos pressupostos neoclássicos.
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fim de evitar os free-riders, ou seja, aqueles indivíduos que se beneficiam das conquistas do
grupo sem terem lutado, seria necessária a contribuição compulsória, de acordo com Olson
(2011).
Por esse motivo, apesar da relação de confiança ser construída historicamente em
dada sociedade, isso não significa que seja isenta de conflitos, como destacado por
Bourdieu (2007). Um dos pilares que compõem a teoria do capital social de Bourdieu
(2007) é que a sociedade ao ser composta por diversos campos sociais, a definição da
posição e possibilidade de cada autor individual em qualquer campo está associado à
composição das formas de capital (econômico, cultural e social) que possui (SIISIÄINEN,
2000).
Portanto, o conceito de distrito industrial exprime a relação de pertencimento
(identidade) da sociedade entendido dentro de sua territorialidade, não envolvendo apenas a
localização de suas atividades produtivas, mas enfatizando a relação cooperativa e
coordenada da comunidade local (MATOS e ORTEGA, 2014, no prelo). Ou seja, o distrito
industrial pode ser compreendido pela presença da sociedade e de uma indústria principal
constituída por pequenas empresas independentes, especializadas nas diversas fases de um
mesmo processo produtivo.
Com essa forma particular de organização industrial, associam-se economias de
escala e flexibilidade produtiva o que gera economias externas ao agrupamento de
empresas, proporcionando vantagens competitivas àquela distribuição estrutural entre as
empresas concorrentes.

A obtenção de economias externas às empresas do distrito é

uma das vantagens que Marshall ressaltava. Nesse sentido, antes de avançar para o caso
italiano, cabe fazer uma breve apresentação do conceito de distrito industrial segundo a
perspectiva marshalliana, a qual será apresentada na seção a seguir.
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3 Os Distritos Industriais Conforme Marshall: Relevância das Economias Externas e
da Atmosfera Industrial.

Alfred Marshall é um autor conhecido por criar a versão mais completa da teoria do
equilíbrio parcial da teoria neoclássica, no entanto, ele também escreveu outras importantes
obras que deram origem ao conceito de distrito industrial utilizado para estudar o caso
italiano. O autor partiu da realidade concreta inglesa identificando aglomerações de
empresas localizadas em dado espaço que geravam economias externas, auxiliando na
redução de custos e aumentando a competitividade das mesmas (ORTEGA, 2008).
Contudo, a criação desse ambiente favorável às empresas, segundo o autor, faria necessário
a presença de trabalhadores qualificados, boa infraestrutura e logística, bem como rápida
difusão e absorção de conhecimento.
Para Marshall, há uma estreita relação entre organização e conhecimento, sendo a
empresa responsável pela acumulação de capacitações e conhecimentos, com o objetivo de
aumentar a eficiência por meio da organização interna. Assim, haveria um processo de coevolução entre o homem e o ambiente, na medida em que com o desenvolvimento de
capacidades o homem se transforma e provoca modificações no próprio ambiente (MATOS
e ORTEGA, 2014, no prelo). Ademais, o próprio homem se transforma distintamente ao
depender do contexto em que está inserido, o que expressa um processo de acumulação
anterior de conhecimentos.
O ambiente social atua seletivamente, especialmente nas fases iniciais, na medida
em que atua como um processo path dependence dada a influência exercida pelo
comportamento passado sobre as atitudes do presente. Por isso, a iniciação educacional no
âmbito familiar favorece ações construtivas para o desenvolvimento das qualidades
humanas (MATOS e ORTEGA, 2014, no prelo). Assim, as capacidades humanas se fazem
necessárias para o desenvolvimento das atividades produtivas, especialmente aquelas
industriais, na medida em que impulsionam a eficiência produtiva. Além disso, revela o
enraizamento do processo social entre a produção e educação.
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Nesses termos, Marshall aborda o desenvolvimento na sua forma ampla, na medida
em que integra aspectos econômicos àqueles não econômicos, como culturais e sociais, ou
seja, a evolução simultânea de competências e capacidades do indivíduo voltadas para o
desenvolvimento de seu “lócus” (MATOS e ORTEGA, 2014, no prelo). O entrelaçamento
desses dois importantes temas, quais sejam a relevância de fatores socioculturais e a nova
forma de organização industrial, leva a dois importantes conceitos: a atmosfera industrial e
as economias externas.
Segundo Matos e Ortega (2014, no prelo, p. 14-15), o conceito de atmosfera
industrial pode ser concebido como o conjunto de
[...] características sócio-culturais e simbólicas presente nos distritos industriais, ou
seja, a comunidade e o seu sistema institucional, seu sistema de valores e sanções, a
simbiose entre a comunidade e as empresas, a difusão de conhecimentos e a
inovatividade internas, a empregabilidade generalizada, o ambiente gerado de
competição, colaboração, confiança e controle.

O conceito de atmosfera industrial pode ser visto como uma metáfora de
valorização do conhecimento tácito da comunidade, enfatizando o ambiente de confiança
resultante do sentimento de pertencimento (identidade). Segundo Marshall (1982), o
conhecimento tácito possibilita a redução dos custos transacionais, além de facilitar a
difusão das informações dentro dos distritos. Ademais, possibilita a manutenção de
mecanismos internos de resolução de conflitos161, tanto competitivos quanto cooperativos.
O compartilhamento frequente e amplo de informações seja com relação a tecnologia,
produtos ou materiais, pode influenciar no aproveitamento de oportunidades e com isso
possibilitar diversificação, aproveitando o potencial de acumulação interna aos distritos.
Com isso, torna-se importante o conceito de economias externas provenientes do
próprio processo de desenvolvimento da indústria, originadas de uma forma específica e
coletiva de organização territorial, ou seja, da concentração de fábricas no entorno das
cidades resultando na divisão do trabalho e especialização das firmas. A proximidade
espacial proporciona uma queda dos custos operacionais da produção e comercialização,
161

Nesses termos, pode-se conceber o conceito de atmosfera industrial como uma forma de governança, aqui
compreendida como estrutura de coordenação em que se define o grau de hierarquia ou colaboração entre as
empresas participantes do distrito (SUZIGAN, GARCIA e FURTADO, 2007).
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além de propiciar um ambiente favorável ao surgimento de soluções inovativas fruto da
relações de proximidade e da quase inexistência de barreiras hierárquicas dentro dos
distritos (MATOS e ORTEGA, 2014, no prelo). Assim, a obtenção de economias externas
às firmas em um distrito possibilitam uma posição privilegiada dentro da própria sua
estrutura.
A compreensão da origem das economias externas de localização no pensamento
marshalliano ocorre ao se verificar sua inserção na organização da produção dentre os
próprios fatores de produção, na medida em que aumenta a eficiência do trabalho. Por isso,
as diversas formas de aprendizado, levam ao conhecimento e à geração de economias
externas, resultando em formas mais eficientes de organização da produção, ou seja, tratase de um círculo virtuoso entre conhecimento e organização.
Contudo, cabe ressaltar que as economias externas são parcialmente endógenas a
cada distrito, na medida em que dependem de especificidades tecnológicas e de mercado162
proporcionadas pelas condições institucionais e socioculturais do processo de
desenvolvimento local. O que torna difícil sua transposição para outras regiões, uma vez
que depende “(...) tanto da unicidade do seu ambiente de nascimento, quando da
diversidade dos processo de mudança dos indivíduos e do ambiente em que eles atuam”
(MATOS e ORTEGA, 2014, no prelo, p. 16).
Tendo isso em vista, a perspectiva de análise conjunta do local e seu contexto social
e organização por meio dos elementos destacados por Marshall (1982) inspirou diversas
vertentes, dentre as quais os próprios distritualistas italianos. Contudo, os estudiosos
italianos contribuíram muito para o debate dos distritos ao enaltecer os aspectos territoriais
não preponderantes na perspectiva marshalliana. Sobre o conceito e formação dos distritos
industriais segundo a perspectiva italiana se analisa na seção a seguir.

162

Para um aprofundamento dos aspectos tecnológicos e de mercado que influenciam nas economias externas,
ver Matos e Ortega (2014, no prelo).
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4 Os distritos industriais: o caso da Terceira Itália.
Na década de 1980, com o sucesso da ascensão dos distritos industriais que se
industrializavam, especialmente em função de sua dinâmica interna, muito se baseou no
conceito de distrito industrial para a explicação de seu sucesso (ORTEGA, 2008). Segundo
Bagnasco (1999), os distritos surgiram em regiões que não tinham tradições industriais, em
geral, em setores tradicionais constituídos por pequenas empresas. A “espontaneidade”
daquele processo de desenvolvimento tornou os estudos sobre a Terceira Itália exemplos
bem sucedidos de desenvolvimento territorial, sem que houvesse politicas especiais,
nacionais e locais, voltadas para aquela região. A explicação dada àqueles fenômenos pelos
estudiosos italianos foi a presença de um fator de potencialização da produtividade e da
inovação mais relacionado à contiguidade física do que aos investimentos em meios de
produção (Becattini, 2002).
Bagnasco (1999) ao estudar as condições para a formação dos distritos industriais
no século XX, aponta que, em termos gerais, não houveram políticas voltadas para o
incentivo direto dessas pequenas e médias empresas. Entretanto, Ortega (2008) ressalta que
ainda que tivesse políticas voltadas especificamente para esse fim, foram promulgadas leis
(direta ou indiretamente) favoráveis às Pequenas e Médias Empresas (PME), como é o caso
da legislação dirigida a artesãos e a lei que institucionaliza a figura dos distritos industriais.
Além disso, a política cambial italiana favoreceu, em grande medida, vários setores
importantes possibilitando uma inserção favorável no mercado internacional. Assim como
também não se pode desprezar a infraestrutura e posicionamento das empresas que fazem
parte dos distritos próximas a grandes Portos italianos tenha atuado como um fator
facilitador do seu desempenho nos mercados internacionais.
Assim, os distritos industriais italianos foram favorecidos por um tecido social
muito complexo e específico, não encontrado facilmente em outros lugares (BAGNASCO,
1999). Além dos fatores gerais, culturais e econômicos, que contribuíram para o
fortalecimentos das pequenas e médias empresas no século XX, fatores particulares
italianos colaboraram para esse fenômeno. As pequenas e médias empresas se favoreceram
de um tecido urbano composto por cidades de pequeno e médio porte, perfeitamente
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equipadas com uma rede de infraestrutura e bancária, distribuídas sobre o conjunto do
território nacional. Essas cidades estavam articuladas com regiões rurais, as quais
forneciam trabalhadores qualificados, fornecendo segurança frente ao mercado de trabalho
incerto, bem como tinha a função de mercado consumidor.
A combinação desses dois fatores (cidade e campo) propiciou um meio favorável à
expansão da pequena empresa, denominado de “campo-urbanizado” (BAGNASCO, 1999).
Dessa forma, percebe a superação da dicotomia urbano/rural na medida em o rural não é
visto apenas como sinônimo de atividades agropecuárias, mas sim como espaço. Essas
condições nem sempre foram reunidas, mas em conjunto criaram uma sinergia particular
entre os atores daquelas regiões italianas, direcionados para o desenvolvimento das
pequenas e médias empresas. Portanto, as particularidades sociais e culturais de cada
território ou região são fundamentais para a formação do capital social dessas regiões bem
sucedidas.
Assim, os distritos industriais italianos possuem algumas características peculiares,
como destacado por Becattini (1999). Uma característica é o estado de espírito prevalecente
nos distritos industriais é do tipo neo-smilesien, ou seja, baseado no desabrochamento
pessoal fortemente vinculado a um sentimento de pertencimento à comunidade local.
Outro traço dominante dos distritos italianos é a interpenetração entre a atividade
produtiva e a vida cotidiana da comunidade local, resultado de condições históricas,
culturais e sociais que induziram sua constituição e reprodução, mecanismo esse que tem a
função de controlar e criar regras de comportamento interno ao distrito. No entanto, isso
não exclui a possibilidade de conflitos internos, resultado da divergência entre os interesses
individuais e do grupo (MATOS e ORTEGA, 2014, no prelo), assim como já destacado por
Bourdieu. No entanto, a resolução desses conflitos tem como pressuposição a
“concertação” proveniente do interesse maior da comunidade provenientes da relação path
dependence.
Mais uma característica relevante é a conexão entre os pequenos produtores e os
mercados externos de escoamento de produtos. Becattini (1999) aponta que o sucesso de
distrito não depende somente da eficiência técnica-produtiva e das características
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socioculturais, mas também da constituição e consolidação de uma rede estável de
conexões com os mercados finais. Portanto, depende da construção de uma “imagem”
diferencial do distrito, capaz de mostrar as particularidades das empresas que o compõem.
Além dessas características particulares, Becattini (1999, p. 49) ressalta as
características tradicionais dos distritos industriais presentes no caso italiano como:
[...] coexistência singular de concorrência e de solidariedade entre as empresas do
distrito, que reduz os custos de transação do mercado local; efervescência inovadora
oriunda da base, favorecida pelo “clima industrial” reinante no distrito; grande
mobilidade, tanto horizontal quanto vertical, dos postos de trabalho; cooperação
entre os membros dos distritos para alcançar os objetivos econômicos ou, às vezes,
melhorar o ambiente geográfico e social do distrito propriamente dito.

Nesse sentido, pode se descrever os distritos industriais como um complexo
produtivo onde a regularidade e coordenação entre as diferentes fases do processo não
dependem de regras preestabelecidas nem de regimes hierárquicos (como nas grandes
empresas), mas na verdade está submetido simultaneamente aos interesses do mercado e ao
sistema de sanções sociais aplicado pela sociedade local (BECATTINI, 1999). Assim, aliase um sistema de produção relativamente flexível e adaptável aos acasos do mercado e às
economias de escala relacionadas à contiguidade espacial das empresas do distrito.
Essas características revelam, portanto, a complexa rede de relacionamentos
construída nos distritos, fazendo emergir elementos essenciais como apontado por Matos e
Ortega (2014, p.11):
(...) i) o dinamismo intrínseco às pequenas e médias empresas que o constituem,
resultante de um acelerado e difuso processo empreendedor; ii) presença distribuída
e enraizada destas empresas em um território; iii) sua identidade territorial; iv) sua
especialização produtiva, sobretudo nos setores tradicionais.

Esses elementos criados no caso bem sucedido da Terceira Itália, reafirmaram a
orientação das políticas governamentais nos anos 1990 que buscavam estimular iniciativas
locais para projetos de desenvolvimento autônomo e endógeno. No entanto, a construção do
capital social de dada comunidade não depende somente das ações governamentais, dado
que é resultado da inércia histórica e social. Em outras palavras, torna-se difícil transplantar
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os elementos que compõem as iniciativas bem sucedidas, na medida em que são
constituídos em realidades específicas e singulares, não sendo assim facilmente replicáveis.

5 Considerações Finais.
O enfoque em iniciativas territoriais vêm sendo recomendado por Agências
Multilaterais e Governos como estratégia para territórios deprimidos, na medida em a
capacidade organizativa da comunidade é preponderante no seu processo de
desenvolvimento. Dessa forma, o resultados das políticas públicas passaria a depender das
comunidades em que fossem implementadas, tendo o local maior responsabilidade sobre o
seu próprio desenvolvimento.
A rigidez inerente ao fordismo deu lugar a técnicas organizacionais flexíveis,
focando em novos nichos de mercado que se formavam. Para atender às novas
necessidades, surgiram novos espaços econômicos dentre os quais se destaca os distritos
industriais como forma espacial do novo processo de acumulação. Estas iniciativas
ganharam espaço com caso bem sucedido da Terceira Itália, baseado em redes de pequenas
e médias empresas que se associaram, reduzindo seus custos de produção e obtendo
vantagens competitivas.
O conceito de distrito industrial foi explorado inicialmente por Marshall, destacando
a importância das economias externas, as quais seriam o fruto do desenvolvimento de
determinada indústria, organizada de forma específica territorialmente, permitindo a troca
de informação e conhecimento o que reduz os custos de produção e confere a essas
empresas pequenas, vantagens competitivas.
No entanto, esse conceito foi aprofundado pelos estudiosos italianos que
incorporaram aspectos locais ao conceito de atmosfera industrial e economias externas. A
principal característica destacada dos distritos italianos é simbiose entre uma comunidade
local dotada de características socioculturais favoráveis e o próprio desenvolvimento das
empresas. Ou seja, o processo industrial e a sociedade encontravam-se intrinsecamente
relacionadas. Apesar da organização industrial dos distritos se basearem no conceito de
economias externas, as quais seriam apenas parcialmente endógenas de acordo com
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Marshall, os estudiosos italianos ressaltam a singularidade desse processo de
desenvolvimento, o qual dificilmente poderia ser transplantado, na medida em que depende
da formação de uma atmosfera favorável para a difusão de conhecimento e relações
baseadas na confiança, não apenas em uma forma específica de organização da produção.
Portanto, os distritos industriais podem ser caracterizados como um complexo
produtivo, onde a coordenação de suas fases e a regularidade de funcionamento não
dependem de regras preestabelecidas e regimes hierárquico. No entanto, isso não significa
que seja livre de conflitos, apenas que eles são gerenciados internamente por meio de uma
estrutura de governança desenvolvida nos distritos. Nesse sentido, há uma junção entre
economias de escala relacionada à segmentação do processo produtivo dentro do distrito,
sem que isso comprometa a flexibilidade frente às novas necessidade de mercado.
Nesse sentido, os distritos industriais tornaram-se referência para projetos de
desenvolvimento territorial, na medida em que se mostraram como estratégia bem sucedida
de desenvolvimento autônomo e endógeno. Contudo, como alerta Becattini (1999), a
convergência entre as condições de produção demandadas e as características socioculturais
não é facilmente mantida. Ainda que a estrutura institucional possa se adaptar, por meio da
interferência de políticas públicas, bem como também possa ser reproduzida a estrutura
tecnológica, o sistema de valores e ideologia inerentes aos distritos não são autônomos. Por
isso, mesmo que haja a adaptação das condições dos casos bem sucedidos nos territórios
deprimidos, há a necessidade do enraizamento das relações da comunidade e, com isso, a
formação da identidade para assim estimular a formação de projetos de desenvolvimento
endógeno e autônomo.
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Os novos horizontes para a política industrial em Goiás: ações do governo
estadual para qualificação do trabalhador e o incentivo à pesquisa e
desenvolvimento
Mario Cesar Gomes de Castro163
RESUMO: O Estado de Goiás agregou a partir de 1999 novos instrumentos de política
industrial, sendo eles os investimentos na melhoria da qualificação da mão-de-obra e os
incentivos à pesquisa e inovação. Neste trabalho, tem-se por objetivo discutir estes
instrumentos implementados pelo governo do Estado de Goiás. Para tanto se empregou um
levantamento das ações do governo estadual no período que vai de 1999 até 2010. Em
resumo, pode-se destacar que mesmo depois de uma década, os instrumentos ainda estão
sendo aprimorados, por outro lado, não se observa impacto relevante para a mudança da
concepção de se promover a inovação com a aquisição de produtos e processos existentes.
Palavras-chave: Política Industrial. Qualificação da mão de obra. Pesquisa e Inovação.
1 INTRODUÇÃO

Após 1999 o governo do Estado de Goiás adotou ações para melhorar a qualidade
da mão-de-obra e motivar a pesquisa, abrindo fase fecunda que acrescentou às políticas
industriais existentes o que faltava: a educação, o treinamento para a mão de obra e
incentivo à pesquisa e inovação, com objetivo de acelerar o crescimento e desenvolvimento
do Estado. Essa nova fase, representa uma grande mudança nas estratégias de industrializar
o Estado e o colocar em condições de melhor aproveitar os recursos dos programas
destinados ao incentivo da inovação e criar efetivas condições de absorção do
conhecimento inovador para dinamizar o processo de industrialização.
Tal cenário motivou a presente pesquisa, que tem por objetivo discutir estes
instrumentos implementados pelo governo do Estado de Goiás. Para tanto se empregou um
levantamento das ações do governo estadual no período que vai de 1999 até 2010.
O texto a seguir foi dividido em três partes, além da introdução, tem-se a
apresentação de algumas motivações teóricas para a mudança de comportamento do
governo do Estado, logo depois se trata especificamente das principais ações do governo
163
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estadual e por fim, tem-se alguns números importantes do período em estudo.

2 ALGUMAS MOTIVAÇÕES TEÓRICAS

Tais ações se fundamentam em concepção teórica que segundo Abramovitz
(1986), a melhoria das capacidades sociais, o estado da educação da população e seus
arranjos institucionais apresentam-se como fatores de constrangimento para escolhas de
tecnologias.
Outro argumento que motiva a mudança nos rumos da política pública voltada ao
processo produtivo está a visão Schumpteriana (1988) que mostra os ganhos com a
introdução da inovação.
O somatório de tais argumentos justifica a novidade, além dos incentivos e das
infraestruturas oferecidas, que facultará capacidade de absorção dos conhecimentos, tanto
para promover a implantação quanto a difusão de tais conhecimentos.
Pode-se acrescentar ainda o ponto de vista da Conferência das Nações Unidas
sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, 2005), ao dizer que os determinantes para
diminuir a distância ou o fosso que separa os países ricos e pobres, estão na capacidade dos
países em adquirir, dominar, adaptar e melhorar o conhecimento técnico e científico. E que
para o Banco Mundial (estudo de 2004) a variável mais importante para o crescimento
econômico de longo prazo é o conhecimento, associado ao estoque de capital humano
(ARBIX, 2007). Tem-se, portanto bons argumentos em defesa da introdução das melhorias
na política industrial do Estado.

3 AS PRINCIPAIS AÇÕES

A promoção efetiva do incentivo à capacitação da mão-de-obra e à pesquisa e a
inovação vem em momento oportuno e depois da adoção pelo Governo Federal de ações
como a Política Industrial e de Comércio Exterior de 1990, da criação em 1993 dos
incentivos fiscais para a capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária e dos
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Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial e Agropecuário. E de forma
contemporânea com a Política Industrial, Tecnológica e de Comercio Exterior de 2003, da
Lei de Inovação de 2004, da Lei do Bem de 2005 (incentivo fiscais para pesquisa
tecnológica) e da Política de Desenvolvimento Produtivo de 2008 (Quadro 01). No elenco
de ações do Estado está a introdução do Estado na educação profissional, na reorganização
da sua participação no ensino superior e a criação da estrutura de apoio à pesquisa e
inovação.

Quadro 01. Principais ações de incentivo à formação profissional, inovação e Políticas
Industriais. Brasil e Goiás.
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Ano

Ações
Brasil
- Política Nacional de Informática, reserva de mercado para
microcomputadores.

1984

1988

Goiás
- Cria o Programa Fomentar. Financiamento de 70% do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, a recolher.
Prazos de vigência inicial de 5 a 10 anos, ampliados para 15 e
até 30 anos (com incentivo diversificação e criatividade –
introdução de produtos e processos novos no território goiano)

- Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste
(FCO), do Nordeste (FNE) e do Norte (FNO).
- Criação do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia de Goiás
– SECT-GO que compreendia o Conselho Estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação de Goiás (CONCITEG)

1989

1990

- Política Industrial e de Comércio Exterior (Governo Collor):
políticas de competição e de competitividade (Programa
Brasileiro de Competitividade e Produtividade – PBQP;
Programa de Competitividade Industrial –PCI; Programa de
Apoio à Capacitação Tecnológica(PACTI)

1993

- Criação dos incentivos fiscais para a capacitação tecnológica
da indústria e da agropecuária, Programas de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial (PDTI) e Agropecuário (PDTA)

1996

- Lei de Propriedade Industrial
- Instalação do primeiro Fundo Setorial de Ciência e Tecnológica
– CT- PETR0

- Criação da Universidade Estadual de Anápolis.

- Porto Seco Centro-Oeste (Estação Aduaneira de Anápolis)
- Agência de Fomento de Goiás (GoiasFomento)
- Agência Goiana de Desenvolvimento Regional (AGDR)

1999

- Criação da Universidade Estadual de Goiás (UEG)
- Superintendência de Ensino Profissional

2000

- Início da instalação dos Fóruns de Competitividade, do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

- Implantação de Arranjos Produtivos (APL) em Goiás

2001

- Rede Estadual de Educação Profissional
- Instituiu a Política de Desenvolvimento Industrial de Goiás.

2002
2003

- Lei 13.591/2000 - Cria o Programa Produzir. Financiamento de
até 73% do imposto a recolher (ICMS). Prazos de 5 a 15 anos,
com limite em 2020 (com incentivo a inovação – introdução de
produtos e processos novos no território goiano)

- Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE).
- Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI)

2004

- Política industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE)
- Aprovação da Lei de Inovação

2005

- Lei do Bem - consolidou os incentivos fiscais para pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica

2008

- Lançamento da Política de Desenvolvimento Produtivo - PDP

-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FapegGO (GOIÁS, 2005)

2009

- Lei goiana de bolsas e fomento. (Lei n. 16.690, de 2009)

2010

- Lei goiana de inovação. (Lei n. 16.922, de 2010)

Fonte: Elaboração própria. Baseado em: Delgado, 2010; Fonseca, 2004; Goiás, 2011; Cunha,
2009.
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A atuação do Estado na educação profissional, até 1999 foi prioritariamente na
formação técnica e no magistério, integrada ao ensino médio, sem relação com o contexto
no qual se inseria. A partir de então é que se iniciou a organização da educação
profissional, com a criação da Superintendência de Ensino Profissional e funcionalmente
operacional quando se estabeleceu em 2001 a Rede Estadual de Educação Profissional. A
formação profissional é de caráter horizontal, não foca estritamente o setor industrial.
Contudo, são instrumentos importantes de formação das capacidades sociais.
No âmbito do ensino superior, até o final da década de oitenta no Estado havia a
Universidade Católica de Goiás e a Universidade Federal de Goiás e várias faculdades
isoladas, públicas e particulares. A Universidade Estadual de Anápolis – UNIANA que
surgiu em 1990, foi a base para que em 1999 com seu agrupamento com outras 12 (doze)
faculdades estaduais isoladas se criasse a Universidade Estadual de Goiás - UEG, (UEG,
2013), que chegou ao ano 2010 com mais de 30 unidades espalhadas pelo estado.
O apoio à pesquisa e inovação como instrumentos de Política Industrial em Goiás
(principalmente até 2000), tinha sido por meio de estímulos a empresas, via incentivo fiscal
como critério de classificação para desconto dos valores devidos. Por exemplo, na Lei n.
9.489/1984 (GOIÁS, 1984), que institui o Fundo de Participação e Fomento à
Industrialização do Estado de Goias - Programa Fomentar, entre outros fatores cita que
serão beneficiadas:
- indústrias pioneiras no seu ramo de atividade;
- indústrias que fabriquem produtos sem similares no Estado de Goiás.
E, há o exemplo da Lei 13.591/2000 (GOIÁS, 2000), que cria o Programa de
Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR, quando diz que poderão ser
beneficiadas com incentivo fiscal, dentre outros elementos as empresas industriais que
busquem:
- implantação de novo empreendimento;
- modernização tecnológica;
- invenção, pesquisa aplicada e novas tecnologias;
- apoio infra-estrutural a empreendimentos produtivos;
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- formação e treinamento de mão-de-obra especializada;
Os primeiros movimentos, além dos incentivos fiscais, tiveram início em 1989, foi
a criação do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia de Goiás – SECT-GO, sem
resultados destacáveis. A efetivação do incentivo à pesquisa e inovação vieram com o
surgimento em 2005 da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - Fapeg-GO
(GOIÁS, 2005), com objetivo de fomento à pesquisa, incentivando projetos de pesquisa
que se originam das Universidades e de pesquisadores autônomos. Os passos seguintes do
governo estadual no campo da pesquisa e inovação se relacionam à Lei n. 16.690, de 2009
(GOIÁS, 2009), e lei n. 16.922, de 2010 (GOIÁS, 2010a), que criam respectivamente a Lei
goiana de bolsas e fomento e a lei goiana de inovação.
Da atuação da Fapeg (GOIÁS, 2010), pode-se destacar de seu Relatório de Gestão
de 2010 (período de 2006-2010), os seguintes dados:
- credenciamento de 407 redes de pesquisa;
- seleção de 441 projetos de pesquisa;
- aprovados 33 bolsas de extensão;
- concessão de 337 bolsas de mestrado e doutorado, e;
- diversos editais para estímulo à inovação.
Este movimento para incentivo à pesquisa teve entre os anos de 2007 e 2010
valores orçados de R$ 97.358.000,00 correspondendo a 0,5% da receita estadual orçada,
valor bem abaixo do que determina a Constituição Estadual que é de 1,0%. Situação não
muito diferente de estado como o de São Paulo que também não obedece a sua constituição
(Tabela 01).
Tabela 01. Valores orçados para o financiamento da pesquisa. Goiás e São Paulo. 20072010.
Local
Goiás
São Paulo

Valor (R$ 1,00)

Participação da
receita (%)

Determinação da
Constituição Estadual (%)

97.358.000

0,35

0,5

2.835.975.518

0,81

1,0

Fonte: Goiás 2007, 2008, 2009a, 2010. São Paulo 2007, 2008, 2009, 2010.
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4 NÚMEROS IMPORTANTES DO PERÍODO DE 2000 A 2010

Os resultados efetivos de tais ações poderão ser sentidos em momento mais
distante. No atual período o que se percebe é uma situação preocupante, quando se tem
indicador como a produtividade na indústria em Goiás que não tem superado o valor
nacional, apesar de ter crescido de 0,56 em 2000 para 0,78 em 2010, tal valor não superou,
os 0,79 de 1995, correspondendo em média a 70% do rendimento na indústria brasileira,
entre o ano 2000 e 2010. Mantendo-se a média da década anterior, de 1990 à 2000 (Tabela
02).
No tocante ao desempenho das indústrias em relação à inovação, neste período,
observando alguns números do Relatório Pintec (IBGE, 2000a, 2003, 2005a, 2008, 2011),
tem-se que o número de empresas industriais em Goiás que ‘implementaram inovação de
produtos e/ou processos’, saltou de 1.398 entre 1998-2000 para 3.492 entre 2009-2011,
aumento de 150%, enquanto no mesmo período no Centro-Oeste foi de 104% e no Brasil de
62%.
Tabela 02. Participação da produtividade indústria estadual em relação ao valor nacional
(Estados escolhidos). 1990, 1995, 2000, 2005 e 2010.
Brasil e Unidade da Federação
Brasil

1990

1995

2000

2005

2010

1

1

1

1

1

Bahia

1,41

1,40

1,72

1,76

1,44

Minas Gerais

0,86

0,99

0,91

0,98

1,12

Espírito Santo

1,00

1,59

1,28

1,53

1,52

Rio de Janeiro

1,34

1,10

1,41

1,82

1,83

São Paulo

1,04

1,13

1,17

1,10

1,03

Paraná

1,10

0,87

0,86

0,83

0,83

Santa Catarina

0,72

0,65

0,59

0,56

0,59

Rio Grande do Sul

0,76

0,71

0,79

0,72

0,77

Mato Grosso do Sul

0,98

0,70

0,50

0,67

0,90

Mato Grosso

0,61

0,75

0,47

1,11

1,01

Goiás

0,75

0,79

0,56

0,75

0,78

Distrito Federal

0,59

0,92

0,74

0,63

0,69

Fonte: : Adaptado pelo autor. IBGE, 1999, 2000, 2005, 2010, 2012.
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No quesito valor dos dispêndios, a participação do Estado em relação ao total do
Centro-Oeste entre o ano 2000 e 2011 apresentou queda de 70,51% para 34,3%, em relação
ao Brasil cresceu de 0,95% para 1,62%, apesar do número de empresas ter se elevado tanto
em relação ao Brasil e ao Centro-Oeste.
Quanto às “atividades internas de pesquisa e desenvolvimento”, entre 2000 e 2011,
tanto no número de empresas e no valor dispendido houve maior participação do Estado de
Goiás no total do Brasil e do Centro-Oeste (Tabela 03).

Tabela 03. Dispêndios realizados pelas empresas inovadoras nas atividades inovativas,
Brasil, Centro-Oeste e Goiás (2000, 2003, 2005, 2008 e 2011)
2000
Locais

Total
Número de empresas

Brasil

Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento
Valor (1 000 R$)

Número de empresas

Valor (1 000 R$)

19 165

22 343 759

7 412

3 741 572

Centro-Oeste

849

302 126

180

29 149

Goiás

383

213 020

61

20 691

2003
Locais

Total
Número de empresas

Brasil

Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento
Valor (1 000 R$)

Número de empresas

Valor (1 000 R$)

20 599

23 419 227

4 941

5 098 811

Centro-Oeste

833

325 655

73

19 154

Goiás

464

196 797

53

15 133

2005
Locais

Total
Número de empresas

Brasil

Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento
Valor (1 000 R$)

Número de empresas

Valor (1 000 R$)

19 951

34 405 980

5 046

7 112 928

Centro-Oeste

959

591 434

79

24 968

Goiás

483

380 220

44

20 617

2008
Locais

Total
Número de empresas

Brasil

Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento
Valor (1 000 R$)

Número de empresas

Valor (1 000 R$)

30.645

43.727.462

4.268

10.708.601

Centro-Oeste

1.803

1.496.733

233

102.930

Goiás

1.118

934.078

199

65.870

2011
Locais

Total
Número de empresas

Brasil

Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento
Valor (1 000 R$)

Número de empresas

Valor (1 000 R$)

32.616

50.893.385

5.876

15.156.815

Centro-Oeste

1.694

2.404.459

200

132.587

Goiás

1.145

824.344

158

116.111

Fonte: Extraídos de IBGE, 2000; 2003; 2005a; 2008; 2011 (Pesquisa Industrial de Inovação Tecnológica).
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Por outro lado, o valor da média do ‘Dispêndio’ financeiro por empresa destinado
a atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento no Estado, entre o ano 2000 e 2011
(Tabela 04), variou em 116,7%, e se tem para o Brasil no mesmo período variação de
411,1% e de 309,5% no Centro-Oeste (Tabela 04). Enquanto, no ano 2000 o valor do
dispêndio goiano médio representava 67% do brasileiro, em 2011 somente representou
28%.

Tabela 04. Valor médio dos Dispêndios realizados pelas empresas inovadoras nas
atividades inovativas. Atividades internas de Pesquisa e Desenvolvimento. Brasil. CentroOeste e Goiás. 2000, 2003, 2005, 2008 e 2011. Valor (R$ 1000)
Locais

2000

2003

2005

2008

2011

Variação %
2000/2011

Brasil

504,7

1.031,9

1.409,6

2.509,0

2.579,4

411,1

Centro-Oeste

161,9

262,3

316,0

441,7

662,9

309,5

Goiás

339,1

285,5

468,5

331,0

734,8

116,7

Fonte: Adaptado de dados da Pintec (IBGE, 2000, 2003, 2005, 2008 e 2011).

No período em análise, as empresas em Goiás apresentaram pouca novidade tanto
em produtos, quanto em processos. O maior volume de novidades está concentrado na
aquisição de produtos e processos já existentes em outros locais.

5 CONCLUSÃO

Os primeiro sinais da preocupação com a inovação no processo produtivo no
Estado, são anteriores à década de 1990, as ações foram efetivadas somente após o ano
2000, através do treinamento de mão-de-obra e do incentivo à pesquisa, desenvolvimento e
inovação.
Apesar de tardiamente, o treinamento da mão-de-obra veio em momento oportuno
para reverter os números preocupantes do desempenho industrial que se mostra em
desvantagem em relação aos Estados mais desenvolvidos do País. Principalmente em
indicador importante como a produtividade.
Os incentivos à pesquisa e à inovação, que começaram a se efetivar no ano 2000,
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ainda estão em processo de consolidação e não surtiram efeitos no setor industrial. Setor
que ainda busca atualizar os processos e produtos com modelos já existentes no mercado,
como estratégia para concorrer, com pouquíssima pesquisa e desenvolvimento.
Complementando assim os fatores de manutenção da baixa produtividade.
Outro fato que se mostra preocupante é o valor médio dos dispêndios que tem
apresentado crescimento muito inferior ao do Brasil e do Centro-Oeste, merecendo estudo
mais aprofundado. Situação que deverá ser modificada dada as expectativas teóricas sobre a
melhoria das condições de produção no Estado, com a busca da inovação e qualificação.
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O papel do SEBRAE do Estado São Paulo na promoção de projetos de arranjos
produtivos locais para as micro, pequenas e médias empresas
Matheus Belucio
Elisangela Nunes de Almeida
(Professor Mestre Claudio Marques da Silva)
Universidade Nove de Julho
RESUMO: Esta pesquisa busca descrever as ações do SEBRAE nos Arranjos Produtivos
Locais (APL’s) e mais especificamente verificar as contribuições do SEBRAE da Cidade
de Santo André que atua nos APL’s de São Bernardo do Campo (SBC) e Região
Metropolitana do ABC Paulista, nesta região encontra-se um grande número de APL's.
Arranjo Produtivo Local é uma aglomeração de empresas de pequeno porte organizadas de
forma a competir com empresas de grande porte do mesmo segmento no estado de São
Paulo. O objetivo do SEBRAE em atuar em APL's, é o de promover a competitividade e
sustentabilidade dos micro e pequenos negócios, estimulando processos locais de
desenvolvimento. Normalmente em um APL, o SEBRAE-SP atua com capacitação em
gestão empresarial, inovação, ações de acesso a mercado e soluções dos problemas. A
pesquisa indica a relevância da participação do SEBRAE na gestão das empresas
pertencentes os Arranjo Produtivo Local.
PALAVRAS CHAVES: Arranjo
sustentabilidade econômica.

Produtivo

Local

(APL);

competitividade

e

ABSTRACT: This research seeks to describe the actions of the SEBRAE in Local
Productive Arrangements and more specifically check the contributions of SEBRAE made
in city of Santo André, which operates in local clusters of São Bernardo do Campo, and
metropolitan region of ABC Paulista, this region has a great number of these arrangements.
Local Production Arrangement is a small businesses agglomeration organized to compete
with large companies in the same segment in the state of São Paulo. The aim of SEBRAE
in acting in Local Productive Arrangements is to promote the competitiveness and
sustainability of micro and small businesses, stimulating local development processes.
Usually in this type of arrangement, SEBRAE-SP works with training in business
management, innovation, market access actions and solutions to problems. This research
indicates the importance of the participation of SEBRAE in the management of companies
belonging to the Local Productive Arrangements.
KEYWORDS: Arrangement productive location (APL); competitiveness and economic
sustainability
.
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1 INTRODUÇÃO

O termo arranjos produtivos locais podem ser definidos como aglomerações
territoriais de agentes econômicos, políticos e sociais com foco em um conjunto específico
de atividades econômicas que apresentam vínculo e interdependência. Segundo Lemos
(2003, p. 80), desde o início do século XXI, no Brasil os Arranjos produtivos Locais
(APL's) vem se desenvolvendo de forma mais organizada.
Os aglomerados vêm se destacando em função da busca da maior competitividade
conjunta, capacidade de inovação e na sustentabilidade dos negócios através da cooperação
entre as empresas componentes do APL e instituições públicas e privadas. O objetivo
comum é o desenvolvimento sustentável das empresas participantes do arranjo produtivo
local. Em vista das experiências positivas dentro dos arranjos em diversos setores de
diferentes localidades brasileiras, o papel das instituições de pesquisa e de apoio
institucional tornou-se cada vez mais importante para dinamizar e viabilizar tal iniciativa
entre os agentes envolvidos. (BNDES, 2010).
Para Lustosa (2009, p. 64) a política de apoio à APL's contribuirá à efetivação do
desenvolvimento econômico, desde que, mantenha-se como ferramenta que promove a
visão sistêmica capaz de mobilizar meios e instrumentos. Este desenvolvimento deve ser
visto como um processo de mudanças estruturais, gerando dinamismo econômico,
sustentabilidade ambiental, inserção e empoderamento social.
A alguns anos o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) assumiu papel de apoio aos arranjos produtivos locais, elaborando consultorias
e desenvolvendo projetos com o intuito de incentivar o desenvolvimento dessas iniciativas,
a fim de gerar empregos, transferir conhecimento e capacitar pessoas. A missão do
SEBRAE é promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos
negócios e fomentar o empreendedorismo, para fortalecer a economia nacional. (SEBRAE,
2014).
Com o Direcionamento Estratégico 2006/10 o SEBRAE dá continuidade à
promoção dos arranjos produtivos locais, a atuação coletiva das pequenas e médias
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empresas incentivando a cooperação e inovação pela maior competitividade visando o
desenvolvimento dos setores de atuação. Em sua última publicação do Direcionamento
Estratégico 2009/15, o SEBRAE se mostra preocupado com o desenvolvimento de
empreendimentos sustentáveis.

O Direcionamento Estratégico do Sistema SEBRAE determinado pelo seu
Conselho Deliberativo Nacional deu prioridade a ações de fomento aos arranjos
produtivos locais para expandir o emprego, gerar renda e incentivar a inclusão
social (BORIN, 2006, p.172).

É destacado o compromisso de atuar no desenvolvimento territorial para incentivar
suas potencialidades e vocações por meio de ações integradas capazes de promover
empreendimentos sustentáveis nos APL’s. (SEBRAE, 2009). Constata-se também, que o
papel do SEBRAE em relação aos arranjos produtivos locais é, desenvolver uma atuação
mais concentrada na consultoria empresarial em que são analisados: o ambiente interno e
externo, o ambiente institucional, político, de infraestrutura, bem como a relação dos
pequenos negócios entre si e com os demais elos de uma cadeia produtiva dos setores.
Assim, o objetivo geral deste trabalho é analisar as ações do SEBRAE de Santo
André (SP) para o desenvolvimento da sustentabilidade econômica dos arranjos produtivos
locais. Esta pesquisa justifica-se pelo papel recente que o SEBRAE vem desenvolvendo
para fomentar arranjos produtivos locais como estratégia de competitividade das micros,
pequenas e médias empresas, face ao cenário de intensificação da globalização econômica e
à necessidade de melhoria do desempenho dessas empresas no mercado.
Objetiva-se esta pesquisa por analisar o conceito de Arranjos Produtivos Locais e
caracteriza-lo, descrevendo o papel do SEBRAE para fomentar e atuar, identificando as
principais ações do SEBRAE junto aos APL's em Santo André-SP, além de comparar a
teoria com o caso estudado, verificando as contribuições do mesmo para as empresas.
De acordo com Cervo e Bervian (2002), na pesquisa exploratória além de tomar
conhecimento do fenômeno, busca-se obter nova percepção do mesmo. Descreve uma
situação precisa e busca descobrir relações entre os elementos componentes do objeto de
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estudo. No estudo desenvolveu-se de uma pesquisa exploratória a fundamentação teórica à
recente experiência do sistema SEBRAE no fomento de Arranjos Produtivos Locais,
através da literatura oficial do próprio SEBRAE e BNDES.
A modalidade de pesquisa é qualitativa e foi dividida da seguinte forma: Em
unidade do SEBRAE de Santo André-SP foi aplicado um questionário aberto respondido
por colaboradores. A fim de descrever de que forma o SEBRAE atua para melhorar a
competitividade sustentável das empresas que integram o arranjo produtivo local. O
questionário foi tabulado e analisado a luz da teoria sobre APL's no Brasil, a metodologia
qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a
complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as
investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc. (MARCONI e
LAKATOS, 2004).
Quanto aos dados coletados em campo e a teoria advinda do SEBRAE e BNDES
foram utilizados técnicas de análise de conteúdo e comparação. Lijphard (1971), diz que, o
método comparativo é um método de descobrimento empírico de relação entre as variáveis,
utilizado na busca de conclusões sobre as hipóteses levantadas, esta metodologia de estudo
colabora para a construção teórica dos fatos. Nos aspectos acerca do problema foram
considerados: a política nacional de fomento aos arranjos produtivos locais; princípios e
recomendações do Direcionamento Estratégico do Sistema SEBRAE; e os critérios do
SEBRAE para caracterização e fomento de arranjos produtivos locais.

2 SEBRAE

A história do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) está sendo construída a anos, desde 1972, mesmo com todas as mudanças de
nome (nasceu como CEBRAE - Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena
Empresa) e de organização que fizeram parte da história da instituição, o sistema do
SEBRAE manteve-se firme ao propósito de auxiliar micro e pequenas empresas de todo o
país e fomentar seu desenvolvimento. E é uma entidade privada sem fins lucrativos.
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O SEBRAE nacional é responsável pelo direcionamento estratégico do sistema,
definindo diretrizes e prioridades de atuação. As unidades estaduais desenvolvem ações de
acordo com a realidade regional e as diretrizes nacionais. Em todo o país o SEBRAE conta
com mais de 5 mil colaboradores diretos e cerca de 8 mil consultores e instrutores
credenciados que trabalham para transmitir conhecimento para quem tem ou deseja abrir
um negócio. Existem diversos escritórios capacitados para prestar esse tipo de consultoria
cada escritório tem seu ramo de atuação especifico, basta os microempresários entrarem em
contato, agendar um horário com um consultor, e ele obterá a ajuda necessária para a gestão
de seu negócio. Existem alguns postos de atendimento do SEBRAE onde não é necessário
agendamento, além dos canais de atendimento via internet e telefone.
Após o contato do empreendedor com o SEBRAE, o consultor executa uma análise
detalhada da empresa visando minimizar os pontos negativos da atual gestão. Não existe
distinção de organizações para receber acessória, quem procura ajuda para uma
administração de qualidade encontra no SEBRAE um grande parceiro, que tem por objetivo
auxilia-las a desenvolverem seus pontos fracos com a finalidade de evoluírem
gradativamente.
A arrecadação de verba e saúde financeira é de acordo com o artigo 8º, parágrafo 3º
da Lei nº. 8.029, que criou o SEBRAE, 0,3% do total da folha de salários das empresas é
recolhido ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que posteriormente repassa ao
SEBRAE. Do total arrecadado compulsoriamente: 40% vão para as unidades estaduais e
para o Distrito Federal, 50% é do SEBRAE e 10 % compõem uma reserva técnica da
entidade.
As unidades estaduais contam com outra fonte de renda, advinda da cobrança dos
serviços prestados aos clientes, como no caso de algumas capacitações, cursos presenciais e
venda de publicações. No entanto, vale lembrar que a maior parte do que é produzido pelo
SEBRAE é fornecido gratuitamente aos clientes (SEBRAE-AC, 2014).
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3 RELAÇÃO ENTRE OS APL’S E O SEBRAE

O Arranjo Produtivo Local pode ser comparado a um cluster que é uma
aglomeração de empresas de pequeno porte organizadas de forma a competir com empresas
de grande porte do mesmo segmento. A diferença entre os dois são suas funções enquanto o
cluster é direcionado ao comércio e/ou serviços o APL é voltado para a produtividade, sem
distinção de seguimento desde o ramo industrial (comum em grandes centros urbanos) até a
produção de artesanatos (VASCONCELLOS, GOLDSZMIDT; FERREIRA, 2014). O
programa “Arranjos Produtivos Locais” do SEBRAE criado em 2003, tem como principal
foco de atuação:

Apoiar a promoção de localidades, inclusive `rurais`, que denotem um
conglomerado de micro e pequenas empresas que podem estar associadas entre si
ou não, ou ainda ligadas às médias e grandes empresas operando em sistema de
rede, ou mesmo de grandes indústrias que proporcionem uma interligação com
micro e pequenas empresas (SEBRAE-SP, 2004, p. 2).

Para Neto (2012, p.1131), APL's são aglomerações de empresas localizadas em um
mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm algum vínculo de
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais tais
como governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa.
Os arranjos produtivos locais possuem forte identidade cultural, interação,
cooperação e aprendizagem entre si e com outras empresas, desde governos, associações,
instituições de credito e instituições de ensino e pesquisas. Os arranjos utilizam políticas de
integração regional, aplicando alguns conjuntos de meios e ações que combatem a exclusão
aos benefícios da vida em sociedade, oferecendo aos cidadãos dessas áreas uma
oportunidade de acesso a bens e serviços, educação e qualificação, beneficiando a todos e
não apenas aos mais favorecidos. As parcerias entre governos e empresas privadas ajudam
a garantir e promover essas ações (SEIM, 2014).
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Os arranjos produtivos locais de todos os seguimentos foram voltados para uma
externalidade positiva que se traduz num benefício para terceiros, proporcionando uma
visão onde se podem identificar eventuais deficiências, gerando um clima de aprendizado
coletivo e de novas tecnologias, expandindo o conhecimento do mercado tanto o nacional
como o internacional, visando à competitividade (BNDES, 2014).
As APL's estão presentes em todo território nacional, passando pelas grandes,
medias e até por pequenas cidades e municípios. Elas envolvem um grande número de
pessoas onde uma parcela significativa faz parte de uma população economicamente ativa.
Estimula outras cidades a fazerem o mesmo, gerando uma iniciativa comum, a fim de
potencializar o crescimento, eliminar seus pontos fracos, fomentar seus pontos positivos
dando autonomia na produção dos atores locais (MDIC, 2006).
O surgimento dos arranjos produtivos locais no Brasil, nessas três últimas décadas,
desmontou a política industrial que tinha construído, e, enquanto dedicava toda sua energia
para reformar o Estado, a baniu a um plano inferior. Prevaleceu, se não intelectualmente,
mas para efeitos práticos, a tese de que as políticas industriais geravam desperdício de
recursos públicos e que, portanto, não procedia mantê-las e nem redirecioná-las.
Felizmente, esse momento histórico foi ultrapassado (SEIM, 2014).

A mudança política recuperou a importância das políticas industriais, agora já
sem nenhuma dúvida de que elas são necessárias, senão imprescindíveis, para
uma retomada do processo de desenvolvimento da política industrial como um
dos eixos centrais de nossa estratégia de desenvolvimento. (SEIM, 2014).

No interior da política industrial mais ampla, é incluído o desenvolvimento de
Arranjos Produtivos Locais (APL`s), como uma das estratégias de política industrial
disseminadas pelo território nacional, com presença ampla, quando não exclusiva, de
pequenas empresas, a definição surgiu como uma oportunidade (SEIM, 2014).
Os Arranjos Produtivos Locais, com produtos tradicionais ou de alta tecnologia, de
base agrícola, de serviços ou industrial, poderiam ser trabalhados no sentido de avançar
nessa geração de demonstrações positivas, na correção das eventuais deficiências, no
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aprofundamento das formas de interação mutuamente benéficas entre os empresários e na
geração de um clima de aprendizado coletivo voltado para a apropriação de tecnologias
novas e do conhecimento mais amplo do mercado, nacional e internacional, de forma a
refletir melhor na forma como a competição das empresas é realizada no mercado atual.
De acordo com Haliski (2007), considerados os diferentes estágios de
desenvolvimento, os APL's estão presentes em todo o território nacional, nas grandes,
médias e até mesmo pequenas cidades. Dentro de suas comunidades, envolvem um grande
número de pessoas, com proporção significativa da população economicamente ativa.
Polarizam outras cidades, gerando uma rede integrada com forte potencial de crescimento.
Atacar seus pontos fracos, fomentar seus pontos positivos, explorar as oportunidades
mercadológicas que se distinguir para eles significará implantar uma política de
desenvolvimento interna, autônoma, baseada na capacidade de iniciativa dos atores locais.
O SEBRAE e a FIESP foram desenvolvendo suas próprias metodologias e
aplicando-as (no caso do SEBRAE a um universo maior de APL's). Com o aprendizado
obtido com a experiência da atuação direta nas localidades, aos poucos estas metodologias
foram se aproximando. Um elemento comum destas metodologias é a realização de um
trabalho, durante vários meses, de sensibilização, diagnóstico e planejamento em cada
APL, antes da implementação de intervenções mais potentes para aumentar sua
competitividade. (BNDES, 2010).
As principais ações e investimentos abrangem: programas de sensibilização e
mobilização de atores, elaboração de diagnósticos e planos estratégicos, programas de
capacitação em gestão empresarial, implantação de centros de tecnologia setoriais, oficinas
de design, programas de apoio à exportação, implantação de tele centros, etc. (SEFAZ-SP,
2007).
O BNDES deu início em 2004 à segunda etapa do projeto FIESP/SEBRAE-SP,
abrangendo oito APL's: joias de São José do Rio Preto, móveis de Mirassol, confecções de
Ibitinga, cerâmica de Vargem Grande do Sul, cerâmica de Tambaú, cerâmica de Itu,
cerâmica de Tatuí e plástico do Grande ABC. Onde o SEBRAE ampliou seu escopo de
atuação e no fim de 2004 estava atuando em 20 APL's focados nas indústrias, além de
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acumular experiência para identificar, na maioria deles, problemas de governança, o que
reforçava a necessidade de aprimoramento metodológico e operacional das organizações
(BNDES, 2010).

4 ATUAÇÃO DO SEBRAE NA CIDADE DE SANTO ANDRÉ/ SP

A pesquisa sobre atuação do SEBRAE, foi realizada na cidade de Santo André (a
unidade é responsável pelos APL’s de toda a Região Metropolitana do ABC Paulista),
devido à presença de diversos segmentos que integram os APL’s desta região:
As empresas participantes do APL, buscam o apoio do SEBRAE para encontrar a
melhor forma de gerenciamento e a partir desse contato é iniciada uma intervenção no
formato de consultoria (SEBRAE, 2003).
Todas intervenções do SEBRAE na gestão das empresas são exercidas da seguinte
forma: um consultor é designado para o caso, ele faz a análise de ambiente e apresenta o
material de apoio da instituição, buscando destacar pontos a serem trabalhados. O
procedimento foi exemplificado a partir do APL Químico da cidade de São Bernardo do
Campo fundado no início de 2013, onde o problema era "os descartes de materiais tóxicos".
As empresas pertencentes ao Arranjo não conseguiam encontrar uma solução eficiente para
a questão, juntas tomaram a decisão de convidar o SEBRAE para colaborar na resolução do
problema.
A maior parte dos APL’s, antes de recorrer ao SEBRAE, busca resolver seus
problemas gerenciais, dentro dos encontros das empresas, nestas reuniões ocorrem as trocas
de experiências, em questões sem solução pode-se contar com a ajuda do SEBRAE, que
colabora através da gestão, seja ela: financeira, de pessoas ou estrutural. As ações exercidas
diretamente pelo SEBRAE nos APL's só existem mediante a uma solicitação formal por
parte do APL.
O Sistema SEBRAE procura atuar em APL’s convergindo iniciativas
institucionais e de atores locais de forma a minimizar a multiplicidade de
esforços, otimizar a alocação de recursos, promover o compartilhamento de
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objetivos comuns e a consolidação de boas práticas de desenvolvimento local
(SEBRAE, 2014).

A participação do SEBRAE no surgimento de novos APL's se resume aos estudos e
propostas para a gestão das organizações que o integrarão. Todas as informações são
encaminhas para as empresas através da prefeitura, que aponta as vantagens de participar de
um APL. O Arranjo é independente e conta com o apoio do SEBRAE e Prefeitura para a
resolução de problemas de maior gravidade.
O SEBRAE atua como mais um ator em prol do desenvolvimento de um Arranjo
Produtivo Local colaborando sempre na forma de gerir as empresas. Para cada APL definese uma quantidade de reuniões de apoio, sendo geralmente uma a cada mês.
Para a construção desses projetos de desenvolvimento de APL's geralmente o
SEBRAE utiliza uma ferramenta chamada OPP (Oficina de Planejamento Participativo).
Nas oficinas são avaliados os projetos em andamento e definidas as ações a serem
implementadas nos próximos anos. Significa reunir empresas de todo o mix, tanto
de produtos quanto de serviços, reorganizar as ações com direcionamento dos
objetivos e das estratégias.), onde junto com as empresas e atores locais, é
construído esse projeto com ações de curto, médio e longo prazo (SEBRAE-SP,
2014).

Uma vez implantado o projeto a assistência prestada em caso de dúvidas ou
problemas que venham a surgir é de responsabilidade do consultor SEBRAE designado.
Nesta etapa o início do suporte do SEBRAE só ocorre se necessário e após ser informado
formalmente.
O SEBRAE tem conhecimento para iniciar e gerir APL's em todo Brasil, mas existem
Prefeituras e outras Organizações que possuem a mesma habilidade. Na cidade de São Bernardo do
Campo/SP o SEBRAE convidado pela Prefeitura a participar das reuniões junto com as empresas e
parceiros de todos os APL's reconhecidos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e

Comércio Exterior (MDIC).

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Normalmente em um APL, o SEBRAE-SP atua com capacitação em Gestão
Empresarial, soluções de inovação e ações de acesso a mercado, pois são ações
que estão dentro da missão do SEBRAE-SP (SEBRAE-SP, 2014).

O objetivo do SEBRAE em atuar nos APL's é a busca pela promoção da
competitividade e sustentabilidade econômica dos micro e pequenos negócios, estimulando
processos locais de desenvolvimento. Alguns dos critérios para a atuação do SEBRAE nos
Arranjos são: A participação de cada Arranjo no Produto Interno Bruto (PIB), a geração de
emprego, exportações e competição com importações; capacidade da especialização
produtiva do arranjo em contribuir para as prioridades estabelecidas pelo plano de trabalho
do sistema SEBRAE, bem como do governo federal e estaduais; número de parceiros
(BNDES, 2014).
O SEBRAE preocupa-se com a sustentabilidade econômica das empresas, por isso
luta pelo seu ideal, que é o APL possuir um padrão de organização que se mantenha ao
longo do tempo, em virtude de ter adquirido certas características que lhe conferem
capacidades autogenerativas.
Ao se organizarem como empresas isoladas, os pequenos negócios terminam por
reproduzir a forma de funcionamento das grandes empresas, porém sem suas principais
vantagens: a capacidade de gerar economias de escala, de investir em inovação produtiva e
gerencial e contar com profissionais qualificados. Torna-se então necessário, o
estabelecimento de novas formas de organização e de ação junto aos pequenos negócios, de
forma a superar as deficiências de porte empresarial e é nesse sentido que a atuação em
Arranjos Produtivos Locais se torna uma vantagem para a empresa de pequeno porte, pois
juntas, podem melhorar a economia de escala, investir em inovação entre outros benefícios
que de outro modo, provavelmente não conseguiriam sozinhas obter tais melhorias e
investimentos.
As empresas que integram o APL enfrentam problemas, e estes, podem variar
conforme o setor, porém, alguns são comuns como: a incapacidade de gerar economias de
escala, falta de investimento em inovação, processos desorganizados, qualificação da mão
de obra, produtos importados, destinação de resíduos, melhoria do produto.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

O SEBRAE oferece cursos, palestras e consultorias voltados para a gestão
empresarial. Quando surge a necessidade de cursos específicos, principalmente aqueles
voltados a produção o SEBRAE faz a indicação do parceiro SENAI e/ou outra instituição
de qualidade e reconhecimento.
O principal objetivo é definir os elementos estratégicos e ações decorrentes, para
que, a partir de uma visão de futuro compartilhada, as empresas participantes do APL,
possam transformar proximidade espacial em aumento sustentável de competitividade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A função do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE) é colaborar para o bom gerenciamento das organizações, atuando também na
resolução de problemas. As ações de desenvolvimento e gerenciamento de Arranjos
Produtivos Locais são realizadas em parceria com outras instituições, como os sindicatos e
as prefeituras, conforme o diagrama 1:
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Diagrama 1.

INICIO

Empresas
detectam o
problema em
comum.

Toma-se uma
medida de
ação corretiva.

SIM

Encontraram a
solução entre si?

Toma-se uma
medida de
ação corretiva.

NÃO

SIM

Buscam a
parceria com o
SEBRAE.

SEBRAE tem a
solução?

NÃO

SIM

Toma-se uma
medida de
ação corretiva.

Buscam apoio
da prefeitura e/
ou outras
instituições.

Alguma instituição
parceira, tem a
solução?

NÃO

Problema fica
em aberto,
aguardando
solução.

FIM

Fonte: o Autor, 2015.

É oportuno citar que no caso observado na cidade de São Bernardo do Campo, a
atuação do SEBRAE de Santo André no APL se dá apenas quando solicitado, isto significa
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que diversos problemas são resolvidos no próprio APL, por meio de reuniões mensais em
que empresas trocam conhecimentos, nos casos mais complexos oficializam a necessidade
de colaboração do SEBRAE ou outra instituição. Portanto, a presença do SEBRAE não se
faz obrigatória dentro do APL. No caso observado a gestão fica a cargo da Secretaria de
Desenvolvimento e Fomento da Prefeitura de São Bernardo do Campo, conforme diagrama
2:
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Diagrama 2.
INICIO

Empresas
detectam o
problema em
comum.

Encontraram a
solução entre si?

SIM

Toma-se uma
medida de
ação corretiva.

NÃO

Buscam apoio
da Prefeitura.

Toma-se uma
medida de
ação corretiva.

SIM

Prefeitura tem a
solução?

Toma-se uma
medida de
ação corretiva.

NÃO

SIM

Buscam a
parceria com o
SEBRAE e/ou
outras
instituições.

Instituição parceira,
tem a solução?

NÃO

Problema fica
em aberto,
aguardando
solução.

FIM

Fonte: o Autor, 2015.

Foi constatado também que o SEBRAE atende todo e qualquer setor ou segmento
de APL, porém algumas questões específicas não são solucionadas diretamente pelo
SEBRAE, como a falta de mão de obra qualificada, no qual a consultoria indica
organizações capacitadas para saná-las.
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Assim, observou-se que de forma geral as ações do SEBRAE dentro do APL são as
mesmas prestadas a uma empresa de micro ou pequeno porte não participante do Arranjo,
porém a sua consultoria contribui com a melhoria da competitividade de todas as empresas
participantes do arranjo como: a capacidade de gerar economias de escala, de investir em
inovação produtiva e gerencial e contar com profissionais qualificados.
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Metas de Inflação e combate à pobreza em Moçambique: uma crítica ao Plano de
Ação para a Redução de Pobreza (PARP).
Nelson Alberto Mucanze
RESUMO: O sistema de metas de inflação tem sido usado por autoridades cambiais de
vários países como um mecanismo capaz de garantir a estabilidade dos preços da economia.
Segundo Mendonça (2001, p. 130) o principal objetivo de uma política monetária deve ser
manutenção de uma taxa de inflação estável. No caso moçambicano Lei Orgânica do Banco
de Moçambique define como objetivo primário a preservação do valor da moeda nacional,
de acordo com um documento publicado no site do banco de Moçambique sem data de
publicação. O Plano de Ação para Redução da Pobreza (PARP) 2011-2014 apresenta a
estabilidade monetária como um pilar para o suporte das políticas de combate à pobreza.
Nesse sentido supõe-se que a estabilidade dos preços protege o poder de compra da
população mais pobre e estimula o crescimento através da redução dos níveis de incerteza
promovendo o investimento e consumo. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão
bibliográfica sobre a aplicação da política de Metas de inflação em Moçambique,
destacando também o uso desta para o combate à pobreza no país.
Palavras Chave: Política monetária, inflação, PARP, Moçambique, pobreza.
1 INTRODUÇÃO

Blanchard (2001, p. 629) define a inflação como um fenômeno monetário de
elevação continuada do nível geral de preços. Neste sentido a inflação é indesejável por
elevar o custo da moeda (taxa real de juros mais taxa esperada de inflação), levando a
sociedade a economizá-la empregando recursos econômicos para tal (sacrificando, assim, a
produção de bens e serviços e o bem estar da população). Este fenômeno, portanto, gera
custos sociais indesejáveis. É convenção entre os economistas que num ambiente de alta
inflação os agentes económicos têm receio de fazer investimentos porque fica
extremamente difícil prever os retornos reais. Segundo Gremaud et all (2002, p. 119), o
processo inflacionário provoca distorções na alocação de recursos da economia, já que os
preços relativos deixam de ser sinalizadores de escassez e dos custos relativos de produção.
De acordo com o Banco de Moçambique (sem ano, p. 2) a estabilidade de preços
deve ser entendida como o ponto em que variações no nível médio de preços não afetam
materialmente o processo de tomada de decisão económica. Há consenso de que tal cenário
ocorre quando a inflação é baixa e previsível. O governo moçambicano através do Plano de
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Ação para Redução da Pobreza (PARP), entende que a estabilidade dos preços pode
contribuir muito para o combate à pobreza no país. De acordo com este documento “a
estabilidade dos preços é particularmente fundamental para as populações pobres cuja
estrutura de despesas é maioritariamente composta por alimentos (MOÇAMBIQUE, 2011,
p. 11)”.
Por outro lado, esta política adotada pelas instituições do Estado gerou críticas dos
principais escritores, economistas do Instituto de Estudos Sociais e Econômicos (IESE) de
Moçambique os quais afirmam que política monetária de metas de inflação como
instrumento de combate à pobreza no país é equivocada e inconsistente. Castel-Branco &
Ossemane (2012) argumentam que uma política monetária focada no controle da inflação
agregada abaixo de um dígito (através de medidas de restrição da procura a curto prazo)
não responde às questões cruciais relacionadas nem com o custo de vida dos grupos de
menor rendimento nem com os desafios de construção de um padrão de crescimento que
seja mais eficaz na redução da pobreza uma vez que não leva em consideração os custos de
se manter a inflação baixa num país que tem uma economia baseada no extrativismo. Além
disso, a maior parte dos produtos básicos da cesta dos mais pobres são importados
ocasionando, assim, a importação da inflação de outros países.
O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica sobre a aplicação da
política de Metas de inflação em Moçambique, destacando também o uso desta para o
combate à pobreza no país. Para tanto apresentaremos uma breve teoria acerca da política
de metas de inflação, em seguida apresentaremos uma breve discussão acerca da aplicação
da política de metas de inflação para o combate à pobreza em Moçambique.

2 POLÍTICA DE METAS DE INFLAÇÃO (Teoria)

De acordo com Haldane (1997, p.11) a ideia de metas para a inflação não é
totalmente nova: " Assim, enquanto as metas de inflação podem parecer novas, de fato
muitos dos seus compromissos devem estar familiarizado coma história ou a partir de
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regime monetários já existentes". Por isso é pertinente a ideia de aperfeiçoamento a
surgimento do regime de metas de inflação. Haldane (1997) reforça este argumento citando
o caso da Suécia, no início da década de 1930s, com metas para nível de preços.
Para um país adotar a política de inflação é fundamental que autoridades
monetárias conquistem uma reputação para que os agentes econômicos acreditem que este
objetivo será alcançado. Uma inovação que o modelo apresenta é a abordagem acerca da
influência que a reputação da autoridade monetária exerce sobre as expectativas formadas
para o comportamento futuro do produto por meio dos resultados observados para a
inflação. De acordo com Montes (2009, pg. 245) “quando a autoridade monetária forma
uma reputação de conduzir a política monetária por meio de uma regra voltada para o
controle exclusivo da inflação, dedicando pouca ou quase nenhuma atenção para o
desempenho do produto da economia, o resultado observado não é o melhor”.
De acordo com Montes (2009) os modelos do mainstream econômico encontramse fundamentados na relação expressa pela curva de Phillips e partem do princípio de que
toda inflação é explicada por pressões de demanda e que, no longo prazo, o produto
encontrar-se-á em sua taxa natural. Assim com base na hipótese de neutralidade da moeda
no longo prazo, sugerem que a autoridade monetária deve voltar seus esforços para o
alcance de um único objetivo: a manutenção da taxa de inflação em um patamar baixo e
estável, não devendo, portanto, voltar suas políticas para a obtenção de resultados reais.
De acordo com Sicsú (2000) os defensores da adoção de metas de inflação apoiam
suas crenças na hipótese da existência da taxa natural de desemprego, na curva
expectacional de Phillips e no chamado viés inflacionário. Para eles uma política monetária
focada em aumentar a liquidez da economia objetivando estimular o crescimento somente
pode causar efeitos reais passageiros e efeitos inflacionários permanentes — tal como
defendem Robert Lucas, Robert Barro e David Gordon em inúmeros trabalhos. Alguns,
como Finn Kydland e Edward Prescott (1994), consideram que nem sequer efeitos
passageiros seriam produzidos, somente inflação seria gerada. Nesse sentido a política
monetária não visa incentivar o investimento, consequentemente, reduzir o desemprego, e
nem apoiar o crescimento econômico de um país.
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Mesmo sendo um instrumento de política monetária que visa garantir a
estabilidade dos preços e para tanto as autoridades monetárias precisa ter prestigio, de
acordo com Bernanke e Mishkin (1997) o regime de metas para a inflação não deve ser
classificado como uma regra rígida tradicional de condução da política monetária, mas
interpretado como sendo uma ferramenta de política econômica que aumenta a
transparência, comunicação e a coerência da política monetária. Nesse sentido o banco
central não pode sozinho decidir a meta. Tudo depende de um conjunto de modelos
estruturais e não estruturais, em simbiose com as informações relevantes, para determinar a
condução da política ideal para se alcançar à meta de inflação. Portanto “em termos
práticos, é comum observar políticas econômicas, em regime de metas de inflação, voltadas
ao combate ao desemprego ou amenizando momentos de incertezas (DEZORD, 2004, pg.
18)”.
De Mendonça (2001b) destaca que o regime de metas inflacionárias possibilita o
uso de políticas discricionárias sem levar a perda de credibilidade, devido à transparência
da política monetária.
Mishkin (2000, p.1) destacou que o regime de metas de inflação apresenta cinco
elementos básicos:
1)the public announcement of medium-term numerical targets for inflation; 2) an
institutional commitment to price stability as primary goal of monetary policy, to
which other goals are subordinated; 3) an information inclusive strategy in
which many variables, and not just monetary aggregates or the exchange rate,
are used for deciding the setting of policy instruments; 4) increased transparency
of the monetary policy strategy through communication with the public and the
markets about the plans, objectives, and decisions of the monetary authorities;
and 5) increased accountability of the central bank for attaining its inflation
objectives.

O desenho teórico do regime de metas de inflação é fundamentado no arcabouço
teórico do Novo Consenso Macroeconômico, e o emprego da política monetária como
principal instrumento de política macroeconômica deve-se ao fato de ela ser mais flexível e
permitir resposta mais rápida aos acontecimentos econômicos, sem afetar, de forma
duradoura, o lado real da economia, apesar da defasagem entre o momento da tomada de
decisão quanto à taxa nominal de juros e o seu efeito sobre a inflação. Quanto a esse
problema, Bernanke e Woodford (1997) sugerem que uma possibilidade interessante é
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trabalhar com uma previsão da inflação de médio prazo e não com a inflação propriamente
dita, pois, assim, fica mais fácil estimar a necessidade de reação em termos de taxa nominal
de juros para que a meta preestabelecida de inflação seja alcançada. Em virtude da
valorização da política monetária a “política fiscal tem sido rebaixada (ARESTIS;
SAWYER, 2003, p. 7)”.

A sua formulação deve levar em conta as particularidades de cada país, e um
índice de preços a priori deve ser escolhido para ser utilizado como referência.
Um fator de grande importância para o sucesso do regime de metas de inflação é
a confiança dos agentes na política monetária, principalmente diante da
ocorrência de choques, pois, para os seus defensores, quanto maior a
credibilidade do banco central, menores são os custos das políticas antiinflacionárias (NEVES & OREIRO, 2007, pg.116).

De acordo com Neves & Oreiro (2007) regime de metas de inflação é exercido por
uma estrutura política denominada “discrição limitada” (Bernanke; Mishkin,1997, p. 12).
Verifica-se, então, que, diferentemente das regras dos outros regimes monetários clássicos,
a política monetária no regime de metas de inflação é discricionária, sob o argumento de
que a manipulação da política monetária é livre, desde que seja comprometida com a
convergência da inflação para a sua meta, ou seja, “[...] a discrição é permitida para
responder sensivelmente a choques não antecipados” (Arestis; Sawyer, 2003, p. 6), o que
contribui para a manutenção da credibilidade das autoridades monetárias.
A vantagem da política de metas de inflação está na capacidade desta responder
aos choques domésticos. “Na verdade, a meta de inflação permite à autoridade monetária
usar todas as informações disponíveis, e não apenas uma variável, para determinar a melhor
fixação da política monetária (MISHKIN, 1999, p. 19)”.
De acordo com Mishkin (2000) a desvantagem está no fato de a meta de inflação
ser muito rígida, e isso permite um nível de discricionariedade que compromete a
estabilidade do produto e o crescimento econômico. Além disso, a defasagem de tempo
entre a adoção da política monetária, seu efeito sobre a inflação e a dificuldade de controlála podem produzir um banco central responsavelmente fraco. Soma-se a esses problemas o
fato de que a necessidade de o câmbio ser flexível no regime de metas de inflação pode
causar instabilidade financeira perante possíveis ataques especulativos. Por fim, o regime
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de metas de inflação não pode evitar a ocorrência da dominância fiscal. Diante da
existência de elevados déficits fiscais, a monetização da dívida pública pode ocorrer e, com
isso, promover a aceleração inflacionária.
Para finalizar esta seção colocamos a definição de Carrara & Correia (2012, pg.
445) acerca do regime das metas de inflação, onde afirmam que:
[...] pode ser definido como uma estratégia de condução da política monetária
baseada no anuncio de uma meta para a inflação no início de determinado período
que e estabelecida pelo governo e/ou parlamento e deve ser perseguida pelo
Banco Central. Este regime visa a uma maior transparência na condução da
política monetária baseada na busca pelo aprimoramento dos canais de
comunicação entre o Banco Central e os agentes econômicos para que possa
haver um monitoramento e uma avaliação do desempenho da autoridade
monetária, sempre supondo a aceitação da neutralidade da moeda. Desta forma,
essas metas podem coordenar a formação de expectativas inflacionarias dos
agentes e a fixação de salários e preços, atuando, assim, como uma ancora
nominal tanto para a inflação atual como para as expectativas futuras.

Metas de Inflação em Moçambique
Podemos fazer o uso da afirmação de Carrara & Correia (2012) para afirmar que o
governo moçambicano determinou para que o Banco de Moçambique (o banco central do
país) adotasse a política monetária de estabilidade dos preços e o índice de inflação abaixo
de um digito para garantir o crescimento sustentado da economia nacional e combater a
pobreza, através da garantia do poder de compra da população mais pobre. A política de
metas de inflação em Moçambique é muito nova – até 2011 a meta era alcançar um dígito,
no caso 9,5% ao ano. A partir de 2012 a meta passou a ser de 5,6% anuais, de acordo com o
relatório anual do banco de Moçambique (2014). A tabela 1 mostra a variação anual da
inflação em Moçambique e o PIB de 2010 a 2013. Vemos, nesse sentido, que a inflação
baixou e PIB praticamente manteve a média de crescimento anual.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Tabela 1: variação média anual da inflação e do PIB 2010 a 2014 em (%).
Ano

Variação anual da Variação anual do
Inflação

PIB

2010

12,7

6,8

2011

10,35

7,3

2012

2,09

7,4

2013

2.96

7,0

Fonte: Banco de Moçambique (2014), compilado pelo autor

O Banco de Moçambique, através de um documento publicado no seu site e sem
data, argumentou que a tendência mundial das últimas duas décadas, resulta na
interpretação de que o objetivo primário da política monetária implementada deve ser a
estabilidade de preços. A inflação de um dígito é também coerente com os objetivos
definidos para todos os países da região da SADC, no Plano Indicativo de
Desenvolvimento Regional (RISDP). De acordo com o documento do Banco de
Moçambique (sem data) a tendência mundial das últimas duas décadas, resulta na
interpretação de que o objetivo primário da política monetária implementada deve ser a
estabilidade de preços.
Esse documento destaca as seguintes desvantagens que uma inflação elevada e
instável traz para a economia:
“(i) distorce a afetação de recursos e faz com que os investidores sacrifiquem a
atividade produtiva a favor das operações de hedging ; (ii) não incentiva a
poupança: se o valor esperado for menor que o atual, o público prefere gastar
mais dinheiro agora que poupá-lo para o investimento e consumo futuros; (iii)
descrimina os trabalhadores com salários fixos, pensionistas e trabalhadores com
rendimentos baixos que não se conseguem proteger contra o impacto da inflação;
(iv) resulta frequentemente numa distribuição irregular dos rendimentos e
riqueza; e (v) a discriminação dos grupos sociais com rendimentos baixos é
socialmente inaceitável num contexto em que o objetivo da política económica do
Governo é reduzir a pobreza absoluta.” (BANCO DE MOÇAMBIQUE, s/ano, p.
2).
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Um outro documento aprovado pelo conselho de ministros em 2011, o Plano
Nacional para a Redução da Pobreza (PARP) 2011-2014 destaca que a estabilidade dos
preços é particularmente fundamental para as populações mais pobres cuja a estrutura das
despesas é composta majoritariamente por alimentos. Para atingir o objetivo de combate à
pobreza e promoção da cultura de trabalho, com vista ao alcance do crescimento económico
inclusivo e redução da pobreza e vulnerabilidade no País, o governo moçambicano “[...]tem
procurado articular de forma adequada as políticas fiscal, monetária e cambial em
simultâneo com a implementação de políticas para incrementar a produção e produtividade
visando minorar os efeitos da subida acentuada de inflação MOÇAMBIQUE, 2011, pg. 12).
Nesse sentido é fundamental, segundo este mesmo documento, que a taxa média esteja a
um dígito nesse período de 2011 a 2014.
Reconhecemos a preocupação das autoridades monetárias de Moçambique em
manter a inflação abaixo de um digito no entanto deve-se levar em considerar que a política
monetária sozinha não vai conseguir resolver o problema da pobreza absoluta e nem manter
o poder de compra da população mais pobre. Nesse sentido, como aponta Carvalho (2005,
p. 334- 335):
A política monetária, como as outras políticas de administração de demanda
agregada, afeta tanto os níveis de preços quanto o nível de atividade e a taxa de
crescimento da economia (ao afetar a decisão de investir). Pelas razões
apresentadas, é provável que a política monetária seja mais importante para
influenciar o crescimento da economia que a política fiscal. Por isso, uma
primeira conclusão importante é a de que a política monetária é uma política de
governo, a ser decidida juntamente com as outras políticas de governo .

Portanto só a política monetária por si mesma não é suficiente para combater a
pobreza em Moçambique e garantir um crescimento econômico equitativo. É necessário
uma série de combinação de políticas para que isso ocorra de facto.

Críticas à política de metas de inflação adotado pelo governo moçambicano
A maior crítica a esse modelo é feita pelos autores moçambicanos pertencentes ao
Instituto de Estudos Sociais e Econômicos (IESE) como Castel Branco & Rogério
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Ossemane (2012) e Marc Wuyts (2011). Para estes autores a política de metas de inflação
para combate à pobreza no sentido de proteger o poder de compra dos mais pobres é
equivocada uma vez que maior parte dos alimentos que integram a base da alimentação
desses grupos são importados. Nesse sentido o país importa a inflação dos outros países.
De acordo com Castel-Branco & Ossemane (2012) a discussão sobre as
implicações do combate à inflação raramente entra na análise usada para justificar as metas
de inflação e os instrumentos usados. Para explicar isso eles chegam a afirmar que a
existência de um fenómeno A, que é mau, não torna o fenómeno B, oposto de A, bom (A
pode ser a falta de agua e B pode ser uma enchente, por exemplo). Eles continuam
argumentando que:
Em termos práticos, a relevância do argumento a favor de baixa inflação depende
de vários aspectos que têm de ser contextualizados em cada economia: o que é
inflação alta ou baixa e porquê? Qual é a composição social da inflação e o que é
que a determina? Como é que a inflação de facto afeta os sectores de atividade
económica e grupos de rendimento, e porque o faz de forma diferenciada?
(CASTEL-BRANCO & OSSEMANE, 2012, pg. 187).

Nesse sentido, as desvantagens da inflação alta não implicam no fato da baixa
inflação ser benéfica para o país. A justificativa para as vantagens da baixa inflação e as
desvantagens da alta inflação, segundo Castel-Branco & Ossemane (2012), negligencia as
implicações das medidas e do processo de conter a inflação. A maneira como a inflação é
combatida define os perdedores e ganhadores, bem como os resultados atingidos. Para eles
a maior parte das pressões inflacionárias em Moçambique são decorrentes da escassez da
produção interna de alimentos em uma economia baseada no extrativismo. O que
impulsiona o crescimento dessa economia é a exportação de recursos minerais-energéticos
e culturas de rendimento com redução da produção doméstica per capita de alimentos,
provocando assim a subido do nível de preços.
Um estudo feito por Mark Wuyts, em 2011, sobre a economia moçambicana
mostra que o crescimento econômico de Moçambique de 2002 a 2010 ocorreu e simultâneo
com a inflação rápida dos preços de todos os bens básicos de consumo (principalmente a
comida) o que indica que é possível a incidência da pobreza. Pois o índice de pobreza pode
ter permanecido ou piorado apesar do rápido crescimento econômico. Isso ocorre, segundo
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Wuyts (2011), devido à natureza extrativa da economia moçambicana fadada a elevada
dependência de importações e a fraca capacidade de retenção da riqueza produzida pelo
país.
O gráfico 1 mostra a variação da inflação da cidade de Maputo que corresponde a
inflação nacional, num período de 2 anos (de dezembro de 2010 a dezembro de 2013),
dividido em bens alimentares e não alimentares. Neste gráfico podemos observar que até o
mês de junho de 2011 a inflação média era de dois dígitos e o preço dos bens alimentares
variava praticamente a metade da variação total da inflação. Em 2012 tivemos os mais
baixos índices de inflação, o peso da inflação dos alimentos na inflação total foi muito
pequeno. Isso, no entanto, não quer dizer que Wuyts (2011) estava errado pois de acordo
com os dados do próprio Banco de Moçambique de 2002 a 2010 o IPC do país sofreu
grande influência da inflação importada, principalmente no setor de alimentação.
Quando observamos os dados do Banco de Moçambique depois da implementação
do PARP (2011) vemos que a política de metas de inflação tem sido eficiente, pelo menos
nesse curto prazo de três anos, mas isso não quer dizer que os resultados sejam iguais no
combate à pobreza. O gráfico 1 mostra que em 2010 a inflação estava muito alta e instável,
a partir do meado de 2011 começou a se estabilizar abaixo de um dígito. O que mostra que
o Banco de Moçambique tem comprido o desafio de manter a inflação baixa. No que diz
respeito a garantia do poder de compra dos mais pobres vemos que a variação de preços dos
produtos alimentares (que integram a maior parte do orçamento dos mais pobres) tem
estado praticamente estáveis nos últimos três anos. No entanto existem restrição dos meios
de pagamento por conta da tentativa do governo de manter o nível de preços baixos, como
destacam Castel-Branco & Ossemane (2012).
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Gráfico 1 – Inflação Anual da Cidade de Maputo (correspondente a Inflação
Nacional)

Font
e: Banco de Moçambique, Relatório Anual 2014, pg. 72

Num contexto de promoção do crescimento e emprego, redução da pobreza e
transformação econômica, a política monetária não pode ser concebida independentemente
da estrutura económica que é gerada ou que se pretende gerar (CASTEL-BRANCO &
OSSEMANE, 2012, pg. 197). Por isso o governo moçambicano através do PARP 20112014 coloca outras prioridades estratégicas, além da política monetária cambial da
manutenção da estabilidade macroeconômica. A outra prioridade é a gestão de finanças
públicas aumentando a arrecadação de receitas de uma forma justa e sustentável, garantindo
o direcionamento dos recursos públicos para áreas prioritárias de combate à pobreza,
promovendo o financiamento dos investimentos de forma sustentável e transparência na
gestão dos recursos públicos.
A política de metas de inflação para o combate à pobreza, no contexto da PARP
(2011) não é sustentável no médio e longo prazo. De acordo com Castel-Branco &
Ossemane (2012) para combater a inflação importada, as autoridades monetárias fazem
escassear meticais na economia relativamente à moeda externa para conter a procura e
apreciar a taxa de câmbio e a taxa de juros alta. O controle da inflação por via da extração
de meticais e apreciação da moeda nacional é, portanto, insustentável a médio e longo
prazo. (Ossemane 2011; Castel-Branco 2010; Castel-Branco 2012a; Castel-Branco 2012b;
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Castel-Branco & Mandlate 2012). O governo moçambicano tem que procurar meios de
incentivar a produção nacional de alimentos, pois como maior parte deles são importados o
país fica refém da inflação importada. Além disso é preciso diversificar a economia
moçambicana, atualmente muito dependente do setor extrativo.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo mostra que apesar das críticas à política monetária das metas de
inflação para o combate à pobreza em Moçambique a estabilidade dos preços é importante
não somente para o combate à pobreza mas também para a economia como um todo. No
entanto, essa política sozinha não pode atingir nenhum objetivo de inerente ao combate da
pobreza, outras políticas complementares se fazem necessárias. Nesse sentido, deve-se
investir na diversificação da economia nacional e diminuir a dependência de importações.
Moçambique é um dos países mais pobres do mundo apesar da taxa de
crescimento do PIB acima dos 7% ao ano nos últimos dez anos. Uma política que visa a
estabilidade de preços não é suficiente para o combate à pobreza. Pois está nem sempre
garante a proteção dos mais pobres, principalmente num país que depende muito de
investimentos estrangeiros direcionados para o setor extrativo e importação de vários dos
seus produtos básicos. A inflação abaixo de um digito é apenas o primeiro passo rumo a
construção de uma economia estável e madura.
A pobreza em Moçambique é consequência de muitos fatores ignorados polo
governo moçambicano ao longo de muitos anos. Este nunca se preocupou em criar
estratégias para garantir a sobrevivência da maior parte da população que se encontra no
campo. Além disso, a população que vive nas cidades também foi durante muito tempo
esquecida, sem emprego, sem infraestrutura básica, saúde e educação precários. A grande
preocupação dos nossos governantes durante muito tempo e até hoje tem sido atrair IDE
(Investimento Diretos estrangeiro) para incentivar o crescimento econômico sem se
preocupar com a retenção da riqueza no país e a geração de empregos para a sua população.
Temos que reconhecer os esforços do Banco de Moçambique na tarefa de
modernizar cada vez a economia moçambicana. É uma instituição que tem prestigio junto
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aos agentes econômicos moçambicanos, uma vez que conseguiu adotar o sistema de metas
de inflação e tem conseguido mantê-la abaixo de um dígito. Temos que apoiar os avanços
que o governo moçambicano nos últimos anos no intuito de construir um país mais maduro.

4 REFERENCIAS

ARESTIS, P.; SAWYER, M. Inflation targeting: a critical appraisal. Annandale-on-Hudson: Levy
Economics Institute of Bard College, 2003. (Working paper;n. 388).
Banco De Moçambique. Estratégia de médio e longo prazo da política monetária, sem data.
Disponível em: http://www.bancomoc.mz/Files/DEE/EMLPPM.pdf. acesso em 20 fev. 2015.
Banco de Moçambique. Relatório anual 2013. V. 22, n. 69, p. 1 – 189, Maputo, 2013.
BERNANKE, B; MISHKIN, F. Inflation Targeting: a New Framework for Monetary Policy?
Journal of Economic Perpectives, V.11, n.2, Spring, 1997.
BERNANKE, B; WOODFORD, M. Inflation Forecasts and Monetary Policy. NBER Working
Paper, n. 6157, Cambridge, MA, September 1997.
BLANCHARD, O. Macroeconomia – 2ª Edição – Editora Campus – Rio de Janeiro, 2001.
CARRARA, A. F. & CORREA, A. L. O Regime de metas de inflação no Brasil: uma análise
empírica do IPCA. Revista de Economia Contemporânea, v. 6, n. 3, p. 441 – 462, Rio de Janeiro,
2012. Disponível em: < http://www.ie.ufrj.br/images/blog/REC_16.3_04_Regime-de-metas.pdf>.
Acesso em: 05 mar 2015.
CASTEL-BRANCO, C.N. & Ossemane, R. Política Monetária e Redução da Pobreza em
Moçambique Desafios para Moçambique: discussão crítica. Maputo: IESE, pp. 165–201, 2012.
CASTEL-BRANCO, C.N. Economia Extractiva e Desafios de Industrialização em Moçambique. In
L. de Brito et al., eds. Economia Extractiva e Desafios de Industrialização em Moçambique.
Maputo: IESE, pp. 19–109, 2010.
Castel-Branco, C.N. Pensando nos “Paradoxos” da Economia de Moçambique de uma
Perspectiva de Economia Política: o istema extractivo e poroso de acumulação. Maputo, 2012b.
Disponível
em:
<http://www.iese.ac.mz/lib/noticias/2012/EconMocParadoxos_Agenda2025_v2_revCNCB.pdf> acesso em 23 fev. 2015.
DEZORDI, L. L. A condução da política monetária brasileira no regime de metas de inflação
uma abordagem teórica. Tese de dissertação (Mestrado), UFPR, Curitiba, 2004. Disponível em: <
http://www.economia.ufpr.br/Dissertacoes%20Mestrado/095%20%20LUCAS%20LAUTERT%20DEZORDI.pdf>. Acesso em 02 mar. 2015.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

HALDANE, A. Some issues in inflation targeting. London: Bank of England, 1997.
MOÇAMBIQUE, Conselho de Ministros. Plano de Ação para Redução da Pobreza (PARP)
2011-2014,
Maputo,
2011:
Governo
de
Moçambique.
Disponível
em:
www.mpd.gov.mz/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=45&Itemid=50%E2%8C
%A9 =pt. Acesso em 19 fev. 2015.
KYDLAND, F. & PRESCOTT, E. “Rules Rather Than Discretion: the Inconsistency of Optimal
Plans”. In: Persson, T. & Tabellini, G. (orgs.), Monetary and Fiscal Policy, v. 1: Credibility.
Cambridge (Mass): MIT, 1994.
KEYNES, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. London: Macmillan,
1936.
KING, R. G. The new IS-LM model: language, logic, and limits. Federal Reserve Bank of
Richmond Economic Quarterly, v. 86, n. 3, Summer 2000.
MENDONÇA, H. F. Metas de Inflação: uma análise preliminar do caso brasileiro - Economia
Aplicada Jan/Mar 2001.
MISHKIN, F. International Experiences With Different Monetary Policy Regimes. NBER
Working Paper, Cambridge, MA, n.7044, 1999.
MISHKIN, F. Inflation Targeting in Emerging Market Countries. NBER Working Paper,
Cambridge, MA, n.7618, 2000.
MONTES, G. C. Política monetária, inflação e crescimento econômico: a influência da reputação
da autoridade monetária sobre a economia. Revista Economia e Sociedade, Campinas, v. 18, n. 2
(36), p. 237-259, ago. 2009.
MOÇAMBIQUE, Ministério da Planificação e Desenvolvimento. Pobreza e bem-estar em
Moçambique: Terceira avaliação nacional, Maputo, 2010.
NEVES, A. L. & OREIRO, J. L. O regime de metas de inflação: uma abordagem teórica. Ensaios
FEE, v. 29, n. 1, p. 101 – 132, Porto Alegre, 2007. Disponível em: <
http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/2164/2548>. Acesso em 5 mar. 2015.
SICSÚ, J. Teoria e evidência do regime de metas de inflacionárias. Revista de Economia Política,
v. 22, n. 1, Rio de Janeiro 2002. Disponível em: < http://www.rep.org.br/PDF/85-2.PDF>. Acesso
em 22 fev. 2015.
WUYTS, M. Será que o crescimento econômico é sempre redutor da pobreza? Reflexões sobre
a experiência de Moçambique. IDeIAS, 35(IESE), 2011.

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

Analisando o serviço de atendimento de uma cantina universitária por
meio do estudo de teoria de filas
Patricia Jacomini Froio
Graduanda em Gestão da Produção Industrial Faculdade de Tecnologia de Lins

Euclides Reame Junior
Orientador; Faculdade de Tecnologia de Lins

Alessandra de Vito Inhesta
Universidade Estadual Paulista - Unesp

RESUMO: A sensação de espera em fila constitui uma situação incômoda para os clientes,
principalmente quando não há muito tempo disponível para se esperar por um produto ou
serviço. Portanto, este artigo tem o objetivo de analisar o sistema de atendimento em uma
cantina universitária, a fim de verificar as filas existentes nesse local e utilizar como apoio
o software Best Fit para verificar se são do tipo exponencial ou não. Realizou-se uma breve
simulação no Microsoft Excel com construção de um cenário para filas clássicas m/m/1
com os dados obtidos e percebeu-se que as filas podem gerar perdas, trazendo uma redução
no faturamento da empresa. Diante disso e demais observações nota-se que a redução do
tempo em fila, por consequência, traz maior satisfação aos clientes e benefícios rentáveis
para a cantina. Como inovação proposta no serviço de sistema de filas analisado, seria
interessante escalar os funcionários de forma que contribua para melhorar o tempo do
período de pico estudado, e não a contratação de um novo funcionário.
Palavras-chave: Filas; estudantes; clientes; cantina.
ABSTRACT: The perception of queuing is an uncomfortable situation for customers,
especially when there is no much available time to wait for a product or service. Therefore,
this article aims to analyze the canteen service system at a university in order to verify
existing queues in that place, and use the Best Fit software as a support to check if they are
exponential type or not. We held a brief simulation in Microsoft Excel to build a stage for
classical queuing m / m / 1 to the data obtained and it was noticed that the queues can
generate losses, bringing a reduction in the company's billing. Given this and other
observations note that the reduced time in a row therefore provides greater customer
satisfaction and profitable benefits to the canteen. As an innovation proposed in the queuing
system, it would be interesting to scale employees in order to help improve the peak time
period studied, and not hiring a new employee.
Keywords: Queue; students; customers; canteen.
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1 Introdução
Pessoas em geral já passaram pela experiência de espera em filas. Estudam-se filas
em bancos, pedágios, setores fabris, supermercados, aviões e outros, onde o número de
postos de atendimento não está adequadamente dimensionado, ou seja, é o resultado da
falta de programação.
Um dos tópicos da Pesquisa Operacional é o estudo da teoria das filas, que trata dos
problemas de congestionamento de sistemas, onde a característica principal é a presença de
clientes (qualquer usuário do sistema podendo ser pessoas, bens ou documentos)
solicitando serviços.
Com base neste assunto, o interesse em estudar o sistema de prestação de serviços
está na possibilidade de introduzir modificações que contribuam para melhorar o seu
desempenho.
Desta maneira, o objetivo deste trabalho é de estudar a fila de um sistema de
atendimento em uma cantina universitária destinada a venda de alimentos e bebidas de
uma. A mesma encontra-se no interior de São Paulo, região noroeste paulista. A
justificativa para realização deste estudo é devido ao alto fluxo de alunos de graduação que
saem para o intervalo entre as aulas e que dura em média vinte minutos, no entanto, este é o
momento em que alunos e/ou professores (clientes) decidem “lanchar”, porém, passam por
uma fila razoavelmente grande em que algumas vezes, alguns desistem por não ter o tempo
suficiente para aguardar. Neste cenário, surge um problema perceptível que precisa ser
analisado. Diante disso e demais observações realizadas neste estudo, notou-se que a
redução do tempo em fila, por consequência, traz maior satisfação aos clientes e benefícios
rentáveis para a cantina. Com a inovação proposta no serviço de sistema de filas analisado,
os resultados indicam que seria interessante escalar os funcionários de forma que contribua
para melhorar o tempo do período de pico estudado, e não à contratação de um novo
funcionário.
Este estudo está organizado da seguinte maneira: a primeira parte (1) refere-se à
introdução, em sequência (2) são apresentados alguns conceitos de teoria das filas e sua
possível aplicação, em seguida (3) foi descrito o problema e método utilizado, logo (4) a
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coleta de dados e (5) discussões dos resultados apresentados por meio de um estudo de caso
em uma cantina universitária.

2 Fundamentação Conceitual
O estudo da teoria das filas trata sobre a espera. São usados modelos para
representar os diversos sistemas de filas que surgem na prática (HILLIER e LIEBREMAN,
2013). Estes modelos são muito úteis para determinar quando operar um sistema de filas
mais eficiente e encontrar um equilíbrio apropriado entre custo do serviço e o tempo de
espera. A Teoria das filas estuda a espera em diversas formas de filas. Esta teoria busca
definir maneiras de lidar mais eficientemente com o sistema de filas. Com esta definição, é
possível partir da determinação da maneira como o sistema de filas funcionará e o tempo
médio de espera nas mesmas a partir da utilização de métodos de filas para situações reais.
Fogliatti e Mattos (2007) definem um sistema com filas como qualquer processo onde
qualquer usuário que provem de uma determinada população, chega a receber um serviço
pelo qual espera se for necessário, saindo do sistema assim que o serviço é completado.
Folgiatti, Bruns e Soncim (2001), citam que a teoria das filas é um setor específico
da pesquisa operacional que utiliza processos estocásticos e matemática aplicada para
observar e analisar o comportamento das filas para assim, poder prever possíveis
acontecimentos da mesma.
As preocupações com sistema de filas e seus estudos são apresentados em diversos
setores econômicos, entretanto as primeiras aplicações da modelagem de fila se deram na
área de telefonia por Erlang. Na atualidade, a Teoria das Filas tem sido aplicada no controle
de tráfego em sistemas de autoestrada, no planejamento e dimensionamento de terminais
logísticos, na localização de veículos de emergência e na análise da gestão da capacidade
unidades de terapia intensiva (KIM, HOROWITZ, et al., 1999) dentre outros.
Mendonça e Esteves (2013) explanam que o um sistema de filas é composto por
usuários, por canais ou postos de serviço/atendimento e por um espaço designado para a
espera. O processo de chegada, como ilustrado na figura 1, é caracterizado pelo
comportamento em que um usuário chega aos canais ou postos de serviços para serem
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atendidos, chamado de processo de chegada. Esse usuário chega segundo um padrão de
atendimento. Enquanto os postos estão ocupados, os clientes ou usuários aguardam em uma
única fila num espaço designado para tal. Quando o canal de serviço fica livre, um dos
usuários da fila é chamado para ser atendido segundo critério estabelecido pela gerência.
Assim que o serviço é completado, o cliente é liberado do sistema. A forma pela qual os
clientes são atendidos é chamada de disciplina de atendimento.

Figura 1: Ilustração Mendonça e Esteves (2013). Fonte: interpretação dos autores (2015).

Fogliatti e Mattos (2007) afirmam que o processo de chegada dos usuários é
especificado pelo comportamento do fluxo de chegadas dos mesmos ao sistema. Se o
número de chegada e os instantes de tempo em que elas acontecem forem conhecidos, esse
processo é determinado determinístico, caso contrário, tem-se um comportamento aleatório
constituindo um processo estocástico caracterizado por uma distribuição de probabilidade.
O caso mais comum e simples é quando se leva em conta que os clientes chegam segundo o
processo de Poisson, em que o processo de atendimento é especificado pelo comportamento
do fluxo de usuário e sua caracterização é parecida com processo de chegada. Os canais ou
postos de serviços são os locais onde os usuários são atendidos. O número de postos de um
sistema pode ser finito ou infinito. A capacidade do sistema é o número máximo de
usuários que o mesmo comporta (incluindo-se fila e atendimento). Se a capacidade é finita,
os clientes que chegam ao sistema após a capacidade máxima ser atingida são rejeitados.
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3 Definição do problema e método

Este trabalho é caracterizado por ser um estudo de caso e segundo Bonoma (1985),
o método é visto como uma maneira de gerar “insights” exploratórios. Iniciou-se este
estudo com a definição do local, no qual a pesquisa foi realizada. O local foi uma cantina
universitária localizada em uma cidade na região noroeste paulista. Este estabelecimento
comercial atende alunos de graduação, professores e funcionários em geral diariamente, de
segunda à sexta-feira, com início de atendimento às sete horas da manhã até às vinte duas
horas da noite. Durante o dia alguns intervalos de aulas dos cursos de graduação ocorrem e
são respectivamente: em torno das 10h para o café da manhã; 12h para o almoço; 16h para
o café da tarde; 18h para o jantar, 21h para café da noite. Estes horários também são
conhecidos como horários de pico, gerando uma fila expressiva, que por este motivo,
percebe-se que alguns clientes desistem de comprar a refeição antes mesmo de entrar nela.
Quanto à natureza, o método utilizado é a pesquisa aplicada, a qual objetiva gerar
conhecimento para aplicação prática dirigida a soluções de problemas específicos. Envolve
verdades e interesses locais. A forma de abordagem da pesquisa é quantitativa. Quanto aos
objetivos, foi utilizada uma pesquisa exploratória, que visa a proporcionar maior
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo explícito ou a construir hipóteses.
Envolve levantamento bibliográfico; entrevista com pessoas que tiveram experiências
práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que estimulem a compreensão.
Assume, em geral, as formas de pesquisas bibliográficas e estudos de casos. Yin (2005,
p.32) destaca que o estudo de caso é uma investigação empírica que “investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os
limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.

3.1 Estudo de caso
Por meio de uma entrevista realizada com o gerente do local pôde-se levantar
algumas informações importantes para decisão de realização do estudo de caso. A
entrevista com o gerente está no quadro 3.1. Optou-se por fazer uma entrevista pelo fato de
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o estabelecimento não ter um histórico de atendimentos, tempos, ou sazonalidade entre os
meses ou semanas do ano arquivados em dados de computadores ou planilhas manuais,
então para que a pesquisa seja a mais próxima da realidade possível, as questões e respostas
fornecidas na tabela 3 foram determinantes para a realização da coleta de dados.
Quadro 3.1 – Entrevista com o gerente da cantina universitária
Questões da Entrevista
Perguntas

Q1: Qual mês do ano é considerado com o de maior
fluxo de clientes?

Respostas da gerência

"O mês de maio (2015), porque vários
alunos ingressantes definiram onde
residirão; alunos voltam de férias. E
também, este ano foi atípico, pois o
semestre iniciou com atraso devido
paralisações e etc.”.

Q2: Existe uma semana do mês em que a demanda é "Não é percebido esta queda, a demanda é
considerada maior?
garantida o mês inteiro."
Q3: Entre os cinco intervalor realizados, qual é
considerado com maior demanda, em que a fila fica
maior?

"Os horários de intervalo com maior
demanda são: 10h da manhã e 18h."

Q4: A quantidade de atendentes para a realização do
"Em alguns momentos não."
serviço é considerada suficiente?
Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

Após a realização desta entrevista, foi eleito o mês de maio (2015) para a coleta de
dados, a semana de coleta ocorreu do dia 25 ao dia 29, de segunda até sexta feira. O horário
escolhido, segundo a resposta do gerente, podem ser dois: 10h ou 18h. Na questão três
(Q:3) do quadro 3.1, houve uma semelhança de demanda entre os horários das 10h da
manhã, que é o café, e o horário das 18h, que é o intervalo de lanche da tarde. Devido à
semelhança entre estes dois períodos decidiu-se realizar um sorteio entre os dois horários.
Sendo assim, o horário sorteado foi das dez horas da manhã (10h), dentro do intervalo de
aproximadamente 30 minutos de observação para coleta de dados, ou seja, das 09h45min às
10h15min.
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O sistema de atendimento da cantina ilustrado na figura 3.1 é caracterizado por: um
atendente de caixa, e um atendente de balcão. Ao chegar à fila, o cliente entra no sistema
um (sistema 1 - caixa) de espera na fila, então é atendido no sistema 1, e neste momento
existe uma escolha, em que o cliente decide sair do sistema ou entrar no sistema de
atendimento dois (sistema 2 - balcão) para pegar um lanche em uma outra fila, café, suco
etc., serviço que será prestado pelo atendente de balcão.

Figura 3.1 - Sistema de atendimento da cantina. Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

A forma como as filas são organizadas, é do tipo FCFS, “First-come, first-served”
sendo o primeiro cliente que chegar será o primeiro a ser atendido e também dispõe do
sistema de uma fila para um atendente em ambos os casos, ou seja, uma fila para cada
atendente. O comportamento dos clientes na fila impacta as características do sistema, neste
caso, os clientes aguardam em fila até serem atendidos. Deste modo, a caracterização de um
sistema de filas é feito conforme o processo de chegada dos clientes; o processo de serviço
para cada cliente; a estrutura do sistema; a disciplina de atendimento e o comportamento
dos clientes no sistema (LACHTERMARCHER, 2009).
Com estas informações e questões respondidas pelo gerente da cantina, pôde-se
realizar a coleta de dados que será apresentada na próxima sessão.
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4 Coleta de dados
Esta etapa iniciou-se pela coleta de dados, que foi possível por meio da
cronometragem dos tempos necessários para o estudo e posteriormente transcritos em uma
planilha manualmente. As informações coletadas foram as seguintes:


Horário em que o cliente entrou na fila;



Horário de início de atendimento no sistema 1;



Horário final de atendimento no sistema 1;



Horário do início de atendimento do sistema 2 (balcão);



Horário final de atendimento do sistema 2 (balcão).

Após a coleta de dados, foram verificadas as diferenças entre chegadas nos sistemas
1 e 2 (balcão) e a diferença nos tempos de atendimentos nos sistemas 1 e 2 (balcão). As
informações foram inseridas no software Best Fit, que gerou várias análises, sendo a mais
importante a do modelo exponencial.
A distribuição exponencial representa a distribuição dos intervalos de tempo entre a
ocorrência de eventos aleatórios distintos sucessivos (independentes), descrevendo um
processo completamente desordenado (FOGLIATTI, MATTOS, 2007).
A tabela 1 expõe os resultados obtidos:
TABELA 1 - Resultados entre chegadas – Sistema 2 (balcão)
Results

Expon

Chi-Square

Comparison of Input Distribution and Expon(0,83)

Test Value

65,99049

Confidence

Rejected

Rank

2

Kolmogorov-Smirnov
Test Value

0,554217

Confidence

Rejected

Rank

3

1.02
Input

0.51

0.00
0.0

Expon

1.2

2.4

3.6

4.8

6.0

Anderson-Darling
Test Value

494,4274

Confidence

Rejected

Rank

3

Figura 4A - Chegadas Sistemas 2. Análise Exponencial. Fonte: Elaborado pelos autores (2015).
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TABELA 2 - Resultados entre atendimentos – Sistema 2 (balcão)
Results

Expon

Chi-Square
Test Value
Confidence

Comparison of Input Distribution and Expon(1,01)

114,1587

0.7

Rejected

Rank

3

Input

0.4

Expon

Kolmogorov-Smirnov
Test Value
Confidence

0,346779
Rejected

Rank

0.0
0.0

1.6

3.2

4.8

6.4

8.0

4

Anderson-Darling
Test Value
Confidence

129,9047
Rejected

Rank

3

Figura 4B - Atendimentos Sistema 2. Análise Exponencial Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

TABELA 3 - Resultados entre chegadas – Sistema 1
Results

Expon

Chi-Square
Test Value
Confidence

Comparison of Input Distribution and Expon(2,65)

5,341212

Rank

1

Kolmogorov-Smirnov
Test Value
Confidence

0.4

>0,8
Input

0.2

Expon

0,162162

0.0
0.0

>0,05

Rank

2.2

4.4

6.6

8.8

11.0

2

Anderson-Darling
Test Value
Confidence
Rank

8,649866
Rejected
2

Figura 4C. Chegadas Sistema 1 – Análise Exponencial Fonte: Elaborado pelos autores (2015).
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TABELA 4 - Resultados entre atendimentos – Sistema 1

Results

Expon
Comparison of Input Distribution and Expon(2,70)

Chi-Square
Test Value

0.3

16,45555

Confidence

>0,05

Rank

Input

0.1

4

Expon

Kolmogorov-Smirnov
Test Value

0,252616

Confidence

0.0
0.0

Rejected

Rank

1.6

3.2

4.8

6.4

8.0

9

Figura 4D. Atendimentos Sistema 1 – Análise Exponencial Fonte: Elaborado pelos autores (2015).

4 Análise de dados e Discussão
Neste estudo foram coletados dados importantes referentes aos atendimentos dos
sistemas (com e sem balcão) da cantina da universidade e também informações relevantes
referentes à taxa de chegada de clientes conforme o intervalo entre aulas.
Para o sistema 1, foram verificados:

TABELA 6 - Dados Sistema 1
SISTEMA 1 - sem balcão
Menor valor de atendimento em minutos
Maior valor de atendimento em minutos
Número total de atendimentos do sistema
Número total de perdas no sistema
Tempo médio de serviço por minuto ( 1/μ )
Taxa média de atendimentos por minuto (μ)
Taxa média de chegada de clientes por minuto (λ)
Taxa de ocupação do sistema (ρ) em minuto
Valor esperado de clientes em minutos (Litte) (E)= L=
λ.W
Fonte: Autores (2015).

Valores
0
8
37
0
2min/ 42 s.
0,41
1 a cada 2,4
min.
5,82
1,2
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Este resultado remete a uma taxa de ocupação com ρ maior do que 1, o que informa
que o sistema está em desiquilíbrio e a fila tende a crescer infinitamente. Uma sugestão
futura seria verificar o ganho com um atendente a mais neste sistema.
Os dados obtidos do sistema 1 da cantina também poderiam ser simulados em
cenários de uma fila clássica Markoviana do tipo m/m/1, no qual:

TABELA 7 - Cenário Sistema 1
Capacidade máxima de clientes por minutos (Kn)

4,4

Número de clientes no sistema em minutos(L)

99,7

Número de clientes na fila em minutos (Lq)

98,7

Tempo em que o cliente fica no sistema em minutos (W)

41,7

Tempo em que o cliente fica na fila em minutos (Wq)

41,3

Probabilidade do sistema estar ocioso P(0)

2,27 E-77

Fonte: Autores (2015).

Nota-se que os dados obtidos da observação de filas na cantina do sistema 1, quando
simulados em um sistema aberto com distribuição de probabilidade exponencial (sistemas
Markovianos), não trazem resultados exatos.
Para o sistema 2 (balcão), foram verificados:
TABELA 8 - Dados Sistema 2
SISTEMA 2 - com balcão
Menor valor de atendimento em minutos
Maior valor de atendimento em minutos
Número total de atendimentos do sistema
Número total de perdas no sistema
Tempo médio de serviço por minuto ( 1/μ )
Taxa média de atendimentos por minuto (μ)

Valores
0
6
174
7
1 min/40 s.
0,71
1 a cada 0,53
min.
0,74

Taxa média de chegada de clientes por minuto (λ)
Taxa de ocupação do sistema (ρ) em minuto
Valor esperado de clientes em minutos (Litte) (E)= L=
λ.W
3
Fonte: Autores (2015).
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Referente aos dados da tabela 8, apesar da taxa de ocupação ρ <1 (sistema estável),
e da fila ser infinita, devido à sua extensão ocorre perdas, pois muitas vezes, os clientes que
são na maioria alunos, não dispõem de tempo de espera na fila tendo que retornar às salas
de aula.
Os dados obtidos do sistema 2 da cantina, assim como realizados no sistema 1,
também poderiam ser simulados em cenários de uma fila clássica Markoviana do tipo
m/m/1, no qual:

TABELA 9 - Cenário Sistema 2
Capacidade máxima de clientes por minutos (Kn)
Número de clientes no sistema em minutos (L)
Número de clientes na fila em minutos (Lq)
Tempo em que o cliente fica no sistema em minutos (W)
Tempo em que o cliente fica na fila em minutos (Wq)
Probabilidade do sistema estar ocioso P(0)

4
3
2
5,5
4,1
0,25

Fonte: Autores (2015).

Observa-se no cenário construído para o sistema 2 que os resultados obtidos já
foram mais exatos do que o cenário para o sistema 1 e ainda, pode-se notar que a
probabilidade do sistema estar ocioso com 1 servidor é de 0,25%, ou seja, nas horas em que
a demanda é alta como nos intervalos das 10h e das 18h, seria oportuno a adequação de
mais um atendente.
Percebeu-se na análise do software Best Fit que os modelos de filas tanto para
chegadas quanto para atendimentos obedeceram aos modelos de filas com distribuições
genéricas, no qual os resultados não são exatos, dada a complexidade do modelo, sendo
filas do modelo G/G/m, ou seja, sem adesão às distribuições exponenciais e fora dos
padrões de modelos Markovianos.
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Conclusão
A sensação de espera na fila constitui uma situação incômoda para os clientes,

principalmente quando não há muito tempo disponível para se esperar por um produto ou
serviço. Portanto, este artigo apresentou uma visão do processo de filas na cantina de uma
universidade pública com a finalidade de reduzir o tempo de permanência dos clientes na
fila.
Foi observado que no horário das 10h, a cantina fica superlotada, ocasionando o
aparecimento de filas de tamanho ilimitado. Como o tempo dos estudantes entre os
intervalos de aula é curto, pode-se perceber que as filas podem gerar perdas, trazendo uma
redução no faturamento da empresa. Para melhorar a situação, sugere-se uma melhor
organização dos funcionários, realizando uma escala, de modo que possam ajudar no
atendimento do caixa (sistema 1) e consequentemente diminuir as filas. A contratação de
um novo funcionário não seria o indicado nesse momento, pois como foi visto na simulação
com cenários m/m/1, o tempo de espera médio na fila do sistema 2 para pegar um salgado,
suco ou café ainda é plausível.
A aplicabilidade deste estudo em cantinas universitárias traria benefícios para os
clientes como: o ambiente de espera organizado, serviço prestado com qualidade, redução
de tempo de espera, indicação dos tempos previstos para o atendimento. Para a empresa,
pode-se dizer que as vantagens estariam: no acesso às informações sobre o atendimento,
análise de dados para tomadas de decisões em momentos de alta demanda, melhoria na
imagem da cantina, aumento da produtividade.
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A génese das escolas analíticas
Paulo Manuel Muanza
Curso de Graduação em Ciências Econômicas
Universidade Federal de Santa Maria
1 Introdução
Carlos Lessa, ao abordar o ensino da ciência económica, debruçou-se sobre um ângulo,
voltado ao entendimento do conteúdo que deve ser ministrado em economia. Em sua
palavras escreve “A profissão do economista parece estar marcada por pelo menos dois
séculos de um debate que até hoje não se resolveu: qual é o objeto próprio da reflexão da
economia.”
Para tal definiu a existência de dois objetos de possível proposição, apesar de não
serem tão discrepantes. “Em primeiro objeto com que todos os alunos do curso de
economia tomam contato é dizer que a meia básica da reflexão do economista é estudar
todos o fenómenos relacionados com a escassez material; então o fato económico seria
caracterizado pela presença de uma escassez relativa. Então o estudo do economista é de
como realizar opções segundo critérios”, ao qual denominou objeto de análise económica.
Numa outra perspetiva se propõe como objeto próprio da reflexão do economista o estudo
das leis sociais que regem os processos de produção e repartição dos bens e serviços. Dito
de outra maneira o modo como as sociedades se organizam para resolver o problema da
repartição, que ficou designada como objeto da economia politica.
A primeira vista, pode-se dizer que não parece que haja tanta discrepância entre os
objetos. Afinal de contas é verdadeiro que todas as sociedades organizadas produzem e
repartem bens, como é verdadeiro que em toda a sociedade organizada há escassez delas.
Então poderia concluir-se que trata-se de duas manifestações simultâneas, e que a escolha
de um ou outro objeto de reflexão não deve gerar conclusões diametralmente opostas.
Entretanto essa é uma conclusão gratuita. Em primeiro lugar por características
metodológicas. Quando é definido o objeto de conhecimento sendo de análise económica,
há um alto de abstração. A escassez se manifesta numa sociedade de coletores produtivos,
nos impérios clássicos, na economia feudal, no inicio do capitalismo mercantil,
acompanhou a revolução industrial, assistiu a aparição da sociedade capitalista numa etapa
madura e também está presente numa sociedade socialista. Em outros termos, a escassez é a
primeira vista um dado ahistórico. Então a construção teórica a partir deste conceito
permitiria ou proporia à economia um caracter de uma ciência que em sua proposição
primeira seria ahistórica. Dito de outra forma, a ciência económica poderia se pretender
universal e atemporal. Baseada num objeto de conhecimento inicial, o estudo do fenómeno
da escassez, elaboraria um sistema de proposições teóricas aplicáveis em qualquer
sociedade de qualquer época. Porém quando se trabalha com o segundo objeto de
conhecimento, a economia politica, é absolutamente evidente que toda e qualquer
construção nesse nível sempre dirá respeito a um tempo histórico e definido, a uma
determinada formação social. As leis que regem a produção e a repartição numa economia
medieval são totalmente diferentes daquelas presentes numa economia socialista, e assim
por diante. As leis da economia politica têm vigência definida no espaço e no tempo. Na
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perspetiva da economia politica, a economia não poderia pretender construir teorias
universais – abrangentes de todos os tempos e lugares.
A medicina, a biologia, ecologia, assim como as áreas correlacionadas, não abstêm o
recurso analítico, para os seus estudos. Porém agregam para o seu enriquecimento os
fatores históricos e sociológicos da formação da espécie em análise.
O presente artigo, por intermédio de leituras comparadas, não visa se debruçar sobre a
influência da metodologia analítica, na biologia, física ou matemática, mas sim na
economia, a qual se constitui nosso núcleo de estudo. Ao retratar a génese das escolas
enraizadas na metodologia analítica, este artigo busca entender a fronteira entre a escola
paterna da economia, Fisiocrata, e as escolas subsequentes. Mais que entender este limite, é
constatar até que ponto as escolas posteriores continuaram no modelo físico e analítico de
fazer ciência, o qual os fisiocratas fizeram uso.
Ao tempo em que os fisiocratas ao elaboravam suas premissas, assistia-se a uma
consolidação de diversos Estados nacionais na Europa, a transição do feudalismo à
burguesia e o questionamento da doutrina mercantilista.
No campo científico sonhava-se com o progresso ante ao balão de Montgolfier, que
lentamente ascendeu aos céus, nascia o primeiro barco a vapor do Marquês de Jouffroy,
assim como a primeira locomotiva a vapor que Evans fez mover nas estradas da América
do Norte. Sem sombra de alguma coincidência, os progressos científicos tinham em comum
o uso das leis físicas, que séculos transatos foram enunciados por Newton e outros físicos,
os quais conceberam suas premissas, por intermédio da observação dos fenómenos naturais.
Quesnay, o renomado precursor dos fisiocratas, era médico, que se baseava na sua
capacidade de análise para entender o corpo humano. Envolto pelo espírito de sua época,
apegou-se ao método físico de fazer ciência.
2 A Ordem natural e ordem providencial
Quesnay percebeu que a riqueza não era assente no acúmulo de metais, tal como
preconizavam os mercantilistas, e fundamentou-a no produto líquido agrícola, para o qual a
produção dependia exclusivamente das leis físicas da natureza.
Desta lei física, Quesnay e seus seguidores derivaram seus postulados sobre a sociedade.
Concebiam o homem com um ser que busca o prazer e a felicidade – um ser cujos móbeis
são “ o apetite do prazer e a aversão à dor ” (LE TROSNE apud NUNES, 2007, 331).
Mercier de La Rivière (1767) apud NUNES (2007, 331) salienta que “ a nossa reunião em
sociedade é uma consequência natural e necessária do apetite dos prazeres”. Por isso o
estado da sociedade não é de modo nenhum para o homem um estado de escolha e de
convenção que a reflexão e as circunstâncias tenham introduzido, mas um estado necessário
e primitivo instituído pela natureza (LE TROSNE apud NUNES, 2007, 351). Porque “a
necessidade física das subsistências estabelece as necessidade da sociedade”, porque a
sociedade resulta da necessidade física de “ reprodução permanente dos bens necessários à
subsistência, conservação e à comodidade dos homens” (QUESNAY, 1765 apud NUNES,
2007, 331), a ordem social assenta naturalmente na própria ordem física ( MERCIER DE
LA RIVIÈRE, 1767 apud NUNES , 2007, 351).
É importante realçar, que a ordem defendida pelos fisiocratas, encontra sua justificativa
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na divindade, a qual acreditavam estabelecer as regras naturais, cabendo aos homens o
simples cumprimento. É a ordem providencial a sustentar a ordem natural. “As leis de
ordem natural são leis estabelecidas para todo o sempre pelo autor da natureza, para a
reprodução e a distribuição contínua dos bens que são necessários às necessidades dos
homens reunidos em sociedade e submetidos à ordem que essas leis lhes prescrevem”
(QUESNAY, 1765 apud NUNES 2007, 332). Pelo caráter providencial, a ordem natural
tinha de vigorar livremente. “ As leis (de ordem natural) não restringem a liberdade do
homem, pois as vantagens dessas leis supremas são manifestamente a melhor escolha da
liberdade. Deste modo a noção providencial da ordem natural está intimamente ligada a
liberdade ” (QUESNAY, 1765 apud HUGON, 1976, 100 ). Esta liberdade é para os
fisiocratas a base do progresso social.
3 A propriedade e a noção de igualdade
Dado que a economia estava atrelada à agricultura, defendiam os fisiocratas o direito
da propriedade fundiária. Justificam tal direito pela sua utilidade social. “ Sem a garantia da
propriedade a terra permaneceria inculta” (QUESNAY, 1765 apud NUNES 2007, 334).
Assim este direito implica para o proprietário de terras, manter a terra em estado de cultura
(produção) e assegurar a repartição dos produtos obtidos de forma a melhor atender ao
interesse geral e impõe-lhe o ônus do pagamento integral de taxas fixas.
Para que o direito da propriedade se mantenha são, é imprescindível a liberdade que
veio a ser coroada pela ordem providencial. Ditos em outras palavras, a liberdade que
escorre do caracter providencial da ordem natural, assegura o oásis do direito da
propriedade privada, que no cerne da agricultura, era a o núcleo para o progresso social. É
deste modo, que é para os fisiocratas o direito da propriedade fundiária fundamental para o
progresso social.
Do direito de propriedade fundiária em benefício da agricultura, e concomitantemente
à economia, que atrelava o bem estar social, os fisiocratas justificam o direito da
propriedade de modo geral. Mercier de Lá Rievière (1767) apud HUGON (1976, 99) assim
resume a maneira de ver a sua escola sobre a matéria: “Podeis encarar o direito da
propriedade fundiária como uma árvore cujos galhos são as instituições sociais que
espontaneamente faz brotarem ”.
Para que possa a ordem natural, de caracter providencial, produzir efeitos, os fisiocratas
protestam pelo exercício pleno da liberdade, na esfera econômica, conforme nas alíneas
seguintes:
- Liberdade para exercer o homem, sua atividade como bem lhe prouver;
- Liberdade de conservar o homem, o produto do seu trabalho, e dele dispor, isto é,
afirmação e defesa do direito de propriedade sob todas as suas formas, mobiliárias e
imobiliárias.
- Liberdade de plena alienação, seja vendendo o produto do seu trabalho, seja
adquirindo de outros, isto é, liberdade de comércio: livre concorrência, tanto no plano
interior como exterior.
Na mesma linha dedutiva, seguem elaborando suas premissas para as questões sociais.
Consideram que “ a lei da propriedade é a mesma para todos os homens , que os direitos
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que ela confere são todos de uma igual justiça ” (MERCIER DE LA RIVIÈRE, 1767 apud
NUNES 2007, 336). Entretanto este mesmo autor reconhece que a “ propriedade exclui
necessariamente a igualdade (…..) A lei da propriedade é igual para todos o homens, os
direitos que ele confere são todos de uma igual justiça, mas não são todos de um igual
valor, porque o seu valor é totalmente independente da lei. Cada um adquire em razão das
faculdades que lhe são próprias, os meios de adquirir, mas a medida dessas faculdades não
é a mesma para todos os homens ”, conclui o autor.
De todo modo, entendem que uma política tendente a realizar uma igualdade real, em
nome do princípio de que as necessidades vitais são as mesmas para todos, “ Conduzira
apenas para à pilhagem, dissolução da sociedade, cessação dos trabalhadores humanos de
todos os gêneros e a extinção da espécie humana ” (MIRABEAU apud NUNES 2007, 336).
Mas vão ainda mais além, defendendo pela autoridade de Quesnay que “ a
desigualdade do direito natural não admite justo nem injusto no seu princípio: Ela resulta da
combinação das leis naturais, isto é, a desigualdade corresponde à ordem concreta do
criador da natureza”. Assim explica Le Trosne apud NUNES 2007, 336, “ O homem tem
direito às coisas próprias a sua fruição e recebeu este direito de Deus, que ao criá-lo impôs
o dever de se conservar. Mas este direito indefinido não constitui de modo nenhum uma
propriedade: porque ele é comum a todos e abrange a tudo; só se determina para cada
homem como direito a tal coisa no momento em que ele se apropria dela pelo seu trabalho.
Ele retira-a então da propriedade comum e ninguém tem o direito de o privar do que ele
adquiriu por um titulo tão legitimo. Nesse mesmo estado, a condição dos homens é igual
quanto ao direito, é desigual de fato, porque os indivíduos não têm todos as mesmas
faculdades físicas e as mesmas faculdades intelectuais ”.
Mas a desigualdade de facto é algo inerente ao “ direito natural do homem”
(QUESNAY, 1765 apud NUNES 2007, 337), os quais “ não podem ser iguais de facto uma
vez que são naturalmente desiguais em talentos, força, faculdade de corpo e espírito”
(Mercier de La Rivière apud NUNES 2007, 336). Por isso Quesnay chama atenção para “ a
futilidade dessa ideia abstrata de direito natural de todos a tudo. O direito natural de cada
homem reduz-se na realidade à porção que ele pode obter pelo seu trabalho. Pois o seu
direito a tudo é semelhante ao direito de cada andorinha a todos os insetos que volteiam no
ar, mas que, na realidade se limita àquelas que ele pode apanhar pelo seu trabalho ou pelas
suas buscas ordenadas pela sua necessidade física”. Nas mesma lógica, é Le Trosne que
enfatiza: “ Que a desigualdade não seja para nós uma razão que nos leve a acusar de injusta
a lei da propriedade : Uma vez que a terra não pode ser fecundada sem ela, ela é
necessariamente conforme a ordem ”. Portanto, a desigualdade material é possível no
regramento natural da economia; não constitui uma anomalia, e políticas para corrigi-la
seriam uma excrescência artificial.
4 A influência sobre os clássicos
A escola clássica assentou-se basicamente na defesa da existência de um mecanismo
natural, que asseguraria sempre o equilíbrio da vida económica e que automaticamente,
restabeleceria a ordem económica por ventura alterada. E é como base nessa concepção que
os clássicos consideram que a tarefa da ciência económica é a investigação e a descoberta
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das leis naturais que regulam todo aquele mecanismo, leis válidas em qualquer tempo e
lugar que o homem através da observação e do estudo, pode aprender, devendo aliás faze-lo
para poder assegurar-se o progresso da sociedade. ( NUNES, 2007, 378).
Daí que se entende por um lado, que as leis cientificas têm validade precisamente
porque derivam da própria natureza humana, e, por outro lado que é a ordem natural que
harmoniza todos os interesses a partir da natural atuação de cada um no sentido de obter o
máximo de satisfação com o mínimo de esforço.
É a ideia de ordem natural a traduzir-se mais concretamente na espontaneidade natural
das instituições económicas. Deste “ fetichismo natural ” ( Oskar Lange) derivam duas
atitudes características do pensamento dos clássicos:
a) Por um lado uma atitude conformista perante as ocorrências da vida económica. Elas
decorrem das leis da natureza e o que é natural é justo (A lei identifica-se como lei
natural).
b) Por outro lado, uma atitude de condenação de toda e qualquer intervenção do estado na
vida económica. Em 1ª instância, porque a vida económica e a ordem social são vistas
como a ordem natural, regulada por leis que exprimem princípios eternos e universais
da natureza humana, leis tão rigorosas que são inalteráveis como as leis da física
(concepção mecanicista ou fisicista, de raiz Newtoniana); em 2ª instância, porque
defendem que o estado, como uma máquina essencialmente política, é, pelas suas
próprias funções, incompetente para atuação económica. De acordo ainda as palavras
de Smith, “ não há dois caracteres que pareçam mais contrários do que os do
comerciante e do governante.” Daí que os clássicos preconizam a total liberdade
económica.
Adam Smith, o renomado pai da divisão de trabalho, criou uma ciência económica
que apresenta inúmeros pontos de semelhança com a dos fisiocratas. Tal como estes, busca
estabelecer as leis naturais explicativas dos fenómenos económicos e das suas relações. E
como eles, fisiocratas, acaba também no liberalismo ( HUGON, 1976).
Enquanto os mercantilistas fazem depender a riqueza do ouro, e os fisiocratas da
agricultura, vê Smith a sua origem no trabalho do homem. Essa noção de trabalho, com que
substitui a produtividade exclusiva da agricultura é característica de sua concepção de
liberdade natural.
Com isso escreve Smith a teoria do trabalho “ O trabalho anual de uma nação é o
mundo primitivo que a abastece de todas as coisas necessárias e confortáveis da vida, por
ela anualmente consumida, as quais consistem, sempre, ou em produtos imediatos do
trabalho, ou no que é adquirido as outras nações com esses produtos.”
A divisão de trabalho, na concepção de Smith, é eficaz por ser o homem levado
espontaneamente (naturalmente) à atividade graças ao seu interesse pessoal e além disso,
por coincidir esse móvel egoísta com o interesse geral.
Assim se exprime ele numa passagem celebre da Riqueza das nações, capitulo 2, livro IV “
…… dirigindo essa indústria – a doméstica – de modo a obter produtos de máximo valor
possível, o indivíduo visa apenas o próprio lucro; ou, como em muitos outros casos, é
levado, por mão invisível, à consecução de um objetivo que de modo algum entrava nos
seus cálculos.” E acrescenta : “ Ao buscar a satisfação do seu interesse particular o
indivíduo atende frequentemente ao interesse da sociedade de modo muito mais eficaz que
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se pretende realmente defendê-lo.”
Smith retorna sempre a essa espontânea harmonia entre o interesse geral e o individual;
i é, “ Leit – motiv” da sua obra. Indica seus efeitos em todos os ramos da economia; e
pois, não a propósito da divisão do trabalho e da multiplicação dos capitais, mais
também a propósito das leis económicas em geral, das teorias sobre moeda, o comércio
exterior , e, ainda da lei da oferta e da procura e da doutrina da população.
Essa espontaneidade, adicionada pelo interesse pessoal, constitui a peça mestra do “
sistema de liberdade natural” Smithiano. Levaria naturalmente Smith a conclusões liberais.
Com efeito, a liberdade se impõe em seu sistema, como consequência da benfazeja
harmonia espontânea entre interesse individual e o da sociedade e como corolário do fato
do ser o indivíduo o único apto para discernir e buscar a satisfação de seu próprio interesse.
(HUGON, 1976, 114).
David Ricardo, um grande pensador entre os clássicos, não se distanciou da
metodologia da análise económica para elaborar suas premissas. Pois seus estudos partem
desde já de uma concepção natural concebida por Malthus, para explicar a relação
demográfica ante aos fatos económicos.
Em termos essências tem-se que a teoria de Malthus resume-se no seguinte: há uma
falta de concordância entre o poder de reprodução da espécie humana e a capacidade de
produção dos meios de subsistência. O excedente deve desaparecer : “ Um homem que
nasce em um mundo já ocupado não tem direito a reclamar parcela alguma de alimento. No
grande banquete da natureza não há lugar para ele. A natureza intima-o a sair e não tarda
em executar essa intimação.” (MALTHUS apud HUGON, 1976, 119).
Desta observação, origina Malthus uma base para suas teorias. Para tal consideram em
primeiro lugar, a diferença existente entre a taxa de crescimento da população e a dos meios
de subsistência, estabelecendo-a de modo preciso.
Pode-se seguramente declarar, escreve Malthus, que se não for a população contida por
freio algum, irá ela dobrar de 25 em 25 anos, ou crescerá em progressão geométrica. Podese afirmar, dadas as atuais condições médias da terra, que os meios de subsistência, nas
mais favoráveis circunstâncias, só poderão aumentar em progressão aritmética.
Pela metodologia analítica, Ricardo se inspira nos fatos que o cerca; mas ao dar início
as suas teorias, afasta-se do meio que observa e se coloca no plano de raciocínio puro.
Reporta-se a uma época indeterminada onde, posto o homem, - o homem de todos os
tempos, aquele que os autores da escola histórica chamarão, não sem ironia de “ Homo
economicus ” – ante opulentas terras livres, as escolhe e ocupa. E formulando o problema
nesses moldes, passa Ricardo a considerar, não o realmente ocorrido no passado, mas o que
logicamente deveria ter ocorrido (HUGON, 1976 ).
Ao suprimir, Ricardo, os fatos que realmente tenham ocorrido, em beneficio do que
logicamente deveria ter ocorrido, constata-se uma característica da ordem natural defendida
pelos fisiocratas, os quais são considerados como remotos. Dado que o termo
“logicamente” remete a uma razão inata do ser humano, o que nos fisiocratas foi tido como
o cumprimento das leis físicas que melhor se adequassem para a subsistência dos homens.
Em outros termos, o “ logicamente” é usado como um sinonimo de naturalmente. A
supressão do ordenamento providencial, da invocação do divino, não altera a substância do
argumento; a naturalidade não precisa ser provada, ela é o ponto de partida óbvio.
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O homem, pensava Ricardo, tendo a possibilidade de escolha, ocupou naturalmente
para o seu cultivo, primeiro lugar, as terras mais férteis. O preço de custo de todas essas
fertilíssimas terras, é um único, para qualquer de seus proprietários. Estes vendem o
produto, que é de mesma qualidade ao mesmo preço: realizam um lucro igual para todos:
não há renda. Mas de acordo com a lei de Malthus – a população aumenta. Para nutri-la,
novas terras tiveram de ser lavradas. E como as cultivadas em primeiro lugar eram
melhores – e limitadas por hipótese – a sua quantidade – as que vão ser exploradas em
seguida serão de fertilidade inferior.
Note-se que Ricardo admite o princípio da raridade relativa da terra mais fértil. Essa
concepção faz com que a noção de renda surja como consequência da avareza da terra.
Note-se aí a fundamental divergência como a noção de “ produto líquido ” dos fisiocratas,
proveniente da generosidade da fecundidade da natureza. A noção de renda conduz ao
pessimismo, enquanto que a do produto líquido é uma afirmação de otimismo. A noção de
renda implica a ideia de luta do homem contra a natureza; a renda, escreve judiciosamente
Ricardo é uma criação de valor e não de riqueza.
Carecendo, sem nenhuma afirmação gratuita, do sentido histórico, os fisiocratas,
apossaram-se da dedução, característica que constitui uma crítica forte as suas teorias, e que
os conduziu a exagerar a função económica da agricultura.
De modo semelhante, usa Ricardo a metodologia dedutiva, pois para ele nas terras de
segunda categoria, o preço de custo será mais elevado. Esse preço de custo constituirá o
regulador do preço de venda, porque – em função da lei da unidade dos preços ou da
indiferença – em um mesmo mercado não pode haver, um dado momento senão um preço
único para produtos que qualidade semelhante. E, realmente não pode ser de outro modo.
Se o preço de venda fosse inferior aos de custos dos produtos de terras segunda categoria,
deixariam essas terras de ser cultivadas o que não é possível, pois a cultura delas foi ditada
pelo aumento da procura dos produtos alimentícios em consequência do crescimento da
população. Os proprietários de terras de segunda ordem obtêm com isso um lucro
suplementar independente do trabalho e do capital consagrado à produção. A renda nasceu
no dia em que o lucro foi obtido. E uma vez criada já mais deixará de crescer.
Admite-se - sempre em função da lei de Malthus – aumentar o volume da população
progressivamente. Os preços continuam, pois, a subir; as terras de terceira ordem passam a
ser exploradas e por serem menos férteis, implicam um preço de custo mais elevado que os
de primeira e segunda ordem.
Essa renda devida à diferença de preços de custo para terras de fertilidade decrescente
é chamada de renda diferencial.
Mas Ricardo vai ainda mais além em raciocínio. Considera o problema sob o aspeto
que há de revestir no momento em que todas as terras disponíveis já tiverem sendo
exploradas: nesse momento, como a população contínua crescendo sempre os preços
prosseguem em ascensão. Esta alta vai proporcionar aos proprietários de terras exploradas
em ultimo lugar – as terras chamadas marginais – uma renda suplementar, i é, uma renda
que não provém do fato de se passar a explorar terras de fertilidade inferior. Assim obtémse uma renda absoluta, que se chama renda de monopólio. A renda surge assim como um
fenómeno cuja expansão se dará, perpétua e indefinidamente, à medida que o globo se
povoa.
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5 Um crítico entre os fisiocratas
Anne Robert Jacques Turgot, foi um defensor da escola fisiocrata. Porém, apesar de
fazer parte desta escola, defendia bandeiras muito mais além, chegando de certa forma a
criar as bases, sobre as quais Ricardo haveria de se alimentar.
Entre outros aspetos, não partilhava de modo cético que a agricultura era o único meio
de fomento da economia de uma nação, assim como a premissa de que aos homens cabia a
tarefa de entender as leis que regessem a produção e a distribuição dos bens alimentares,
provenientes da natureza e cumpri-las sem questionamento algum.
De modo lúcido observou Turgot, que os agricultores, após garantirem uma colheita,
que os mantivesse durante um ano, com uma margem segura para eventuais imprevistos,
tinham de fazer frente ao excedente que não poderia ser mantido em estoque por muito
tempo, com o risco de perecer. Em busca de mecanismo para não perder o seu capital
investido, procuravam fazer trocar os bens alimentares com produtos manufaturados de
todas as variedades, que não degradavam em pouco tempo. Tal como no trecho abaixo…
“When the commodities which they garnered where difficult to keep for any length of time, they
must have sought to exchange them for things of more durable character, which would not lose their
value with the passing of time, or which could be utilized in ways which would yield a profit to more
than make up for the loss”

Com o advento dos metais, a produção excedente passou a ser trocada por metais, por
terem maior capacidade de conservação em relação ao tempo e por serem de fácil
manuseio. Mas essa migração não se deu por completo em pouco tempo, pois em alguns
casos as trocas por meio de manufaturas se manteve por algum tempo.
“But is no less evident that after money became known, after it was established that it was most
stable of all articles of commerce, and the easiest to preserve without inconvenience, it must have been
the principal thing sought by people desirous of accumulating”.

O processo dedutivo pelo qual Turgot se baseia encontra-se também na obra de David
Ricardo.
Mais do que a simples tarefa de buscar na natureza, leis que norteassem a produção
agrícola e distribuição dos seus bens, acreditava que em todo e qualquer segmento o
desenvolvimento de tecnologias que o potencializem é o fator si ni qua non para crescer. Na
agricultura faz menção ao surgimento dos gados, aos adubos químicos, as construções para
abrigar os gados, e a colheita, assim como a contratação de mão de obra para cuidar da
plantação até ao momento da colheita, como fatos favoráveis ao seu desenvolvimento. Pois
é na sua concepção que por meio do aperfeiçoamento tecnológicos que haveria uma maior
arrecadação de produtos e um consequente acúmulo de receitas. O mesmo procedimento
atestou quanto aos procedimentos manufaturados
6 Considerações Finais
A luz dos escritos acima, verifica-se sem nenhuma afirmação gratuita, a influência que
os fisiocratas, exercem sobre as escolas subsequentes, como os clássicos, e neoclássicos, as
quais são julgadas hoje como as mais coerentes, pois a ciência económica nos dias de hoje
rege-se a base de suas teorias. Não se pretende com o presente artigo, advogar em beneficio
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dos fisiocratas , mas sim mostrar o quão a ciência económica ainda encontra-se presa no
modo físico de fazer ciência. Metodologia essa que abstém-se dos fatos históricos,
sociológicos e afins, para elaborar sua premissas. Dito em outros moldes, é uma
metodologia que considera, uma exatidão, tal como a que se busca nas ciências exatas, para
criar postulados da ciência em voga
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Dinâmica no modelo da caixa de ferramentas estruturalista
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RESUMO: Este artigo busca estudar as propriedades dinâmicas do toolbox estruturalista
proposto por Cimoli e Porcile (2013). A dinâmica envolve a relação entre o gap
tecnológico e a diversificação da estrutura produtiva da periferia em relação ao centro. Essa
dinâmica é estruturada a partir das elasticidades relacionadas a diversas variáveis como a
taxa de crescimento relativa, os salários relativos e a produtividade do trabalho relativa
sempre relacionando centro e periferia.
ABSTRACT: This article aims to study the dynamic properties of the structuralist toolbox
proposed by Cimoli and Porcile (2013). The dynamics involves the relationship between
technological gap and the diversification of the production structure of the periphery
relative to the center. This dynamics is structured from the elasticities related to various
variables such as relative growth rate, relative wages and relative labor productivity always
relating center and periphery.
1 Introdução

A literatura econômica estruturalista latinoamericana vem, desde a década de 1950
nos tempos de Raul Prebisch, se propondo a desenvolver um aparato teórico para
compreender os problemas do continente latinoamericano a partir de suas especificidades.
Essa perspectiva está centrada na ideia da existência de uma dicotomia entre os distintos
países do mundo. Tal dicotomia está relacionadas à existência de uma divisão internacional
do trabalho, que resulta em relações entre países do centro e países da periferia do sistema.
A Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (Cepal) das Nações Unidas
foi sempre uma instituição que tratou de construir, divulgar e estimular o desenvolvimento
da abordagem estruturalista e que foi com o tempo ganhando novas influências. As teorias
keynesianes e, mais recentemente, evolucionárias, foram sendo integradas à literatura
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estruturalista, enriquecendo e complexificando os problemas específicos do continente sem
perder os referenciais teóricos iniciais.
O toolbox estruturalista proposto por Cimoli e Porcile (2013) é um esforço que
almeja montar uma caixa de ferramentas de análise com o objetivo de compreender
choques e possibilidades nos sistemas econômicos de uma perspectiva estruturalistas. Outro
objetivo do toolbox é servir como modelo didático para compreensão, ensino e divulgação
das ideias estruturalistas.
O estruturalismo latinoamericano afirma que o sistema econômico internacional é
dividido em dois pólos, quais sejam, o Norte (países centrais) e o Sul (países periféricos). O
Norte é caracterizado por uma estrutura produtiva diversificada e apresenta níveis de
produtividade do trabalho similares entre os diferentes setores produtivos. Por outro lado, a
estrutura produtiva dos países do Sul é especializada e o nível de produtividade do trabalho
entre os setores é heterogêneo. Além disso, os países do Sul apresentam parte significativa
da força de trabalho alocada no setor de subsistência e/ou no mercado informal de trabalho.
Este trabalho busca apresentar o modelo do toolbox e foca em suas propriedades
dinâmicas, realizando simulações para algnmas calibrações de modelos de representam
possibilidades na relação entre centro e periferia.
A seção 1 apresenta o modelo. Em seguida, a seção 2 discute a dinâmica do gap
tecnológico e da diversificação produtiva. Na seção sim, são feitas simulações. Por fim, a
seção 3 traz breves considerações finais.

2 Modelo

O modelo será apresentado em quatro subseções. Primeiramente, é especificado o
gap tecnológico. Expõem-se, em seguida, as equações de produtividade relativa e salários
relativos e suas implicações. Depois, são definidas as relações entre a estrutura produtiva,
especialização produtiva e crescimento. Por fim, explicitam-se os valores de equilíbrio das
variáveis endógenas do modelo.
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2.1 O gap tecnológico

O gap tecnológico é definido por:

(1)

Em que Tn representa as capacitações tecnológicas do Norte e Ts as capacitações
tecnológicas do Sul.
A dinâmica do gap tecnológico é especificada por:

(2)
Em que u, v, g > 0 e G>1.

Desse modo, a evolução do gap tecnológico ( ) é negativamente afetada pelo nível
do próprio gap tecnológico ( ) . Isso porque quanto maior ( ), maiores as oportunidades
relacionadas com o aprendizado por imitação, spillovers tecnológicos e catching up por
parte dos países do Sul. Além disso,
em que

é positivamente impactado pelo crescimento relativo

é o crescimento do produto do Sul e

é o crescimento do produto

do Norte - dados os retornos crescentes preditos pela Lei de Kaldor-Verdoorn.
No steady-state,

e, por consequência, o gap tecnológico de equilíbrio é dado

por:

(3)

2.2 Produtividade relativa e salários relativos

No toolbox estruturalista, um bem será produzido pelo Sul se seu custo unitário de
produção for menor que o custo unitário de produção no Norte, isto é:
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(4)

Em que

são os salários nominais no Sul,

são os salários nominais no Norte

medidos em moeda corrente do Norte,

é a taxa nominal de câmbio (unidades de moeda do

Sul por unidades de moeda do Norte),

é a produtividade do trabalho da produção do bem

no Sul e

é a produtividade do trabalho da produção do bem no Norte. Nesse sentido,

a condição apresentada na equação (4) pode ser reescrita como:

(5)

Ou seja, o bem será produzido no Sul se sua produtividade relativa do trabalho
for maior que os salários relativos

.

A produtividade relativa do trabalho é determinada pela intensidade tecnológica dos
bens produzidos no Sul e no Norte e pelo gap tecnológico

. Quanto maior a intensidade

tecnológica de um bem, menor sua produtividade relativa para um dado
tecnológica é representada por

, sendo 1< <

menor intensidade tecnológica e
quanto maior , menor

. Assim,

(6)

Em que , , ,

.

, com

. A intensidade

representando o bem com

o bem com maior intensidade tecnológica. E
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Os salários relativos dependem do crescimento relativo

. Supõe-se que um

aumento do crescimento econômico implique maior demanda por trabalho e, logo, maior
poder de barganha para os trabalhadores166 advertem que em países em desenvolvimento
nos quais grande parte da força de trabalho é alocada no setor de subsistência a inclinação
da curva

é pequena ou nula.

(7)

2.3 Especialização produtiva e crescimento econômico

Seja

o bem com maior intensidade tecnológica para o qual o Sul é competitivo

no mercado internacional. Para

, tem-se que

e então o bem é produzido no

Norte, de forma que o padrão de especialização produtiva do Sul é definido por
termos,

. Nesses

é interpretável como um índice de intensidade tecnológica da estrutura

produtiva do Sul em uma economia aberta.
A taxa de crescimento relativo

é dada pela Lei de Thirlwall. Cimoli e Porcile

(2013, p. 5) escrevem que a Lei de Thirlwall é utilizada porque possui raízes estruturalistas
e também devido à sua ampla comprovação empírica. Dessa forma:

(8)

em que

é a elasticidade-renda da demanda por exportações e

é a elasticidade-

renda da demanda por importações do Sul. A evidência empírica sugere que, no longo
prazo, quanto maior a intensidade tecnológica de um bem, maior é sua elasticidade-renda
da demanda. Assim, é possível especificar que:

(9)

166

Cimoli e Porcile (2013, p. 5)
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2.4 Equilíbrio de longo prazo

A partir das três subseções anteriores, pode-se resumir a lógica do modelo da
seguinte maneira:

e

definem o padrão de especialização do Sul, denotado pelo índice

de intensidade tecnológica da estrutura produtiva do Sul ( ); à estrutura produtiva está
relacionada uma razão de elasticidades ( ), a partir da qual, por meio da Lei de Thirlwall,
infere-se a taxa de crescimento relativo ( ).
Isso posto, explicitemos os valores de equilíbrio das variáveis endógenas do
toolbox, quais sejam, o gap tecnológico ( ), a produtividade relativa do trabalho ( ), a
razão entre as elasticidades ( ), o crescimento relativo ( ) e os salários relativos (
A partir das equações (3) e (6), temos:

(10)
Em que

e

.

Seja
(11)

(12)
Temos:

(13)

(14)

Em equilíbrio,

. A partir deste resultado, obtemos:

).
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(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

3 Dinâmica

A dinâmica do modelo consiste na relação entre como operará a relação entre a taxa
de variação do gap tecnológico entre centro e periferia
produtiva no Sul

e a evolução da diversificação

. Busca-se mostrar como o fortalecimento de um sistema econômico que

permita melhorar as capacitações tecnológicas e que diversifique a estrutura produtiva é
condição necessária para uma trajetória virtuosa de crescimento, salários e produtividade,
reduzindo, assim, as diferenças estruturais entre centro e periferia.
Como visto inicialmente, a equação (2) define a dinâmica do gap tecnológico $:

A diversificação produtiva do Sul aumenta quando a produtividade relativa do
trabalho

é maior que os salários relativos

. Seja

a velocidade em que a estrutura

produtiva responde às oportunidades no mercado interno e externo, a dinâmica da
diversificação produtiva pode ser expressa por:
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(20)

A partir das equações (6), (7), (12) e (20), temos:

(21)

A Jacobiana do sistema dinâmico formado pelas equações (2) e (20) é:

(22)

O traço da matriz

é

, sendo, portanto, sempre negativo. Para o

sistema ser estável, é necessário que o determinate seja positivo. A estabilidade do sistema
exige traço negativo e estabilidade positiva. Assim é condição que

e,

logo,

.

. Sendo

, a estabilidade do sistema requer

4 Simulações

Nesta seção, simulamos trajetórias, a partir das equações (2) e (20) de

e

com o

auxílo do MatLab. Foram realizadas simulações para oito cenários diferentes, variando
estrutura produtiva, demanda internacional e poder de barganha dos trabalhadores. Em
trabalho posterior, buscar-se-á encontrar parâmetros adequados a partir de dados reais com
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a ideia de pensar em simulações de políticas e choques que possam auxiliar na
compreensão da relação real entre centro e periferia.

4.1Simulações com estrutura produtiva débil
4.1.1 Regime de baixa demanda internacional
Valores arbitrados:

Figure 1. Estrutura produtiva débil e regime de baixa demanda internacional

Em

,

para

os

parâmetros

escolhidos,

temos:

.
Pode-se observar que os valores de e
tendem a convergir com o avanço das
simulações - situação presente no steady state. Essa simulação, que representa a situação de
maior fragilidade entre as simulações realizadas para o Sul, o gap tecnológico de estabiliza
próximo a 3,5 enquando a estrutura produtiva tende a se especializar em níveis próximos a
1,8.
4.1.2

Regime de alta demanda internacional

Valores arbitrados:
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Figure 2. Estrutura produtiva débil e regime de alta demanda internacional

Em

,

para

os

parâmetros

escolhidos,

temos:

Essa simulação representa uma estrutura produtiva frágil no cenário de alta
demanda internacional. Nesse caso, observa-se que o gap tecnológico se estabiliza a 2,8,
em um nível inferior ao caso de baixa demanda - a maior demanda internacional resulta em
um menor gap. Este caso também estabiliza em um nível menor de especialização so que
no caso anterior. O crescimento relativo é mais convergente do que no caso anterior, com
maior nível salarial e de produtividade do trabalho.

4.1.3

Regime de baixa demanda internacional e forte poder de barganha dos
trabalhadores

Valores arbitrados:
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Figure 3. Estrutura produtiva débil, regime de baixa demanda internacional e forte poder de
barganha dos trabalhadores

Em

, para os parâmetros escolhidos, temos:

.

Outra simulação possível consiste em alterar o poder de barganha dos trabalhadores
. Dessa forma, o impacto do crescimento sobre os salários se altera modificando os níveis
de estabilidade do sistema. No caso de regime de alto poder de barganha com baixa
demanda internacional, cria-se um padrão que resulta em maiores salários e produtividade
do salário em relação à simulação 1. A taxa de crescimento relativa é menor, indicando
convergência. No entanto, do ponto de vista da estrutura produtiva, o resultado é o maior
gap tecnológico (3,5) e incremento na especialização produtiva até o máximo de
especialização possivel (em nível próximo de 1) - ou seja, o Sul se especializaria apenas em
um produto, de mais baixa intensidade tecnonógica.
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4.1.4

Regime de alta demanda internacional e forte poder de barganha dos
trabalhadores

Valores

arbitrados:

Figure 4. Estrutura produtiva débil, regime de alta demanda internacional e forte poder de
barganha dos trabalhadores

Em

, para os parâmetros escolhidos, temos:

;

;

.
No caso de alto poder de barganha numa estrutura produtiva frágil com alta
demanda internacional, tem-se um padrão que resulta em salários mais elevados e
crescimento baixo. Esse padrão no fim resulta em um gap tecnológico próximo a 3 mas
tambem com total especialização

.
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4.2 Estrutura produtiva robusta

4.2.2

Regime de baixa demanda internacional

Valores

arbitrados:

Figure 5. Estrutura produtiva robusta e regime de baixa demanda internacional

Em

, para os parâmetros escolhidos, temos:

;

;

.
Para o caso de uma estrutura produtiva robusta, observa-se que o padrão de relação
entre gap tecnológico e especialização é totalmente distinto. O gap resulta sempre menor e
a diversificação produtiva é muito maior.
Para o caso de baixa demanda internacional, o gap se estabiliza em valores
próximos a 1,6 enquanto que a estrutura produtiva se mostra numa situação mais
deversificada, ao redor de 4,5. O crescimento relativo é mais favorável ao Sul, enquanto
que a produtividade do trabalho e os salários são sempre maiores que no caso de uma
estrutura produtiva débil.
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Mostra-se, assim, a importância de uma política tecnológica e industrial para
desenvolvimento da estrutura produtiva e Sistemas Nacionais de Inovação que permitam
chegar a padrões de desenvolvimento mais robustos e virtuosos.

4.2.3

Regime de alta demanda internacional

Valores arbitrados:

Figure 6. Estrutura produtiva robusta e regime de alta demanda internacional

Em

, para os parâmetros escolhidos, temos:

;

;

Com alta demanda e estrutura produtiva robusta, observa-se um caso em que o Sul
se aproxima da estrutura produtiva do Norte, resultando em um gap tecnológico que se
estabiliza em nível zero e uma estrutura produtiva no máximo de sua diversificação. Assim,
tem-se um padrão de simulação em que o Sul e o Norte convergem.
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4.2.4

Regime de baixa demanda internacional e forte poder de barganha dos
trabalhadores

Valores arbitrados:

Figure 7. Estrutura produtiva robusta, regime de baixa demanda internacional e forte poder
de barganha dos trabalhadores

Em t=50$, para os parâmetros escolhidos, temos: :

;

;

Assim como nos casos analisados de estrutura produtiva débil, pode-se observar que
os efeitos de um maior poder de barganha dos trabalhadores são aumento do gap
tecnológico e especialização produtiva.
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4.2.5

Regime de alta demanda internacional e forte poder de barganha dos
trabalhadores

Valores arbitrados:

Figure 8. Estrutura produtiva robusta, regime de alta demanda internacional e forte poder de
barganha dos trabalhadores

Em

, para os parâmetros escolhidos, temos:

;

;

.
Com regime de alta demanda internacional, uma economia com estrutura produtiva
robusta apresenta maiores salários e maior produtividade do trabalho relativa. A elevação
do poder de barganha dos trabalhadores contribui para um gap tecnológico maior e menor
diversificação produtiva.
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5

Considerações finais

Este artigo teve como objetivo central realizar simulações para a dinâmica do
toolbox estruturalista a partir de distintas combinações paramétricas. Essa combinações
reproduziram estruturas econômicas por sua organização produtiva e tecnológica, pela a
estrutura de demanda internacional e pela condição de organização dos trabalhadores. A
relação entre gap tecnológico e estrutura produtiva entre centro e periferia está diretamente
associada à uma questão que envolve a política tecnológica e industrial, condição central
para um desenvolvimento estável de um sistema econômico na convergência em relação à
fronteira tecnológica e de diversificação. Encontram-se assim valores de equilíbrio para
crescimento, salários e produtividade laboral.
Concluindo, o toolbox estruturalista resulta em um modelo didático para explicar na
perspectiva estruturalista uma dinâmica internacional entre centro e periferia. Essa
dinâmica é analisada pelas perspectivas pós-keynesiana e evolucionária. Seus resultados,
numa análise de estática comparativa, trazem importantes lições sobre as relações entre as
variáveis. No entanto, é na observação das condições dinâmicas que se pode analisar
choques e políticas econômicas de forma mais precisa a partir de simulações. Por fim, a
próxima etapa de pesquisa consiste na criação de metodologias efetivas para a
parametrização do toolbox a partir de dados reais, permitindo compreender efeitos em
sistemas econômicos nacionais em distintos periodos históricos.
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Industria e Inovação: Breve análise do Quadro Brasileiro167
Rodrigo Cintra Pires168
RESUMO: Este trabalho procura compreender as sinergias entre indústria e inovação e
quais desafios devem ser enfrentados pelo Brasil. Organiza-se o texto, em quatro capítulos,
sendo o primeiro uma breve introdução. Ao longo do segundo capítulo, procura-se revisar
brevemente a literatura. No terceiro capítulo este referencial teórico é usado para balizar a
análise de diversos indicadores para o dinamismo tecnológico brasileiro. Quando possível,
comparam-se tais variáveis com as vigentes em outros países de modo a garantir melhor
base de análise. Por fim, no decorrer do quarto capítulo uma conclusão foi elaborada
destacando os principais resultados obtidos.

1 INTRODUÇÃO

Realizar inovações se mostra a principal força motriz na promoção do
desenvolvimento econômico. É consenso que o avanço tecnológico é o responsável pelo
aumento da produtividade no longo prazo, estando esta, por sua vez, nos alicerces do
crescimento sustentado. Schumpeter (1982), originalmente publicado em 1911, propôs o
principal arcabouço teórico para abordar a questão. Antes dele, autores clássicos, como
Adam Smith, na Riqueza das Nações de 1776, e Marx, em O Capital e em várias outras
obras, já tivessem enfatizado o papel da mudança técnica na transformação do capitalismo.
Neste sentido, é necessário considerar que a decisão de inovar se processa em meio
a cenário bastante peculiar, no qual prevalece grande incerteza, de forma que uma série de
fatores condiciona tal decisão. Assim, as estratégias adotadas no passado circunscrevem as
trajetórias das empresas no futuro. Levando isso em consideração, um dos principais fatores
para explicar as diferenças de poderio econômico entre os países são as diferentes taxas de
progresso técnico. Portanto, países que não se dedicam ao esforço tecnológico contínuo,
tendem a ocupar posição subordinada no cenário global.
Este trabalho é um desdobramento da monografia “INDÚSTRIA E INOVAÇÃO: O QUADRO
INSTITUCIONAL BRASILEIRO” apresentada ao Departamento de Economia da FEA-USP como requisito
para obtenção do título de Bacharelado em Ciências Econômicas, elaborada sob orientação do Prof. Dr.
Milton de Abreu Campanário.
168
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Ao analisar a realidade brasileira em perspectiva histórica, constatou-se que, desde o
início do processo de industrialização, as firmas nacionais foram condicionadas a ser
reticentes à promoção de atividades inovativas. No Brasil, salvo curta dinamização no
período de liberalização da economia, sempre houve o discurso para auferir eficiência
produtiva, contudo, este não dirigiu devida atenção a busca própria e contínua de
reorganização e aprimoramento do aparelho produtivo.
Dado que o progresso técnico é cumulativo, o fato de o Brasil ter atuado tipicamente
como imitador, apenas absorvendo as inovações produzidas em outros países, através da
aquisição de máquinas e equipamentos e do investimento direto estrangeiro, limitou as
possibilidades de crescimento brasileiras. Em caso de persistência no futuro, tal quadro
pode relegar o País à posição de coadjuvante entre seus pares.
De fato, as características herdadas do processo de substituição de importações
(PSI) persistiram, em grande medida, até o passado recente. Observou-se uma contínua
queda de produtividade, de modo que o desempenho da indústria se mostrou subordinado à
variação dos preços relativos, prejudicando as possibilidades de desenvolvimento da
economia ao condicionar o desempenho industrial a um fator exógeno. Consequentemente,
dado que o câmbio se mostrou desfavorável, verificou-se uma redução do Valor da
Transformação Industrial (VTI) como parcela do PIB no período.
Conjectura-se que o baixo dinamismo tecnológico brasileiro estaria atrelado às três
dimensões da economia: macro, meso e micro. Sendo as duas últimas dimensões o foco
central da análise desenvolvida.
Mostra-se fundamental a superação dos gargalos supramencionados de maneira a
criar uma cultura de inovação no Brasil, possibilitando ao País galgar uma posição mais
relevante entre seus pares e assim promover maior crescimento econômico e redistribuição
de renda, melhorando o bem-estar da população como um todo.
2 REVISÃO DA LITERATURA

Em certa medida, o estudo procura obter respaldo empírico e/ou aprimorar algumas
conjecturas já formuladas. Assim, Viotti, Baessa e Koeller (2005) propuseram que as
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atividades inovativas das empresas brasileiras são fortemente marcadas pelos elevados
dispêndios na aquisição de máquinas e equipamentos, pelos baixos níveis de investimento
em P&D interno e pelos baixíssimos investimentos em P&D externo. Para os autores, tais
características corroboram a hipótese de que o sistema de mudança tecnológica brasileira
pode ser caracterizado como dominado pelo processo de aprendizado tecnológico típico de
economias imitadoras, restringida basicamente à absorção e ao aperfeiçoamento de
inovações geradas fora do país.
Cruz e Vermulm (2012) concluem que as baixas taxas de inovação brasileira
derivam de fatores estruturais. Para estes autores, no plano macroeconômico as taxas de
juros se mantiveram em patamares bastante elevados, criando uma dupla determinação.
Primeiro, contribuíam para manter a demanda agregada sobre controle. Segundo,
mantiveram elevado o custo do capital para as empresas, atuando no sentido de inibir os
investimentos, em geral, e os investimentos em inovação, em particular. É verdade que a
Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) teve uma ligeira redução (agora suspensa), mas ao
somar-se a esta as comissões bancárias e a taxa de risco do cliente, o custo financeiro final
se mostrou proibitivo.
Há muito o que debater sobre este custo financeiro, mas certamente a grande
concentração bancária no país é um dos fatores que podem explicar tal fenômeno de taxas
de juros tão elevadas. Quanto à taxa de câmbio, esta se mostrou consideravelmente volátil,
apresentando relativa tendência de sobrevalorização, o que pode ter prejudicado os
investimentos produtivos na atividade industrial e de inovação.
No plano microeconômico é dominante a natureza de curto prazo das estratégias
empresariais voltadas à inovação, comportamento reforçado e condicionado pelo ambiente
institucional e macroeconômico. Nesse sentido, uma vez que o investimento em inovação
não gera resultados rápidos nem seguros, este se mostra contrário à orientação de curto
prazo. Por sua vez, a falta de tradição de investimentos em capacitação tecnológica por
parte das empresas impede a adoção de estratégias mais ousadas, dada a cumulatividade do
progresso técnico, limitando possíveis saltos tecnológicos no setor industrial instalado no
País (CRUZ e VERMULM, 2012).
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Já o que diz respeito aos determinantes meso-econômicos, também conhecidos
como Sistema Nacional de Inovação, pode-se apontar que a trajetória de longo prazo de
desenvolvimento industrial brasileiro está pautada na criação de capacidade produtiva e
busca de boa capacidade de manufatura, sem preocupações com o desenvolvimento
tecnológico. Daí decorrem frágeis relações de cooperação técnica entre os elos das cadeias
produtivas locais e internacionais, com especial destaque para a baixa cooperação das
empresas com a infraestrutura científica e tecnológica contida nas universidade e institutos
de pesquisa. Desta forma o dinamismo do sistema é dado, fundamentalmente, pelo
investimento em capacidade de produção extensiva e não em capacidade de inovação
tecnológica, organizacional ou de mercado. Além disso, pode-se ressaltar a ausência de
uma política industrial e tecnológica explícita e focada na inovação. Tal preocupação é
relativamente recente nas políticas públicas brasileiras. Por fim, deve-se mencionar a
estrutura da indústria brasileira, na qual existe um grande número de empresas de pequeno
porte sem condições para enfrentar os grandes desafios colocados pela busca permanente
por inovações (CRUZ e VERMULM, 2012).
3 O APARELHO PRODUTIVO SOB A ÓTICA DA INOVAÇÃO
Breve caracterização da indústria Nacional no período recente
A partir do início dos anos 90, com a abolição da Lei do Similar Nacional, a
indústria brasileira foi submetida, num curto espaço de tempo, à intensa concorrência das
importações. Os idealizadores do Plano Real imaginavam que a indústria reagiria com o
aumento da produtividade frente às importações concorrentes e a taxa de câmbio
sobrevalorizada. Contudo, apesar de pequena melhora inicial no caso da mão-de-obra, no
médio prazo, tal ganho de produtividade não se processou; ao longo do período 1996-2011,
observa-se um declínio acentuado da produtividade da mão-de-obra e dos insumos169
(Figura 1) (CAMPANÁRIO, 2014).

169

A produtividade da mão-de-obra foi obtida dividindo-se a produção física pelo pessoal ocupado. A
produtividade dos insumos foi obtida dividindo-se a produção física pelo Custos das Operações Industriais
(COI). Neste último caso, o ideal seria dispor de dados sobre as quantidades físicas dos insumos consumidos.
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Figura 1: Evolução da produtividade (índice 1996=100)

Fonte: Campanário (2014). Elaboração própria.

Esse erro de avaliação teve por consequência a crise do balanço de pagamentos em
função das importações concorrentes levando à desvalorização cambial de janeiro de 1999
e à livre flutuação da moeda nacional. Assim, o período de 1994 a 1999 representou um
sério risco de desestruturação industrial; esta, contudo, não ocorreu graças à desvalorização
cambial que se processou de 1999 a 2003. Durante este período, observou-se um estímulo
ao crescimento industrial, pois a inflação decorrente da desvalorização ajustou a estrutura
de custos da indústria de forma a compensar a queda de produtividade e a elevação do custo
das operações industriais. De outra maneira, como não há ganho de produtividade, a
indústria brasileira em sua relação com o resto do mundo depende fortemente do
comportamento da taxa de câmbio como mecanismo de proteção contra as importações
concorrentes (CAMPANÁRIO, 2014).
Assim, dada uma conjuntura desfavorável, está se processado uma redução do VTI
como parcela do PIB (Figura 2). A partir de 2004, iniciou-se novo ciclo de apreciação
cambial, o qual é decorrência, em grande medida, da política monetária do Banco Central
de manutenção de uma taxa de juros elevada, visando controlar o processo inflacionário e
acumular reservas internacionais - de forma a proteger a economia brasileira contra o
contágio de crises externas (CAMPANÁRIO, 2014). Consequentemente, a participação do
VTI no PIB apresenta quedas expressivas no período recente (2004-2011) mostrando no
último ano da série, valores similares àqueles observados em 2002 (22% do PIB).
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Figura 2: Evolução da participação do VTI da indústria no PIB (%)

Fonte: Campanário (2014). Elaboração própria.

Taxa de inovação no Brasil e no mundo
Tal perda de produtividade, está intimamente ligada ao baixo dinamismo
tecnológico brasileiro. Nesse sentido, dos dados da Pintec, pode-se concluir que a taxa de
inovação170 brasileira foi de 35,6% no último período da pesquisa (2009-2011), além disso,
da Figura 3, depreende-se que a taxa de inovação de processo (31,7%) é bem maior do que a
de produto (17,3%), refletindo a priorização da redução de custos e eficiência produtiva
associadas às inovações de processo, que são características da indústria brasileira.
Observa-se ainda que é pequeno o número de empresas que realizaram ambos os tipos de
inovação (produto e processo), totalizando apenas 13,4% das empresas da amostra no
período 2009-2011.
Adicionalmente, os dados da Figura 3 mostram que apenas uma pequena parcela das
inovações introduzidas gerou impacto no mercado nacional. A introdução de produtos ou
processos, que, além de serem novos para a empresa, o são também para o mercado,
corresponde a um tipo de inovação mais próxima da ideia original de inovação
schumpeteriana (a qual está associada a produtos ou processos novos para o mercado
mundial); esse tipo de inovação atribui significativas vantagens para as empresas que as
introduzem, sendo assim, inovações de qualidade superior àquelas que são novidade apenas
170

O indicador internacionalmente utilizado para aferir o dinamismo tecnológico de um país é a taxa de
inovação, que corresponde à relação entre o número de empresas que realizaram alguma inovação em
determinado período e o número total de empresas industriais (ARRUDA, VERMULM e HOLLANDA,
2006).
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para as empresas, mas não para o mercado. Nesse sentido, as inovações que são maioria na
economia brasileira estão muito mais próximas do conceito de difusão (ou absorção) do que
do conceito de inovação propriamente dito (VIOTTI, BAESSA e KOELLER, 2005).
Figura 3: Taxa de inovação de processo e produto no Brasil (%)

Fonte: IBGE. Elaboração própria.

Como pode ser depreendido da comparação entre os dados da Pintec e da
Community Innovation Survey (CIS)171 para países selecionados, o Brasil possui taxa de
inovação bastante inferior àquela vigente nos países avançados, se encontrando, inserido no
segundo quartil da amostra. Ao decompor a taxa de inovação entre inovação de produto e
171

Apesar de ambas pesquisas serem baseadas no Manual de Oslo, essa comparação pode apresentar algumas
deficiências, devendo ser utilizada apenas a título de ilustração. Pode-se citar, por exemplo, diferenças em
relação ao último período englobado pelas duas pesquisas (2010 a 2012 no caso da CIS e 2009 a 2011 no caso
da Pintec). Além disso, conforme apontou Viotti, Baessa e Koeller (2005), as comparações internacionais
devem levar em conta o fato de que os países europeus com os quais o Brasil é comparado, apresentam
estruturas industriais profundamente diferentes da brasileira, o que condiciona os resultados das pesquisas de
inovação.
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inovação de processo pode-se observar a posição ambígua ocupada pelo País, este está no
segundo quartil no tocante à inovação de processo, mas no primeiro quartil no que se refere
à inovação de produto, evidenciando a, já mencionada, prioridade operacional buscada
pelos industriais brasileiros (Figura 4).
Figura 4: Taxa de inovação - países selecionados 2010-12 (%)

Fonte: IBGE, Eurostat. * A Pintec se refere ao período 2009-2011.

Outra maneira de abordar o dinamismo tecnológico diz respeito a observação do
número de patentes. Levando em consideração que estes indicadores devem ser analisados
com cautela172, constata-se que os índices de patenteamento brasileiros se mostraram
bastante reduzidos. De acordo com WIPO (2015), as patentes concedidas no exterior a
brasileiros totalizaram 858 em 2013. Tal número se mostra bastante reduzido quando
comparado às 114.735 patentes obtidas pelo Japão, ou até mesmo às 2.604 patentes
registradas pela Espanha. Apesar de uma modesta melhora no número de patentes ganhas
(de 310 em 2000, para 858 em 2013), a participação do Brasil no total mundial permaneceu
bastante reduzida. Tal fato pode ser mais bem ilustrado por uma regressão linear (log x log)

172 Lundvall (2007), por exemplo, argumenta que esse tipo de análise falha ao capturar os ganhos de
aprendizado envolvidos no processo de inovação; já Frischtak e Davies (2014) ponderam que patentes não
funcionam necessariamente como um bom indicador, seja pela ausência de uma cultura de patenteamento
(receio de revelar os segredos inventivos), seja pela utilização de segredos industriais (trade secrets) como
forma de proteção, ou ainda por conta de ineficiência regulatória, cujo desincentivo ao patenteamento estaria
associado ao tempo gasto e aos custos incorridos no processo de patentear, bem como ao número de anos
entre depósito, averiguação e obtenção de patentes.
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relacionando as concessões de patentes com a renda per capita, tal como proposto por
Frischtak e Davies (2014) (Figura 5).
Tal figura dialoga de forma contundente com as taxas de inovação previamente
apresentadas. Apesar de abranger uma amostra ligeiramente maior, no geral os países com
baixa taxa de inovação se encontram abaixo da reta de MQO. Já os países acima da linha
são aqueles que apresentaram maior dinamismo tecnológico. É possível também destacar a
posição ocupada por Índia e China, países que vem apresentando crescimento bastante
acelerado e que possuem número elevado de patentes mesmo possuindo baixo PIB per
capita. Este indicador aponta novamente a posição delicada ocupada pelo Brasil, estando
em posição próxima às economias menos dinâmicas (México, Polônia, Turquia).
Figura 5: Regressão linear – log patentes x log PIB per capita (2013)

Fonte: WIPO (2015) e Banco Mundial (2015). Elaboração própria.

Hipóteses para o baixo dinamismo tecnológico brasileiro
A seguir procura-se entender as causas que motivam esse baixo dinamismo, de
modo a tentar identificar os gargalos a serem superados.
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Composição estrutural da indústria brasileira
Dos dados apresentados na Figura 6 fica latente a relação entre porte173 e taxa de
inovação, corroborando a ideia schumpeteriana de que empresas de maior porte possuem
maior competência para inovar. Tal tendência é inclusive observada internacionalmente
segundo dados da CIS174 dispostos na Figura 7.
Figura 6: Taxa de inovação por porte da empresa - Brasil (%)

Fonte: IBGE. Elaboração própria.

Ao analisar a estratificação quanto ao porte das empresas que compõem a amostra
brasileira, constatou-se que as empresas com menos de 50 empregados representavam mais
de 80% do universo considerado pela Pintec (Figura 8). Para Arruda, Vermulm e Hollanda
(2006), esta informação aliada àquela anteriormente apresentada (de que as empresas de
menor porte possuem menor taxa de inovação) tenderia a direcionar para baixo os
resultados agregados de inovação.

173

Ao longo desta sessão a classificação por porte diz respeito ao número de funcionários.
Existe pequena diferença na classificação segundo porte, de modo que a CIS conta com apenas três grupos
em oposição aos cinco grupos da Pintec.
174
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Figura 7: Taxa de inovação por porte da empresa – países selecionados (2010-12)

Fonte: IBGE, Eurostat. Elaboração própria. * a Pintec se refere ao período 2008-2011.

No entanto, conforme sugeriu Viotti, Baessa e Koeller (2005), apenas parte do
desnível da taxa média de inovação brasileira pode ser explicado pelo número
relativamente elevado de pequenas empresas nesta estrutura. É possível observar, por
exemplo, que a taxa de inovação das pequenas empresas portuguesas (40%) é mais elevada
do que a das brasileiras (35%) (Figura 7). Assim, apesar dos dois países contarem com
proporções muito elevadas de pequenas empresas na composição amostral (Figura 8) é a
baixa produtividade das empresas, que é fator dominante na composição da taxa de
inovação.
Figura 8: Composição amostral por porte das empresa – países selecionados 2010-12 (%)

Fonte: IBGE, Eurostat. Elaboração própria. * a Pintec se refere ao período 2008-2011.
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Esforço para inovar
Os dispêndios175 com atividade inovativa refletem a condicionante estrutural de que
a inovação no Brasil se processa principalmente pela aquisição de máquinas e
equipamentos, fonte de tecnologia importante para empresas que implementam inovações
de processo buscando eficiência operacional. Nesse sentido, os gastos com essa atividade
não apresentaram grande variação ao longo do horizonte temporal da Pintec, e
representaram, em média, 49,3% dos gastos das empresas com inovação (Figura 9).
Por sua vez, o outro grupo representativo dos gastos em inovação é aquele
composto pelas atividades internas de P&D. Aqui cabe ressaltar que os gastos em P&D
interna vem apresentando participação crescente no total de gastos, indo de 16,7% para
29,8% do total. Por outro lado, verificam-se reduzidas quantias destinadas à aquisição
externa de conhecimento e P&D (médias inferiores a 4% do total de gastos). Para Arruda,
Vermulm e Hollanda (2006) é baixa a preocupação da indústria brasileira com a geração e
aquisição de conhecimento para produzir inovações tecnológicas, sugerindo que o processo
de inovação no Brasil ainda é incipiente e não demanda uma sólida base de conhecimentos.
Figura 9: Dispêndio total em atividades inovativas (R$ 1000)

Fonte: IBGE. Elaboração própria. *em valores correntes de 2011. Corrigido pelo IPC-A.

Outro ponto relevante da Pintec diz respeito a reduzida cooperação entre os agentes
no tocante à inovação. Como mencionado por Lundvall (2007), as diversas sinergias entre
175

A Pintec traz dados quantitativos para os últimos anos de cada período pesquisado, 2000, 2003, 2005, 2008
e 2011.
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os participantes da esfera econômica são fundamentais para fomentar à inovação; no Brasil,
contudo, apenas 15,9% das empresas inovadoras realizaram acordos de cooperação no
período 2009-11. Além disso, quando se analisa as respostas sobre qual forma de
cooperação teve maior importância para a empresa, são aquelas entre fornecedores e
clientes que aparecerem com maior frequência; nesse sentido é válido ressaltar a pequena
importância atribuída à parceria com universidades e instituição de pesquisa (19,1%), o que
indicaria uma ausência de interação entre a produção de conhecimento científico e a cadeia
produtiva (Figura 10).
Figura 10: Formas de cooperação com alto grau de importânica por porte – Brasil (2009-11)

Fonte: IBGE. Elaboração própria.

Dispêndio em P&D interna
Da Figura 11 contata-se que o dispêndio em P&D interna da indústria vem
crescendo significativamente no Brasil, saltando de R$ 7,5 para R$ 15,1 bilhões no período
2000-2011 (em termos correntes de 2011). Contudo, dada a variação amostral, apresenta-se
conjuntamente na figura a intensidade tecnológica, que mede a relação entre investimentos
em P&D e faturamento das empresas. Esta, além de reduzida em montantes absolutos,
apresentou queda abrupta em 2003 e recuperação lenta, de modo que o crescimento foi de
apenas 0,07 p.p. entre 2000 e 2011.
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Figura 11: Dispêndio em P&D interna e intensidade tecnológica - Brasil

Fonte: IBGE. Elaboração própria. *em valores correntes de 2011. Corrigido pelo IPC-A.

Ao considerar o gasto total em P&D (público, privado e outros), observa-se que o
Brasil investiu valores condizentes com os demais países (28,7 bilhões de dólares correntes
de PPC), apresentado, por exemplo, gastos superiores à média europeia (US$ 20,9 bilhões).
Quando analisamos a intensidade dos gastos em P&D como parcela do PIB – que parece ter
maior relação com a ordenação das taxas de inovação - o Brasil aparece inserido no
segundo quartil da amostra, gastando, em 2012, 1,23% do PIB com essa atividade (Figura
12).

Em suma, mesmo ocupando posição não muito favorável em relação à intensidade
dos gastos em P&D como parcela do PIB, os investimentos realizados pelo Brasil se
mostram relevantes, e não justificam, por si só, o dinamismo tecnológico relativamente
baixo auferido pelo País. Uma hipótese para esse puzzle – que será abordada em maiores
detalhes posteriormente – é a de que os recursos investidos parecem ter se transmutado em
produção científica considerável, sem que, contudo, devida importância tenha sido dada à
geração de inovações (FRISCHTAK e DAVIES, 2014).
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Figura 12: Gasto total em P&D em relação PIB – páises selecionados 2001 e 2012 (%)

Fonte: MCTI, OCDE. Elaboração própria. * Para o México foram considerados os gastos referentes
ao ano de 2011.

Origem dos recursos para financiamento de P&D
Nos países avançados, que contam com estruturas de pesquisa mais desenvolvidas e,
principalmente, empresas competitivas no plano global, é o setor privado que, de fato,
executa a P&D. Já nos países com menor grau relativo de dinamismo econômico, governo e
ensino superior (em grande parte, constituído por instituições públicas, e no gráfico
agregados em “outros”) são os maiores executores de P&D (Figura 13); é importante notar
que nem sempre as atividades desses grupos se traduzem em inovações, pois essas
instituições, geralmente, não estão trabalhando em conjunto com as empresas (VERMULM
e PAULA, 2007).
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Figura 13: Distribuição percentual dos gastos totais em P&D, segundo setor de financiamento
(2012)

Fonte: MCTI, OCDE. Elaboração própria.

Uma possível explicação para a baixa participação do privado seria o descompasso
entre risco e retorno (CANUTO, DUTZ E REIS, 2010). Dado que o financiamento ao
investimento em P&D no País se faz principalmente com recursos próprios, os empresários
apresentariam maior grau de aversão ao risco a esses investimentos. Nesse contexto, para a
indústrias inovadoras, apenas 14,4% das empresas informaram ter recorrido a terceiros para
o financiamento da P&D interna em 2011; e apenas 11,9% recebeu financiamento de fontes
públicas (Figura 14).
Assim, a dificuldade de encontrar financiamento de longo prazo prejudica os
investimentos em inovações das empresas. Arruda, Vermulm e Hollanda (2006) ponderam
que ainda que no Brasil a P&D esteja mais próxima do desenvolvimento do que da
pesquisa propriamente dita, esta requer uma estrutura de financiamento a baixos custos e de
longo prazo, porque é um investimento cujo retorno ocorre ao longo do tempo e de maneira
incerta. Pode-se ainda apontar que as linhas de crédito públicas, além de modestas, são
caracterizadas por uma alocação de recursos ineficiente. Observa-se da Figura 14 e Figura
15, que as “demais atividades inovativas” receberam maior apoio governamental que a
atividade de P&D, indicando um direcionamento de incentivos para atividades de menor
impacto.
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Figura 14: Origem dos recursos de financiamento das atividades de P&D – Brasil (%)

Fonte: IBGE. Elaboração própria.
Figura 15: Origem dos recursos de financimaneto das demais atividades – Brasil (%)

Fonte: IBGE. Elaboração própria.

De maneira mais pontual, tanto FINEP e BNDES, quanto a Lei do Bem - principal
política de financiamento -, possuem como ponto comum o fato de trabalharem de forma
reativa, não mobilizando projetos de investimento em inovação, mas sim, apreciando os
projetos encaminhados pelas empresas. Assim, o aumento do montante dos incentivos seria
decorrência, em última instância, dos esforços privados com a realização de atividades
inovativas, de modo que o apoio governamental à inovação relativamente baixo pode
decorrer do fato de que as empresas brasileiras realizam poucas atividades tecnológicas,
sendo fundamental incentivar a cultura de inovação no País (PACHECO, 2010; CRUZ e
VERMULM, 2012).
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Em síntese, o setor empresarial não adota estratégias mais ofensivas, ou seja, não dá
maior importância à tecnologia como arma competitiva e de conquista de novos mercados.
Ademias, o Governo ainda não conseguiu mobilizar seus instrumentos de apoio
adequadamente, de modo que ambas deficiências se retroalimentam (ARRUDA,
VERMULM e HOLLANDA, 2006).
Transformação de ciência em tecnologia
Para tentar compreender a relação entre produção científica e tecnológica utilizou-se
como proxy para a produção cientifica, segundo sugestão de Frischtak e Davies (2014), a
quantidade de publicações em revistas referenciadas, cujos artigos são filtrados por um
sistema de double blind review. Em uma amostra de 28 países, observou-se crescente a
produção brasileira, que saltou de 0,93% do total de artigos publicados em 1996 para
2,49% do total em 2013, trajetória semelhante à da Coréia do Sul (1,08% para 3,01%).
Analogamente, ao reproduzir a regressão proposta por Frischtak e Davies (2014)
para a amostra citada anteriormente, que regride o log do número de artigos de áreas
selecionadas do conhecimento176 contra o log do PIB per capta, podemos constatar que o
Brasil se encontra relativamente bem posicionado entre os demais países da amostra177
(Figura 16).

176

Foram considerados artigos científicos todos aqueles artigos citáveis escritos nas seguintes áreas do
conhecimento: agricultura, bioquímica, genética e biologia molecular, engenharia química, química, ciência
da computação, odontologia, estudos planetários, energia, engenharia, ciências ambientais, imunologia e
microbiologia, ciências materiais, matemática, medicina, neurociência, farmacologia, astronomia, veterinária,
e ciências das decisões (FRISCHTAK e DAVIES, 2014).
177
Frischtak e Davies (2014) chamem atenção para o fato de que o modelo apresenta um viés relativo a países
pequenos em termos populacionais (como evidenciado por Israel, cujo poderio científico é bem estabelecido,
e que no gráfico, aparece abaixo da reta de ajuste), e ainda o poder explicativo relativamente baixo, como
atesta o R²
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Figura 16: Regressão linear: log artigos x log PIB per capta (2013)

Fonte: Scimago (2007), Banco Mundial (2015). Elaboração própria.

Também se calculou o índice de impacto178 proposto por Frischtak e Davies (2014),
que procura capturar o efeito escala e o efeito qualidade (

Figura 17).

Este sugere igualmente que o Brasil está na média amostral, ocupando o

segundo quartil para o período de 2011, e tendo índice de impacto semelhante ao da Suíça,
e superior ao de Israel e Finlândia. Além disso, o Brasil obteve ganhos perceptíveis entre
1996 e 2011, em consonância com os demais indicadores.
178

O Índice de Impacto foi calculado multiplicando o logaritmo em base dez do número de publicações pelo
logaritmo em base dez do número de citações (excluindo as citações próprias) para todas as áreas de
conhecimento, utilizando a base de dados de Scimago (2007). Para dar robustez à construção do índice,
elegeu-se 2011 como último ano, na medida em que as citações são compiladas no ano da publicação e nos
três anos seguintes (nesse caso, 2012 e 2013, este o último ano disponível).
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Figura 17: Índice de impacto (1996, 2004 e 2011)

Fonte: Scimago (2007). Elaboração própria.

Do exposto, constata-se que o Brasil vem aumentando sua importância na produção
científica mundial, apresentando tanto volume, como qualidade crescente. Frente aos
baixos indicadores de intensidade tecnológica, parece ser robusta a hipótese de que a
diminuta dinâmica tecnológica brasileira tem na dissociação entre produção cientifica e
tecnológica uma das principais causas. Tal ausência de sinergia já havia sido apontada
pelos dados da Pintec e encontraria, nos dados acima, mais uma corroboração.
4 CONCLUSÃO

Observou-se que a indústria brasileira vem perdendo produtividade, de tal maneira
que a competitividade desta se encontra subordinada aos preços relativos. Assim, frente a
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um cenário externo adverso, o VTI como parcela do PIB apresentou retração no período
recente.
Esta redução da produtividade estaria atrelada ao baixo dinamismo tecnológico
brasileiro confirmado por diversos indicadores. Nesse sentido, a atividade tecnológica é
caracterizada por reduzida quantidade de inovações para o mercado e foco em eficiência
produtiva através da aquisição de máquinas e equipamentos, atestando que o processo
tecnológico vigente é o de difusão e não o de inovação.
Do ponto de vista microeconômico, as empresas se mostram voltadas para
portfólios tecnológicos de curto prazo, não investido em procedimentos mais arriscados
como P&D. Esta atitude passiva por parte das firmas levou a frágeis relações de cooperação
entre a estrutura produtiva e científica, de modo que os crescentes gastos do Brasil em P&D
foram revertidos em consideráveis avanços na produção de artigos científicos, mas não se
traduziram em aumento de produtividade. Nesse sentido, também se mostram reduzidas as
sinergias entre as esferas Pública e Privada. O apoio governamental às atividades de P&D
privadas, apesar de crescente, ainda não se mostra expressivo, observa-se, inclusive, um
descompasso no qual o Estado parece estar destinando mais recursos às atividades
inovativas de menor impacto.
Assim, uma vez que grande maioria dos empresários investe com recursos próprios,
a dificuldade de obter financiamento de longo prazo parece atuar como impeditivo às
atividades inovativas privadas (que se mostram reduzidas quando comparadas as dos
demais países). Por sua vez, o baixo apoio Estatal pode estar associado à forma reativa
segundo a qual as políticas de fomento foram estruturadas. Ao se mostrarem subordinadas
às demandas de mercado, estas seriam incapazes de incentivar um ambiente favorável à
inovação que possibilitaria alterar a estratégia imitativa das empresas. Em suma, existe no
Brasil um setor empresarial passivo, associado a instrumentos de apoio mal estruturados, de
modo que ambas deficiências se retroalimentam.
Constatou-se na composição da indústria nacional uma grande quantidade de
pequenas empresas, isto atuaria no sentido de viesar para baixo a taxa de inovação
agregada. No entanto, a partir da experiência internacional verifica-se que as pequenas
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empresas de outros países apresentam índices muito mais dinâmicos do que o das empresas
brasileiras, o que tira certa força do argumento precedente. Já o montante total dos recursos
investidos em P&D parece não ser desprezível, mesmo que, em termos de intensidade do
PIB, ainda se observe espaço para crescimento.
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Resumo: A importância do petróleo e do gás natural em termos econômicos e
estratégicos pode ser medida pelo fato de que esses produtos sustentam mais da metade da
demanda energética mundial. Nas últimas décadas, o Brasil tem se destacado na exploração
de reservas de petróleo e gás offshore (águas profundas) em razão dos sucessivos avanços
tecnológicos obtidos na área. Porém, para consolidar-se como um polo de pesquisas de
classe internacional, o setor precisa superar os desafios tecnológicos encontrados na
extração e produção de petróleo e gás natural na fronteira geológica do pré-sal. Para
enfrentar esses obstáculos, a PETROBRAS tem demandado inovações desenvolvidas por
empresas parceiras e centros de pesquisas. Este estudo está pautado na percepção de que as
inovações são realizadas para solucionar problemas técnico-econômicos que requerem
conhecimentos acumulados - tácitos e codificados - que provêm de um processo de
aprendizado histórico. As novas regiões de exploração de petróleo exigem avanços
tecnológicos que superem as “dificuldades naturais” (luz, temperatura, pressão em grande
profundidade; geografia do leito oceânico; correntes marítimas; distâncias entre as
plataformas e o continente e entre plataformas e os poços no fundo oceânico; etc). No
segmento offshore, esses avanços frequentemente resultam de inovações incrementais e/ou
“arquitetônicas”, ou seja, desenvolvimento e/ou combinações de tecnologias já conhecidas.
A estratégia de inovação baseada em parcerias e nesses tipos de inovações permite diminuir
as incertezas inerentes aos processos inovativos, os custos e o tempo dos projetos. Nesse
contexto, este trabalho visa contribuir para discussão da rede que congrega parceiros
voltados à inovação offshore, que denominamos Sistema PETROBRAS de Inovação (SPI).
Para isso, o estudo expõe as principais características desse sistema e as principais
inovações alcançadas. Como resultado, é proposto o modelo teórico-analítico (SPI) em que
a petrolífera age como “motor” e fiador do sistema.
Palavras-chave: Extração de Petróleo e Gás Offshore. Desafios e Inovações na Exploração
Offshore. PETROBRAS. Sistema PETROBRAS de Inovação.
Introdução
Ainda hoje o petróleo é um importante insumo nas matrizes energéticas mundiais,
incluindo a brasileira. O consumo final energético do planeta depende fortemente dos
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derivados do petróleo (42,3%), participação que supera individualmente todas as demais
fontes - gás natural (16%), eletricidade (16,2%), energias renováveis (13,7%), carvão
mineral (8,4%) e outras fontes (3,5%) (IEA, 2007). Além disso, os derivados do petróleo
são empregados em grande parte das atividades humanas: combustíveis, pavimentação,
solventes, cosméticos, alimentos, entre dezenas de outras aplicações, especialmente na
indústria química. Em suma, os hidrocarbonetos são extremamente relevantes na economia
de um país.
Nos últimos anos, o setor petrolífero brasileiro ficou muito associado às descobertas
das reservas em águas profundas. Se por um lado, essas reservas são estratégicas no longo
prazo pelo seu potencial, por outro, elas revertem a histórica dependência da oferta externa
ao país para uma condição de figurar entre os maiores exportadores mundiais. No entanto,
esta produção tem superado inúmeros obstáculos e adversidades (alta profundidade;
formação geológica, etc) que exigiram - e continuam requerendo - inovações que
conduziram o Brasil à liderança mundial na exploração offshore.
A empresa tem buscado a superação dos desafios tecnológicos surgido na
exploração das camadas do pré-sal através da coordenação de um “consórcio” entre
diferentes instituições (especialmente, empresas fornecedoras, institutos de pesquisa,
universidades, etc) que resultou na formação de um sistema de cooperação para a inovação
offshore (item 4). Este trabalho analisa as trajetórias tecnológicas da exploração petrolífera
no Brasil para avaliar os novos desafios a serem enfrentados pela Petrobras na extração de
hidrocarbonetos em águas profundas e ultraprofundas (item 3) e examinar a rede de
inovação comandada pela empresa . Nesse intuito, além de um histórico das etapas
tecnológicas da exploração offshore (item 2), realizamos um mapeamento das principais
empresas que integram o “sistema” para discutir o modelo de inovação utilizado pela
petrolífera brasileira (item 4) à luz da teoria evolucionista (item 1).

1. Processo de Inovação: Incerteza, Rotinas e Aprendizado
O conceito e o processo de inovação sofreram grandes mudanças ao longo do
tempo. Na proposta original de Schumpeter (1961), a atividade era resultado da criatividade
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característica do empresário empreendedor, ou seja, do agente introdutor de mudanças
técnicas indutoras de transformações estruturais no sistema econômico. Nos últimos
trabalhos, o autor assume que esse papel foi incorporado pela grande empresa reestruturada
em departamentos, em particular o de P&D. Independentemente do agente ativo, essas
mudanças são a alavanca do progresso e do desenvolvimento econômico e social.
A partir dessa compreensão, alguns autores analisaram a “produção de inovações”
em função dos recursos e/ou capacidades (ativos e/ou conhecimentos técnicos) internas da
firma, tratando o processo inovativo a partir de uma perspectiva endógena (Penrose, 1959).
No entanto, ao longo dos anos, essa percepção foi sendo revisada e ampliada. Em meados
dos anos 80, apesar de ser um processo que se desenvolve em boa medida internamente,
ganha realce a perspectiva de que a inovação, depende também das interações entre as
atividades realizadas dentro das empresas e aquelas ligadas ao mercado, à criação de
conhecimento e ao fornecimento de bens, serviços e tecnologias (KLINE e ROSENBERG,
1986). Assim, o conceito e o processo de inovação ganham novas interpretação e dimensão
que os tornaram mais complexos (como discutiremos adiante), pois não apenas cria e aplica
um novo conhecimento, mas também se retroalimenta (cumulatividade do conhecimento) e
recombina conhecimentos já existentes para criar, desenvolver, aprimorar ou aperfeiçoar
produtos e processos. Este conceito mais amplo de inovação é adotado neste trabalho.
Nessas circunstâncias, as empresas comandam e controlam (ao menos parcialmente) o
processo de inovação crescentemente complexo, seja em termos da densidade dos
requisitos técnico-científicos internos, seja em termo das necessárias parceiras externas que
complementam os conhecimentos anteriores.
Por outro lado, a inovação é um processo inerentemente permeado por incertezas,
pois é impossível determinar os resultados técnico-científicos e econômicos ex-ante.
Inexistem garantias de que os investimentos em uma inovação alcançarão, em primeiro
lugar, sucesso técnico (qualidade comparativamente superior do produto e/ou escala
produtiva economicamente viáveis) e, posteriormente, êxito comercial no mercado
(confrontado com outras – novas e velhas - tecnologias/produtos). Nessa perspectiva, o
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cálculo capitalista para avaliar se o investimento ex-ante será recompensado ex-post é
permeado de incertezas (BAPTISTA, 1999).
No entanto, há diferentes graus de incerteza que envolve cada tipo de projeto de
inovação e, portanto, a capacidade de estimar o sucesso e o retorno desses investimentos.
Se se trata de investimentos em inovação radicalmente nova (quando vige a incerteza forte),
as informações são insuficientes para nortear um comportamento racional e os cálculos
racionais são impossíveis. Se as mudanças são de pequena dimensão, ou seja, melhorias
incrementais nos produtos e processos (incerteza é baixa), a avaliação dos prazos e dos
retornos dos investimentos é menos difícil. Dessa forma, incerteza é gradualmente reduzida
entre o primeiro e segundo tipo de inovação, mas as empresas são incapazes de prever
precisamente todos os resultados de seu processo inovativo (FREEMAN e SOETE, 1997;
cap. 10). Em suma, a incerteza caracteriza todo o processo de inovação, sendo importante
não apenas nas decisões de investimentos, mas também na definição do tipo de estratégia
inovativa de cada empresa e, consequentemente, nas funções científicas e técnicas internas
que serão privilegiadas (FREEMAN e SOETE, 1997; cap. 11).
Neste trabalho assumimos que a Petrobras e seus parceiros, avaliam os novos
conhecimentos necessários aos seus projetos futuros, estabelecem planos (metas) para
superar gradualmente as dificuldades tecnológicas e, desta forma, reduzir as incertezas da
atividade de inovação.

Nesse sentido, as inovações são “incrementais” pois são

paulatinamente introduzidas nas suas atividades de extração, mas com mudanças
significativas, que as torna, ao longo do tempo, em avanços tecnológicos importantes. Em
outras palavras, a incerteza é minorada pela adoção de uma estratégia de “inovações de
prazos mais curtos” por meio de programas com objetivos e parcerias previamente
definidos. Como a empresa não está diretamente envolvida com a atividade de inovação, ao
mesmo tempo em que evita o ingresso em atividades (P&D) que fogem da sua
especialidade, divide os riscos da inovação, mas mantém o controle do processo.
Para Dosi (1988), a inovação decorre de um processo de busca numa determinada
base de conhecimento. Frente a incerteza intrínseca a atividade de inovação, as firmas
adotam comportamentos rotineiros que tomam forma não apenas nas atividades de P&D,
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mas, também, por meio dos diferentes tipos de aprendizados - learning by doing, learning
by using, learning by interaction, etc. (NELSON e WINTER, 2005, cap. 11). Assim, as
rotinas compreendem variáveis que são passíveis de previsões, pois fazem parte do
processo de aprendizado daquilo a firma já executa bem e consegue compreender os
resultados. Esses padrões de comportamento regulares e passíveis de previsões determinam,
a qualquer momento e muitas das vezes de forma estocástica, uma lista de funções que a
firma deve realizar de acordo com as variáveis internas e externas que enfrenta nas suas
atividades regulares. Nesse sentido, muitas decisões empresariais são tomadas com
procedimentos rotineiros (NELSON e WINTER; 2005).
Assim, as rotinas se caracterizam como firma-específicas e direcionam todo o
processo de busca. (DOSI 1988; ROSENBERG, 1982; cap. 7). Todavia, se as rotinas levam
a novos conhecimentos e aprendizados, mudam as capacitações e recurso das firmas,
alteram as bases do conhecimento do processo de busca, acabam por redefinir as próprias
rotinas. Em suma, como o próprio sistema, as rotinas e os mecanismos de busca são
dinâmicos, ou seja, em constante mutação.
A atividade rotineira diminui a incerteza do processo de busca, que é o conduzido
pelas rotinas que as firmas selecionam e seguem. Esse processo determina a evolução da
firma ao longo do tempo e é irreversível (NELSON e WINTER, 2005; cap. 11). Na
atividade de busca são adquiridos novos conhecimentos e o aprendizado acumulado.
Assim, maior o conhecimento acumulado, mais facilmente podem ser solucionados os
problemas que possam surgir ao longo do desenvolvimento de um projeto, mais
naturalmente os problemas são classificados em de “fácil solução” e os que requerem mais
conhecimentos ou novas alternativas, mais prontamente as buscas e os esforços podem ser
direcionadas para soluções promissoras. Em outras palavras, os novos desafios tecnológicos
podem ser superados com mais presteza se houver conhecimentos disponíveis ou que
possam ser prontamente acessados – acessar conhecimentos exige conhecimentos. Nessa
perspectiva, as atividades rotineiras decorrem do processo evolutivo, de acumulo de
conhecimentos adquiridos na atividade cotidiana, mas podem ser insuficientes para gerar
soluções aos novos problemas.
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O progresso técnico possui, assim, duas características de suma importância: a
cumulatividade e o caráter tácito de parte do conhecimento que envolve cada tecnologia. A
cumulatividade é uma característica intrínseca do progresso técnico, pois surge ao longo do
tempo da evolução do conhecimento sustentados pelos mecanismos de busca e das rotinas
estabelecidas pela firma. Já o fator tácito está relacionado a natureza do conhecimento
como um bem privado, “não público”, que não pode ser adquirido ou transferido facilmente
(em oposição ao conhecimento codificado).
Os novos conhecimentos técnicos adquiridos durante o processo inovativo levam a
firma a certas direções tecnológicas. Esse processo vai adquirindo características
determinadas pelos mecanismos de busca e seleção, definindo naturalmente uma trajetória
própria a firma, determinando o seu caráter firma-específico. Essa trajetória decorre de uma
certa regularidade da evolução técnica, que direciona o processo de inovação para
caminhos cujo caráter cumulativo e temporal do conhecimento guiarão a busca. Não
representam, portanto, uma ruptura do processo, mas apenas um novo contorno que este vai
adquirir quando os processos rotineiros não mais forem aptos a suprir os novos desafios do
mercado.

2. Inovações Radicais, Incrementais e Arquitetônicas
As inovações podem ser classificadas como radicais, incrementais ou arquitetônicas.
A inovação incremental baseia-se na melhoria de uma tecnologia já existente, em
contraposição à inovação radical que engendra rupturas devido a uma nova solução de um
problema (OECD, 2004), por vezes configurando um novo paradigma tecnológico. Essas
inovações se caracterizam por lançamentos de novos produtos e processos que representam
uma ruptura estrutural com o padrão tecnológico anterior e impactam severamente o
mercado, podendo causar grandes fissuras na dinâmica inovativa e competitiva. Em geral
elas decorrem de atividades P&D com altos níveis de incerteza e podem propiciam retornos
elevados (FREEMANN, 1988).
As inovações incrementais, por sua vez, se relacionam aos esforços rotineiros para o
aprimoramento e avanços nos produtos e processos já existentes, ou seja, na busca por
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melhorias na qualidade e diferenciação do produto e na redução dos custos de produção. No
entanto, essas inovações não produzem alterações na estrutura industrial de monta.
Ademais, como resultam de atividades rotineiras, elas são relativamente frequentes e se
comparadas com as inovações radicais, envolvem incerteza fraca (FREEMANN, 1988).
As inovações arquitetônicas, por outro lado, são reconfigurações de tecnologias já
existentes, que passam por uma mudança na relação dos itens que as compõem, desde que o
projeto mantenha seus principais conceitos inalterados (TUSHMAN; O’REILLY, 1997).
Handerson e Clark (1990) utilizaram o termo “inovação arquitetônica” para caracterizar
inovações que utilizaram grande parte dos conceitos iniciais de projetos essenciais em uma
nova organização arquitetônica. Em essência, as inovações arquitetônicas podem decorrer
da junção de duas ou mais tecnologias, mantendo seus projetos dominantes, mas
reconfigurados para suprir os novos requisitos técnicos. Essas inovações representam
menores desafios – e incertezas - para as empresas por se tratar de reconfigurações de
tecnologias existentes, utilizando-se de conhecimentos já disponíveis para as firmas.
Figura 1: Relação ente os tipos de inovação e as fases do ciclo da tecnologia

Fonte: Adaptado de Moraes, 2000.

A Figura 1 confronta os três tipos de inovação. Suponha que já exista uma
tecnologia 1(antiga) e que tenha sucesso a decisão de investir de uma empresa em uma
nova tecnologia (2) visando obter lucros extraordinários. O sucesso do novo projeto (2)
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promove uma descontinuidade tecnológica que caracterizará a inovação radical - primeiro
“cubo” da Figura 1. Introduzida a inovação a empresa concentrar os esforços na evolução
dessa nova tecnologia, sem descaracterizar o conceito principal, ou seja, desenvolvendo
inovações incrementais – segundo “cubo” da Figura 1. Por fim, suponha que frente a um
novo gargalo tecnológico, a empresa não queira assumir grandes riscos e opta por utilizar o
conhecimento acumulado com as tecnologias 1 e 2. Se as características técnicas das duas
tecnologias favorecerem, a empresa pode recombinar as duas tecnologias, de forma a criar
a tecnologia 3, caracterizando a inovação arquitetônica - terceiro “cubo” da Figura 1.
Ressalte-se que a inserção das tecnologias 1 e 3 promovem descontinuidades, mas os graus
incertezas são distintos.
A Petrobras, frente à incerteza atrelada aos desenvolvimentos necessários a superar
os desafios e os gargalos técnicos, se dedicou a estratégia tecnológica baseada nas
inovações arquitetônicas, dado os menores riscos, custos e prazos. A petrolífera brasileira
preferiu investir naquilo que já possuía domínio, ou seja, nos sistemas flutuantes de
produção, utilizada como “plataforma” para os aprimoramentos tecnológicos pretendidos.
Segundo Furtado “Esse tipo de estratégia tem sido muito bem sucedida e permitiu que a
empresa mantivesse a liderança mundial em águas profundas.” (FURTADO, 1996, p.17).
A companhia direcionou os seus esforços e tem conquistado avanços tecnológicos
significativos na exploração de petróleo em águas profundas que lhe renderam estaque em
âmbito internacional. Essa trajetória tecnológica se baseia na interação entre parceiros para
desenvolver novos conhecimentos e nos processos cumulativos de aprendizagens.
Além das inovações apresentadas no Quadro 1 (vide anexo), outras foram realizadas
em parcerias entre empresas fornecedoras e universidades e que se configuram como
inovações arquitetônicas. As novas tecnologias são utilizadas em equipamentos e sistemas
para viabilizar a produção em águas profundas sem que houvesse ruptura da trajetória
tecnológica em curso. Por exemplo, o sistema integrado de monitoramento dos arames de
tração consiste num sistema de fibras óticas acoplados a arames da armadura de tração 179
nos dutos flexíveis. Enquanto os arames da armadura de tração são levemente retorcidos de
179

Agrupamento de arames que constroem a camada responsável por resistir à força de tração nos dutos
flexíveis.
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forma vertical, as fibras óticas funcionam praticamente como uma amarração feita de forma
horizontal neste agrupamento, permitindo assim identificar rompimentos de arames e emitir
alertas de identificação de dano. Assim, o reparo pode ser realizado de forma mais rápida
(PETROBRAS, 2014).
Nos Navios Sondas a inovação arquitetônica fica ainda mais aparente, pois a sonda
de perfuração anteriormente “era operada em uma plataforma acoplada a um barco” (e
depois era removida. Com os avanços nas atividades de inovação, ampliou-se a eficiência
das tecnologias utilizadas em perfuração, instalando-as de forma definitiva nos barcos. Os
Navios Sondas podem ser reconfigurados para atuarem também como plataformas de
produção (PETROBRAS, 2014; p 104).
Os Steel Lazy Wave Risers (SLWR) são outra inovação que consiste na junção de
tecnologias. Os risers rígidos de aço são acoplados a um conjunto de flutuadores colocados
em corcova e conectados as Boias de Sustentação de Risers (BSR)180, que foram criadas
para possibilitar a utilização de risers rígidos em grandes profundidades (até 2.140
metros)181. Assim o FPSO liga os risers flexíveis a BSR, que fica entre a plataforma e o
leito marinho fazendo a conexão dos dutos flexíveis aos rígidos que se ligam da boia ao
fundo do mar. A BSR garante que os movimentos da plataforma flutuante não afetem
diretamente os risers rígidos.
Ademais, foi necessária outra inovação. Aperfeiçoamentos precisaram ser
realizados nos risers rígidos para suportarem maiores pressões e processos de corrosão, os
Steel Catenary Risers (SCR) foram construídos com tubos de aço carbono e revestidos em
seu interior com liner metálico182 que resiste à corrosão (PETROBRAS, 2014).
Esses são alguns exemplos de inovações arquitetônicas realizadas pela Petrobras
com empresas e universidades parceiras. Ressaltamos que a petrolífera brasileira demanda
as inovações e essas parceiras que buscam invenções que superem as dificuldades de
exploração no pré-sal.

180

As Boias de Sustentação de Risers (BSRs) tem dez metros de altura, 40 metros de largura e 52 metros de
comprimento.
181
O primeiro SLWR está em fase final de instalação no FPSO Cidade de Ilhabela a profundidade de 2.140m.
182
Revestimento metálico para proteger o interior dos dutos de aço.
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3. Breve Histórico das Competências Tecnológicas da Petrobrás e os Desafios
Os países em desenvolvimento são normalmente receptores de tecnologias,
principalmente das tecnologias mais avançadas. No entanto, por vezes a absorção das
tecnologias externas ser associada a esforços tecnológicos próprios que resultam em
conhecimentos novos e aprendizados capazes de originar inovações incrementais e de
natureza arquitetônicas. Dessa forma, é possível introduzir melhorias e redefinir os
componentes para suprir algumas das necessidades tecnológicas internas. (FURTADO,
1996).
Na fundação, a estratégia inicial da petrolífera brasileira foi de auferir tecnologia
estrangeira na forma de projetos industriais. Assim, enquanto absorvia tecnologias externas
para a exploração e produção de petróleo e gás natural, a empresa concentrava seus
esforços na formação de recursos humanos (FURTADO, 1996).
No cenário mundial, o Brasil encontrava-se atrasado na exploração de petróleo, pois
essa atividade havia começado há quase um século antes. Assim, se era requerido escala na
exploração petrolífera e construção de refinarias, a baixa oferta de profissionais era um
entrave. A inexistência de cursos nacionais voltados para profissionais petroquímicos,
motivou a criação do Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisas de Petróleo (CENAP), em
1955 (WILLIAMS, 1967). Em 1966, o CENAP foi substituído pelo Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento da Petrobras (CENPES) e, em 1973, transferido para o campus da Ilha do
Fundão a UFRJ, no Rio de Janeiro.
Nos anos 60, houve progresso na tecnologia de perfuração de posicionamento
dinâmico para águas profundas e foram desenvolvidos os dutos de escoamento da produção
e de sísmica em alto mar. Essas inovações possibilitaram a ampliação ininterrupta da
produção offshore e significam a superação dos primeiros desafios na atividade. No início
dos anos de 1980 um intenso processo de aprendizagem nas novas tecnologias foi
promovido pela Petrobras para respaldar o aumento suas importações tecnológicas. Em
meados dos anos 80, as bacias descobertas offshore tinham profundidades de 400 a 2.000
metros, impondo novos e maiores desafios à firma.
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Na exploração de exploração de petróleo em águas com profundidade até de 400
metros, as tecnologias vinham do exterior e adaptadas às condições brasileiras. Como não
existiam tecnologias internacionais disponíveis para profundidades maiores a superação dos
gargalos técnicos exigiu ingressar em pesquisas tecnológicas novas e próprias (FURTADO,
1996).
O segmento offshore tem demandado inúmeras inovações pela descoberta das
reservas na região do Pré-sal, que possuem forte potencial para exploração petrolífera. As
rochas dessa área geológica distanciam cerca de 300 quilômetros da costa marítima
brasileira (do norte da Bacia de Campos ao sul da Bacia de Santos), se estendem por uma
área de largura de 200 km e estão cerca de 3.000 metros abaixo do solo marinho,
(PETROBRAS, RIMA, 2011). Entre os fatores que dificultam a produção de petróleo em
grandes profundidades, destacam-se: (i) condições do clima marinho e as rochas
encontradas abaixo do leito oceânico (ex: altura das ondas, velocidade dos ventos,
tempestades, pressões hidrostáticas, baixas temperaturas do fundo do mar); (ii) distâncias
grandes entre as plataformas e o continente e entre plataformas e os poços no fundo
oceânico (as grandes distâncias acentuam as dificuldades frente às condições físicas e
ambientais do ambiente marinho, de forma que toda a tecnologia deve ser controlada da
plataforma já que há mais de 300m de profundidade o trabalho humano de mergulhadores
torna-se impossível, requerendo equipamentos não tripulados que realizam a implantação e
manutenção dos equipamentos no fundo do mar); (iii) a completa escuridão no fundo do
mar (a certa distância, as luzes artificiais já não são tão úteis, já que a distância da
superfície faz com que haja total invisibilidade do ambiente) (MORAIS, 2013).

4. O Sistema de Inovação
A inovação é elemento essencial para a competitividade empresarial. A formação de
conhecimentos e habilidades é cada vez mais complexa e difusa, mas imprescindível à
inovação. Por isso, o desenvolvimento das competências necessárias à realização dos
avanços tecnológicos, tem sido cada vez menos viável dentro de uma única firma ou
conduzida isoladamente.
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Chesbrough (2003) destacou as dificuldades das firmas continuarem inovadoras
utilizando apenas recursos internos. O autor cunhou o termo “inovação aberta” para
descrever o processo de inovação no qual as empresas buscam fontes externas de
conhecimento para realizar as inovações. O setor de P&D da empresa deve estar capacitar
para gerir projetos inovadores recorrendo a fontes de conhecimentos dentro e fora da firma.
Na inovação aberta, portanto, as organizações empresariais devem compreender a
necessidade de recorrer aos conhecimentos externos para complementar os conhecimentos
internos reforçando a capacidade inovativa do departamento de P&D.
Apesar do processo de inovação aberta enfatizar a necessidade de busca de
conhecimentos externos a firma, a Petrobras não se encaixa nesse padrão, pois a empresa é
usuária das inovações que são realizadas a partir de troca de conhecimentos entre empresas
fornecedoras e centros de pesquisas. A petrolífera não capta conhecimentos externos para
realizar as inovações em seu próprio departamento de P&D. A sua atuação é como
promotora e coordenadora do “consórcio inovador”, demandando soluções técnicas
incorporadas nos produtos que adquire, abastecendo e incitando a troca de conhecimentos
e, em contrapartida, garantindo mercado aos fornecedores dos produtos inovadores.
No campo petrolífero, considerando a necessidade de troca de conhecimentos para a
inovação - em razão as diversas ciências envolvidas - e o alto custo da atividade de P&D,
tanto para as empresas como para os institutos de pesquisas, a cooperação tecnológica
emerge como uma alternativa para impulsionar o progresso técnico. No início de 1980, os
padrões de rede de cooperação entre institutos de pesquisas, empresas e universidades
começaram a ser traçados. (BAZZO; PORTO, 2013). A troca de conhecimentos e
informações é intrínseca ao conceito que se especificou como redes de inovação, aplicado
em vários campos científicos, mas, em especial, na economia. O sistema de rede busca
explicar a relação de cooperação entre as instituições envolvidas no processo de inovação,
por isso, entendidas também por redes sociais.
A inovação é um processo interativo que envolve aprendizado (GRANT, 1996).
Segundo De Pellegrin et al (2007) a rede de inovação constitui-se num espaço geográfico
de gerenciamento e intercambio de conhecimentos e informações entre as diversas
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organizações que fazem parte dela. De acordo com Fioravante e Aguirre (2013; p.116), os
desafios na exploração em complexas regiões geológicas induziu a Petrobras a desenvolver
uma sólida rede de inovação, que não apenas estimula, mas exige um comportamento
cooperativo denso, estreito e frequente entre empresas fornecedoras e instituições de
pesquisas. Os autores, concluem que as empresas fornecedoras da Petrobras apresentaram
maiores probabilidades de cooperação, tornando válida do que eles definem por “efeito
Petrobras”: a Petrobras incentiva fortemente seus fornecedores a adotarem a cooperação
para realizarem inovações necessárias183.
A rede de inovação coordenada pela Petrobras, portanto, além de desenvolver as
tecnologias necessárias ao setor de petróleo e gás natural, cumprem o papel de aproximar as
firmas e universidades e centros de pesquisas, estreitando os laços entre setor empresarial e
a pesquisa científica. Como o desenvolvimento de projetos cooperativos entre esses agentes
visam suprir as demandas da Petrobras, pode-se dizer que esses projetos são “[...] puxados
a partir de demandas apresentadas pela Petrobras para a rede.” (DE PELLEGRIN et al,
2007, p. 322).

4.1. O Núcleo do Sistema
Considerando o aumento dos investimentos, tanto de firmas fornecedoras nacionais
como internacionais no Parque tecnológico da UFRJ (nucleado pelo CENPES), pode-se
dizer que há um núcleo tecnológicono tocante à distribuição espacial. Ao mesmo tempo,
sse considerarmos que as pesquisas aí realizadas são únicas em âmbito global, esse núcleo
exerce um papel de “atrator natural” (as empresas precisam estar próximas dos novos
desenvolvimentos tecnológicos). O Rio de Janeiro se destaca como a região de maior
concentração de fornecedores, pois a Petrobras age como agente indutor dessa
aglomeração. Essa concentração permite ganhos de diferentes ordens: agilidade na troca de
conhecimentos; redução nos custos fixos (edificações, laboratório, etc); proximidade com
as unidades produtivas e campos de exploração, etc.

183

Baseados em um modelo os autores concluem que as firmas que exercem a cooperação e têm a
possibilidade de dividir riscos e custos de um projeto têm mais facilidades nas práticas inovativas.
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A aglomeração geográfica das empresas fornecedoras acontece pela estratégia da
petrolífera de contratar empresas próximas, incentivando até mesmo as empresas
multinacionais instalarem filiais em seu entorno. Dessa forma, é mantida a concentração
das firmas fornecedoras e induzida a instalação de laboratórios de pesquisa, principalmente
na região da Ilha do Fundão no Rio de Janeiro. Grandes empresas fornecedoras têm
instalado sedes de P&D na região da Ilha do Fundão no Rio de Janeiro, entre elas a
Schlumberger, FMC Technologies, Baker-Hugues e a Halliburton. Como mencionado, a
região integra também o CENPES, que juntamente com as maiores parapetroleiras do
mundo e o COOPPE-UFRJ, um dos mais importantes centros universitários de formação de
pesquisa em engenharia do Brasil, configura a formação de um polo tecnológico líder nas
inovações relacionadas à extração de petróleo e gás (NEGRI, 2010).
A aglomeração em torno do CENPES, no polo tecnológico da UFRJ, mostra que o
objetivo das empresas na instalação de laboratórios de P&D está relacionado com as
necessidades de aprendizado e transferência de conhecimentos. Para evitar altos custos nos
erros de produção, as empresas têm buscado definir de forma conjunta com outras empresas
ou centros de pesquisas soluções técnicas associadas a produtos de alta complexidade.
Deve-se ressaltar que é em termos de localização, a instalação de laboratórios para
pesquisa tecnológicas das empresas parapetroleiras citadas é um ato pioneiro, já que elas
não mantêm centros de pesquisas em países em desenvolvimento. Ademais, a montante de
investimentos das empresas em P&D tem levado o Brasil ao patamar de importante gerador
de tecnologias no ramo petrolífero. Em suma, as instalações de P&D na Ilha do Fundão,
estão estruturando o sistema brasileiro de inovação no ramo petroleiro.

4.2. O Sistema Petrobras de Inovação
Entre os anos 50 e 80, a inovação foi assumida como resultado de um processo que
se desenvolvia linearmente, ou seja, uma sequencia iniciada pela Pesquisa, passando pelo
Desenvolvimento e encerrado com a Produção. Nesse caso, o processo é entendido como
hierárquico, pois iniciado permanentemente pela investigação fundamental (MARQUES e
ABRUNHOSA, 2005). Entretanto, no início da década de 80, já se buscava um novo
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modelo que conseguisse captar as possibilidades das trajetórias tecnológicas dentro de um
paradigma e os efeitos cumulativos e retroativos do processo de inovação.
Rosemberg (1982) e Kline e Rosemberg (1986) criticaram o modelo linear, pois
distorcia a realidade e não comtemplava a complexidade do processo de inovação. Para os
autores, o processo inovativo com início apenas na investigação desconsidera as rotinas de
aprendizado das firmas e as inovações técnicas que surgem pela recombinação de
conhecimentos já disponíveis e aprendizados acumulados e armazenados historicamente.
Normalmente, as investigações para uma nova tecnologia são levadas a cabo quando o
conhecimento acumulado se demonstra insuficiente para superar uma dificuldade. Nessa
perspectiva, Kline e Rosenberg (1986) propõem um modelo que procura descrever as
características do processo de inovação como de interação entre as diferentes atividades e
agente externos, permeado por mecanismos de retroalimentação que o caracterizam como
um processo não linear. Nessa perspectiva, a etapa de design toma o lugar da pesquisa, mas
é inserida a etapa de redesign (as soluções iniciais passam por revisões; raramente são
definitivas), que capta os mecanismos de feedbacks do processo de inovação, para
representar a interatividade do processo. O modelo abrange cinco importantes elementos
para o processo inovativo: o mercado potencial, a invenção ou projeto inovativo, os testes e
detalhamento do projeto, o redesign e a produção e, por fim, a distribuição e comércio.
Estas “etapas” configuram cinco caminhos principais de atividades não necessariamente
sequenciais, pois problemas técnicos em uma delas pode levar a revisão (retorno a fases
anteriores) e/ou a consulta a agentes externos a firma.
A Petrobras possui um modelo de inovação diferente apoiado em sistema de
cooperação, que não segue nem o modelo linear, nem o modelo proposto por Kline e
Rosenberg (1986), que priorizam as atividades que ocorrem dentro das empresas. Em
outras palavras, mas não capta a “terceirização da P&D” pela companhia, nem o “efeito
Petrobras” sobre as demais instituições envolvidas e nem a relação entre esses atores. Isso
porque a empresa atua ao mesmo tempo em três papeis fundamentais, redutores das
incertezas inerentes ao processo: 1) como indutor-financiadora da inovação necessária à
superação dos seus gargalos tecnológicos; 2) como demanda garantida das novas
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tecnologias bem-sucedidas; 3) apoiando e impulsionando o desenvolvimento de novas
tecnologias das empresas parceiras e universidades por meio de interação usuárioinovador/produtor intensa e próxima – testando e sugerindo aperfeiçoamentos e melhorias.
Assim, além de demandar inovações, a Petrobras age também como mercado para essas
novas tecnologias e “campo de provas” dessas tecnologias. A empresa petrolífera,
entretanto, não realiza nenhuma etapa do processo inovativo, fato que requer redesenhar o
seu papel, ou seja, definir um novo modelo de inovação.
A firma petrolífera tem atraído grandes empresas fornecedoras para a o Rio de
Janeiro, principalmente nas proximidades da Ilha do Fundão, reforçando o “Sistema
Petrobrás de Inovação” e dando-lhe um “núcleo” localizado. As universidades, por sua vez,
como os maiores centros de pesquisas do Brasil, historicamente procuram suprir as
necessidades científicas e tecnológicas da Petrobras. Dessa forma, as três principais esferas
do modelo de inovação em questão são:

a própria Petrobras, as empresas parceiras,

interessadas em manter-se em linha com os avanços tecnológicos na área e no mercado
(faturamento) oriundos dessa relação, e as universidades e institutos de pesquisa do país
(pesquisa científica). Essas esferas são representadas, na Figura 3, por engrenagens já que
participam conjuntamente de um processo dinâmico com efeitos de interação e retroação ao
longo do percurso.
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Figura 2: Dinâmica da atividade de inovação entre a Petrobras, empresas parceiras e
universidades

Fonte: Elaboração própria.

A Petrobras age como “empresa motor” que movimenta o sistema e a direção do
processo inovativo. Nesse sentido, além de engrenagem principal do sistema, ao mesmo
tempo que a demanda por inovações da empresa determina as direções ou “caminhos”
tecnológicos requeridos, motiva as empresas e centros de pesquisa nas atividades de busca
de meios para suprir esses desafios. As diferentes cores das setas indicam que o processo
não pode ser do tipo linear, podendo ter início para qualquer um dos lados, seja na direção
de impulsionar as empresas e demandar pesquisas das universidades, seja nas interações
que também se estabelecem entre essas instituições.
A Figura 3 procura ajustar o “modelo interativo de inovação” proposto por Kline e
Rosenberg (1986) às especificidades do Sistema Petrobras de Inovação (SPI) incorporando,
como proposto pelo Manual de Oslo (OECD, 2005), os oito tipos de atividades entendidas
como tecnológicas (IBGE,2008, p. 8). Considerando que a Petrobras não realiza atividades
inovativas, que são adquiridas externamente, o modelo proposto incorpora em dois
“blocos” distintos: as empresas e as instituições de pesquisas, para evidenciar a interação
entre eles, o papel da Petrobras como impulsionadora do processo e a complementariedade
das atividades.
O modelo específico para as empresas parceiras/fornecedoras (“bloco superior”)
segue a proposta original de Kline e Rosenberg (1986), mas incorpora todas as atividades
inovativas internas e externa passíveis de serem realizadas pelas firmas. Ademais, em
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ambos os “blocos” (superior e inferior) o “mercado potencial” - etapa 1, a percepção de
uma oportunidade econômica da proposta original de Kline e Rosenberg (1986) – foi
substituída pela “Demanda Tecnológica” (Petrobras) - talvez, neste estudo, mais
apropriadamente denominada por “mercado efetivo”.
Na Figura 3 o caminho “C” é a cadeia central de inovação- o único similar ao
modelo linear. O efeito “f” e “F” representam o efeito de feedback ou retroação entre as
fases e pode ser aplicado tanto para as empresas parceiras quanto as universidades. Dessa
forma há a possibilidade de retomar etapas anteriores e buscar conhecimentos para resolver
algum problema que possa surgir no caminho. Esses mecanismos, que são essenciais para
reduzir a incerteza e informações inadequadas que fazem parte do método criativo,
permitem avaliar, reprogramar, reconfigurar e corrigir as possíveis falhas no projeto inicial
(FORNARI, GOMES, MORCEIRO, 2014)
Ademais, a Petrobras, como usuária e promotora da nova tecnologia, interage com
empresas e universidades dando feedback para as inovações de acordo com suas
necessidades tanto para as empresas quanto para os centros de pesquisas. Por outro lado,
esses últimos também interagem entre si na troca de conhecimentos e informações para
criação das tecnologias - essas interações são caracterizadas pelas setas a direita e a
esquerda que ligam “os dois blocos” (empresas e instituições de pesquisas).
Os fluxos “K” e “R” representam as dificuldades das empresas em transformar
pesquisa científica e conhecimento a serem utilizados para encontrar soluções para remover
os problemas inerentes ao desenvolvimento. Ao mesmo tempo, a “pesquisa” interage
diretamente com o departamento de “Invenções e/ou produção do desing” (etapa 2),
propondo soluções para os problemas no andamento do projeto, e acessando a
infraestrutura física disponível (I) e informações externas (instituições de pesquisas). Todos
esses fluxos de conhecimento e informações ocorrem ao longo do processo inovativo.
Durante esse processo, as informações e conhecimentos são auferidos e repassados, a troca
de informações possibilita uma ação conjunta entre centros de pesquisas e empresas
parceiras.
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Os efeitos de retroação, assim como o feedback e a troca de conhecimentos e
informações possibilitam às empresas e universidades a buscarem, frente a um novo
problema, uma solução que não precisa passar, necessariamente, por cada etapa do
processo inovativo de forma rígida ou linear. Dessa forma, pode-se tentar obter uma
resolução do problema de forma prática, partindo de um ponto mais avançado do processo
e redefinindo-o para as novas necessidades.
O modelo criado para explicar o SPI com suas particularidades, é composto,
também, por cinco diferentes etapas sendo quatro delas realizadas tanto pelas empresas
como pelos centros de pesquisas e universidades. A quinta etapa, diferentemente das outras,
é realizada somente pelas empresas, pois a produção comercial e comercialização em geral
não é atividade das instituições de pesquisas.
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Figura 3: Sistema Petrobras de Inovação (SPI)

PETROBRA
S

Petrobras

Fonte: K& Rosenberg (1986), Vinicius, Gomes e Correa (2015)
FONTE: Kline e Rosenberg (1986). Adaptado pelos autores.
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No modelo, a Petrobras, representada pela seta à esquerda, que dá início, impulsiona
o processo tanto das empresas como das universidades e centros de pesquisas. Na Etapa 1,
denominada de demanda tecnológica, analisa-se as dificuldades para exploração petrolífera
em águas profundas e a necessidade de uma tecnologia para suprir a lacuna identificada.
Inicia-se a definição das diretrizes para iniciar um novo projeto.
Nas etapas 2 e 3 é comum inovações incrementais ou arquitetônicas (esta última é a
mais predominante), essas fases estão mais relacionadas à ”produção da tecnologia nova”
do que as etapas subsequentes, mais caracterizadas pelas de definições finais da tecnologia.
Há uma preocupação em alcançar a inovação no menor período de tempo possível com os
menores riscos. Dependendo da demanda tecnológica, nas três primeiras etapas são as
empresas (aperfeiçoamentos) ou universidades ou centros de pesquisas (desenvolvimentos)
que realizam as atividades inovativas. Para a petrolífera brasileira são nessas etapas que a
necessidade de inovação será identificada, um projeto de inovação é definido, iniciando, em
seguida o processo de P&D externa à Petrobras, assim como a aquisição de P&D e de
outros conhecimentos externos, essas etapas (1, 2 e 3) são uma cooperação entre empresas,
institutos de pesquisas e universidades. Como o processo não é interno à empresa de
petróleo brasileira, é necessário a capacitação e canais assimilar os conhecimentos
necessários para operar essas inovações.
No redisign e produção (Etapa 4), é realizado a fabricação e, se necessário,
alteração da invenção inicial e os testes do protótipo. As universidades e instituições de
pesquisas realizam até a Etapa 4. A partir daí a Etapa 5 é de exclusividade das empresas
parceiras da Petrobras. Na 5ª Etapa essas empresas fabricam o produto para a petrolífera,
muitas vezes ajudando na capacitação da mão de obra para lidar com a inovação e
auxiliando na instalação e, até mesmo, manutenção do produto. Por fim, a Petrobras realiza
suas atividades de extração, produção e, finalmente, comercialização.
No SPI é necessário compreender que as instituições de pesquisas e universidades
recebem a demanda de nova tecnologia da Petrobras, e realiza atividades de P&D, muitas
vezes recorrendo às cooperações com empresas parceiras da petrolífera. Entretanto os
centros de pesquisas só realizam até a fase de produção de protótipos para testes. Assim que
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se aufere um design inovativo que preencha a necessidade da Petrobras as empresas
realizam a fabricação do produto para ser utilizado pela demandante.
Dessa forma, as empresas parceiras auferem os lucros advindos da comercialização
e as universidades são, na maioria das vezes, financiadas pela Petrobras para realizar as
atividades de P&D. As universidades têm, além de financiamento à pesquisa, contatos com
outras universidades e instituições que possibilitam troca de conhecimentos e novas
oportunidades de parcerias e estudos. As empresas, por sua vez, ganham também na troca
de conhecimentos, e diminuem suas incertezas inerentes ao processo inovativo. E a
Petrobras, com as inovações, continua como líder no setor offshore. O Sistema Petrobras de
Inovação, em adição às inovações arquitetônicas, possibilita além da troca de
conhecimentos e os ganhos advindos dessas interações, a diminuição de riscos, custos e
tempo gastos na atividade de inovação.

5. Conclusões
Em águas cada vez mais profundas a Petrobras se deparou com desafios técnicos
para extração de petróleo. Para se manter no mercado offshore, acordos de cooperação
inovativa para criar tecnologias capazes de suportar as condições hostis de águas profundas
e ultraprofundas. As redes de cooperação são, nesse contexto, necessárias ao processo de
inovação, realizam atividades de P&D buscando projetos que supram as necessidades
técnicas da petrolífera.
O Sistema Petrobras de Inovação apresenta-se como uma alternativa aos modelos de
inovação criados para explicar os papeis da petrolífera brasileira na atividade inovativa
assim como das universidades e empresas parceiras. A Petrobras apresenta-se como
demandante das inovações, assim que se depara com um novo obstáculo à produção de
petróleo e gás natural em águas profundas, a petrolífera frente a necessidade de uma nova
tecnologia, impulsiona o processo produtivo, agindo como campo de teste para os
protótipos, de forma a testar e dar sugestões sobre a inovação e funcionando como mercado
receptor garantido dessas tecnologias.
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As universidades e empresas parceiras têm na troca de conhecimentos
possibilidades de ganho de aprendizado e diminuição do tempo de invenção de uma nova
tecnologia, além de diminuírem as incertezas intrínsecas ao processo de inovação e os
custos dispendidos nas atividades. Para manter o mais controlado possível esses aspectos, e
continuar uma trajetória tecnológica já existente, sem necessidade de correr altos riscos
rompendo a trajetória tecnológica vigente, as inovações arquitetônicas apresentam-se como
uma boa opção. As inovações realizadas para superar os desafios tecnológicos da Petrobras
no pré-sal foram, em sua maioria, inovações arquitetônicas realizadas em parcerias com
empresas e universidades.
O SPI explicita que a Petrobras não realiza as inovações, mas as impulsiona e
administra a rede de cooperação existente entre empresas e universidades, e apresenta-se
como fator de atração para empresas parapetroleiras internacionais se instalarem próximas
ao CENPES no Rio de Janeiro. O SPI combina aspectos do modelo de inovação em cadeia
que acontece no interior das empresas parceiras e, em partes, nas universidades, com
aspectos da rede de cooperação que acontece entre as universidades e as firmas,
adicionando a isso a Petrobras como impulsionadora da atividade de inovativa e demanda
garantida das inovações.
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ANEXO
Quadro 1: Seleção de inovações tecnológicas realizadas pela Petrobras com parcerias
de empresas e universidades
EQUIPAMENTO /
SISTEMAS

ANO INOVAÇÃO

Árvore de natal
molhada horizontal

Permite retirar a coluna de
produção do interior do
poço para reparos, sem
1979
necessidade de retirar a
árvore de natal da cabeça
de poço.

Perfuração horizontal

Bomba Centrífuga
Submersível (BCS)

Sistema de ancoragem

Sistema de
Bombeamento
Multifásico
Submarino (SBMS-500)

EMPRESAS
PARCEIRAS

FMC-CBV
Vetco
Cameron
Kvaerner

Utilização da lama do local
perfurado para não
sobreaquecer o
Universidade Imperial
1984 equipamento; sensores na
da Rússia e Statoil
broca para uso em até
6.000 metros no solo, à
temperatura de até 200º C.
Elevação da potência
para bombeamento de
1993
petróleo viscoso em altas
profundidades

GANHOS TECNOÓGICOS/
ECONÔMICOS
Utilização em águas de
até 2.500 metros de
profundidade; padronização
e intercambialidade das
peças fabricadas por
diferentes supridores.

Aumento da extração em
reservatórios indicados
para perfuração horizontal
(e.g, pequena espessura,
maior permeabilidade
vertical, etc.)

Aumento da produtividade
Reda, Lasalle, Tronic, dos poços; utilização em
Pirelli, Cameron,
poços de longo alcance
Sade-vigesa, Centrilift horizontal e distantes da
plataforma.

Sistema de ancoragem
submarino, baseado na
utilização conjunta de
estacas-torpedo e
1996
substituição das correntes
de aço por linhas de
poliéster em sistema de
ancoragem taut leg.

Reading University
(U.K), Cordoaria São
Leopoldo (Brasil),
Quintas&Quintas
Cordoaria e Redes
(Portugal), Cordoaria
Oliveira Sá (Portugal),
Marlow Ropes (U.K)

Estacas-torpedo utilizam
energia de queda livre para
sua própria cravação no
solo marinho. O uso de
cabos poliéster permitiu
ancoragem em raio mais
curto e instalação de
plataformas flutuantes em
águas profundas. Sistema
mais leve e resistente à
tração.

Adição de energia em
escoamentos multifásicos
1997 (óleo + gás + água) com
até 95% de presença de
gás livre.

Curtiss-Wright
(E.U.A), Leistritz
(Alemanha),
Kvaerner (Noruega,
Brasil), Pirelli (Brasil,
Itália), Tronic (UK),

Transporte a longas
distâncias dos fluxos de
petróleo-água-gás natural
extraídos do poço, em um
único duto e sem
qualquer pré-tratamento.
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ODI (EUA),
Robicon(EUA)
Sistema de Separação
Gás-Líquido
(VASPS)

Sistema de completação
inteligente em larga
escala

2000

Sistema de controle da
separação
gás/líquidos.

A longo prazo permite
ampliar a produção de
petróleo, além de obter
maior número de dados de
2011
pressão e temperatura de
pontos do reservatório,
auferindo melhoras em seu
gerenciamento.

ExxonMobil, União
Europeia, ENI-Agip,
CEPETRO/UNICAMP

Baker Hughes

(EUA)

Estação de Separação
Submarina Água- Óleo
(SSAO)

Usa tecnologia de
separação tubular,
permitindo que pelo menos
2011
70% da água produzida
através do equipamento
seja reinjetada.

Pig de Ultrassom

Pig de ultrassom realiza
inspeção de controle da
integridade de dutos de
PUC-Rio
forma autônoma (sem
2011 necessidade de intervenção
humana constante) e sem
umbilical, permitindo
USP
inspeção em dutos de
longos trechos (até 200km) Pipeway[1]

Fluidos sintéticos

Sistema de
monitoramento de
perfuração em tempo

FMC

São 100% sintéticos. Esses
fluidos não aquosos (frente
ao cenário do pré-sal, de
alta pressão e baixíssima
Baker Hughes
2012 temperatura), diminuem a
solubilização do sal e
evitam problemas como o
arrombamento do poço,
estabilizando a perfuração.
(EUA)
Durante a perfuração o
Unicamp
2012 software recebe parâmetros
de perfuração em tempo
UFRRJ

Aumento da produtividade
dos poços.

Quando comparadas com
válvulas convencionais, as
de completação inteligente
não necessitam de
intervenção com uso de
sonda de perfuração. Seu
acionamento se dá de
forma mais simples e
menos dispendiosa.

Aumenta a produção de
óleo e o fator de
recuperação.

Diminuiu custos em cerca
de US$200.000 por duto do
serviço importado de
inspeção. Além de
flexibilizar a operação na
inspeção de outros
acessórios submarinos.

Os fluidos sintéticos
possibilitam perfurações de
poços em zonas salinas,
podendo ser utilizados em
temperatura de fundo de
poços de até 166oC.

Capaz de detectar
comportamentos
inesperados e situações de
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real

real de sensores de fundo
de poço e os interpreta de
forma quantitativa.

UTFPR
UCL

desconformidade
operacional em tempo real.
Além de sugerir ações de
mitigação e prevenção.

Permite realizar
WesternGeco
levantamentos sísmicos
2012 multiazimutal em áreas com
restrição de manobras das
embarcações.
(Reino Unido)

Os dados coletados têm
qualidade de imagem
superior, de forma a
possibilitar, com custos
reduzidos, interpretações
mais detalhadas e
confiáveis em áreas
complexas.

Bomba multifásica
submarina Hélico-Axial
(BMSHA)

Possibilita a produção de
2012 óleo em poço distante da
plataforma.

Essa tecnologia é capaz de
aumentar a produção de
petróleo.

Ferramenta de
desconexão de fundo de
poço (WDT- Wet
Disconnection Tool)
eletro-hidráulica

Reduz em cerca de 20% o
tempo dispendido em
intervenções para
substituição de coluna de
produção em poços com
completação inteligente. A
2013
WDT divide a coluna em
duas partes, e permite
conectar e desconectar as
linhas de controle sem
intervir na parte inferior da
coluna.

Levantamento sísmico
em Coil Shooting

Framo Engineering
(Noruega)

Halliburton

Baker Hughes
Schlumberger

Aumenta a confiabilidade e
diminui o tempo gasto em
intervenção para substituir
coluna de completação nos
poços que possuem
completação inteligente.
Além de evitar que seja
perdido o controle do
monitoramento do poço,
diminuindo os riscos
inerentes a esta etapa.

Fonte: Morais (2013).

6

A Pontíficia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e a Universidade de São Paulo (USP) realizaram, com êxito, os testes
após terem feito o protótipo de pig de ultrassom. A empresa Pipeway licenciou a tecnologia que teve início de comercialização em 2012.
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INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA: uma análise crítica de uma
universidade federal situada em São Paulo.
Thais Sousa Machado
Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP
Graduanda em Administração

Ricardo Luiz Pereira Bueno (Orientador)
Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP
Doutor em Administração

RESUMO: Esse projeto tem o objetivo de explorar os atores, intensidade, formas e meios
que uma Universidade Federal situada no estado de São Paulo interage com o setor
produtivo por meio da construção de um estudo de caso sobre a interação entre um
pesquisador do Campus de São José dos Campos da Universidade e a empresa Vale . A
cooperação estabelecida entre as duas instituições foi identificada pelo trabalho anterior a
este, que buscou melhor compreender como a cooperação Universidade-Empresa (U-E)
ocorre nesta Universidade. Portanto, este projeto tem como finalidade continuar com a
pesquisa desenvolvida no trabalho anterior para que se aprofunde e amplie os
conhecimentos acerca de como a transferência tecnológica ocorre no âmbito da instituição.
Visando atingir o objetivo proposto, será realizada uma pesquisa qualitativa com base na
aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado junto às pessoas envolvidas na
parceria entre a Universidade e a Vale. A interação Universidade-Empresa é uma estratégia
fundamental para promover o desenvolvimento socioeconômico das nações. Pois, quando
as universidades desenvolvem tecnologia e a transfere para as empresas, estas podem
adquirir o conhecimento necessário para constituir sua vantagem competitiva e se
manterem no mercado. Por sua vez, essa tecnologia pode ser convertida em bens e serviços
para a sociedade. Além disso, uma parte do lucro obtida por meio dessa parceria pode ser
investida na infraestrutura da universidade. Se todos os atores envolvidos colaborarem,
todos são beneficiados. Os resultados encontrados por esta pesquisa revelam que o
principal canal de transferência de tecnologia é o fundo de pesquisa por meio de convênio,
que a intensidade dessa cooperação parece estar entre baixa e média e que a principal forma
para atrair talentos é a cooperação para o desenvolvimento de uma solução de problemas
empresariais.
Palavras-Chave: Interação universidade-empresa, inovação tecnológica, transferência de
tecnologia.
ABSTRACT: This project aims to explore the actors, intensity, ways and means that a
federal university located in the state of São Paulo interacts with the productive sector
through the construction of a case study on the interaction between a researcher at the
Campus of São José dos Campos of the University and the company Vale. The cooperation
established between the two institutions was identified by earlier work on this, which
sought to better understand how University-Industry interaction (UI) occurs in this
University. Therefore, this project aims to continue the research developed in previous
work to deepen and expand the knowledge about how technology transfer occurs within the
institution. In order to achieve the proposed objective, a qualitative research based on the
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application of a semi-structured interview guide with the people involved in the partnership
between the University and Vale is being held. The university-industry interaction is a key
strategy for promoting social and economic development of nations. With the technology
transfer from universities to companies, they can acquire the knowledge necessary to
constitute its competitive edge and stay on the market. In turn, this technology can be
converted into goods and services to society. In addition, a portion of the profit gained
through this partnership may be invested in university infrastructure. If all stakeholders
collaborate, all are benefited. The findings of this research reveal that the main technology
transfer channel is the background research through an agreement, that the intensity of this
cooperation seems to be between low and medium and the main way to attract talent is the
development cooperation a solution of business problems.
Key Words: university-industry/enterprise
technology transfer.

interaction;

technological

innovation;

1 INTRODUÇÃO

Quando pensamos em empresas inovadoras, é inevitável que venham às nossas
mentes empresas como Apple, Google e Facebook (LEUZINGER e FERNANDES, 2012).
E no Brasil? Como alavancar a produção de inovação tecnológica no nosso país? Este
artigo aborda o tema da cooperação entre as universidades e o setor produtivo como uma
forma de incentivar a inovação tecnológica nas empresas nacionais, tornando-as mais
competitivas no mercado.
As discussões sobre a cooperação Universidade-Empresa (U-E) têm sido estimulada
desde 1970, em decorrência do curto ciclo de vida das inovações. Os primórdios desses
estudos ocorreram na Alemanha, no século XIX, chegando ao Reino Unido no início do
século XX. Entretanto, as práticas concernentes a esse tipo de relacionamento adquirem
uma personalidade mais definida nos Estados Unidos, a partir dos anos da década de 1980
(SCHMOCH, 1999; SBRAGIA, 2006; GARNICA; FERREIRA-JÚNIOR; FONSECA,
2005; IPIRANGA; FREITAS e PAIVA, 2010).
Na América Latina, a realidade foi diferente. Ao basear seu desenvolvimento na
importação da tecnologia, a universidade, através da criação de pró-reitorias de extensão,
dedicou-se às tarefas mais de caráter assistencial e cultural e ao papel preponderante de
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formação de recursos humanos para a absorção de tecnologia estrangeira. No Brasil não foi
diferente até a década de 1960, foi com o fim da política de substituição de importações nos
anos de 1980 e a criação pelo governo de Políticas de Ciência e Tecnologia (C&T) que os
brasileiros passaram a despender mais atenção ao desenvolvimento tecnológico
(IPIRANGA; FREITAS e PAIVA, 2010).
Segundo SUZIGAN et. Al (2011), a construção de um Sistema Nacional de
Inovação (SNI) iniciou-se tardiamente devido a vários fatores como o regime escravocrata
e a ausência de universidades. SNIs desenvolvidos como o dos EUA se diferem dos
sistemas de nações como o Brasil em diversos quesitos como na capacidade de responder a
demandas econômicas, alta descentralização, conexão e competição por recursos entre as
universidades, entre outros fatores. Os exemplos de sucessos no Brasil como na área de
medicina/saúde demonstram uma construção necessária de longo prazo com esforços
perenes.
Contudo, pode-se afirmar que o avanço tecnológico e científico nacional deve-se
primordialmente ao estado de São Paulo por este continuar mantendo sua posição
amplamente predominante na economia nacional. Parte disso se deve ao fato de ter a maior
população da federação, no entanto ele se situa no topo também em termos de PIB per
capita abaixo apenas do Distrito Federal. Essa posição de primazia se sustenta apesar da
tendência de longo prazo de diminuição de São Paulo no PIB brasileiro.
Ainda segundo os autores, isso tudo se deve ao fato de São Paulo ter um maior peso
no conjunto da atividade econômica, além da sua diversificação na indústria de
transformação. A concentração da indústria paulista nas atividades associadas à indústria
moderna, principalmente aquelas que produzem em regime de montagem, ajudam a
explicar por que a produtividade do trabalho e o salário médio na indústria manufatureira
paulista excedem as respectivas médias dos demais estados.
Além da sua importância em termos econômicos e para a estrutura produtiva do
Brasil, o Estado de São Paulo também possui uma vasta estrutura de C,T&I, que se
consubstancia em suas universidades, nas instituições de apoio de serviços na área e nos
expressivos gastos, públicos e privados, em P&D. Com isso, é possível notar que a
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estrutura ocupacional é composta por um contingente de trabalhadores mais qualificados e
com maior escolaridade, em comparação com o conjunto do país. Nota-se também que as
maiores universidades são aquelas que possuem a maior quantidade de grupos interativos, e
por causa disso o grau de interação nelas tende a ser menor, já que são mais diversificadas e
contam com muitos grupos em áreas que mostram baixo índice de interação.
O processo de inovação, talvez mais do que qualquer outra atividade econômica,
depende do conhecimento (FELDMAN, 1994), cujo novo papel nas economias e no
processo produtivo tem levado a um reposicionamento da função desempenhada pelas
universidades, as quais não apenas são responsáveis pela transmissão de informações, como
passaram a gerar conhecimentos cruciais para a evolução de alguns setores econômicos
(RAPINI, 2007). Assim o argumento da Hélice Tripla, onde governo, universidade e
empresa se unem em prol do desenvolvimento tecnológico nacional, tem sido amplamente
utilizado para convencer a universidade a cooperar com o setor privado (DAGNINO,
2003).
Neste contexto, os achados dessa pesquisa revelam os principais problemas
encontrados para que haja a efetiva interação Universidade-Empresa no Brasil,
principalmente no âmbito da Unifesp. Assim como também propõe soluções viáveis para
que minimize essas dificuldades identificadas visando consolidar a cooperação entre o setor
produtivo e as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs).

2 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVO

Nas

economias

desenvolvidas

a

inovação

aparece

como

motor

do

desenvolvimento econômico e social, tal diagnóstico decorre de evidências cientificas
descritivas provenientes do campo de estudo da Economia da Inovação, porém na
atualidade das sociedades na periferia do capitalismo assume papel normativo (SILVA,
2012). Neste contexto atribui-se novo papel às universidades, distinto do tradicional centro
de formação e pesquisa, para responsável por capacitar tecnologicamente as empresas em
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um mercado cada vez mais competitivo (CLOSS; FERREIRA; SAMPAIO e PERIN,
2012). Para a operacionalização desse novo papel a Universidade passou a contar
institucionalmente com Agentes de cooperação ou Núcleos de Inovação Tecnológica
(NITs) com objetivo de intensificar a interação Universidade-Empresa (U-E). Contudo a
sociedade ao institucionalizar esse novo papel para as universidades, não as dispensou dos
anteriores, entre eles o de difusão de conhecimentos notadamente por meio das publicações
científicas (BENEDETTI; TORKOMIAN, 2011).
Historicamente as empresas brasileiras, especialmente as de capital privado, são
avessas ao risco representado pela atividade de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Fato
este que é agravado pela necessidade que os pesquisadores dos centros universitários têm
de publicar seus resultados de pesquisa, inviabilizando assim o monopólio assegurado pela
proteção patentária de seus investimentos (CLOSS; FERREIRA; SAMPAIO e PERIN,
2012; DAGINO, 2003; SILVA, 2012).
Outro desafio presente para a consolidação da interação da Universidade com o
setor produtivo é a ausência de cultura empreendedora no Brasil. Esse fato pode ser
explicado devido aos três grupos de empresas no país (nacionais privadas, estatais e filias
de multinacionais estrangeiras) desempenharem atividades de caráter complementar e não
competitivas entre si (SILVA apud FURTADO, 1972). Então, não há uma grande
motivação por parte das empresas atuantes no Brasil de investirem em pesquisas para
avançar tecnologicamente.
Os resultados da pesquisa anterior a esta indicam que este desafio leva a outro, que
é a escassez de pessoal qualificado nas universidades e empresas brasileiras para trabalhar e
intermediar os interesses da parceria. Apesar da criação de políticas públicas por parte do
governo com o objetivo de fomentar a inovação tecnológica e aumentar a competitividade
das empresas brasileiras, a infraestrutura relativa à organização e administração dos
recursos (informacionais, tecnológicos, físicos, financeiros) necessários para se efetivar a
cooperação U-E no país ainda é precária.
Pôde ser constatado também no trabalho anterior que embora no discurso os atores
da interação U-E (universidade, empresa e governo), principalmente o governo, considerem
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importante a efetivação dessa parceria para trazer o desenvolvimento socioeconômico para
o país, na prática, percebe-se que estes atores não possuem um real interesse e
comprometimento para que essa cooperação aconteça eficazmente no Brasil. Tais
contradições justificam estudos como este que visem explorar a intensidade, formas e
meios para interação Universidade-Empresa sendo as questões de pesquisa: Como ocorre a
cooperação dessa Universidade Federal situada em São Paulo com a Vale? E que contratos
e arranjos são articulados para a concretização dessa interação?
Essa pesquisa tem o objetivo geral de explorar os atores, a intensidade, formas e
meios da interação da instituição com a empresa Vale.

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

O estímulo à realização de projetos tecnológicos com o setor empresarial baseia-se
no argumento de que essas interações favorecem o acesso aos conhecimentos e habilidades
tecnológicas dos parceiros, além de minimizarem os riscos financeiros inerentes às
atividades de pesquisa e desenvolvimento, ao mesmo tempo em que possibilitam novo
aporte de recursos às atividades de pesquisa (FUJINO, STAL, PLONSKI, 1999;
GIBBONS, 1992; PAVITT, 1993). Supunha-se que se essas interações fossem emuladas no
Brasil, o mesmo desenvolvimento econômico conseguido nos países desenvolvidos seria
gerado aqui (SILVA, 2008).
A intensificação das interações entre universidades e empresas, a partir dos anos
1980, se por um lado vem se refletindo na criação de diversos mecanismos institucionais de
transmissão de tecnologia e de conhecimento, por outro sinaliza um processo caracterizado
por fluxos bilaterais de conhecimentos e técnicas. (MEYER-KRAMER; SCHMOCH,
1998).
As contribuições das universidades para o processo de inovação nas firmas podem
ser sintetizadas como: fonte de conhecimento de caráter mais geral necessário para as
atividades de pesquisa básica (NELSON, 1990); fonte de conhecimento especializado
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relacionado à área tecnológica da firma (KLEVORICKET al., 1995); formação e
treinamento de pessoal capaz de lidar com problemas associados ao processo inovador nas
firmas (ROSENBERG; NELSON, 1994); criação de novos instrumentos e de técnicas
científicas (ROSENBERG, 1992); criação de firmas nascentes (spin-offs) por pessoal
acadêmico (STANKIEWICS, 1994; ETZKOWITZ, 1999).
No Brasil, a partir do marco legal estabelecido com a publicação da Lei de Inovação
Tecnológica (nº 10.973/04) (BRASIL, 2004) e do Decreto nº 5.563/05, que regulamenta a
referida Lei, as Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) precisaram adequar suas
estruturas administrativas para a criação de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT),
com a finalidade de gerir a política institucional de inovação, e com obrigações mínimas
definidas pelo Governo. Na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), a instância
responsável pelo cumprimento desta política é o Núcleo de Inovação Tecnológica (NITUnifesp).
Para otimizar a transferência deste com as empresas, os NITs podem contar com os
Escritórios de Transferência de Tecnologia (ETT). Estes têm como missão central aumentar
as chances de que as descobertas de universidades e institutos de pesquisa se convertam em
produtos e serviços dos quais a sociedade possa se beneficiar (DIAS & PORTO, 2011 apud
CAPART & SANDELIN, 2004,p. 267).
A tabela 1, a seguir, apresenta as alternativas potenciais que um NIT dotado dos
recursos necessários poderia realizar:
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Tabela 1- Canais Formais de Transferência de Conhecimento Tecnológico

Fonte: Gils, M. van, Vissers, G., & Wit, J. de (2009). Selecting the right channel for knowledge transfer
between industry and science: consider the R&D-activity (p. 500). European Journal of Innovation
Management, 12(4), 492-511. doi: 10.1108/14601060910996936

Os canais formais de transferência de tecnologia listados na tabela acima são os
meios pelos quais a universidade ou instituto de pesquisa pode estabelecer a interação com
o setor produtivo. Os meios são os mecanismos formais que tais instituições dispõem
visando consolidar e transferir a tecnologia produzida em seu âmbito para as empresas com
as quais estão interagindo.
Por sua vez, as formas são o modo que a universidade utiliza para atrair empresas
para estabelecer parcerias. Pesquisa e formação e treinamento de pessoal capaz de lidar
com problemas associados ao processo inovador nas firmas (ROSENBERG; NELSON, Ob,
cit.); criação de novos instrumentos e de técnicas científicas (ROSENBERG, Ob, cit.);
criação de firmas nascentes (spin-offs) por pessoal acadêmico (STANKIEWICS, Ob, cit.;
ETZKOWITZ, Ob, cit.) são exemplos das formas que um Núcleo de Inovação Tecnológica
– NIT pode utilizar para atingir tal fim.
Nos países em desenvolvimento, uma primeira distinção em se tratando de interação
Universidade-Empresa reside no baixo nível de atividades de P&D desenvolvidas pelas
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firmas. Consequentemente, com raras exceções, as firmas não têm como rotinas e estratégia
de concorrência e crescimento a geração interna de conhecimento. A maior parte das
atividades de P&D é realizada pelo setor público, via empresas estatais, instituições de
pesquisa e universidades federais (SUTZ, 2000; DAGINO, 2003). Este cenário é
confirmado pela atual configuração industrial nacional voltada para a geração interna de
tecnologia própria como evidenciado pela PINTEC (IBGE, 2002 e 2010).
A tabela abaixo apresenta as taxas de inovação nacionais na indústria extrativa e de
informação de acordo com os dados da PINTEC 2011:
Tabela 2: taxa de inovação na indústria extrativa e de transformação (1998-2011)

Fonte: IBGE (PINTEC)

Conforme se pode observar na tabela, considerando-se apenas o setor industrial,
após um crescimento continuado da taxa de inovação nas quatro pesquisas (de 31,52% para
38,11%), houve uma queda para 35,56% no período 2009-2011 (IPEA, 2013, p. 3).
Apesar da criação dos fundos setoriais e o posterior lançamento de inúmeros editais
para apoiar o desenvolvimento de pesquisa conjunta entre universidades e empresas,
incluindo a área farmacêutica e os diversos apoios financeiros por parte da Financiadora de
Estudos e Projetos – Finep, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq e do Ministério da Saúde visando propiciar o fortalecimento da
pesquisa básica ter estimulado o surgimento de parcerias (PROTEC, 2008), a pesquisa
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE revelou baixa taxa de
inovação nacional, reflexo de poucos investimentos em atividades de P&D por parte do
setor privado. Segundo a PINTEC 2008, a principal fonte de incorporação e
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desenvolvimento de novas tecnologias industriais deu-se via aquisição de máquinas e
equipamentos, em um contexto no qual nas empresas a maior proporção é de atividades de
P&D ocasionais (57,13% do total). Na edição da PINTEC 2011, percebe-se que este
mesmo padrão de inovação baseado no acesso ao conhecimento tecnológico através da
incorporação de máquinas e equipamentos se manteve, que figura como a atividade
considerada de importância alta ou média para 73,5% das empresas inovadoras
pertencentes ao âmbito da pesquisa.
Segundo os dados da PINTEC 2008 e da PINTEC 2011, o porte da empresa tem
relação estreita com a realização e o perfil da inovação nas empresas industriais e de
serviços, embora, na primeira, tal fato sobressaia com mais intensidade. No que tange às
características da interação U-E, destacam-se: o predomínio de interações com grandes e
médias empresas; a iniciativa de busca de pesquisadores pelas empresas, na maioria dos
casos, via relações informais; poucos acordos de licenciamento (menos de 0,7%) ou de
transferência de know-how (8,5%); e a relevância de empresas incubadas e do ambiente de
inovação (CLOSS; FERREIRA; SAMPAIO e PERIN, 2012; IBGE, 2010 e 2013).
Logo, a partir da análise dos dados das PINTEC 2008 e 2011, corroboram-se os
argumentos de Furtado (SILVA apud 1972) sobre o caráter completar e pouco competitivo
das empresas brasileiras entre si, e da mesma maneira o argumento de De Negri (2012) de
que no Brasil, os principais obstáculos para a inovação no setor produtivo consistem na
interação da estrutura setorial concentrada em setores pouco dinâmicos tecnologicamente a
baixa escala de produção das empresas, principalmente em setores mais intensivos em
conhecimento e a elevada internacionalização da estrutura produtiva nacional, que desloca
o núcleo de geração de conhecimento para fora do país.
O foco do processo de inovação é a introdução de novos produtos, processos ou
serviços, com o objetivo de alavancar o processo de desenvolvimento econômico e social.
Seus resultados são elementos importantes para o aumento da competitividade, permitindo
a dinamização das economias locais e melhor inserção nos mercados. Para isso deve-se ter
acesso ao conhecimento, ativo essencial na atual fase da economia do conhecimento.
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Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na
organização do local de trabalho ou nas relações externas (OECD, 2005, p. 55).

Recentemente um novo arranjo de atuação foi proposto pelo governo federal para
estimular a realização de projetos tecnológicos com o setor empresarial, trata-se do Plano
Inova Empresa, criado em 14/03/2013. O plano consiste em investimentos em inovação no
setor produtivo visando elevar a produtividade e a competitividade da economia brasileira.
Para conseguir atingir este objetivo, as metas estabelecidas são a ampliação do patamar de
investimentos, fornecer maior apoio para projetos de risco tecnológico, fortalecimento das
relações entre empresas, ICTs e setor público e definição de áreas estratégicas (MCT,
2013).
Há ainda, o Programa Inova Talentos da parceria do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL
que também é uma maneira de incentivar a produção de inovação no país.
O INOVA Talentos é um programa que visa ampliar o número de profissionais
qualificados em atividades de inovação no setor empresarial brasileiro. Estimular
a indústria brasileira a manter-se competitiva, diversificada e inovadora é o
caminho para o desenvolvimento sustentado do país. O Programa INOVA
Talentos foi idealizado sobre esses conceitos, com o objetivo de incentivar a
criação de projetos de inovação nas empresas e institutos privados de pesquisa e
desenvolvimento (P&D). A ideia é simples: selecionar, capacitar e inserir no
mercado profissionais para exercerem atividades de inovação (IEL, 2013).

Apesar desses arranjos não incentivarem diretamente as empresas brasileiras a se
relacionarem com as universidades, eles se constituem em medidas importantes para
promover o aumento da produção de inovação tecnológica em processos, produtos e
serviços no setor produtivo. Em busca de efetuar tais inovações, as organizações podem
considerar como alternativa contatar os centros universitários. Já que os mesmos
geralmente possuem infraestrutura
desenvolverem novas tecnologias.

adequada e profissionais capacitados para
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4 METODOLOGIA
No âmbito da abordagem qualitativa, diversos métodos são utilizados de
forma a se aproximar da realidade social, neste sentido a metodologia deve ser adequada ao
objetivo proposto, sendo assim essa pesquisa é exploratória quanto ao seu objetivo, e
qualitativa quanto à abordagem. A transformação de dados coletados, ainda no seu estado
bruto, em resultados de pesquisa envolverá a utilização de determinados procedimentos
para sistematizar, categorizar e tornar possível sua análise por parte do pesquisador. Para
isso será empregada a técnica de análise qualitativa do discurso alicerçada em categorias
que foram construídas a partir dos referenciais teóricos nacionais e internacionais sobre a
interação Universidade-Empresa, que constam neste trabalho.
Com o passar dos anos, essa técnica foi desenvolvida e aperfeiçoada e,
atualmente, sua aplicação é auxiliada por softwares que visam facilitar o trabalho do
pesquisador. No entanto, a interpretação dos dados cabe a ele. Para coloca-la em prática
foram seguidas as etapas de pré-análise e coleta de dados, em andamento, permitirão a
exploração do material, tratamento dos dados e interpretação.
A primeira etapa foi a pré-análise que envolveu a revisão da literatura
nacional e internacional, nas bases de dados disponíveis via Portal de Periódicos CAPES e
na base de periódicos Scielo, além de livros e material de arquivo da equipe de pesquisa. A
seguir está se realizando a coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas com o
pesquisador que coordena o projeto entre a Universidade e a Vale e outros atores
envolvidos neste processo. A fase de exploração do material está sendo realizada por meio
da transcrição e validação das entrevistas visando complementar ou retificar informações
ou entendimentos. A penúltima etapa versará sobre o tratamento dos dados organizando as
informações validadas pelos entrevistados, tomando-se por base as categorias construídas a
partir do referencial teórico sendo elas: atores, intensidade, formas e meios. Ainda nesta
etapa será realizada uma análise dos aspectos divergentes identificados nas respostas. A
etapa final se constituirá na interpretação dos dados categorizados cotejados pela literatura.
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5 ANÁLISE DO RESULTADO
De acordo com o desenvolvimento do projeto até o presente momento,
baseado no referencial teórico e nas entrevistas realizada com o pesquisador coordenador
da parceria entre a Vale e a Universidade Federal situada no estado de São Paulo e com o
diretor científico da FAPESP, pode-se constatar que neste caso o principal canal de
transferência de tecnologia é o fundo de pesquisa por meio de convênio entre a
Universidade, a Vale, a FAPESP e posteriormente uma universidade estadual situada no
estado de São Paulo. Sendo que a participação desta última na cooperação se deve ao fato
da entrada de um aluno desta instituição ser orientando do pesquisador responsável.
A intensidade da interação aparenta estar entre baixa e média já que o pesquisador
não trabalha com nenhuma equipe da empresa e raramente se comunica com o setor
responsável pela transferência e implementação da tecnologia desenvolvida. O trabalho
realizado é feito pelo docente e por seus alunos orientandos de graduação e mestrado, sendo
que estes somente recebem bolsa pela FAPESP.
Além disso, como essa cooperação está dentro do âmbito das atividades de pesquisa
que o docente precisa realizar, ele não tem direito à Propriedade Intelectual resultante do
produto obtido, portanto, os Direitos de Propriedade Intelectual (DPIs) são divididos apenas
entre as Universidades envolvidas, a empresa Vale e a FAPESP. Tal fato pode explicar o
desinteresse por atividades dessa natureza no meio acadêmico já que os pesquisadores não
recebem nenhuma remuneração ou ajuda de custo pelo trabalho de auxiliar as organizações
a constituírem ou manterem suas vantagens competitivas.
Observa-se também que a principal forma para atrair talentos é a cooperação para o
desenvolvimento de uma solução de problemas empresariais. Entretanto, segundo um dos
entrevistados, a realidade da cooperação entre organizações e universidades em São Paulo é
diferente, principalmente nas melhores instituições brasileiras de ensino superior, podendo
ser comparável a interações realizadas em países desenvolvidos. Isso pode ser explicado e
corroborado pela literatura sobre o tema, que justifica o estado paulista apresentar este
desempenho superior em relação aos demais estados devido ao seu peso no conjunto da
atividade econômica, a sua diversificação na indústria de transformação, a sua vasta
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estrutura de C,T&I, ao seu contingente de profissionais mais qualificados e com mais
escolaridade e a grande quantidade de grupos interativos nas universidades mais renomadas
do país.
Os resultados dessa pesquisa podem indicar que o Brasil pode avançar
tecnologicamente e cientificamente se emulasse o modelo paulista de desenvolvimento
científico e tecnológico. Pois, apesar da necessidade de São Paulo também precisar
melhorar seus mecanismos de funcionamento de cooperação entre o meio acadêmico e o
empresarial, o estado já possui relativamente uma boa estrutura e alto potencial de C&T,
além de estar caminhando para uma maturidade de relações desta natureza, mesmo que ao
longo prazo. Logo, se os demais estados alcançassem o mesmo nível, ou pelo menos
próximo, das interações paulistas, a nação brasileira teria e poderia usufruir de vários
benefícios como o real desenvolvimento socioeconômico. Afinal, essa é uma das
justificativas principais de se estabelecer cooperações entre universidades/institutos de
pesquisa e o setor produtivo.
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Mudança estrutural e o setor de serviços no Brasil no período recente:
uma análise a partir das características e da dinâmica de seus subsetores
Vanessa Moraes Lugli184
Celio Hiratuka185
RESUMO: A mudança estrutural pode ser entendida como uma transformação de longo
prazo da estrutura produtiva de um país estando, portanto, intrinsecamente relacionada ao
desenvolvimento econômico. Nesse processo, os setores e as atividades produtivas crescem
a velocidades diferentes, alterando assim a sua participação na geração do produto e do
emprego agregados. Nas últimas décadas, iniciou-se um debate, não apenas nos países
desenvolvidos, mas também em desenvolvimento, como o Brasil, sobre a ocorrência de um
processo de desindustrialização dessas economias, dado pela retração do setor industrial em
contrapartida à expansão do setor de serviços. Considerando que, dentro deste debate, o
setor de serviços foi analisado como uma categoria residual, reunindo atividades que não se
encaixavam na classificação de agropecuária ou indústria, mas muito distintas entre si, sua
análise de forma agregada pode ser problemática, levando a resultados e conclusões
imprecisos. Sendo assim, esse trabalho se propõe a analisar de forma detalhada o setor de
serviços no Brasil no período entre 2000 e 2012, compreendendo melhor a sua estrutura e a
sua dinâmica, contribuindo também para qualificar essa mudança estrutural e seus impactos
sobre o desenvolvimento econômico brasileiro.
Palavras-chave: mudança estrutural (economia), setor terciário, serviços (economia).
ABSTRACT: Structural change can be understood as a long-term transformation of the
productive structure of a country, intrinsically related to economic development. In this
process, the sectors and productive activities grow at different rates, altering its
participation in the generation of output and employment aggregates. In recent decades,
began a debate, not only in developed countries but also in developing ones, such as Brazil,
on the occurrence of a process of deindustrialisation of these economies, given the decline
of the industrial sector in contrast to the expansion of the service sector. Whereas, within
this debate, the service sector has been analyzed as a residual category, composed of
several very different activities that did not fit in agriculture or industry classification, the
analysis of aggregate form can be problematic, leading to inaccurate results and
conclusions. Thus, this study aims to analyze in detail the services sector in Brazil between
2000 and 2012, to better understand their structure and its dynamics, also contributing to
qualify this structural change and its impact on Brazil's economic development.
Keywords: structural change (economy), tertiary sector, services (economy).
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1 Introdução
A mudança estrutural, entendida como uma transformação de longo prazo da
estrutura produtiva de um país tem sido um dos elementos mais destacados na literatura
sobre o processo de desenvolvimento econômico. Nesse processo, os setores e as atividades
produtivas cresceriam a velocidades diferentes, alterando assim a sua participação na
geração do produto e do emprego agregados.
Para alguns autores pioneiros nesta discussão, como Colin Clark (1940), a
mudança estrutural ocorreria em etapas sucessivas, com os setores e atividades tradicionais
perdendo participação para outros mais modernos (urbanos), como ocorrido entre a
agricultura e a indústria com a Revolução Industrial. Porém, em meados do século XX, já
se observava em algumas economias – em especial nos países desenvolvidos – o que
parecia ser uma nova etapa do processo de mudança estrutural, com a elevação da
participação do setor de serviços na geração de empregos e do produto. O tema ganhou
importância por conta das discussões sobre a ocorrência de um processo de
desindustrialização dessas economias, e por isso, muitos autores se dedicaram a entender as
razões para a expansão do setor de serviços.
Mais recentemente o tema tem ganhado relevância também no Brasil, em razão do
intenso debate sobre a existência e as causas de um possível processo de
desindustrialização no país. Neste contexto, este artigo argumenta que é preciso realizar
uma análise mais detalhada do setor de serviços. O fato de ter sido criado com o objetivo de
agregar todas as atividades não pertencentes à agropecuária ou à indústria tornou o setor de
serviços uma categoria residual, e assim, muito heterogênea, caracterizada pela convivência
entre serviços sofisticados, tradicionais, prestados pelo governo (sociais) e ainda diversos
outros que possuem dinâmicas muito diferentes. Faz-se necessária então uma análise mais
criteriosa das diferentes atividades classificadas como serviços, em especial quando
olhamos para os ganhos e perdas de participação entre os setores ao longo do tempo.
No caso da discussão sobre a desindustrialização, a perda de participação relativa
da indústria poderia não ser um fator negativo caso observássemos uma expansão
concentrada nos serviços de maior produtividade, que oferecessem postos de trabalho de
melhor salário e qualificação ou ainda que apresentassem elevado potencial de inovação.
Por outro lado, um processo de desindustrialização com ganho de participação dos serviços
tradicionais não caracterizaria uma mudança estrutural positiva e favorável ao crescimento
e desenvolvimento da economia como um todo, por conta da migração de trabalhadores e
recursos na direção das atividades menos produtivas, com baixo nível de qualificação e de
salários.
Desta forma, este trabalho se propõe a analisar de forma detalhada o setor de
serviços no Brasil, compreendendo melhor a sua estrutura e a sua dinâmica, contribuindo
também para qualificar essa mudança estrutural e seus impactos sobre o desenvolvimento
econômico brasileiro.
O artigo está estruturado em 3 seções, além desta introdução e das considerações
finais. A seção 2 apresenta a revisão da literatura sobre o tema, enfatizando as diferentes
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abordagens explicativas para o crescimento dos serviços ao longo do tempo. A seção 3
realiza uma primeira análise da estrutura do setor de serviços no Brasil, a partir de dados
das Contas Nacionais, enfatizando as características estruturais de seus segmentos e
realizando uma primeira agregação para destacar as características diferentes em relação à
atividade industrial. A seção 4 analisa os dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) e
realiza uma apreciação a partir da estrutura mais detalhada de seus segmentos possibilitada
pela maior abertura setorial da pesquisa. Também realiza uma análise da evolução dos
diferentes grupos de serviços no período 2007 a 2012.
2 Mudança estrutural e expansão do setor de serviços
As análises sobre o processo de desenvolvimento econômico tem destacado a
importância de analisar as mudanças na estrutura e na dinâmica de uma economia,
relacionadas às alterações na participação dos três grandes setores – agricultura, indústria e
serviços – bem como das atividades que os compõem, no produto e no emprego agregados.
Em um movimento constante, essa composição tende a mudar ao longo do tempo, alterando
o posicionamento e consequentemente a importância dos setores e das atividades na
determinação dos rumos da economia dos países.
Entre os trabalhos pioneiros mais conhecidos sobre o tema, podem ser destacados
Fisher (1935) e Clark (1940). Este último, através da chamada hipótese dos três setores –
primário, secundário e terciário – faz uma análise agregada com relação ao valor
adicionado e o emprego nos três setores, postulando uma sucessão sistemática de
dominância entre eles ao longo do tempo. Inicialmente, o setor primário prevaleceria em
relação aos demais na geração de empregos e de valor adicionado. Com a industrialização,
o setor secundário ganharia espaço em detrimento do primário, mantendo-se a participação
do terciário constante. Posteriormente, a mão de obra migraria para o setor terciário,
diminuindo a participação dos dois primeiros, fazendo do setor de serviços o grande
responsável pelo emprego pela geração do valor adicionado da economia.
Para Clark (1940), a explicação para a expansão do setor de serviços nesse último
estágio estaria relacionada com o comportamento da demanda (demand-side), de acordo
com a “hierarquia de necessidades”. Ele argumenta que os serviços seriam responsáveis por
atender às demandas mais sofisticadas e assim, conforme a renda per capita aumentasse, os
consumidores mudariam seus hábitos e passariam a demandar mais serviços, em detrimento
aos produtos, causando consequentemente a elevação da parcela da mão de obra empregada
no setor186.
Já Baumol (1967) e Baumol et all (1989) buscam a explicação para a expansão do
setor de serviços no lado da oferta (supply-side), por conta do diferencial de produtividade
entre os setores. Eles dividem a economia em dois setores: o primeiro, considerado o setor
progressivo em termos tecnológicos, seria composto pelas atividades próximas à indústria;
186

Embora identifique as razões relacionadas com a demanda, Clark reconhece a importância do diferencial de
produtividade entre os setores.
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e o segundo, tecnologicamente estagnante, por apresentar esporádicos aumentos de
produtividade, agruparia atividades com características próximas ao setor de serviços.
Baumol afirma que, uma vez que a produtividade do trabalho é constante ao longo do
tempo para o setor estagnante187 e crescente para o setor progressista, os custos unitários do
setor estagnante são crescentes – dado que a elevação dos salários em geral se dá com base
nos aumentos de produtividade do setor progressista. O resultado seria então a transferência
de mão de obra da indústria para o setor de serviços levando à redução da produtividade e
do crescimento da economia como um todo (Schettkat e Yocarini, 2003).
Rowthorn e Ramaswamy (1997) utilizam o mesmo argumento do diferencial de
produtividade entre indústria e serviços proposto pelos trabalhos de Baumol para explicar o
processo de desindustrialização das economias avançadas. Esse processo poderia então ser
considerado uma tendência “natural” e resultado do próprio processo de desenvolvimento.
Uma terceira visão a respeito das razões para a expansão do setor de serviços
estaria relacionada com a alteração na divisão interindustrial do emprego, através da
externalização dos serviços e de outras atividades do processo produtivo que não estariam
diretamente ligadas ao negócio principal da empresa. Para Oulton (1999) a realocação do
fator trabalho na direção do setor de serviços se daria por conta de uma resposta às
oportunidades de lucratividade através dos ganhos com o outsourcing vindos do aumento
da eficiência.
A discussão sobre as causas e os fatores impulsionadores da mudança estrutural e
da expansão dos serviços evoluiu ao longo do tempo, reconhecendo que os elementos do
lado da oferta, da demanda e da reestruturação industrial se misturam, podendo ocorrer de
forma simultânea. Sendo assim, Dunning (1989) reúne os elementos que explicariam o
crescimento da participação dos serviços no PIB a partir de seis tendências: i) a elevada
elasticidade-renda por serviços de consumo, relacionada à elevação da renda per capita; ii)
elevação da participação dos serviços no consumo intermediário; iii) tendência à
terceirização; iv) necessidade de elevação do valor adicionado da produção física através da
incorporação de serviços de marketing, distribuição, manutenção, pós-venda e assistência,
bem como o incentivo à produção de serviços intermediários (educação e
telecomunicações), finais (saúde) e de funções do governo (segurança social, cobrança de
impostos); v) crescimento dos serviços financeiros, seguros e transportes a fim de gerar
maior eficiência para a economia; e vi) habilidade do terciário em criar novos produtos e
mercados.
Independentemente das razões para a expansão da participação do setor de
serviços nas economias, é preciso considerar que, ao contrário da indústria e da
agropecuária, ele é composto por diversas atividades muito diferentes entre si e das demais,
em especial no que se refere à sua dinâmica, à geração de valor, de empregos e à
produtividade. Essa grande heterogeneidade, no entanto, é obscurecida por um processo de
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Em trabalhos posteriores, Baumol reconhece que existem atividades dentro do setor de serviços cuja produtividade não
segue a tendência estagnacionista, e muitas vezes se assemelham às atividades manufatureiras, podendo apresentar altas
taxas de produtividade.
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classificação residual que considera como serviço tudo aquilo que não é agropecuária ou
indústria.
Além das classificações oficiais, adotadas pelos organismos internacionais, muitos
autores se dedicaram a propor novas formas de classificar as atividades dentro do setor de
serviços, com o objetivo de separar a e assim, melhor compreender a sua dinâmica e
relação com os demais setores da economia. Browning e Singelman (1978) separam as
atividades de acordo com a função em: serviços distributivos, serviços às empresas;
serviços sociais e serviços pessoais. Kon (1999) cita a classificação de acordo com o papel
dos serviços no processo produtivo, dividindo-os em: serviços primários, serviços
intermediários e serviços finais, destacando também a proposta de Singer 188 que toma como
base o consumo, agrupando as atividades em: serviços às empresas, de consumo coletivo e
de consumo individual. Nusbaumer (1987) propõe critérios diferentes de classificação,
olhando para os serviços de acordo com suas funções econômicas, pelo tipo de utilidade
que o serviço é capaz de fornecer, ou ainda de acordo com os diversos tipos de
conhecimento necessários para sua produção. Já o trabalho de Freeman e Schettkat (1999)
agrupa as atividades de acordo a ocupação propriamente dita, independente de onde são
realizadas, capturando melhor o fenômeno da terceirização.
Dentre as classificações que tentam incorporar a relação entre produtor e cliente no
fornecimento do serviço, a mais usual é a divisão entre serviços ao consumidor final e
serviços às empresas. Marshall (1988) destaca a interdependência entre a produção de bens
e serviços, inclusive no caso dos serviços para o consumidor final. Nesse sentido, o autor
toma como base o International Standard Industrial Classification (ISIC)189 e separa os
serviços às empresas entre: serviços de processamento de informação, serviços
relacionados à bens e serviços de apoio ao pessoal. O autor ainda define subcategorias190,
separando esses serviços em: serviços produzidos por firmas para seu próprio uso, serviços
produzidos por firmas para outras firmas, serviços produzidos por firmas para atender a
demanda intermediária e a final.
Motivados pela discussão sobre a mudança estrutural e um possível processo de
desindustrialização com a expansão do setor de serviços em detrimento à indústria, este
artigo se propõe a analisar mais detalhadamente o setor de serviços brasileiro a partir de
uma proposta de agrupamento das atividades que o compõem e a partir das bases de
informações existentes no país191. O objetivo é caracterizar e compreender de forma mais
188

Segundo Kon (1999) houve uma tentativa no Brasil de implementar e trabalhar os dados de acordo com essa
classificação, que segundo a autora, consegue captar melhor os aspectos da relação produtor e consumidor, porém, como
na maioria dos casos, o insucesso deveu-se à falta de informações com essa desagregação
189Classificação da Organização das Nações Unidas (ONU). Embora essa classificação possa se mostrar problemática para
o caso dos serviços, uma vez que foi desenvolvida tomando como base as características da atividade industrial, ela
resume as mudanças de classificação ao longo do tempo evidenciando, no caso da passagem da revisão 3 para a 4, o
aumento do detalhamento no setor de serviços.
190 Nesse caso, a classificação seria feita utilizando a Matriz Insumo-Produto, que permitiria determinar se o serviço seria
predominantemente intermediário ou final.
191
A proposta deste trabalho se baseia no agrupamento das atividades dentro do setor de serviços partindo de uma
classificação previamente definida e utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na elaboração das
bases de dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS).
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precisa a dinâmica e a evolução das atividades classificadas como serviços, avaliando
também sua relação com o setor industrial.
3 Análise do setor de serviços a partir das Tabelas de Recursos e Usos das Contas
Nacionais
Tradicionalmente, o setor de serviços é visto como uma categoria residual,
composto por atividades que geram muitos empregos de baixa qualificação e baixos
salários, com pequena possibilidade de incrementos de produtividade (dada a sua natureza
intensiva em mão de obra) além de menor capacidade de incorporação de progresso técnico
e aproveitamento das economias de escala. A literatura internacional, porém, aponta que o
setor evoluiu muito ao longo do tempo e que hoje nem todos os serviços apresentam essas
características ou respondem a essa dinâmica. Ao propor uma análise mais detalhada, a
intenção é separar as atividades que possuem características e dinâmicas distintas no setor
de serviços no Brasil, em especial no que se refere à produtividade do trabalho, salários,
capacidade de geração de valor e empregos.
A principal base de informações a ser usada é a Pesquisa Anual de Serviços. No
entanto, vale apena analisar de maneira breve algumas características do setor de serviços e
sua importância na economia a partir de uma primeira aproximação, com base na agregação
setorial do sistema de contas nacionais.
As informações disponibilizadas pelo Sistema de Contas Nacionais nos permitem
observar a relação entre os setores, atividades e demais agentes da economia. Para o ano de
2009, por não termos no momento da realização deste trabalho a Matriz Insumo-Produto
oficial, esta foi estimada a partir da Tabela de Recursos e Usos (TRU), desagregada em 56
setores e 110 produtos. Inicialmente, consideramos a divisão das atividades produtivas em
três grandes grupos: agropecuária, indústria e serviços. A agropecuária contempla as
atividades de agricultura, silvicultura e exploração florestal; e pecuária e pesca. A indústria
é composta pelas atividades extrativa, manufatura, SIUP192 e construção civil. Já os
serviços se constituem das atividades de comércio; transporte, armazenagem e correio;
serviços de informação; intermediação financeira, seguros e previdência complementar e
serviços relacionados; atividades imobiliárias e aluguéis; serviços de manutenção e
reparação; serviços de alojamento e alimentação; serviços prestados às empresas; educação
mercantil; saúde mercantil; serviços prestados às famílias e associativas; serviços
domésticos; educação pública; saúde pública; e administração pública e seguridade social.
Os serviços foram reagregados, baseados em características comuns, assumindo a
seguinte estrutura: i) comércio; ii) serviços de transporte e manutenção; iii) serviços
empresariais; iv) serviços financeiros; v) serviços pessoais e vi) serviços do governo.
Mantivemos o comércio como categoria separada pela sua grande participação dentro do
setor, além de caracterizar-se como uma atividade de suporte e assim, com baixa
autonomia. Na categoria “serviços de transporte e manutenção” foram agregadas as
192

SIUP: serviços industriais de utilidade pública.
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atividades originalmente chamadas de “transporte, armazenagem e correio” com os
“serviços de manutenção e reparação” por representarem, assim como o comércio, serviços
não autônomos e de suporte a outras atividades. Os “serviços empresariais” representam a
junção dos “serviços de informação” com os “serviços prestados às empresas” constituindo
atividades que podem ter uma dinâmica muito ligada à indústria ou que apresentam maior
potencial de inovação, ganhos de produtividade e níveis salariais, algo próximo da
classificação de Knowledge Intensive Business Services (Kibs), ou seja, de serviços que
atuam como facilitadores do processo de inovação e do aumento da produtividade das
diversas atividades da economia (Kubota, 2009). Os “serviços financeiros” contemplam as
atividades originalmente chamadas de “intermediação financeira, seguros e previdência
complementar e serviços relacionados” e foram mantidos separados por suas características
específicas, muito diferentes das demais. Os “serviços pessoais” agregam diversas
atividades que tem em comum o fato de se destinarem principalmente ao consumo final das
famílias, sendo elas: os “serviços de alojamento e alimentação”, a “educação mercantil”, a
“saúde mercantil”, “outros serviços” e aqui acrescentamos as “atividades imobiliárias e
aluguéis” uma vez que mais de 85% desses serviços se destinam ao consumo das famílias.
Por fim, agrupamos os “serviços do governo” constituídos pelos serviços de “educação
pública”, “saúde pública” e “administração pública e seguridade social”, por apresentarem
uma dinâmica própria.
O gráfico 1 mostra a composição da demanda pelos diversos grupos de serviços.
Podemos observar que os serviços pessoais e os serviços governamentais se destacam por
atender basicamente a demanda final. Da mesma maneira, a demanda final de destaca
como a principal consumidora dos serviços de comércio, com participação de
aproximadamente 59%, sendo seguida pela indústria com 23,7%. Os demais grupos
apresentam demanda intermediária um pouco mais diversificada.
Para o grupo de serviços de transporte e manutenção a demanda final e a indústria
também assumem destaque, com participação de 44% e 26,4%. Para os serviços
financeiros, a composição da demanda permanece a mesma, com a demanda final
respondendo por 43,4% e a indústria por 20,2%. Novamente, o grupo de serviços
empresariais é o único a apresentar uma estrutura de demanda por seus produtos mais
equilibrada, sendo: 23,7% da demanda final, 19,3% do próprio grupo de serviços
empresariais, 16,7% da indústria e 15,2% dos serviços do governo.
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Gráfico 1 – Participação dos setores e atividades na demanda por serviços, em
percentual – 2009
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Fonte: elaboração própria a partir de dados do SCN/IBGE, 2009.

Já em termos de importância relativa, o gráfico 2 permite ver que o setor de
serviços e seus vários segmentos possuem importância diferenciada de acordo com a
variável analisada. Em 2009, o setor de serviços foi o maior responsável pelo valor
adicionado bruto, com destaque para os serviços pessoais, cuja participação atingiu 17,1%,
seguido pelos os serviços do governo (16,3%) e o comércio (12,5%). Os demais grupos
contribuíram com percentuais menores: 8,5% dos serviços empresariais, 7,2% dos serviços
financeiros e 5,8% dos serviços de transporte e manutenção.
Os serviços também se destacam em relação aos outros setores quando analisamos
o pagamento de salários. Apenas os serviços do governo foram responsáveis por
aproximadamente 28,1% do total, sendo seguidos pelos serviços pessoais e pelo comércio,
com valores próximos a 13% e 11%, e então pelos grupos de serviços empresariais (8,8%),
pelos serviços de transporte e manutenção (5,5%) e pelos serviços financeiros (5,2%).
Quando analisamos as ocupações, percebemos que a participação do setor de serviços como
um todo é muito relevante. A maior parte dos trabalhadores está alocada nos os serviços
pessoais (20,1%), no comércio (16,5%) e nos serviços do governo (11%). Os serviços
empresariais detêm 7,3% dos postos de trabalho, enquanto os serviços de transporte e
manutenção 6,2% e os serviços financeiros com 1%.
O maior salário médio pertence aos serviços financeiros, sendo muito superior aos
dos demais. Os serviços do governo pagaram, em 2009, o equivalente a 48,8% do salário
médio dos serviços financeiros, ficando os demais grupos com valores ainda menores,
como foi o caso dos serviços empresariais (22,9%), dos serviços de transporte e
manutenção (16,9%), do comércio (12,8%) e dos serviços pessoais (12,6%). Os serviços
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financeiros também se destacam pela maior produtividade, ficando os outros grupos com
percentuais muito baixos em relação a ele. Mais uma vez os serviços do governo são os que
mais se aproximam com 20,4%, seguido pelos serviços empresariais com 16%, os serviços
de transporte e manutenção com 13% e então os serviços pessoais e o comércio com 11,7%
e 10,4%, respectivamente.
Gráfico 2 – Participação dos grupos de serviços no CI, importações, VAb, salários, VP
e PO, em percentual – 2009
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O gráfico 2 ainda mostra que a participação do setor de serviços em outras
variáveis, como as importações e consumo intermediário, é muito menor se comparado à
agricultura e principalmente à indústria.
Finalmente, é possível observar também os multiplicadores da produção, do
emprego e o índice de Rasmussem-Hirshman (índice de ligação) obtidos a partir da Matriz
Insumo-Produto estimada para 2009.
A tabela 1 mostra que o maior multiplicador da produção entre os grupos de
serviços ficou com os serviços de transporte e manutenção (1,74), seguido pelos serviços
empresariais (1,65), e então pelos demais grupos, que apresentaram valores muito
próximos: serviços financeiros (1,49), serviços do governo (1,48), serviços pessoais (1,47)
e o comércio (1,43). A mediana dos valores do MP para toda a economia foi de 1,98, sendo
que para a agropecuária, indústria e serviços, os valores foram de: 1,76; 2,05 e 1,49
respectivamente. O multiplicador de emprego apresentou valores muito diferentes, sendo
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que os serviços financeiros se destacaram com um multiplicador próximo de 2,96. Para os
demais grupos, os multiplicadores do emprego apresentaram valores muito mais baixos. A
mediana considerando todos os setores foi de 3,12, enquanto que para a agropecuária o
valor foi de 1,27, para a indústria de 4,11 e para os serviços de 1,45.
Tabela 1 – Multiplicador de Produção, Multiplicador de Emprego e IRH por grupo de
serviços, 2009
Serviços de
Serviços
transporte e
empresariais
manutenção
Multiplicador da Produção (MP)
1,43
1,74
1,65
Multiplicador do Emprego (ME)
1,20
1,44
1,59
IRH para trás
0,73
0,89
0,84
IRH para frente
0,16
0,17
0,18
Fonte: elaboração própria a partir de dados do SCN/IBGE 2009.
Comércio

Serviços
financeiros
1,49
2,96
0,76
0,21

Serviços Serviços do
pessoais
governo
1,47
1,29
0,75
0,30

1,48
1,45
0,76
0,13

Também os índices de Rasmussem-Hirshman (IRH) para trás e para frente
apresentaram valores abaixo da média, especialmente quando analisamos o quanto os
grupos de serviços são demandados pelas demais atividades da economia (para frente). A
mediana do IRH para trás, considerando todos os setores, foi de 1,01, sendo que para a
agropecuária foi de 0,90, para a indústria foi de 1,05 e para os serviços de 0,76. Para os
índices de encadeamento para trás, os serviços de transporte e manutenção e os serviços
empresariais se destacaram com valores mais próximos a 1, sendo de 0,89 e 0,84,
respectivamente. Os demais grupos de serviços mantiveram valores mais próximos. A
mediana do IRH para frente da economia como um todo foi de 0,20, sendo que os valores
encontrados para a agropecuária, para a indústria e para os serviços foram de 1,42; 0,20 e
0,17, respectivamente. Entre os serviços, os valores encontrados foram muito baixos,
ficando os maiores índices com os serviços pessoais (0,30) e os serviços financeiros (0,21).
A partir dos dados das Contas Nacionais, foi possível caracterizar e analisar a
estrutura da economia olhando para os três setores e também, com mais detalhes, para as
atividades classificadas como serviços. De forma agregada, percebemos que o setor de
serviços é o maior responsável pelo valor da produção, pela geração de valor adicionado
bruto, pela massa de salário e empregos, embora a sua produtividade e o salário médio pago
no setor fiquem abaixo dos valores encontrados na indústria. Observamos também que o
setor de serviços apresenta uma grande autonomia em relação à agropecuária e à indústria,
na medida em que grande parte da demanda pelas atividades vem da demanda final
(consumo das famílias) e do próprio setor, que supre também grande parte das necessidades
do consumo intermediário.
A análise mais detalhada, a partir do agrupamento dessas atividades permitiu
estabelecer uma separação entre serviços que apresentam características e dinâmicas muito
diferentes entre si, e que na verdade, não deveriam constituir um setor único. Os serviços
pessoais, do governo e em menor medida o comércio, se destacaram entre os grupos com os
maiores valores da produção, valor adicionado bruto, massa de salários e empregos. Os
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serviços financeiros mostraram-se como os mais produtivos e com maiores salários médios,
muito acima dos demais grupos. Os maiores IRH, por sua vez, assim como os maiores
multiplicadores de produção, pertencem aos serviços empresariais e de transporte e
manutenção. Porém, também é importante destacar que o desempenho dos grupos de
serviços encontra-se muitas vezes abaixo da indústria, com destaque para o baixo grau de
encadeamento entre os serviços e as demais atividades da economia.
Por fim, é interessante notar que a análise das Contas Nacionais nos permitiu
observar que a grande participação dos grupos de serviços pessoais, de serviços do
governo, financeiros e do comércio – que incluem atividades fortemente dependentes do
que ocorre com a demanda final, ou são suscetíveis à estímulos externos ou ainda possuem
uma dinâmica própria – acaba muitas vezes ofuscando a importância das demais atividades
de serviços na produção de outros setores e da economia como um todo. Desta forma, a
análise do setor de serviços a partir dos dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) – que,
apesar de excluir algumas atividades, também traz uma maior desagregação das
informações – nos permite observar mais claramente a importância e a dinâmica dessas
atividades ao longo do tempo, como mostra o capítulo a seguir.
4 Análise a partir da Pesquisa Anual de Serviços (PAS)
Nesta seção, apresentaremos os resultados das análises realizadas a partir dos
dados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS). A PAS trabalha apenas com as informações
do setor de serviços (excluindo o comércio, os serviços de saúde, de educação e as
atividades financeiras), porém permite uma maior desagregação dos dados. Utilizamos
também os dados referentes à Pesquisa Industrial Anual (PIA) com o objetivo de
estabelecer comparações entre os serviços e a indústria de forma agregada.
Até 2006, os dados eram divulgados na classificação CNAE 1.0, porém para
adequar-se às normas internacionais, a classificação foi alterada para CNAE 2.0193 a partir
de 2007. De acordo com a nova classificação, o setor está dividido em: i) serviços prestados
principalmente às famílias; ii) serviços de informação e comunicação; iii) serviços
profissionais, administrativos e complementares; iv) transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correios; v) atividades imobiliárias; vi) serviços de manutenção e reparação; e
vii) outras atividades de serviços. Por conta da alteração na classificação das atividades,
não é possível estabelecer comparações entre as bases de CNAEs diferentes, sendo
necessária a separação dos dados em dois grandes períodos: 2002 a 2006 (CNAE 1.0) e
2007 a 2012 (CNAE 2.0). Desta forma, a proposta de agrupamento e a análise de sua
evolução será realizada tendo como base o período 2007 a 2012.
No entanto, utilizando o setor de maneira agregada, é possível realizar uma
avaliação do período 2002 a 2012 em termos de suas características e desempenho em
relação aos dados da indústria, tomados a partir da PIA.
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A CNAE versão 2.0 tem como base a revisão 4 da ISIC (International Standard Industrial Classification - ISIC),
enquanto a versão 1.0 tinha como base a revisão 3 da ISIC.
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Os dados da tabela 2 permitem ver que as atividades de serviços cobertas pela PAS
representam um volume de pessoal ocupado maior do que o das atividades industriais da
PIA, embora relativamente tenha uma massa de salários, valor adicionado, receita líquida,
produtividade e salário médio bem inferior.
A evolução ao longo do tempo revela, porém, uma redução da distância relativa,
mostrando que o desempenho geral dos serviços foi superior ao da indústria. Ainda assim,
em 2012, o conjunto do setor de serviços mostrava uma produtividade194 equivalente a 50%
do setor industrial e um salário médio de cerca de 70% ao verificado na indústria, apesar de
representar uma massa salarial de 94% e empregar o equivalente a 137% da indústria.
Tabela 2 – Evolução do setor de serviços em relação à indústria para variáveis
selecionadas. Em %, 2002 a 2012
Pessoal
Salário e outras
Valor
Receita
Produtividade
Ocupado
remunerações
Adicionado
Líquida
2002
122
80
46
37
38
2003
107
73
41
33
39
2004
108
74
42
32
39
2005
116
77
47
35
40
2006
119
80
49
37
41
2007
11
80
52
38
47
2008
115
82
51
38
44
2009
121
86
62
44
51
2010
124
90
60
44
48
2011
132
94
62
45
47
2012
137
94
68
47
50
Fonte: elaboração própria a partir de dados da PAS/IBGE e PIA/IBGE, 2002 a 2012

Salário
Médio
66
69
68
66
67
72
72
71
73
71
69

O aumento da importância relativa dos serviços e a redução relativa das atividades
industriais podem desta maneira, ter uma conotação negativa, uma vez que esses
movimentos poderiam estar relacionados a uma transferência de recursos para atividades
com produtividade e salários menores.
No entanto, uma análise mais aprofundada requer verificar dentro das atividades
de serviços, qual tem sido a evolução relativa de seus distintos segmentos.
Neste sentido, as atividades de serviços foram agrupadas de acordo com suas
características comuns. Como destacado na seção anterior, o grupo de serviços prestados às
empresas é constituído de atividades que estão diretamente ligadas à indústria ou ainda que
apresentam características similares à ela, como maiores salários, produtividade e
intensivos em conhecimento, algo próximo da classificação de Knowledge Intensive
Business Services (Kibs), ou seja, de serviços que atuam como facilitadores do processo de
inovação e do aumento da produtividade das diversas atividades da economia (Kubota,
2009). No entanto, os dados da PAS permitem ainda uma subdivisão que não pode ser feita
a partir da classificação setorial das Contas Nacionais. Assim, este grupo foi subdivido em
194

VTI/Pessoal ocupado na PIA e Valor Adicionado/Pessoal ocupado na PAS
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“serviços sofisticados”195 e “serviços não sofisticados”196. Ao grupo original de serviços
prestados às famílias foram acrescentadas as atividades imobiliárias197 criando o grupo
serviços pessoais, que tem como característica principal se destinarem principalmente ao
consumo final das famílias. Vale ressaltar que, exceto os serviços imobiliários, os demais
integrantes deste grupo apresentam baixa capacidade de geração de valor agregado, baixos
salários e produtividade. Os serviços de transporte e manutenção contemplam as atividades
de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e os serviços de manutenção e
reparação, considerados aqui como serviços não autônomos e de suporte a outras
atividades. Por fim, a categoria de outras atividades de serviços foi mantida como na
original198, contemplando atividades muito distintas das demais e entre si.
A agregação proposta teve como objetivo explicitar a grande diferença existente
entre essas atividades no que se refere à geração de receitas, valor adicionado, salários,
empregos e outros indicadores. Vale destacar que mesmo excluindo-se da base os serviços
de saúde, educação, financeiros e comércio, observamos que permanece uma grande
heterogeneidade dentro do setor, expressa, inicialmente, na comparação entre os
indicadores de produtividade, de salário médio e do número de trabalhadores por empresa,
como apresentado a seguir.
4.1.

Análise dos grupos de serviços da PAS para o período de 2007 a 2012

A análise dos indicadores de desempenho foi feita através da comparação entre os
grupos de serviço. Para os indicadores de produtividade, pessoal ocupado médio e salário
médio, os serviços sofisticados se destacaram com os maiores valores, tendo o grupo de
outros serviços apresentado o maior valor para a receita média. Sendo assim, as tabelas a
seguir mostram o desempenho dos demais grupos em relação à atividade que se destacou
no cálculo do indicador.
Os serviços sofisticados – dentro do grupo de serviços às empresas – se
destacaram com a maior produtividade em todos os anos. Analisando a média de
desempenho dos demais grupos, como mostra a tabela 3, os outros serviços apresentaram
67,6% da produtividade dos serviços sofisticados, os serviços de transporte e manutenção
51,6%, os serviços pessoais 26,2% e os serviços às empresas não sofisticados apenas
22,8%. Podemos perceber que embora seja relativamente baixa, a produtividade dos
serviços pessoais e dos serviços não sofisticados diminuiu a distância ao longo do tempo,
195

Serviços sofisticados: serviços de informação e comunicação; serviços técnico-profissionais; aluguéis não imobiliários
e gestão de ativos intangíveis não financeiros; e outros serviços prestados principalmente às empresas.
196 Serviços não sofisticados: seleção, agenciamento e locação de mão de obra; agências de viagens, operadores turísticos
e outros serviços de turismo; serviços de investigação, vigilância, segurança e transporte de valores; serviços para
edifícios e atividades paisagísticas; e serviços de escritório e apoio administrativo.
197 Decisão com base na análise dos dados das Contas Nacionais mostrou que o consumo das famílias responde por
aproximadamente 80% das atividades imobiliárias e aluguéis
198 Na PAS, o grupo “outras atividades de serviços” é composto por: serviços auxiliares da agricultura, pecuária e
produção florestal; serviços auxiliares financeiros, dos seguros e da previdência complementar; e esgoto, coleta,
tratamento e disposição de resíduos e recuperação de materiais.
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atingindo em 2012 30,4% e 25,2% respectivamente. O grupo de outros serviços também
reduziu a distância em relação à produtividade dos serviços sofisticados, chegando a 77,1%
em 2012 enquanto os serviços de transporte e manutenção apresentaram um
comportamento oscilante, mas em geral também crescente, atingindo 55,9% em 2012. Essa
movimentação é justificada pelas diferentes taxas de crescimento da produtividade ao longo
do período, Os serviços pessoais foram o que mais expandiram sua produtividade com um
aumento de 82,5%, seguido pelo grupo de outros serviços com 65,5% e os serviços não
sofisticados com 58,3%. Já os serviços de transporte e manutenção tiveram um aumento de
produtividade de 52,8% e os serviços sofisticados de apenas 30,7%.
Tabela 3 – Produtividade relativa entre os grupos de serviços, em percentual – 2007 a
2012
2007
2008
2009
2010
2011
Serviços pessoais
21,7% 22,6% 25,8% 27,2% 29,4%
Serviços às empresas
sofisticados
100%
100%
100%
100%
100%
não-sofisticados
20,8% 21,1% 21,8% 22,8% 24,9%
Serviços de transporte e
47,8% 48,6% 48,1% 52,2% 57,1%
manutenção
Outros serviços
60,8% 63,1% 64,8% 65,5% 74,4%
Fonte: elaboração própria a partir de dados da PAS/IBGE, 2007 a 2012.

2012
30,4%

Média
26,2%

100%
25,2%

100%
22,8%

55,9%

51,6%

77,1%

67,6%

Os serviços sofisticados também apresentaram a maior média salarial em relação
aos demais. Novamente, o grupo dos outros serviços foi o que mais se aproximou, pagando
78,2% do salário médio dos serviços sofisticados, seguido pelos serviços de transporte e
manutenção com 72%, como mostra a tabela 4. Já os serviços não sofisticados e os serviços
pessoais – os dois grupos com salário médio abaixo da média do setor – atingiram 44,3% e
38,5% do valor dos serviços sofisticados. Podemos observar que os valores relativos para
todos os grupos apresentaram oscilação ao longo do período, com queda entre 2009 e 2010,
tendo voltado a se aproximar dos valores pagos pelos serviços sofisticados nos dois últimos
anos. As taxas de crescimento do salário médio foram mais equilibradas, sendo que o maior
valor foi observado no grupo de outros serviços (60,7%), seguidos pelos serviços não
sofisticados (56,6%) e pelos serviços pessoais (51,5%). Os menores valores ficaram
novamente com os serviços de transporte e manutenção e com os serviços sofisticados,
sendo de 44,6% e 42,1% respectivamente.
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Tabela 4 – Salário médio relativo entre os grupos de serviços, em percentual – 2007 a
2012
2007
2008
2009
2010
2011
Serviços pessoais
38,4% 35,9% 39,2% 38,0% 38,7%
Serviços às empresas
sofisticados
100%
100%
100%
100%
100%
não-sofisticados
43,4% 42,8% 44,3% 42,7% 44,8%
Serviços de transporte e
72,9% 71,1% 72,3% 69,3% 72,2%
manutenção
Outros serviços
74,5% 81,4% 78,3% 72,9% 77,9%
Fonte: elaboração própria a partir de dados da PAS/IBGE, 2007 a 2012.

2012
40,9%

Média
38,5%

100%
47,8%

100%
44,3%

74,2%

72,0%

84,3%

78,2%

Com relação à média de pessoal ocupado por empresa, observamos na tabela 5 que
os serviços não sofisticados e os outros serviços são os grupos que apresentam valores
acima da média, sendo 42 para este e 15 para aquele. As empresas prestadoras de serviços
de transporte e manutenção contam com uma média de 11 trabalhadores cada e as de
serviços sofisticados e de serviços pessoais com aproximadamente 7 empregados. A taxa de
crescimento entre 2007 e 2012 foi negativa para o setor como um todo (-2,2%), assim como
para determinados grupos como: os serviços não sofisticados (-30,2%), os outros serviços
(-19,8%) e os serviços de transporte e manutenção (-1%). O crescimento foi observado
apenas nos grupos de serviços sofisticados, com 10,7% e nos serviços pessoais com 0,9%.
Tabela 5 – Média de pessoal ocupado por empresa por grupo de serviços, em nº de
trabalhadores – 2007 a 2012
2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL
10,6
10,8
10,7
10,8
10,5
Serviços pessoais
6,8
7,0
6,8
6,8
6,8
Serviços às empresas
13,4
13,4
13,4
13,4
13,1
sofisticados
6,8
6,8
7,0
7,2
7,3
não-sofisticados
46,7
47,1
44,2
42,0
38,0
Serviços de transporte e
11,2
11,6
11,6
11,7
11,2
manutenção
Outros serviços
15,9
15,6
14,9
14,7
13,3
Fonte: elaboração própria a partir de dados da PAS/IBGE, 2007 a 2012.

2012
10,4
6,8
13,0
7,5
32,6

Média
10,6
6,8
13,3
7,1
41,8

11,0

11,4

12,8

14,5

A geração de valor adicionado (VA) dos grupos em 2012 atingiu R$ 675,2 bilhões,
116,5% maior que no ano de 2007. Mais uma vez, os serviços às empresas se destacaram
dos demais grupos, respondendo por mais de 50% do VA gerado, embora o percentual
tenha apresentado pequena queda ao longo de toda a série. A participação dos serviços às
empresas, que em 2007 era de 57,3% - sendo 44,7% dos serviços sofisticados e 12,6% dos
não sofisticados – atingiu 55,1% em 2012, equivalente à R$ 371,7 bilhões. Os serviços não
sofisticados praticamente mantiveram sua participação, enquanto os serviços sofisticados
apresentaram uma queda maior, em especial nos anos de 2010 e 2011, com destaque para
as telecomunicações que mantinham 15,3% em 2007 e foram para 10,5% em 2012.
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Podemos observar, a partir do gráfico 3, que mais uma vez o grupo dos serviços
pessoais ganhou participação em relação aos demais grupos, elevando sistematicamente seu
percentual ao longo de todo o período, partindo de 10,7% e atingindo 13,3% (R$ 89,7
bilhões) em 2012. Os serviços de transporte e manutenção mantiveram a segunda posição
na contribuição do VA, oscilando em torno de 26% ao longo do período, somando R$ 38,8
bilhões ao final de 2012. Já o grupo de outros serviços apresentou pequena variação de
participação, chegando a 5,8% em 2012, equivalente a R$ 38,9 bilhões.
Gráfico 3 – Participação dos grupos de serviços no VA, em percentual – 2007 a 2012
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Fonte: elaboração própria a partir de dados da PIA e PAS – IBGE, 2007 a 2012.

Analisando os salários, retiradas e outras remunerações, em 2012 o setor como um
todo pagou o equivalente a R$ 227 bilhões, sendo a maior parte vinda novamente dos
serviços às empresas, com participação de 53,2% do total de salários (R$ 120,8). Dentro
deste grupo, os serviços sofisticados respondem, em média por 33,8% do total dos salários
pagos, como mostra o gráfico 4, apresentando um crescimento de participação entre 2007 e
2011, quando sai de 32,6% para 35%. Este crescimento se dá por conta da expansão de
participação dos grupos menores, com destaque para os serviços técnico-profissionais
(10,4% para 12,5%), a tecnologia da informação (8,3% para 9%) e os aluguéis não
imobiliários e gestão de ativos intangíveis não financeiros (1,7% para 2,3%) uma vez que
as telecomunicações perderam participação considerável de 4,5% para 3,7%. Os serviços
sofisticados perderam participação então em 2012, atingindo 33,8% (R$ 76,7 bilhões). Os
serviços não sofisticados sofreram uma pequena queda entre 2008 e 2011, retomando a
participação de 19,4% em 2012 (R$ 44 bilhões).
Como mostra o gráfico 4, os serviços de transporte e manutenção se mantiveram
como o segundo grupo de importância no volume de salários pagos por ano, atingindo R$
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62,3 bilhões (27,5%) em 2012, a pesar da queda de participação entre 2007 e 2011, quando
sai de 29,1% e chega a 27,3%. Os serviços pessoais apresentaram um comportamento
oscilante, registrando participação de 13,7% em 2007, reduzindo este percentual em 2008 e
2010, mas atingindo 14,3%, equivalente a R$ 32,4 bilhões em 2012. Já os outros serviços
iniciam 2007 com participação de 5,3%, com crescimento em 2008 e queda nos dois anos
seguintes estabilizando em 5% (R$ 11,4 bilhões) ao final da série.
Gráfico 4 – Participação dos grupos de serviços nos salários, retiradas e outras
remunerações, em percentual – 2007 a 2012
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Fonte: elaboração própria a partir de dados da PIA e PAS – IBGE, 2007 a 2012.

Outra informação fornecida pela PAS diz respeito ao pessoal ocupado (PO), ou
seja, ao estoque de trabalhadores registrado em cada atividade no fechamento do ano.
Como mostra o gráfico 5, em 2007 o número total de trabalhadores foi de 8,3 milhões,
crescendo constantemente até atingir 11,9 milhões em 2012, equivalendo a um crescimento
de 44,2% ao longo de todo o período. Os serviços às empresas são responsáveis por quase
metade dos postos de trabalho, em torno de 48,8% (5,8 milhões pessoas em 2012), porém
dentro deste grupo, são os serviços não sofisticados que apresentam maior participação,
com 3,1 milhões de trabalhadores, ou seja, 26,6% de todos os postos do setor em 2012,
como mostra o gráfico 5. Porém, esse subgrupo perdeu participação ao longo de todo o
período, notadamente por conta dos serviços de seleção, agenciamento e locação de mão de
obra (8% para 5,8%) e dos serviços para edifícios e atividades paisagísticas (8,8% para
8,4%).
Por outro lado, os serviços sofisticados aumentaram sua participação entre 2007 e
2011 (20,4% para 22,3%), apresentando uma pequena redução em 2012. Esse aumento
ocorreu por conta do desempenho dos serviços técnico-profissionais, que passaram de 7,6%
para 8,8%, em 2011, mantendo esta participação em 2012, e dos serviços de aluguéis não
imobiliários e gestão de ativos intangíveis não financeiros, que saíram de 1,8% para 2,3%.
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Em contrapartida, o grupo de outros serviços apresentou perdas ao longo de todo o período,
fechando 2012 com participação de 3,9% equivalente a 470.369 postos de trabalho. A
participação do setor de transportes e manutenção foi oscilante, fechando a série com 2,9
mil trabalhadores (24,3%) e os serviços pessoais perderam pequena participação em 2009 e
2010, retomando nos anos seguintes até atingir 23% (2,8 milhões empregos) em 2012.
Gráfico 5 – Participação dos grupos de serviços no total do PO, em percentual – 2007
a 2012
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Fonte: elaboração própria a partir de dados da PIA e PAS – IBGE, 2007 a 2012.

A análise a partir dos dados da PAS nos permitiu observar mais claramente a
dinâmica dos serviços e estabelecer uma comparação mais precisa com o setor industrial.
Da análise geral, observamos que a indústria permanece como a maior responsável pela
geração de receitas, valor adicionado e massa de salários, assim como apresenta os maiores
indicadores de produtividade, média de pessoal ocupado, salário médio e receita média por
empresa. Parte do desempenho do setor de serviços em relação a essas variáveis pode ser
explicada pela grande concentração de empresas e pessoal ocupado no setor.
Entre os grupos de serviços, percebemos que os serviços às empresas – mais
especificamente os serviços sofisticados – se destacaram relativamente aos demais, embora
tenha perdido participação em determinadas variáveis ao longo do tempo. Esses serviços se
destacaram na geração da receita operacional líquida, do valor adicionado, no volume de
salários pagos anualmente, na produtividade e no salário médio por trabalhador. Já os
serviços não sofisticados (serviços às empresas) concentraram a maior parte dos empregos
além da maior média de trabalhadores por empresa, muito acima das demais atividades.
Porém, quando analisamos a variação da participação dos grupos de serviços ao longo do
tempo, percebemos que os serviços pessoais tem ganhado espaço em relação aos demais.
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Na maioria dos casos, a perda de participação de alguns grupos, em especial dos serviços às
empresas, teve como contrapartida o crescimento dos serviços pessoais. Na análise geral,
este grupo se destacou apenas por concentrar o maior número de empresas em relação aos
demais, porém o crescimento da sua participação na geração de receita, valor adicionado e
empregos, ainda que pequena, mostra que a expansão desses serviços estaria ocorrendo em
detrimento às atividades de serviço mais sofisticadas.
5 Considerações Finais
O processo de mudança estrutural em uma nova fase – com a expansão da
participação do setor de serviços em detrimento da indústria – bem como os impactos dessa
transformação sobre o crescimento e desenvolvimento das economias tem sido o foco de
muitos estudos e debates, não apenas nos países desenvolvidos, mas também em
desenvolvimento. Embora o debate se concentre na discussão sobre a ocorrência ou não de
um processo de desindustrialização dessas economias, a correta caracterização e análise do
setor de serviços mostram-se uma tarefa relevante.
O setor de serviços tem como característica principal uma grande heterogeneidade,
e este trabalho comprova que ele é composto por atividades muito distintas entre si em
relação aos níveis de produtividade do trabalho, de salários e de qualificação da mão de
obra, tornando problemática a sua análise de forma agregada. Este trabalho se propôs a
analisar o setor de serviços brasileiro com o objetivo de compreender melhor a sua
caracterização, dinâmica e relação com os demais setores da economia a partir de uma
análise mais detalhada dos dados do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e principalmente
da Pesquisa Anual de Serviços (PAS).
Da análise geral dos dados das Matrizes Insumo-Produto do SCN pudemos
perceber que o setor de serviços como um todo se destaca em relação aos demais na
geração do valor da produção, do valor adicionado bruto, no pagamento de salários e no
volume de empregos. O setor perde a liderança para a indústria quando se trata da
participação no consumo intermediário, no total das importações, na produtividade e em
menor medida no salário médio. No entanto, a estrutura da demanda mostra que a maior
parte dos serviços atende à demanda final e, em menor medida, ao próprio setor (demanda
intrassetorial), marcando sua função muito mais como produtor de bens finais do que
intermediários. A exceção fica com os serviços empresariais que apresentaram uma
estrutura de demanda mais equilibrada, com destaque para a participação da indústria e do
próprio grupo de serviços empresariais, além da demanda final. Vale destacar que embora a
grande participação da demanda final e intrassetorial dê aos serviços certa autonomia em
relação aos outros dois setores, isso faz com que os serviços possam uma baixa capacidade
de contribuição para a produtividade da agropecuária e da indústria, uma vez que a
participação dos seus produtos no consumo intermediário destes é pequena. Essa relação foi
confirmada quando analisamos os índices de encadeamento (IRH), que revelaram que os
serviços não poderiam ser considerados atividades-chave na economia, relativamente às
demais, uma vez que demandam e são pouco demandados pelos outros.
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O fato dos serviços concentrarem a maior parte da massa de salários está muito
mais relacionado com o grande volume de empregos no setor do que com um elevado valor
pago aos seus trabalhadores. Observando os salários médios, percebemos uma grande
heterogeneidade dentro do setor. Nos extremos, temos atividades com salários muito
elevados e pequena participação no volume de empregos – como os serviços financeiros e
os serviços do governo – e outras que pagam salários muito baixos e concentram maior
volume de empregos, como verificado no comércio. Os serviços empresariais e os serviços
de transporte e de manutenção encontram-se em uma posição intermediária dentro do setor,
tanto em relação ao volume de emprego quando aos salários. Esta mesma relação é
encontrada quando analisamos a produtividade relativa entre os grupos de serviços.
Novamente os serviços financeiros e em menor medida os do governo se destacam,
enquanto o comércio o grupo de serviços pessoais apresentam um desempenho muito
inferior.
A análise dos dados da PAS nos permitiu outro olhar sobre o setor ao possibilitar
maior desagregação setorial, ao mesmo tempo em que exclui o comércio, as atividades de
saúde, educação e financeiras. Na comparação intersetorial, percebemos que a indústria
permanece na liderança, com os maiores valores de receitas, valor adicionado, salários
pagos, média de trabalhadores por empresa, produtividade e média salarial, sendo superada
pelos serviços apenas em relação ao pessoal ocupado e o número de empresas registradas
no setor. A evolução ao longo do período analisado mostrou que a distância entre os setores
apresentou uma pequena redução. O valor adicionado pelo setor de serviços chegou a quase
60% do industrial, enquanto a receita e a produtividade estiveram muito próximas da
metade. A diferença entre os setores no que se refere à massa de salários, salário médio e ao
pessoal ocupado por empresa também diminuiu. Sendo assim, a análise agregada dos
setores mostrou que o aumento da importância relativa dos serviços combinado à redução
relativa das atividades industriais nos levaria a crer que estaria ocorrendo uma transferência
de recursos para atividades com produtividade e salários menores.
A proposta de agrupamento dos serviços, permitindo a análise mais detalhada do
setor, nos mostrou que os serviços às empresas – mais especificamente os serviços
sofisticados – se destacaram relativamente aos demais na geração da receita operacional
líquida, do valor adicionado, no volume de salários pagos anualmente, na produtividade e
no salário médio por trabalhador. Ainda dentro do grupo de serviços às empresas, os
serviços não sofisticados concentraram a maior parte dos empregos além da maior média de
trabalhadores por empresa, muito acima das demais atividades. Porém, quando analisamos
a variação da participação dos grupos de serviços ao longo do tempo, percebemos que os
serviços pessoais é o grupo que tem ganhado espaço em relação aos demais.
Através da PAS percebemos que a correta a qualificação da mudança estrutural e,
portanto da ocorrência de um processo de desindustrialização, deve ser feita com cuidado
qualificando a análise em relação ao aumento da participação de determinados serviços.
Esse é o caso dos serviços sociais (essenciais) prestados pelo governo, dos serviços
financeiros que possuem uma dinâmica própria e ainda do comércio que em grande medida
tem a função de suporte das demais atividades. Ao isolarmos esses serviços e nos
concentrarmos nas demais categorias percebemos que os serviços às empresas, em especial
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os serviços sofisticados, são atividades que se destacam dentro do setor e, nesse sentido, a
redução da participação da indústria tendo como contrapartida a expansão desses serviços
não se caracterizaria como um problema.
Porém, os dados mostraram que nos últimos anos a perda de participação de
alguns grupos, em especial dos serviços às empresas, teve como contrapartida o
crescimento dos serviços pessoais, ou seja, a expansão do setor de serviços estaria
ocorrendo sob a liderança de serviços de baixa produtividade, salários e qualificação. Parte
da explicação para este movimento está relacionada com a piora do desempenho do próprio
setor industrial impactando não apenas os serviços prestados às empresas, mas também
outras atividades de suporte como os serviços de transporte e manutenção que possuem
uma grande articulação com a indústria. Já a expansão dos serviços pessoais estaria
relacionada ao comportamento da demanda final e às políticas direcionadas a ela, seja
através do aumento da renda das famílias, seja por estímulos diretos ao consumo.
Sendo assim, podemos concluir que a mudança estrutural, da forma como foi
caracterizada neste trabalho – com base na expansão dos serviços como o comércio ou os
serviços pessoais e não dos serviços mais sofisticados ou ligados à indústria – não pode ser
considerada uma mudança positiva, uma vez que estas atividades não são capazes de gerar
crescimento e desenvolvimento econômico de forma sustentável para a economia brasileira.
Além de serem setores de menor produtividade relativa e menores salários, o baixo grau de
encadeamento verificado torna o crescimento sustentando pelo aumento da participação
relativa destes pouco favorável ao crescimento da economia como um todo.
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RESUMO: Este artigo avalia a estrutura produtiva e as características geográficas dos
municípios que produzem leite nos dois clusters da mesorregião Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul. Faz-se uma análise descritiva a partir da diversificação da produção
agropecuária, do tamanho médio das propriedades e das características geográficas dos
municípios. Os resultados da pesquisa mostram que os clusters estudados tem uma
estrutura pouco diversificada, pois, aproximadamente, 75% do valor da produção
agropecuária está concentrado em quatro produtos. O tamanho médio das propriedades é de
11,14 hectares no cluster B e de 15,19 no cluster A, o que limita a exploração econômica.
O clima na mesorregião Noroeste é o temperado, com temperaturas negativas no inverno e
média nos meses de verão abaixo dos 22°C, faixa que proporciona a melhor predisposição
fisiológica das vacas à produção de leite. O solo predominante é o Nitossolo, de textura
argilosa, baixa fertilidade e ácido, o qual limita a produção agrícola nas áreas mais
onduladas e permite a exploração do leite.
Palavras-chave: Leite. Rio Grande do Sul. Pecuária Leiteira.
ABSTRACT: This article assesses the productive structure and of geographic
characteristics of municipalities that produce milk in two clusters of mesoregion Northwest
of State of Rio Grande do Sul. It is a descriptive analysis from the diversification of
agricultural production, of the average size of properties and of geographical features
municipalities. The survey results show that the studied clusters has a structure little
diversified, as approximately 75% of the value of agricultural production is concentrated in
four products. The average size of holdings is 11.14 hectares in cluster B and 15.19 in
cluster A, which limits economic exploitation. The climate in mesoregion Northwest is
temperate, with negative temperatures in winter and average in the summer months below
22 ° C, track that provides the best physiological predisposition of cows to milk production.
The predominant soil is the Nitossolo, of clayey, low fertility and acid, which limits
agricultural production in most wavy areas and allows the exploitation of milk.
Keywords: Milk. Rio Grande do Sul. Dairy Farming.
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1 INTRODUÇÃO

As mudanças institucionais que ocorreram ao longo do tempo no Brasil impactaram
significativamente no sistema produtivo do leite. Primeiro com a regulamentação e o
controle de preços pelo Governo federal, o que gerou desestímulo e baixo desempenho. No
início dos anos 1990 ocorreu a desregulamentação do setor, o que tornou o mercado
atrativo para novos investimentos. No primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique
Cardoso (1994 a 1998) vigorou o Plano Real, com taxa de câmbio valorizada, o que
facilitou a importação e prejudicou a produção interna. Em 1999 mudou o regime cambial e
houve depreciação do real, o que beneficiou a produção doméstica (SCHUMACHER;
MARION FILHO, 2013).
Essas mudanças, de acordo com Rocha e Parré (2009), trouxeram alterações na
estrutura produtiva e na pauta de produção do Rio Grande do Sul. O processo de seleção e
captação de leite se intensificou, especialmente com a introdução da coleta a granel do
produto resfriado em tanques isotérmicos, que conservam a qualidade da matéria-prima por
mais tempo. Segundo Marion Filho et al. (2013), este novo ambiente aumentou a
concentração da produção de leite.
Segundo Almeida (2005), a atividade leiteira possui efeitos espaciais, uma vez que
os produtores rurais conseguem perceber o que seus vizinhos estão produzindo e interagem
com eles. O autor também cita que a produção é dispersa pelo espaço econômico e ocorre
na forma de agrupamentos (clusters), reforçada pela dependência de recursos naturais
concentrados geograficamente.
Com base em dados agregados do IBGE (2015), constata-se que o Rio Grande do
Sul foi o segundo maior produtor de leite do País em 2013 (4.508.518 mil litros), ficando
atrás apenas de Minas Gerais (9.309.165 mil litros), e teve a maior produtividade nacional
(2.899,54 litros/vaca), bem acima da média brasileira (1.492,31 litros). Além disso, possui
um rebanho com aproximadamente 1,555 milhões de vacas ordenhadas por ano.
As mudanças no SAG do leite no Estado abrem uma agenda importante para
estudos regulares e sistemáticos, já que a importância social do mesmo não pode ser
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ignorada. Segundo Costa (2013), aproximadamente 121 mil famílias gaúchas produzem
leite e tem a atividade como uma importante fonte de renda. Ainda, segundo dados do
IBGE (2015), a mesorregião Noroeste produziu 66,43% da produção de leite do Rio
Grande do Sul em 2013, o que mostra que ela está concentrada.
Segundo Schumacher (2013), a mesorregião Noroeste do Rio grande do Sul tem
dois clusters, de um total de quatro existentes no Estado, e pouco se sabe sobre as
características estruturais dos mesmos. Assim, tem-se como problema de pesquisa a
seguinte questão: Quais são as características estruturais dos municípios com produção de
leite dentro dos clusters da mesorregião Noroeste do Rio Grande do Sul? Mais
especificamente, a pesquisa avalia a diversificação agropecuária, determina o tamanho
médio das propriedades agropecuárias e as características geográficas dos municípios.
O artigo está organizado em cinco seções, sendo esta introdução a primeira delas. A
segunda e terceira seções apresentam, respectivamente, o referencial teórico e a
metodologia. A quarta seção traz a diversificação agropecuária dos municípios, o tamanho
médio das propriedades agropecuárias e a descrição das características geográficas dos
clusters. Por fim, na quinta seção, apresenta-se a conclusão da pesquisa.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

A concentração regional é compreendida pela aglomeração espacial das atividades
econômicas em um determinado espaço territorial. Esta aglomeração gera efeitos benéficos
para as atividades, denominados por Marshall (1982) como externalidades positivas.
Segundo o autor, esta concentração tem como consequência um elevado grau de estímulo à
economia regional, via recursos locais (naturais, humanos e técnicos) que são mobilizados e
propiciam o surgimento de dinâmicas empresariais localizadas.
Segundo Myrdal (1960), a acumulação de capital em determinadas regiões pode
ocasionar efeitos de transbordamento que terão como consequência a expansão do capital
para regiões próximas. Deste modo, regiões com maior desenvolvimento passam a englobar
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áreas periféricas, assim como novas áreas periféricas surgem com a inclusão de localidades
que não participavam da economia de mercado anteriormente.
Economistas (BAGNASCO, 1977;

BECATTINI,1979;

GAROFOLI,

1981;

BRUSCO, 1982; FUÀ; ZACHIA, 1983) estudaram o transbordamento nos distritos
industriais italianos e concluíram que pequenas empresas quando aglomeradas são capazes
de realizar trabalhos com nível técnico igual ou semelhante as suas concorrentes de grande
porte. A explicação para este fato encontra-se na existência de um equilíbrio entre
cooperação e concorrência, baseados em fortes correntes de informação, e integração entre
agentes (BECATTINI, 2002).
O mesmo grau de interação constatado nos distritos industriais ocorre nos clusters
(ARAÚJO, 1999). Segundo Porter (1998, p. 211), o cluster é “um agrupamento
geograficamente concentrado de empresas inter-relacionadas e instituições correlatas numa
determinada área, vinculadas por elementos comuns e complementares”. Ainda, reconhecese que os países adquirem vantagem competitiva no mercado devido a sua localização
geográfica e as instituições e transbordamentos de conhecimento que possuem.
A medida que o aprendizado sobre os efeitos da concentração regional se expande,
novas abordagens começam a explorar novos aspectos relacionados a ela, como o caso da
Nova Geografia Econômica (NGE). A NGE tem como principal representante Paul
Krugman, que entende a geografia econômica como “the localization of production in
space; that is, that branch of economics that worries about where things happen in relation
to one another” (KRUGMAN, 1992, p. 1). A dispersão das atividades em uma determinada
região vai depender das forças centrífugas e centrípetas, que potencializam a atuação das
externalidades (Figura 1).
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Figura 1 – Forças que atuam na concentração regional
Fonte: Chiarini (2007).

Para Chiarini (2007), as forças centrífugas estão relacionadas com os fatores
imóveis (como a terra), os custos de transporte e as deseconomias externas ou
externalidades negativas (poluição e congestionamentos). Nesses casos, as empresas
buscam regiões onde é possível reduzir custos e a concorrência é menos intensa.
Em sentido contrário atuam as forças centrípedas (ou centrípetas), que decorrem da
densidade do mercado de trabalho (empresas instalam-se em locais que podem contratar
facilmente trabalhadores com habilidades específicas e estes, por sua vez, também querem
estar localizados próximos a essas organizações), pelo tamanho e acesso aos mercados
(empresas procuram instalar-se próximas ao consumidor ou onde seja possível atende-los) e
pelas externalidades tecnológicas (como os transbordamentos ou difusão do conhecimento)
(CHIARINI, 2007).
Segundo Arroyo e Bustamante (2009), a ideia fundamental deste enfoque, é que as
regiões se organizam espacialmente mediante o estabelecimento de determinadas regras de
subordinação econômica. Desta forma, certas localidades se articulam a outras em relações
assimétricas, a partir da qual geram especializações em algumas atividades produtivas, que
se reflete no fluxo de troca de bens.
No setor agropecuário existe a possibilidade da produção diversificada, mas ela se
torna restrita quando aumenta a escala de produção ou quando as características do solo não
permitem o uso alternativo para várias atividades. Nesses casos, a especialização torna-se a
tendência, uma vez que ela também favorece o desenvolvimento da habilidade humana e
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permite uma aplicação mais eficiente do capital, já que a maquinaria pode ser adquirida
para uma atividade em particular (HOFFMANN et al., 1978).
Na visão de Arroyo e Bustamante (2009), para se entender as decisões de
localização, deve-se considerar que não são apenas os fatores de natureza econômica que
influenciam na escolha do local e da atividade, mas também os de natureza políticoinstitucional, cultural-histórico e de ordem geográfica. Logo, para os autores, a geografia
econômica não pode ser definida como um domínio estruturado, mas sim como um
conjunto de ideias reunidas em torno da linha de pesquisa de interesse.

3 METODOLOGIA

Fez-se uma análise descritiva da estrutura produtiva e das características geográficas
dos municípios que produzem leite nos clusters da mesorregião Noroeste do Rio Grande do
Sul. A mesma é realizada a partir da diversificação da produção agropecuária, do tamanho
médio das propriedades e das características geográficas.
Embora o conceito de cluster seja mais utilizado para designar a aglomeração de
empresas, na pesquisa de Schumacher (2013) o termo foi aplicado para delimitar
concentrações geográficas de municípios especializados na produção de leite. Assim, o
primeiro cluster (A) identificado pela autora na mesorregião Noroeste é formado por 28
municípios (Boa Vista do Buricá, Bom Progresso, Crissiumal, Doutor Maurício Cardoso,
Esperança do Sul, Horizontina, Humaitá, Nova Candelária, São Martinho, Sede Nova,
Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três Passos, Campina das Missões, Cerro Largo,
Salvador das Missões, São Pedro do Butiá, Alecrim, Cândido Godói, Independência, Porto
Mauá, Santa Rosa, Santo Cristo, São José do Inhacorá, Três de Maio, Tuparendi,
Palmitinho e Ubiretama) das microrregiões de Cerro Largo, Frederico Westphalen, Santa
Rosa, Santo Ângelo e Três Passos. O segundo cluster (B) é formado por 4 municípios
(Cerro Grande, Lajeado do Bugre, Jaboticaba e Novo Tiradentes), que compõem as
microrregiões de Carazinho e Palmeira das Missões.
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A partir da identificação dos 32 municípios produtores de leite, determina-se o grau
de diversificação da produção agropecuária nos municípios. No cálculo, utiliza-se a razão
de concentração (Cr), pois o resultado pode ser interpretado como o inverso da
diversificação, ou seja, quanto maior a concentração da produção menor a diversificação.
A equação (1) é utilizada no cálculo da concentração:

(1)

Onde: Cr = razão de concentração; k = número de produtos agropecuários
considerados no cálculo, ordenados pelo valor da produção em ordem decrescente em cada
município; e, Pi = participação do valor do produto agropecuário i no valor bruto da
produção agropecuária do município.
O tamanho médio das propriedades dos municípios dos clusters é determinado a
partir dos dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2006, o último levantamento, e resulta
do quociente entre o somatório da área dos estabelecimentos agropecuários do município
(condição do produtor-total masculino e feminino) e o número de estabelecimentos
agropecuários no município (condição do produtor total-masculino e feminino).
As características geográficas dos municípios dos clusters são determinadas a partir
de estudos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RS, 2014) e de
mapas publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os
mapeamentos subsidiam as avaliações interpretativas, que envolvem topografia,
temperatura média, tipos de solos e relevo dos clusters. Como os dois clusters estão
próximos, a descrição das características geográficas serve para ambos.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 A diversificação agropecuária nos municípios

Neste estudo, a diversificação da produção agropecuária dos municípios pode ser
definida como baixa, uma vez que o valor agregado das quatro principais atividades
representa em torno de 75% do total. A tabela 1 traz os resultados da participação do maior
valor (Cr1), dos dois maiores (Cr2), dos quatro maiores (Cr4) e dos oito maiores (Cr8).

Tabela 1 - Índices de concentração agropecuária dos clusters da mesorregião Noroeste do
Rio Grande do Sul
Média
Desvio padrão
Índice
Cluster A (%)
Cluster B (%)
Cluster A
Cluster B
Cr1

31,70

26,79

5,32

1,94

Cr2

52,38

48,37

6,87

0,69

Cr4

75,24

73,63

6,17

2,12

Cr8

89,29

87,16

3,54

2,73

Fonte: Elaborada pelos autores com base em Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2014).

Observa-se que os valores médios dos índices de concentração são próximos entre
os dois clusters, no Cr4 e Cr8. Já no Cr1 e Cr2, o cluster A apresenta valores mais
elevados, ou seja, menor diversificação. Dessa forma, constata-se que o cluster B possui
uma produção agropecuária mais diversificada em relação ao cluster A, no ano de 2006.
Ainda assim, na média, os municípios apresentam o valor da produção concentrado em uma
reduzida gama de culturas, sendo a participação da principal superior a 25% e da segunda
principal cultura superior a 20%. Agregando a participação das quatro principais culturas
(Cr4), o somatório médio em cada cluster é de, aproximadamente, 75% do valor da
produção agropecuária.
Os elevados desvios padrão do cluster A indicam que existem diferenças
significativas de diversificação na produção agropecuária dos municípios formadores do
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mesmo. Já no cluster B não se observa a mesma disparidade, provavelmente porque o
segundo possui uma menor abrangência geográfica (quatro municípios).
As principais culturas do cluster A foram leite, soja, mandioca e milho. O leite é a
principal atividade agropecuária em 14 dos 28 municípios, a soja tem maior valor da
produção em 13 e a mandioca em um município. No entanto, a mandioca é a segunda
cultura em valor em 10 municípios, o leite em sete, o milho em cinco, a soja em quatro e o
fumo em 2 municípios. Já a terceira cultura de maior valor e frequência é o milho, que
aparece nesta posição em dez municípios, seguido pela mandioca e pela soja, em cinco
municípios cada uma. A partir da quarta cultura houve maior variabilidade entre os
municípios.
No cluster B, as mesmas quatro culturas (leite, soja, mandioca e milho) também se
destacaram em termos de valor da produção. No entanto, o leite foi a principal em Novo
Tiradentes, ficando as três demais culturas como a principal em cada um dos demais
municípios. A soja é a segunda cultura em valor em 2 municípios, assim como a mandioca.
O milho e o leite representam a terceira maior cultura em 2 municípios cada. Portanto, os
municípios são menos especializados na produção de leite, o que explica a sua expressão
econômica no cluster e o baixo transbordamento.
Assim, os dois clusters apresentam uma estrutura agropecuária pouco diversificada,
restrita a culturas temporárias de grãos (milho e soja), mandioca e pecuária leiteira.

4.2 O tamanho médio das propriedades e as características geográficas

Nos clusters da mesorregião Noroeste do Rio Grande do Sul, as propriedades
produtoras de leite apresentaram um tamanho médio entre 11,14 hectares (cluster B) e
15,19 (cluster A). Portanto, os resultados mostram que a produção ocorre em pequenas
propriedades, especialmente quando é do tipo familiar, e que as mesmas não se deviam
muito da média (desvio padrão entre 2,03 e 2,63) (Tabela 2).
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Tabela 2 - Tamanho médio das propriedades rurais dos clusters da mesorregião Noroeste
do Rio Grande do Sul, em hectares
Média
Desvio padrão
Tipo de propriedade
Cluster A
Cluster B
Cluster A
Cluster B
Não familiar
33,06
28,98
19,67
10,43
Familiar
13,64
10,45
1,56
1,93
Total
15,19
11,14
2,63
2,03
Fonte: Elaborada pelos autores com base em Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2014).

Constata-se ainda na tabela 2 que as propriedades do tipo não familiar têm média
superior às familiares e que o desvio padrão das primeiras é expressivo, o que permite
deduzir que coexiste a produção em grandes e pequenas propriedades rurais. Os resultados,
no total ou por estrato, estão de acordo com os obtidos por Evangelista et al. (2011), pois
concluíram no estudo que a atividade leiteira é mais especializada em propriedades rurais
com tamanho médio de até 50 hectares.
Para um melhor entendimento da especialização produtiva nos municípios dos
clusters, deve-se fazer uma avaliação das características geográficas dos mesmos, já que a
produção de leite pode resultar de forças centrípetas ou centrifugas atuantes sobre os
mesmos.
Os dois clusters possuem localização na mesorregião Noroeste e são formados pelas
microrregiões de Carazinho, Cerro Largo, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões,
Santa Rosa, Santo Ângelo e Três Passos, constituindo-se nas maiores aglomerações
geográficas de municípios especializados na produção de leite do Estado.
Segundo o Mapa Físico do Sul do Brasil, elaborado pelo IBGE Mapas (2014), as
microrregiões formadoras dos clusters encontram-se na faixa topográfica de 500 a 1000
metros de altitude e possuem clima temperado, onde no inverno a temperatura é negativa e
no verão fica, em média, abaixo dos 22°C.
Portanto, a faixa de temperatura média dos clusters ainda se encontra em um nível
de melhor produtividade da atividade leiteira, pois, segundo Huber (1990), a faixa de
temperatura de 4° a 26°C representa uma zona de conforto para vacas em lactação, tendo
como consequência melhoria expressiva na produtividade e na qualidade do leite
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produzido. Desse modo, a atividade leiteira possui maior produtividade e a região apresenta
força centrípeta.
As características do solo também são importantes para a determinação da
produtividade e da qualidade da atividade leiteira em uma região, pois dependendo delas se
chega a uma gama de atividades para as quais pode-se ter aptidão ou não. Os clusters
estudados possuem predominantemente solos do tipo Nitossolo, além de Chernossolo e
Neossolo, de acordo com a generalização cartográfica e de classificação de solos da
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER/RS, 2014).
O Nitossolo é formado por material mineral, com textura argilosa ou muito argilosa,
sendo de baixa fertilidade e ácido. No entanto, pode ser apto para a agricultura se o relevo
for suave e a fertilidade e a acidez forem corrigidas. O Chernossolo é constituído por
material mineral, com alta saturação de bases, possuindo elevado grau de fertilidade
química, podendo ser raso ou profundo. Já Neossolo é formado por material mineral, não
hidromórfico, ou por algum material orgânico pouco espesso, sendo pouco desenvolvido e
com característica predominante raso. Se o relevo de uma região for suavemente ondulado,
este tipo de solo tem utilidade para o cultivo de pastagens permanentes de qualidade, o que
auxilia no aumento da produtividade das vacas (EMATER, 2014).
Segundo Mapa de Unidades de Relevo do Brasil (IBGE, 2014), os clusters
encontram-se no relevo Planalto das Araucárias, com formas planas e dissecadas, limitados
por superfícies baixas, ou seja, é uma superfície plana, mas que possui leves ondulações.
Portanto, esta forma condiz com as características que os solos da região necessitam para
possibilitar a alta produtividade da pecuária leiteira.
Portanto, o tamanho médio das propriedades e as características geográficas de
ambos os clusters, por estarem de acordo com as condições apontadas como determinantes
da especialização leiteira, funcionam como forças centrípetas, atraindo o cultivo da
pecuária leiteira para os municípios.
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5 CONCLUSÃO

Os clusters produtores de leite da mesorregião Noroeste do Estado do Rio Grande
do Sul tem uma estrutura agropecuária pouco diversificada, já que o valor da produção fica
próximo de 75% para as quatro principais culturas; são formados por pequenas
propriedades, com tamanho médio de 11,14 hectares no cluster B e de 15,19 no cluster A;
possuem clima brando, sendo a temperatura média dos meses de verão inferior a 22°C; e,
os solos predominantes são ondulados, com textura argilosa, de baixa fertilidade e ácidos,
do tipo Nitossolo, o que limita a exploração agrícola.
Entre as principais culturas com maior valor econômico nos municípios dos clusters
estão, além do leite, as culturas temporárias: milho, soja e mandioca. Os produtos com
oferta sazonal não permitem um fluxo regular de renda ao longo do ano, o que torna a
atividade leiteira atrativa. Além disso, fatores como o tamanho das propriedades, o tipo de
solo, o relevo e o clima favorecem a produção de leite e a opção econômica.
Portanto, as características estruturais dos clusters geram uma força de atração
(centrípeta) para a pecuária leiteira, o que explica a concentração da produção na região, e
força centrifuga para outras culturas, pelas limitações ou restrições naturais. Ou seja, as
características estruturais dos cluster atuam como determinantes da vantagem competitiva
destes na especialização leiteira.
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Localização e Concentração do Emprego Formal Industrial do Estado de
Rondônia no Período de 2008 a 2012
Discente: Verônica Rocha Dias199
Orientador: Prof. Dr. Manuel Antonio Valdés Borrero200

RESUMO: O foco principal deste estudo é o de identificar a existência de Clusters ou
especialização industrial mediante a determinação do Quociente Locacional (QL) da
indústria rondoniense, no período compreendido entre os anos de 2008 a 2012. Para a
identificação, utilizar-se-á os dados constantes no relatório da Pesquisa Anual da Indústria,
tomando como base as atividades de 29 (vinte e nove) seguimentos industriais do estado de
Rondônia, realizando um comparativo com a Região Norte do Brasil. Realizou-se pesquisa
bibliográfica em conjunto com o banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, que deram apoio para a identificação do índice de Hoover. Os
resultados demonstraram que há uma pequena concentração de clusters no estado
rondoniense, sendo um total de 09 (nove) seguimentos. O seguimento que apresentou maior
concentração de aglomerados industriais foi o da fabricação de produtos alimentício.
PALAVRAS-CHAVE: Quociente Locacional, Clusters, Indústria.
1 INTRODUÇÃO

Na literatura voltada para o desenvolvimento regional, estudos sobre a localização e
a concentração de emprego formal industrial são questões em destaque, na medida em que
demonstram as influências das atividades industriais no desenvolvimento da economia
regional.
De todos os setores econômicos, a indústria representa um fator importante para a
economia de qualquer região, tendo em vista que os resultados advindos da produção
industrial são positivos e primordiais para a geração de emprego e renda, e o crescimento
da riqueza da economia local e nacional.
Com o intuito de conhecer quais os setores industriais mais importantes da
economia do estado, ainda que de forma simplificada e exploratória, aqui se determinou a
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concentração espacial do emprego nos diversos segmentos da indústria no estado de
Rondônia, abrangendo o período de 2008 a 2012. Para tal finalidade será necessário utilizar
o Quociente de Localização (QL), o índice de Hoover, que permite identificar e mapear as
aglomerações industriais.
Neste sentido, a pesquisa realizada começou destacando, na segunda secção, a
introdução do processo industrial no Brasil e na terceira o conceito de clusters industriais,
com ênfase na metodologia adotada para identificá-los.
Na quarta seção demonstram-se os dados colhidos no site do IBGE referente ao
quantitativo de indústrias no estado de Rondônia e a concentração de emprego formal,
realizando um comparativo do estado de Rondônia em relação à região Norte do Brasil. E
por fim, na quinta seção, serão tecidas algumas conclusões a respeito da temática.
A natureza da pesquisa utilizada para elaboração do artigo foi a da pesquisa
bibliográfica, que permite a verificação e comparação de textos, artigos científicos,
periódicos, teses, dissertações, livros, banco de dados do IBGE, entre outros, e, que
caracterizam as informações utilizadas como secundárias (GIL, 2010).

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Desde os primórdios da Revolução Industrial, quando houve a migração do trabalho
artesanal para o trabalho industrial com a utilização de máquinas para ampliar e tornar
dinâmico o processo produtivo, as indústrias aos poucos foram conquistando seu espaço no
mundo e dinamizando as formas de produção capitalista, passando a economia de um
modelo de capitalismo comercial para o capitalismo industrial.
Esta mudança trouxe consigo benefícios para a economia, onde a produção deixou
de ser realizada em pequena escala e passou-se a uma produção em larga escala, gerando
efeitos multiplicadores, principalmente a expansão do comércio.
Porém, sabe-se que o processo de industrialização do Brasil foi lento, no período
que compreende desde o seu descobrimento (1500) até aproximadamente 1808, pois o
mesmo ainda era refém do processo de colonização, não sendo possível a implantação de
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indústria, por falta da aceitação da metrópole. Após este período e, até meados de 1930,
com a abertura dos portos e com a chegada da família real portuguesa (fase imperial), deuse início a implantação de pequenas iniciativas industriais voltadas principalmente para a
produção alimentícia, têxtil e outros artigos que não exigiam o emprego de grandes
tecnologias. (FAUSTO, 1930).
A partir da década de 30, iniciou-se a instalação das primeiras Companhias
Siderúrgicas. Este período foi marcado pela queda da produção cafeeira no Brasil,
construção de rodovias para circulação de mercadorias, implantação de meios de
transportes visando facilitar o escoamento da produção para várias regiões do país. Neste
interstício, também surgiu uma das mais importantes empresas estatais, a Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras.
Nesta época, o Brasil passava pelo período do Estado Novo, onde o então presidente
Getúlio Vargas deu início à introdução de políticas voltadas para a industrialização no país,
as quais foram de suma importância para o aprimoramento e desenvolvimento da
economia, promovendo a modernização da indústria em conjunto com investimentos
maciços em infraestrutura. O então presidente no final dos anos cinquenta, Juscelino
Kubitschek, concluiu este ciclo com a construção da nova capital do Brasil.
Com a implantação destas políticas, houve também a consolidação das leis
trabalhistas que trouxeram vários benefícios à classe dos operários ao passar a garantir os
direitos não reconhecidos, até então, pela classe capitalista brasileira.
Foi neste período que iniciaram as privatizações de empresas estatais. Houve a
liberação de incentivo fiscal, tais como redução de tarifas alfandegárias, que prejudicaram a
indústria nacional, tendo em vista que os produtos importados possuíam preços menores
que os nacionais. Neste cenário, com a difusão da industrialização por substituição de
importações, onde se destacava a produção em massa, surgiram as chamadas “economias
de aglomeração”, que de acordo com pesquisas realizadas por Sobrinho e Azzoni (2014):
Um dos primeiros a estudar essa questão foi Marshall (1890), para o qual as
economias de aglomeração provêm de externalidades positivas que se devêm à
escala da indústria geograficamente concentrada, ou seja, da especialização
regional, que proporciona economias externas à firma, mas internas à indústria.
Hoover (1936) as classificou como economias de localização. Isso é explicado a
partir da tríade marshalliana: a formação de um polo de trabalho especializado; os
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encadeamentos entre fornecedores e usuários e os transbordamentos, ou
spillovers, de conhecimento.

Um dos itens que compõe o processo de industrialização é conhecido como
economia de aglomeração. Nela, sobrevém o agrupamento de empresas produtivas que
desempenham determinada atividade econômica e se instalam em uma região específica de
uma área geográfica.
Conforme retrata o autor Brito (2000):
O conceito de clusters industriais refere - se à emergência de uma concentração
geográfica e setorial de empresas, a partir da qual são geradas externalidades
produtivas e tecnológicas. Partindo da ideia simples de que as atividades
empresariais raramente encontram-se isoladas, o conceito de cluster busca
investigar atividades produtivas e inovativas de forma integrada à questão do
espaço e das vantagens de proximidade. A literatura especializada sobre o tema
geralmente associa este tipo de arranjo a um conjunto de empresas e instituições
espacialmente concentradas que estabelecem entre si relações verticais compreendendo diferentes estágios de determinada cadeia produtiva - e
horizontais - envolvendo o intercâmbio de fatores, competências e informações
entre agentes genericamente similares. Em termos da sua conformação interna,
estes clusters geralmente incluem firmas interdependentes (incluindo
fornecedores especializados), agentes produtores
do conhecimento
(universidades, institutos de pesquisa, empresas de consultoria, etc.), instituiçõesponte (consórcios, incubadoras, etc.) e consumidores, os quais se articulam entre
si através de uma cadeia produtiva espacial e setorialmente localizada.

Quando se deseja implantar um empreendimento industrial em uma região peculiar,
os investidores normalmente buscam por locais estratégicos onde exista mais facilidade
para obtenção da matéria-prima, mão de obra qualificada, escoamento dos produtos para
outras localidades, além de um mercado consumidor amplo.

3 CONCEITO DE CLUSTER E OUTROS AGLOMERADOS

Insta salientar que, conforme pesquisa realizada por Silva (2010):
O Quociente Locacional (QL) pode ser considerado a principal e mais difundida
medida de localização e especialização utilizada em estudos exploratórios de
economia regional, urbana e até mesmo setorial. Este indicador compara a
participação percentual de uma região j qualquer em um setor i com a
participação percentual da mesma região j na economia de referência.

Além disso, o autor Simões apud Paiva et al afirma que o Quociente Locacional
(QL) sinaliza que a atividade em que uma determinada região se destaca quando comparada
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à estrutura industrial do estado, de outro modo, revela em qual setor a região tem maior
importância para o estado. Este resultado pode indicar as atividades básicas ou não básicas
para determinada região, onde existe a probabilidade, ou não, para exportação. Quando o
resultado deste indicar ser superior a um, representa o setor que está em destaque com
indicação do índice de concentração e especialização da indústria para determinada
localidade.

4 IDENTIFICAÇÃO DE CLUSTERS

Para que seja possível a identificação dos Clusters, neste artigo, será utilizado o
índice de localização de Hoover (1936), também conhecido como Quociente Locacional
(QL). Esta ferramenta foi desenvolvida por meio da teoria econômica, a fim de medir a
especialização regional. O Quociente, segundo Hoover, é encontrado através da seguinte
fórmula:

QL = Eij / EiRR
Ej ERR
Onde:
Eij: é o emprego da indústria i na região j;
EiT: é o emprego total da região j;
Ej: é o emprego industrial na região referencial;
Eij: é emprego total na região do referencial.

Segundo o autor, esta ferramenta permite realizar um comparativo da concentração
de aglomerações industriais de atividades distintas. É possível fazer a identificação de
quanto determinado segmento (i) da economia é mais (ou menos) relevante para uma região
específica (j), ou seja, a região que foi adotada como referência.
Ao calcular o Quociente de Localização e constatar que este índice é superior a 1
(um), significa que, possivelmente, a atividade da indústria que está sendo analisada
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apresenta uma particularização produtiva peculiar da região (j) no segmento (i) da
economia, tendo em vista que esta se encontra acima da média da região adotada como
referência. Em síntese, quanto mais elevado este índice, maior será o nível de concentração
e especialização da indústria para a localidade.
No estudo em questão, abordar-se-á como região referencial o Norte do país e a
região será o estado de Rondônia, visando à obtenção do nível de especialização de cada
ramo da indústria em Rondônia.

5 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGO FORMAL INDUSTRIAL NO ESTADO DE
RONDÔNIA

De acordo com o IBGE (2012), o estado de Rondônia está localizado na região
Norte do Brasil, possui 52 (cinquenta e dois) municípios e uma área geográfica de
237.590,547 km. Suas principais cidades são Vilhena, Ji-Paraná, Cacoal, Ariquemes, Porto
Velho e Guajará-Mirim.
Em relação à região Norte, conforme a Wikipédia, o estado é considerado o terceiro
mais rico, com Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente 29,3 bilhões, o que
representaria em relação ao PIB do Brasil um percentual de 0,7% (zero vírgula sete por
cento) e 11,7 % (onze vírgula sete por cento) em relação à região Norte do país.
No que tange á economia do estado, destacam-se principalmente as atividades
voltadas para a pecuária, agricultura, extrativismo vegetal e mineral e a indústria
alimentícia.
Atinente á geração de emprego, segundo os dados do IBGE, nos quadros abaixo é
possível verificar a evolução do quantitativo de pessoas ocupadas no estado de Rondônia,
bem como em relação à região Norte do Brasil.
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Quadro 1: Pessoas ocupadas em Rondônia/Norte.
Códigos
da
CNAE
2.0

Divisões de
atividades de
atuação das
empresas

2008

2009

2010

Pessoas
ocupadas
RO

Pessoas
ocupadas
Norte

Pessoas
ocupadas
RO

Pessoas
ocupadas
Norte

Pessoas
ocupadas
RO

Pessoas
ocupadas
Norte

29.458

259.058

25.399

246.848

28.035

270.074

Indústrias extrativas
633
13.390
908
14.433
Indústrias
de
C
transformação
28.525
250.882
24.491
232.416
Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do IBGE, ano 2008 a 2010.

964

17.352

27.071

253.998

Total de Pessoas
ocupadas
B

Quadro 2: Pessoas ocupadas em Rondônia/Norte.
2011
Códigos
da CNAE
2.0

Divisões de atividades de atuação
das empresas
Total de Pessoas ocupadas

Pessoas
ocupadas
RO

2012
Pessoas
ocupadas
Norte

Pessoas
ocupadas
RO

Pessoas
ocupadas
Norte

33.358

291.157

33.499

285.343

1.526

20.374

976

24.445

C
Indústrias de transformação
31.831
270.781
Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do IBGE, ano 2011 a 2012

32.523

260.864

B

Indústrias extrativas

Ressalta-se que o total de pessoas ocupadas em Rondônia em 2008 aumentou
12,06% (doze vírgula zero seis por cento) e em relação à região Norte, o aumento foi de
9,21% (nove vírgula vinte e um por cento).
Assim, é oportuno citar o estudo relatado por Pereima Nascimento (2010):
O problema do emprego é tratado de diferentes maneiras nas teorias de
crescimento e desenvolvimento econômico. No caso das teorias dualistas de
desenvolvimento de Arthur Lewis (1954) e Harry e Todaro (1970), afirma-se que
nos primeiros estágios de crescimento, uma economia predominantemente
agrícola que começa a se industrializar conviverá com um longo período de
crescimento com oferta ilimitada de mão de obra, devido à migração
populacional do setor agrícola para o industrial.

Quando há alteração na estrutura da economia, neste caso, com a migração da
população do setor agrícola para o industrial, ocorre a absorção da mão de obra do setor
primário pelo setor secundário.
Schumpeter apud Pereira (2015) afirmou que o desenvolvimento econômico implica
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transformações estruturais do sistema econômico no qual o simples crescimento da renda
per capita não assegura.
Neste contexto, para identificação do nível de concentração do emprego formal,
utilizou-se os setores industriais indicados no Quadro 3.
Quadro 3: Setores industriais.
Códigos
da
CNAE 2.0

Divisões de atividades de atuação das empresas

B
Indústrias extrativas
05
Extração de carvão mineral
06
Extração de petróleo e gás natural
07
Extração de minerais metálicos
08
Extração de minerais não-metálicos
09
Atividades de apoio à extração de minerais
C
Indústrias de transformação
10
Fabricação de produtos alimentícios
11
Fabricação de bebidas
12
Fabricação de produtos do fumo
13
Fabricação de produtos têxteis
14
Confecção de artigos do vestuário e acessórios
15
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
16
Fabricação de produtos de madeira
17
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
18
Impressão e reprodução de gravações
19
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis
20
Fabricação de produtos químicos
21
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
22
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico
23
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
24
Metalurgia
25
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
26
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
27
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
28
Fabricação de máquinas e equipamentos
29
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
30
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores
31
Fabricação de móveis
32
Fabricação de produtos diversos
33
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos
Fonte: Banco de dados do IBGE, ano 2012

Para identificação das atividades industriais que tem potencial para formação de
clusters, fez-se um comparativo entre as atividades industriais de Rondônia em relação às
atividades industriais na Região Norte do Brasil.
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Após análise dos dados colhidos dos Relatórios da Pesquisa Anual Industrial
referente aos anos de 2008 a 2012 e elaboração dos cálculos, constou-se a existências de
clusters nas atividades industriais apresentadas no Quadro 4.

Quadro 4: Identificação de clusters no ano de 2008.
CNAE
2.0
B
8
C
10
11
14
15
16
23
29
31

Divisões de atividades de atuação das
empresas
Total de Pessoas ocupadas
Indústrias extrativas
Extração de minerais não-metálicos
Indústrias de transformação
Fabricação de produtos alimentícios
Fabricação de bebidas
Confecção de artigos do vestuário e
acessórios
Preparação de couros e fabricação de
artefatos de couro, artigos para viagem e
calçados
Fabricação de produtos de madeira
Fabricação de produtos de minerais nãometálicos
Fabricação de veículos automotores,
reboques e carrocerias
Fabricação de móveis

Pessoas
ocupadas
RO
29.458
633
405
28.525
10.614
1.287

Pessoas
ocupadas
Norte
259.058
13.390
1.221
250.882
47.944
8.335

633
405
28.525
10.614
1.287

696

3.619

696

29.458

3.619

259.058 1,69

670

2.167

670

29.458

2.167

259.058 2,72

9.554

45.120

9.554

29.458

45.120

259.058 1,86

2.339

17.566

2.339

29.458

17.566

259.058 1,17

356

2.801

356

29.458

2.801

259.058 1,12

508

3.197

508

29.458

3.197

259.058 1,40

2008
Eij

Ej

EiT

EiJ

QL

29.458 13.390 259.058 0,42
29.458 1.221 259.058 2,92
29.458 250.882 259.058 1,00
29.458 47.944 259.058 1,95
29.458 8.335 259.058 1,36

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do IBGE, ano2008.

Conforme descrito no Quadro 4, percebe-se que no estado de Rondônia há a
presença de 09 (nove) clusters nos segmentos industriais, os quais demonstraram o
Quociente Locacional acima de 1 (um), principalmente nas atividades de “extração de
minerais não metálicos”, “fabricação de produtos alimentícios”, “confecção de artigos do
vestuário e acessórios” e “preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos
para viagem e calçados”. Em relação ao ano de 2009 veja-se o quadro 5.
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Quadro 5: Identificação de clusters no ano de 2009.
CNAE
2.0
B
8
C
10
14
15
16
23
29
31

Divisões de atividades de atuação das
empresas
Total de Pessoas ocupadas
Indústrias extrativas
Extração de minerais não-metálicos
Indústrias de transformação
Fabricação de produtos alimentícios
Confecção de artigos do vestuário e
acessórios
Preparação de couros e fabricação de
artefatos de couro, artigos para viagem e
calçados
Fabricação de produtos de madeira
Fabricação de produtos de minerais nãometálicos
Fabricação de veículos automotores,
reboques e carrocerias
Fabricação de móveis

2009

Pessoas
ocupadas
RO

Pessoas
ocupadas
Norte

Eij

25.399
908
579
24.491
10.550

246.848
14.433
1.685
232.416
44.714

908
579
24.491
10.550

679

3.680

679

29.458

3.680

259.058 1,62

560

2.041

560

29.458

2.041

259.058 2,41

5.765

32.139

5.765

29.458

32.139

259.058 1,58

2.488

18.687

2.488

29.458

18.687

259.058 1,17

353

3.006

353

29.458

3.006

259.058 1,03

553

3.415

553

29.458

3.415

259.058 1,42

Ej

EiT

EiJ

29.458 14.433 259.058
29.458 1.685 259.058
29.458 232.416 259.058
29.458 44.714 259.058

QL
0,55
3,02
0,93
2,07

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do IBGE, ano 2009.

No que tange ao ano de 2009, Quadro 5, percebe-se que houve um discreto aumento
da presença de clusters nas mesmas atividades industriais que no ano de 2008. Pode-se
verificar também que das 09 (nove) atividades em destaque, houve a retirada da “fabricação
de bebidas”, não sendo mais esta, considerada clusters. Para o ano de 2010 veja-se o
Quadro 6.
Quadro 6: Identificação de clusters no ano de 2010.
CNAE
2.0
B
C
10
14
15
16
23
29
31

Divisões de atividades de atuação das
empresas
Total de Pessoas ocupadas
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Fabricação de produtos alimentícios
Confecção de artigos do vestuário e
acessórios
Preparação de couros e fabricação de
artefatos de couro, artigos para viagem e
calçados
Fabricação de produtos de madeira
Fabricação de produtos de minerais nãometálicos
Fabricação de veículos automotores,
reboques e carrocerias
Fabricação de móveis

Pessoas
ocupadas
RO
28.035
964
27.071
10.798

Pessoas
ocupadas
Norte
270.074
17.352
253.998
47.899

940

4.605

940

29.458

4.605

259.058 1,80

167

1.463

167

29.458

1.463

259.058 1,00

6.796

33.113

6.796

29.458

33.113

259.058 1,80

2.653

20.468

2.653

29.458

20.468

259.058 1,14

426

2.653

426

29.458

2.653

259.058 1,41

726

4.300

726

29.458

4.300

259.058 1,48

2010
Eij

Ej

EiT

EiJ

QL

964 29.458 17.352 259.058 0,49
27.071 29.458 253.998 259.058 0,94
10.798 29.458 47.899 259.058 1,98

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do IBGE, ano 2010.

Em relação ao ano de 2010, pode-se constatar que houve a retirada de uma atividade
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considerada clusters, “extração de minerais não-metálicos”, bem como as demais atividades
“fabricação de produtos alimentícios” e “confecção de artigos do vestuário e acessórios”,
apresentaram uma pequena redução. Outro item que merece destaque é a elevação no nível
de concentração de clusters na atividade de “fabricação de produtos de minerais nãometálicos”. Para 2011 veja-se o Quadro 7.

Quadro 7: Identificação de clusters no ano de 2011.
CNAE
2.0
B
C
10
11
14
15
16
23
29
31

Divisões de atividades de atuação das
empresas
Total de Pessoas ocupadas
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Fabricação de produtos alimentícios
Fabricação de bebidas
Confecção de artigos do vestuário e
acessórios
Preparação de couros e fabricação de
artefatos de couro, artigos para viagem e
calçados
Fabricação de produtos de madeira
Fabricação de produtos de minerais nãometálicos
Fabricação de veículos automotores,
reboques e carrocerias
Fabricação de móveis

Pessoas
ocupadas
RO
33.358
1.526
31.831
13.917
1.245

Pessoas
ocupadas
Norte
291.157
20.374
270.781
52.197
9.833

1.526
31.831
13.917
1.245

29.458 20.374 259.058 0,66
29.458 270.781 259.058 1,03
29.458 52.197 259.058 2,34
29.458 9.833 259.058 1,11

1.078

4.717

1.078

29.458

4.717

259.058 2,01

122

1.045

122

29.458

1.045

259.058 1,03

7.187

32.157

7.187

29.458

32.157

259.058 1,97

2.977

21.911

2.977

29.458

21.911

259.058 1,19

500

4.114

500

29.458

4.114

259.058 1,07

743

3.990

743

29.458

3.990

259.058 1,64

2011
Eij

Ej

EiT

EiJ

QL

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do IBGE, ano 2011.

No ano de 2011, pode-se constatar que houve elevação na presença de clusters
referente às atividades de “fabricação de produtos alimentícios”, “confecção de artigos do
vestuário e acessórios”. Neste ano, a atividade que se destacou em relação aos anos
anteriores foi a “fabricação de produtos de madeira”. Verifica-se também que houve uma
redução do quantitativo de aglomerações industrial: de 08 (oito), declinou para 07 (sete).
Em relação ao ano de 2012 ver o Quadro 8.
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Quadro 8: Identificação de clusters no ano de 2012.
CNAE
2.0
B
C
10
11
14
15
16
21
23
29
31

Divisões de atividades de atuação das
empresas
Total de Pessoas ocupadas
Indústrias extrativas
Indústrias de transformação
Fabricação de produtos alimentícios
Fabricação de bebidas
Confecção de artigos do vestuário e
acessórios
Preparação de couros e fabricação de
artefatos de couro, artigos para viagem e
calçados
Fabricação de produtos de madeira
Fabricação de produtos farmoquímicos e
farmacêuticos
Fabricação de produtos de minerais nãometálicos
Fabricação de veículos automotores,
reboques e carrocerias
Fabricação de móveis

Pessoas
ocupadas
RO
33.499
976
32.523
14.887
1.333

Pessoas
ocupadas
Norte
285.343
24.445
260.864
51.477
11.635

976
32.523
14.887
1.333

29.458 24.445 259.058 0,35
29.458 260.864 259.058 1,10
29.458 51.477 259.058 2,54
29.458 11.635 259.058 1,01

1.082

3.858

1.082

29.458

3.858

259.058 2,47

518

2.089

518

29.458

2.089

259.058 2,18

6.149

28.875

6.149

29.458

28.875

259.058 1,87

22

157

22

29.458

157

259.058 1,23

3.042

20.912

3.042

29.458

20.912

259.058 1,28

419

3.686

419

29.458

3.686

259.058 1,00

591

4.198

591

29.458

4.198

259.058 1,24

2012
Eij

Ej

EiT

EiJ

QL

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do IBGE, ano 2012.

No último, ano houve um percentual maior de elevação em relação aos quatro anos
anteriores, a atividade que teve um destaque significativo foi a “preparação de couros e
fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados” que desde 2008 não
apresentava mais indicação de formação de clusters.
Conforme exposto no Quadro 9, pode-se verificar de forma mais clara, a evolução
do surgimento de clusters no estado de Rondônia em comparação com a Região Norte do
Brasil.
Quadro 9: Evolução do surgimento dos clusters
CNAE
2.0
B
8
C
10
11
14
15
16
21
23
29
31

Divisões de atividades de atuação das empresas

2008
QL
0,42
2,92
1,00
1,95
1,36
1,69

Indústrias extrativas
Extração de minerais não-metálicos
Indústrias de transformação
Fabricação de produtos alimentícios
Fabricação de bebidas
Confecção de artigos do vestuário e acessórios
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para
2,72
viagem e calçados
Fabricação de produtos de madeira
1,86
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos
1,17
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
1,12
Fabricação de móveis
1,40

Fonte: Elaboração própria a partir do banco de dados do IBGE, ano2008 a 2012.

2009
QL
0,55
3,02
0,93
2,07
0
1,62

2010
QL
0,49
0
0,94
1,98
0
1,80

2011
QL
0,66
1,03
2,34
1,11
2,01

2012
QL
0,35
0
1,10
2,54
1,01
2,47

2,41

1,00

1,03

2,18

1,58
1,17
1,03
1,42

1,80
1,14
1,41
1,48

1,97
1,19
1,07
1,64

1,87
1,23
1,28
1,00
1,24
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Destaca-se que Rondônia apresenta maior concentração de clusters nas atividades
de “fabricação de produtos alimentícios” e “confecção de artigos do vestuário e
acessórios”, no período abrangido na pesquisa. Veja-se o gráfico 1.
Gráfico 1: Concentração de Clusters em Rondônia

Fonte: Elaboração própria a partir da análise do banco de dados do IBGE, ano 2008 a 2012.

Ao final do período, verificou-se que em 2008 o estado apresentava 09 (nove)
atividades com aglomeração industrial e ao término, em 2012, este quantitativo permaneceu
inalterado, havendo migração apenas de alguns ramos de atividades. No Gráfico 1, é
possível verificar a mesma situação.
Diante dos quadros apresentados, é importante destacar que a atividade de “extração
de minerais não-metálicos” nos anos de 2008 e 2009 apresentaram alto índice de formação
de clusters, porém, nos anos seguintes não houve continuidade, ficando sem valor
expressivo que pudesse ser mensurado.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretendeu-se neste trabalho proporcionar, de forma simples, uma familiarização
com a localização e concentração do emprego formal industrial no estado de Rondônia para
revelar os setores industriais importantes do estado.
Visando satisfazer este objetivo, optou-se por uma descrição seqüencial de como

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

iniciou a industrialização no Brasil, seus altos e baixos, suas estratégias e consequências.
Foram apresentamos fatores importantes da história da indústria em relação à econômia do
país, como o período do Estado Novo, onde o governo do presidente Vargas deu ênfase à
introdução de políticas voltadas para a industrialização.
Os resultados obtidos satisfazem o tema proposto, onde ficou comprovado que o
estado rondoniense com o passar do tempo tem se especializado nas atividades voltadas
para a “fabricação de produtos alimentícios”, “confecção de artigos do vestuário e
acessórios” e “preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem
e calçados”, apresentando o Quociente Locacional acima de 02 (dois), demonstrando um
índice com maior concentração na formação de aglomerados industriais.
Deve-se ressaltar que no decorrer dos anos de 2008 e 2009, as atividades de
extração de minerais não-metálicos estavam em destaque, apresentando o Quociente
Locacional 2,92 e 3,02, porém, nos anos que sucederam, estes índices ficaram abaixo de 1
(um), deixando de existir aglomerações industriais referente a este segmento da industrial.
Todavia, estes foram apenas alguns pontos principais deste artigo, a pesquisa não se
encerra aqui, ainda há uma imensidão de bibliografias a serem exploradas no intuito de
demonstrar a concentração de emprego formal industrial em Rondônia na dinâmica da
economia brasileira no período de 2008 a 2012.
Além disso, espera-se que os resultados obtidos possam contribuir para que o estudo
possa ser ampliado, através da elaboração de comparativos dos setores industriais dos
municípios em relação ao estado de Rondônia.
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RESUMO: A economia brasileira vem apresentando queda da participação da indústria na
formação de seu Produto Interno Bruto (PIB), o que tem chamado a atenção de diversos
pesquisadores para a existência de um processo denominado desindustrialização relativa.
No entanto, pouca atenção tem sido dada à dimensão regional deste processo. Nesse
sentido, o objetivo deste estudo é analisar, a partir de indicadores, o comportamento e o
padrão da evolução da indústria nos estados da região Sul do Brasil. Os resultados mostram
que a região Sul tem apresentado certa estagnação em seu adensamento produtivo. Embora,
a competitividade esteja se elevando, observa-se que com algumas exceções, esta tem ocorrido
nos setores de baixa e média baixa intensidade tecnológica, conformando um padrão voltado
para as atividades econômicas com pouco valor agregado. Por fim, infere-se que além de um
processo lento de desindustrialização relativa, tem ocorrido uma rarefação espacial gradual,
onde as regiões tradicionalmente ligadas à indústria de transformação ainda se mantem em
destaque, porém com seu entorno apresentando uma perda de empregos ligados à indústria
e consequentemente com perda de dinamismo econômico.
ABSTRACT: The Brazilian economy has been showing decline industry's participation in
the formation of its Gross Domestic Product (GDP), which has drawn the attention of many
researchers for the existence of a process known as relative deindustrialisation. However,
little attention has been given to the regional dimension of this process. In this sense, the
objective of this study is to analyze, based on indicators, the behavior and the pattern of
evolution of the industry in the states of southern Brazil. The results show that the South
has shown certain stagnation in its production density. Although competitiveness is rising,
it is observed that with a few exceptions, this has occurred in low and middle sectors of low
technological intensity, forming a pattern facing economic activities with little added value.
Finally, it appears that in addition to a slow process of relative de-industrialization, there
has been a gradual thinning space, where areas traditionally linked to the processing
industry still keeps in focus, but with its surroundings showing a loss of jobs connected to
the industry and consequently to loss of economic dynamism.
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1 Introdução
A partir de meados da década de 80, a economia brasileira vem apresentando uma
queda sistemática da participação da indústria na formação de seu Produto Interno Bruto
(PIB), o que tem chamado a atenção de diversos pesquisadores para a existência de um
processo denominado desindustrialização relativa (COMIN, 2009; SILVA, 2012). Este
comportamento no setor industrial brasileiro tem suscitado um debate intenso, uma vez que
a indústria de transformação é considerada como o motor do crescimento com reflexo sobre
o desenvolvimento econômico dos países. A indústria, por meio de seus retornos crescentes
de escala, afeta positivamente a taxa de produtividade da economia e promove uma série de
transformações estruturais capaz de superar a condição do subdesenvolvimento (KALDOR,
1988; THIRWALL, 2002; FURTADO, 1961).
Entretanto, em meio a esse debate, pouca atenção tem sido dada à dimensão
regional desse processo de desindustrialização, e seu impacto em termos da mudança
estrutural na economia brasileira. Ainda que os escassos estudos até o momento tenham
apontado para um processo de desindustrialização relativa, contudo os estados analisados
vêm apresentando determinadas peculiaridades. As evidências apontam para formas
distintas de evolução do processo de desindustrialização no Brasil, motivo pelo qual a
abordagem regional não só permitirá compreender as especificidades de cada região, como
contribuirá no sentido de tentar buscar apontar soluções adequadas a cada realidade
econômica, para além do receituário tradicional de política econômica.
Desta forma, dada a importância da indústria para o desenvolvimento econômico
brasileiro, a perda de participação relativa no PIB e as diferentes respostas dos estados
federativos e regiões ao processo de desindustrialização em curso, faz-se necessário um
estudo que aprofunde a compreensão da dinâmica da desindustrialização em nível regional.
Assim, torna-se relevante um estudo que venha apontar as causas, as formas como se
manifesta no território e as novas configurações específicas das estruturas produtivas.
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Neste sentido, o objetivo deste estudo201 é analisar, a partir de indicadores, o
comportamento e o padrão da evolução da indústria nos estados da região Sul do Brasil:
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, considerados a 4ª.; 5ª. e 6ª. economia do país,
uma vez que o setor industrial constituir, historicamente, relevante no processo de produção
da riqueza do país.
No propósito de apresentar e analisar as evidências do processo de
desindustrialização na região Sul, este trabalho encontra-se dividido em 4 seções, além
desta introdução. Na segunda seção discute-se o papel da indústria e apresentam-se
diferentes versões sobre a desindustrialização no Brasil. Por sua vez, na seção 3 aponta-se o
procedimento metodológico adotado neste estudo para obter os resultados. Na seção quatro
analisa-se aspectos comprovadores do processo de desindustrialização na região Sul do
Brasil. Por fim, a seção cinco apresenta as conclusões.

2 O Papel da Indústria e o Debate sobre a Desindustrialização no Brasil

O desenvolvimento econômico requer uma série de transformações na sociedade e
também no processo de produção. Trata-se de mudança de estruturas e melhorias de
indicadores econômicos, sociais e políticos compreendendo necessariamente um fenômeno
de longo prazo que implica o fortalecimento da economia nacional, a ampliação da
economia de mercado e a elevação geral da produtividade (SOUZA, 1999).

Neste

contexto, o setor industrial desempenha papel ímpar no processo de criação de condições
para o desenvolvimento. Justifica ao longo da história, praticamente todos os países que
lograram estágios mais avançados de desenvolvimento tiveram na indústria, o meio
principal para alcançar esse objetivo (PESSOTI, 2009).
O artigo seminal que aponta a importância da indústria de autoria de Nicolas Kaldor
intitulado “Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom” de 1966,
constitui uma referência sobre importância do setor industrial para o desenvolvimento
econômico. Sinteticamente, Lamonica e Feijó (2010) resumem as proposições de Kaldor
201

O estudo é parte da dissertação em andamento do programa de Pós-graduação em Economia da
Universidade Federal de Santa Catarina.
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em quatro leis, a saber: i) existe uma relação positiva entre o crescimento da indústria e o
crescimento do produto agregado, assim, quanto maior a taxa de crescimento da indústria,
maior será a taxa de crescimento do produto nacional; ii) há uma relação positiva entre a
taxa de crescimento da produtividade na indústria e o crescimento do produto industrial,
sendo que quanto maior a taxa de crescimento da indústria, maior será também a taxa de
crescimento da produtividade; iii) quanto maior a taxa de crescimento das exportações,
maior será o crescimento do produto, dado que este gera condições para alcançar o mercado
externo; iv) o crescimento da economia no 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, na medida em que este reflete a composição
setorial da economia e as elasticidades renda da demanda por exportações.
Nestes termos, a primeira lei mostra ser a indústria o “motor do crescimento” dado
constituir o setor mais dinâmico e difusor de inovações. A segunda lei trata da lei de
Kaldor-Verdoon em que se estabelece uma relação de causalidade entre taxa de
crescimento de produtividade e a taxa de crescimento da produção (LAMONICA; FEIJÓ,
2010). Desta maneira, uma elevação da demanda induz o aumento da produção que leva
necessariamente ao aumento da produtividade, mas cabe ressaltar que tal situação ocorre
somente em setores com economias de escala dinâmica. A terceira lei aproxima-se do
modelo export-led growth no sentido de que o crescimento da economia é liderado pelas
exportações,

como

componente

autônomo

da

demanda

(GUIMARÃES

2002;

LAMONICA; FEIJÓ, 2010).
Por fim, pela lei de Thirlwall (4ª lei) tem-se que o crescimento liderado pela
demanda é limitado pela condição de equilíbrio do balanço de pagamentos. Assim, o
crescimento com equilíbrio no balanço de pagamentos depende das elasticidades renda do
comércio exterior e da composição setorial da economia. Nesse sentido, o crescimento dos
países restrito pelo balanço de pagamentos se encontra na composição setorial e na
magnitude das elasticidades renda da demanda do comércio exterior, elementos essenciais
para explicar que, por exemplo, países com maior elasticidade renda da demanda por
exportações e com menor participação dos segmentos de baixo valor agregado na

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

composição setorial tendem a crescer a uma taxa superior (MISSIO, F. J.; JAYME JR., F.
G. ; CONCEICAO, O. A, 2014).
Dada a relevância para o desenvolvimento, o segmento produtivo industrial
constitui-se em centro de atenção de economistas preocupados com o desenvolvimento
latino-americano e brasileiro.

A necessidade da industrialização dos países latino-

americanos como forma de capturar os frutos do progresso técnico e melhorar o padrão de
vida da população já se encontrava nos escritos de Aníbal Pinto, Raul Presbich, Octavio
Rodrigues e Celso Furtado, dentre outros.
Os autores mencionados acima apontavam com primazia que os frutos do
desenvolvimento não eram repartidos entre o centro, tendo como parâmetro o setor
industrial, e a periferia, baseada em recursos naturais. Em particular, Presbich (1949, p. 83)
“(...) enquanto os centros preservaram integralmente o fruto do progresso técnico de sua
indústria, os países periféricos transferiram para eles uma parte do fruto do seu próprio
progresso técnico”. Nestes termos, os esforços para superação do atraso dos países latinoamericanos deveriam concentrar no desenvolvimento industrial.
Contudo, o processo de industrialização seria um longo caminho a ser seguido pelos
países latino-americanos em face das condições estruturais existentes. Nesta linha, os
escritos de Furtado apontam que estes países apresentavam (i) presença de baixo índice de
capital por trabalhador – indicando baixa produtividade do trabalho –; (ii) inexistência de
um setor produtor de bens de capital; e, (iii) a produção pouco diversificada (especializada)
e focada em bens de baixo teor tecnológico. Por outro lado, argumenta que o impulso
inicial de desenvolvimento dessas economias veio do exterior e aponta os seguintes
argumentos para fortalecer a sua tese, a saber: (i) através de demanda por sua produção; (ii)
por meio de um “efeito demonstração” que impulsiona grupos locais a buscarem o
desenvolvimento (seja para melhorar a condição geral do país, seja simplesmente para
elevar o seu nível de consumo); e, (iii) através de transferência de empresas capitalistas
para a periferia (FURTADO, 1961).
Todavia, especialmente ao caso brasileiro, observou-se a partir de meados da década
de 80 que a participação da indústria no PIB começou a declinar, chamando à atenção de
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diversos estudos sobre a possibilidade de estar em curso no Brasil, um processo de
desindustrialização. Essa inflexão da indústria brasileira passa a suscitar um debate intenso
no meio acadêmico, entre os formuladores de política pública e associações de classe
vinculadas à indústria. Nesse sentido, a atualidade do debate apresenta basicamente duas
vertentes de análise sobre o comportamento da participação da indústria na geração de
riqueza no país, a saber: a desindustrialização como um processo negativo e a
desindustrialização como um processo natural. No grupo que aborda a desindustrialização
como um processo negativo temos estudos que compartilham dos pensamentos da escola de
Campinas e da Fundação Getúlio Vargas.
O pensamento de Campinas tem evidenciado que o problema da desindustrialização
em curso tem sido motivado pela abertura comercial brusca e uma valorização cambial
exagerada aliada ao enfraquecimento do Estado, a combinação destes fatores tem gerado
resultados que levaram à concentração do dinamismo na indústria extrativa e na
agropecuária. A mudança estrutural fortaleceu os setores intensivos em recursos naturais e
enfraqueceu os de maior conteúdo tecnológico, com esvaziamento produtivo e o
rompimento de elos da indústria. Em síntese, a indústria de transformação brasileira sofreu
uma redução generalizada de sua densidade, um esvaziamento de quase todas as cadeias
produtivas, e um rebaixamento do perfil tecnológico, com inserção externa, criticamente
condicionada pelo comportamento da taxa real de câmbio. Neste contexto, o Brasil estaria
vivendo um amplo processo de desindustrialização parcial, com enfraquecendo da
competitividade industrial brasileira, e de seu poder de dinamizar a economia como um
todo (Comin (2009); Silva (2012)).
Por sua vez, Sampaio (2015) além de constatar os referidos problemas acima
citados, demonstra que a desindustrialização atingiu de maneira desigual setores da
economia brasileira, sendo que esta se manifestou, principalmente, em setores que detém
maior incorporação no progresso técnico, dada a heterogeneidade da estrutura produtiva
brasileira. Por fim, constatou que os impactos têm sido distribuídos de forma desigual,
afetando mais intensamente as regiões que abrigam os setores manufatureiros mais
desenvolvidos.
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Pesquisadores mais clássicos da escola de Campinas como Laplane (2006) após
rever o debate sobre a industrialização, defende que o Brasil tem apresentado um histórico
marcado pela incapacidade de aproveitar as oportunidades do contexto mundial, para
promover a expansão e o desenvolvimento industrial. Ademais, segundo o autor, o Brasil
tem apresentado uma política industrial e tecnológica insuficiente, cuja situação da
indústria se agravou ainda mais devido às políticas macroeconômicas, pouco sensíveis a
necessidade de crescimento econômico da década de 90. Para Carneiro (2008) a
desindustrialização precoce é fruto das políticas econômicas de corte neoliberal pós década
de 90. Além da liberalização comercial, o autor aponta a apreciação do real, o surgimento
de novos atores globais tais como a China e Coreia do Sul e o processo de modificação das
estruturas produtivas, como responsáveis pela queda do dinamismo da indústria brasileira.
Cano (2014) aponta que a desindustrialização é a nova fase do capitalismo
periférico, e aponta cinco razões responsáveis pela ocorrência da desindustrialização, a
saber: i) a valorização da taxa de câmbio; ii) a abertura ilimitada; iii) elevada taxa de juros;
iv) Investimento Direto externo (IED) concentrado em commodities; e v) a desaceleração
da economia mundial a partir de 2008.
Uma mudança desse quadro segundo o autor dependeria de uma mudança completa
da política econômica. Cario et al. (2012) chamam a atenção para o fato de que o termo
desindustrialização pode referir-se também à “perda de adensamento” na medida em que
desloca a atividade industrial para etapas de menor agregação de valor, bem como em
situações extremas determinadas pelo setor produtivo, pode caminhar para o padrão de
indústria “maquiladora”. Os autores constataram que atualmente a perda de participação no
emprego foi um fenômeno mais recorrente em setores marcados pela baixa intensidade
tecnológica e que o adensamento das cadeias produtivas ocorreu de modo generalizado,
mas com especificidades setoriais que carecem de maior atenção nos estudos sobre
desindustrialização.
Ainda dentro de uma perspectiva heterodoxa, mas sob a ótica regional, Botelho et
al. (2014) estudam o comportamento dos indicadores de valor adicionado, emprego,
produtividade, densidade industrial e inserção externa na economia brasileira e concluem
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que a incidência desigual do processo de desindustrialização nos estados não foi capaz de
alterar significativamente, a forte concentração da indústria no Centro-Sul do país. Além
disso, constataram que a recuperação do crescimento econômico a partir de 2007, mostrou
reações divergentes nos estados em termos de crescimento industrial.
Monteiro (2014) reforça a tese da desindustrialização relativa brasileira e coloca que
em âmbito regional o Nordeste, Sudeste e Sul têm diminuído suas participações, no valor
adicionado da indústria, tendo as demais regiões, apresentado comportamento contrário.
Esse comportamento foi constatado tanto no período que vai de 1985 a 1994, quanto no
período de 1995 a 2011. Quando analisada a ocupação na indústria de transformação,
constatou-se que no período de 2002 a 2012, as regiões Norte e Sudeste parecem indicar
um processo de desindustrialização, enquanto as regiões Nordeste, Centro-oeste e Sul
caminharam na direção oposta. Por fim, o autor constata que do ponto de vista das
indústrias regionais, há uma tendência à descentralização da indústria, onde ocorre
desconcentração intensa para as indústrias tradicionais, partindo do Sudeste para outras
regiões do país. Para as indústrias possuidoras de maior conteúdo tecnológico, a tendência à
desconcentração regional é pequena e direcionada a estados já possuidores de indústrias
maduras e com proximidade geográfica dos maiores mercados consumidores.
Para os estudos vinculados à Escola de Pensamento da Fundação Getúlio Vargas
encontra-se os estudos de Bresser Pereira e Marconi (2008). Neste trabalho, os autores
obtêm as seguintes conclusões: i) o Brasil tem sofrido a “doença holandesa”; ii) o país
passa por um processo de desindustrialização que tem prejudicado o seu processo de
desenvolvimento; iii) a condução da política econômica tende a reforçar a doença
holandesa e a desindustrialização.
Os pontos citados são fruto de um esforço de sistematização teórica de base
estruturalista cujo ponto central é a taxa de câmbio. Bresser Pereira afirma que existem
duas taxas de câmbio de equilíbrio, a saber: a taxa de câmbio de equilíbrio corrente que
equilibra a conta de transações correntes, e a taxa de câmbio de equilíbrio industrial que é
aquela necessária para que a indústria seja viável. Como o Brasil tem apresentado uma
tendência à sobrevalorização da taxa de câmbio que é mais compatível com o equilíbrio em
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conta corrente do que compatível com competitividade industrial, a doença holandesa se
manifesta por meio do processo desindustrialização mesmo com a conta corrente
equilibrada.
Oreiro e Feijó (2010) também compartilham dessa concepção que relaciona
desindustrialização à doença Holandesa, e concluem que existem poucas evidências
contrárias a existência de um processo de desindustrialização e que o foco deve ser dado no
sentido de entender as causas. Para estes autores, a desindustrialização se deve a uma não
neutralização da doença holandesa, cujo resultado foi à paulatina transformação da
estrutura industrial, provocando a especialização em atividades intensivas em recursos
naturais e de baixo conteúdo tecnológico.
Os autores que consideram a desindustrialização como um processo natural, estão
fundados em uma concepção mais ortodoxa. Bonelli (2005) conclui com seus estudos que a
desindustrialização brasileira se limita ao período pós década de 90, fruto de fatores
exógenos como a crise mexicana e russa, e que preocupações referentes a esse processo só
deveriam ocorrer, se a taxa de crescimento da produção industrial fosse persistentemente
baixa no médio prazo. Por sua vez, Bacha e De Bolle (2013) apontam que o essencial na
discussão sobre a economia brasileira, não seria a questão da desindustrialização em si, mas
sim, a necessidade de concentrar esforços no sentido de reconfigurar a estrutura econômica
brasileira no sentido de ampliar a abertura econômica, com vista a buscar a integração da
indústria nacional aos mercados globais e suas cadeias de valor.
Bonelli, Pessoa e Matos (2013) afirmam que o processo de desindustrialização
brasileira é natural, e se enquadra no movimento global dos países desenvolvidos no
sentido de convergir para o nível ideal. Além disso, os autores expõem que o Brasil no
período de 1976 a 1987 apresentava um grau de industrialização acima do ponto ideal,
encontrado por meio de modelos econométricos, portanto, a desindustrialização
representava uma acomodação cuja expressão é chamada de “doença soviética”. Nesse
sentido, a desindustrialização não seria necessariamente um problema para a economia
brasileira. Barros e Pereira (2008) negam a forma como tem sido empregado o conceito de
desindustrialização e afirmam que a forma de análise mais adequada ao caso brasileiro é
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considerar a existência de uma reestruturação produtiva. Os autores consideram que o erro
se deve à forma como se analisa o setor de serviços, que segundo a classificação CNAE,
congrega desde serviços cujo foco é o atendimento às necessidades pessoais, quanto os
serviços vinculados à indústria.
Barros e Goldenstein (1997) reafirmam que a desindustrialização trata-se de um
processo de reestruturação da indústria brasileira, e apontam que a velocidade dessa
reestruturação varia setorialmente. A abertura econômica do início da década de 90 foi
considerada pelos autores como o fator principal a acelerar esse processo. Por fim,
concluem que na época, havia a necessidade de dar maior atenção aos setores de bens de
capital e de tecnologia, as implicações geográficas das transformações e aos impactos no
emprego.

3 Metodologia de Análise
Devido ao caráter exploratório deste estudo, a metodologia de análise é descritiva e
de caráter histórico dedutivo, por meio de dados secundários, dados que fazem parte da
realidade e da observação desta para a realização da análise. Os estados a serem analisados
são os três estados pertencentes a região Sul do Brasil, a saber: Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul para o período de 1995 a 2010. As variáveis a serem utilizadas são:
Quadro1
Variáveis utilizadas
Participaçao do Valor Adicionado da Indústria
de Transformação no Valor Adicionado Total
Densidade produtiva expressa pela relação do
Valor da Transformação Industrial (VTI) pelo
Valor Bruto da Produção Industrial (VBPI).
Participação emprego formal na industria de
transformação no total do emprego formal.
Produtividade do trabalho, obtida pela relação
do VTI pelo pessoal ocupado (PO).
Índice de Concentraçao Normalizado - ICN

Fonte: Elaboração própria

Fonte

IBGE

Pesquisa Industrial Annual - PIA/IBGE
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Pesquisa Industrial Annual - PIA/IBGE
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
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O valor adicionado da indústria de transformação permite avaliar o peso desta
indústria na geração de riqueza da economia e sua evolução ao longo do tempo. A relação
(VTI/VBPI) é um índice que expressa a proporção de valor agregado transformada pela
indústria. Além disso, é considerado uma proxy da densidade do tecido industrial, de modo
que, quanto mais próxima de um, mais intensiva é a produção em valor agregado gerado no
próprio país. A participação do emprego formal objetiva avaliar a absorção de mão de obra
por parte da indústria de transformação e por extensão acompanhar a dinâmica industrial.
Apesar da absorção de mão de obra ser afetada pela produtividade, uma forma de avaliar a
expansão da atividade industrial está na incorporação ou ampliação de postos de trabalho.
A relação (VTI/PO) é um indicador de produtividade, ou seja, representa a quantidade de
VTI que cada trabalhador médio produziu em um ano determinado. Assim, é possível obter
um parâmetro da competitividade da indústria de transformação dos estados da região Sul
frente a dinâmica econômica nacional e internacional. Em caráter complementar para uma
análise espacial da indústria de transformação foi utilizado o Índice de Concentração
Normalizado – ICN elaborado por Crocco et al (2006). O ICN é expresso da seguinte
forma:
(1)
sendo

é o Quociente Locacional;

total do setor no país;

é a participação relativa do setor no emprego

é o Índice Hirschman-Herfindahl modificado; e

é o peso específico de cada um dos insumos em cada um dos setores produtivos;202
Assim, quanto maior o valor do ICN, maior tende a ser a especialização daquela
localidade em determinado tipo de atividade econômica. Por fim, visando compreender a
dinâmica do processo de desindustrialização em curso, os ramos industriais foram
agrupados por intensidade tecnológica seguindo critério da OCDE. Neste caso, visando um
panorama mais geral os anos analisados foram 2000 e 2010.

202

Conforme Crocco et al. (2006) tradicionalmente atribui-se peso

= 0,33

Anais do XVI Seminário de Jovens Pesquisadores
Grupos de Estudo em Economia Industrial – GEEIN
Faculdade de Ciências e Letras - Universidade Estadual Paulista – FCL/CAr/UNESP

4 Algumas Evidências para a Região Sul do Brasil

Uma primeira observação ao se analisar o processo de desindustrialização em nível
regional pode ser feita observando-se a participação do Valor Adicionado da Indústria de
Transformação (VAIT) no Valor Adicionado Total (VAT) da economia brasileira. O Brasil
tem apresentado tendência de queda ao longo dos quinze anos analisados, sendo que em
1995 o VAIT correspondia a 18% do VAT chegando ao ano de 2010 sendo 16,2% de
participação, uma queda de 1,8 pontos percentuais. Apesar da queda nos estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, na média a região Sul apresentou certa estabilidade ao longo
dos anos, com pequenas oscilações. De modo geral, ainda que muito pequena, observa-se
um processo de perda de participação da indústria de transformação no valor adicionado
total, o que pode configurar um lento processo de desindustrialização em curso na
economia da região Sul.
Gráfico 1

Fonte: IBGE

Ao avaliar os dados de Emprego, percebe-se trajetória de queda sistemática da
participação do emprego formal na indústria de transformação ao longo de quinze anos para
o Brasil. Ainda que o ano de 2005 tenha esboçado uma recuperação, esta não foi suficiente
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para mudar o processo de perda de importância da indústria de transformação na geração de
riqueza.
Tal situação é extremamente preocupante, haja vista que segundo Cano (2004), a
indústria de transformação é o segmento que envolve maior complexidade tecnológica, o
que possibilita a disseminação em maior escala do conteúdo de progresso técnico aos
demais setores da economia.
Nesse sentido, entre 1995 e 2010 observa-se uma queda de cerca de 3 pontos
percentuais na participação do emprego industrial de transformação para o Brasil, sendo que
para a região Sul ocorreu um pequeno incremento de cerca de 1 ponto percentual. O estado de
Santa Catariana foi o estado que apresentou maior intensidade de queda configurando um
processo contínuo ao longo dos anos com perda de cerca de 6 pontos percentuais. O estado de
Rio Grande do Sul apresentou igualmente queda de participação, porém de forma menos
acentuada resultando em uma variação de cerca de 2 pontos percentuais. Contrariamente aos
demais estados da região Sul, o estado do Paraná apresentou elevação gradual da participação
de pessoal ocupado no setor da Indústria de Transformação.
A elevação em cerca de 3 pontos percentuais evidencia a trajetória diferenciada dentro
do contexto regional e nacional, apesar de comparativamente aos demais, o referido estado
(Paraná) apresenta taxas percentuais menores na participação do emprego industrial em relação
aos demais vizinhos e o Brasil. Aprofundando a análise da participação do emprego na
indústria de transformação por meio da classificação OCDE de intensidade tecnológica os
dados indicam que o agrupamento de setores caracterizados por baixa intensidade tecnológica
apresentou a maior perda proporcional de mão de obra para todos os estados da região Sul.
Destaque deve ser dado para os estados de Rio Grande do Sul e Santa Catarina com
quedas acentuadas de aproximadamente 10 pontos percentuais e 4 pontos percentuais
respectivamente. No que se refere aos setores enquadrados no grupo de média baixa tecnologia,
observou-se ao longo dos últimos anos a elevação deste em todos os estados da região Sul,
muito próximo do comportamento nacional por que passa a economia brasileira de apresentar
uma convergência no sentido de se especializar em setores com média baixa tecnologia. Nesse
grupo, destaca-se o Rio Grande do Sul que apresentou crescimento de aproximadamente 5
pontos percentuais e o Paraná que apresentou o menor incremento, de apenas aproximadamente
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1,5 pontos percentuais. O Rio Grande do Sul destaca-se novamente no grupo de setores de
média alta intensidade tecnológica com incremento em cerca de 4 pontos percentuais. Por fim,
ressalta-se que todos os estados apresentaram variação extremamente pequena no que se refere
à expansão do emprego nos setores ligados a alta intensidade tecnológica.
A região Sul tem apresentado um comportamento marcado pelo aumento da
participação do emprego focado nos setores de média baixa intensidade tecnológica, perda
expressiva de mão de obra nos setores de baixa intensidade tecnológica e pouco avanço em
setores dinamicamente mais avançados. Entretanto, a perda de participação do emprego na
indústria de transformação ligada ao setor de baixa intensidade tecnológica pode ser indício do
aumento da produtividade das atividades econômicas deste grupo.

Gráfico 2

Fonte: RAIS/MTE

Avaliando a produtividade da região Sul, observa-se que ao longo dos anos de análise, a
produtividade dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se elevaram
sistematicamente. O estado do Paraná foi o que apresentou maior nível de competitividade ao
longo dos quinze anos, cabendo ressaltar que excetuando nas atividades de alta intensidade
tecnológica, o referido estado apresentou as maiores taxas de competitividade em relação aos
seus vizinhos. Entretanto a produtividade de todos os estados da região Sul apresentou-se
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abaixo da produtividade média brasileira para todos os anos analisados, excetuando o ano de
1995.
Santa Catarina destaca-se como o estado que ao longo dos anos analisados manteve a
menor produtividade da região Sul, mesmo com perda de emprego no setor de indústria de
transformação. Esse quadro pode ser explicado pelo fato de que mesmo no setor de baixa
intensidade tecnológica, a variação da produtividade do trabalho apesar de positiva foi inferior
aos demais estados vizinhos. O mesmo comportamento ocorre para o caso de média baixa e
média alta intensidade tecnológica, excetuando para o grupo de alta intensidade tecnológica. O
ponto essencial a se perceber é que todos os estados têm ampliado sua competitividade, porém
esta elevação, com algumas exceções, tem ocorrido nos setores de baixa e média baixa
intensidade tecnológica, conformando um padrão voltado para as atividades econômicas com
pouco valor agregado.
Gráfico 3

Fonte: PIA/IBGE

No que se refere à densidade produtiva (VTI/VBPI) nos estados da região Sul observase que ao longo dos anos, todos os estados apresentaram um processo de deterioração da
capacidade produtiva em agregar valor à produção. O estado do Rio Grande do Sul apresentou
queda mais expressiva no indicador em 0,09 pontos percentuais (p.p). O Paraná apresentou
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queda de 0,02 p.p e Santa Catarina queda de 0,05 p.p. A região Sul apresentou queda de 0,06
p.p e o Brasil apresentou queda de 0,02 p.p. Esse processo de desarticulação da capacidade
industrial gerou como resultado perverso a aproximação dos estados da região Sul à média
brasileira. Excetuando o Rio Grande do Sul todos os demais estados praticamente se igualaram
em média ao indicador brasileiro. No caso específico da região Sul, observa-se um processo de
desindustrialização relativa para todos os estados com paulatina perda de importância da
produção regional.
Para os grupos de intensidade tecnológica as variações, tanto negativas quanto
positivas, são extremamente pequenas, mas positivas nos setores de baixa, média baixa e média
alta intensidade tecnológica, excetuando para o estado do Rio Grande do Sul que apresenta
variação negativa para os dois primeiros grupos citados. O setor de alta intensidade tecnológica
apresenta queda para os estados do Paraná e Santa Catarina. O comportamento mais evidente
para o caso do adensamento produtivo na região Sul é o da praticamente estagnação ao longo
de 10 anos. Observam-se pequenas variações incrementais ou recuos, mas nada que indique
uma ampliação das cadeias produtivas com diversificação e elevada capacidade de agregação
de valor. Desta maneira, a região não sofreu uma deterioração elevada de seu parque industrial,
também não parece tem apresentado um avanço consistente.
Gráfico 4

Fonte: PIA/IBGE
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Por fim, visando realizar uma análise da distribuição espacial da indústria de
transformação na região Sul, pode-se observar pela Figura 1 que no ano de 2000 os municípios
que apresentavam maior concentração de indústrias de transformação localizavam-se, no caso
do Rio Grande do Sul, na região metropolitana e em algumas localidades no interior gaúcho
(Vale do Taquari e Serra). O estado de Santa Catarina possui a característica peculiar de
apresentar maior concentração de indústrias de transformação no vale do Itajaí, região
relativamente distante da região metropolitana. As demais regiões apresentam poucos
municípios mais intensivos neste tipo de indústria.

Figura 1

Fonte: RAIS/MTE

O estado do Paraná apresenta uma distribuição espacial mais ampla com destaque
para os municípios das mesorregiões do Sudeste paranaense, Sudoeste, Centro-oriental,
Noroeste e a região metropolitana, fruto em certa medida do dinamismo econômico do
estado de São Paulo. Para o ano de 2010, observa-se uma leve desconcentração nos estados
do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina que ainda preservam parte de suas regiões
tradicionais na atividade manufatureira.
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Em síntese, os estados têm apresentado um processo lento de desindustrialização
relativa, com destaque para uma conformação baseada em uma rarefação espacial gradual,
onde as regiões tradicionalmente ligadas à indústria de transformação ainda se mantem em
destaque, porém com seu entorno apresentando uma perda de empregos ligados a indústria
e consequentemente com perda de dinamismo econômico. Trata-se da constituição de ilhas
sub-regionais sobre o antigo tecido industrial existente na região o que configura a
formação de espaços deprimidos com atividades econômicas de pouco valor agregado.

5 Considerações Finais
Até o momento o estudo permitiu constatar algumas evidências para a região Sul do
Brasil. No que se refere a participação do emprego industrial, a região Sul tem apresentado um
comportamento marcado pelo aumento da participação do emprego focado nos setores de
média baixa intensidade tecnológica, perda expressiva de mão de obra nos setores de baixa
intensidade tecnológica e pouco avanço em setores dinamicamente mais avançados. Embora, a
competitividade estar se elevando, observa-se que com algumas exceções, esta tem ocorrido
nos setores de baixa e média baixa intensidade tecnológica, conformando um padrão voltado
para as atividades econômicas com pouco valor agregado.
No tocante ao adensamento produtivo, o comportamento mais evidente na região Sul é
o da praticamente estagnação ao longo de 10 anos, sem nada que indique uma ampliação das
cadeias produtivas com diversificação e elevação da capacidade de agregação de valor. Por fim,

a região Sul tem apresentado, além de um processo lento de desindustrialização relativa,
uma rarefação espacial gradual, onde as regiões tradicionalmente ligadas à indústria de
transformação ainda se mantem em destaque, porém com seu entorno apresentando uma
perda de empregos ligados a indústria e consequentemente com perda de dinamismo
econômico, gerando a constituição de ilhas sub-regionais sobre o antigo tecido industrial
existente na região configurando a formação de espaços deprimidos com atividades
econômicas de pouco valor agregado.
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