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XI 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 Pós-Graduação 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 platéia
formada por estudantes, pesquisadores e docentes e recebem comentários, que certamente auxiliam
e direcionam as etapas futuras da pesquisa.
Em 2010, os 51 trabalhos previamente selecionados pela Comissão Julgadores são de jovens
pesquisadores vinculados a 17 instituições, de 14 cidades e de 9 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 (11, 12 e 13/08/10) do XI
Seminário de Economia Industrial (SEI).
Dos trabalhos apresentados nas nove sessões de apresentação foram selecionados onze
trabalhos para uma reapresentação da tarde do último dia do evento. Em 2010 o Seminário de
Jovens Pesquisadores distribuiu três prêmios: Mérito Acadêmico, Originalidade e Relevância do
Tema e Relevância do Tema e oito Menções Honrosas.
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.

José Ricardo Fucidji
Rogério Gomes
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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 Acadêmico:
Vinicius Cardoso de Barros Fornari (FCLAr/ UNESP)

Originalidade e Relevância do Tema:
Luís Henrique Guilherme (EESC/ USP)

Relevância do Tema:
Lívia Rodrigues Spaggiari Souza (UFU)

Menção Honrosa:
Aline Correia de Souza (FCLAr/ UNESP)
Ariella Silva Araújo (FCLAr/ UNESP)
Bárbara Zen (UFSM)
Celso Pereira Neris Junior (FCLAr/ UNESP)
Gaston Marcos Molas Quiroga (Mackenzie)
Gustavo da Silva Cortes Gonçalves (FEARP/ USP)
Jailison Weilly Silveira (FCLAr/ UNESP)
Paulianie Trícia Bilatto Mariano César (UEMS)

Comissão Julgadora:
Prof. Dr. Antônio Carlos Diegues (UFSCar)
Prof. Dr. João Furtado (GEEIN e POLI/ USP)
Prof. Dr. José Marangoni Camargo (FFC/ UNESP)
Prof. Ms. José Ricardo Fucidji (GEEIN e FCLAr/UNESP)
Prof. Dr. Júlio Rohenkohl (UFSM)
Prof. Dr. Rogério Gomes (GEEIN e FCLAr/ UNESP)
Prof. Dr. Victor Prochnik (IE/ UFRJ)
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Chão de Fábrica como Ambiente Inovador: Estudo de Caso no Setor Siderúrgico
Adriano Pescarmona
Universidade Presbiteriana Mackenzie

RESUMO
Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa qualitativa que investigou,
no setor de metalurgia brasileiro, o processo de inovação no ambiente de chão de fábrica. O
processo de inovação é bastante ligado ao processo de geração e compartilhamento de
conhecimentos tanto no âmbito individual quanto corporativo. A inovação procede do
conhecimento positivo, isto é, um novo conhecimento que foi aplicado com sucesso na resolução de
problemas. É feita uma descrição de duas vertentes (japonesa e de Leonard-Barton) para
compreender os aspectos favoráveis e sustentadores da geração de conhecimento e inovação. Para a
análise do chão de fábrica como ambiente inovador, o artigo resgata da literatura exemplos de
implantação (positivos e negativos) e os confronta com as experiências de uma empresa da
siderurgia nacional (laminação de aço longo) e com o estudo de caso da Tata Steel, onde
efetivamente se reconhece a inovação nas atividades de chão de fábrica. Foram feitas entrevistas
semiestruturas com profissionais de mercado (laminação de aço longo) para captar impressões sobre
a implantação de programa de inovação. Como resultado, constatou-se que o chão de fábrica pode
ser efetivamente um ambiente de inovação e que esse processo é bastante dependente de condições
capacitadoras e incentivo.

Palavras-chave: processo de inovação, operações de chão de fábrica, indústria metalúrgica
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1 APRESENTAÇÃO

A literatura aborda amplamente a inovação nos processos de desenvolvimento de produto
(LEONARD-BARTON, 1992) e inovações radicais num modelo schumpeteriano (GALUNIC;
RODAN, 1998), mas pouco se pesquisa sobre a inovação que acontece no ambiente de chão de
fábrica.
Há recentes estudos sobre os processos de criação de conhecimento e suas relações com os
processos de inovação (ICHIJO, 2002; NONAKA, TOYAMA, KONNO, 1998; LEONARDBARTON, SENSIPER, 1998) e de criatividade (AMABILE, 1998) que podem contribuir na
compreensão de fatores que auxiliam o processo de inovação no ambiente de chão de fábrica.
O trabalho procura investigar um tema atual (inovação) em um ambiente não “glamouroso”,
isto é, o chão de fábrica de plantas siderúrgicas, porém, é um local onde qualquer incremento de
produtividade com baixo custo traz resultados imediatos devido ao momento de pleno crescimento
da indústria.
As questões de interesse desta pesquisa são:
•

fazer uma revisão da literatura sobre os processos de criação de

conhecimento e criatividade;
•

comprovar que o ambiente de chão de fábrica é propício para

inovação;
•

levantar o papel das gerências no processo de inovação de chão de

fábrica; e
•

identificar os fatores influenciadores (positivos e negativos) no

processo de inovação.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
2.1 O CONHECIMENTO E SUA CLASSIFICAÇÃO

De acordo com Ichijo (2002), somente uma empresa que gera conhecimento é capaz de ser
vencedora no mercado, e só vence se for inovadora. Nesse sentido, busca-se revisar o conceito de
conhecimento e sua geração, pois é a base da inovação e perenidade da empresa.
Uma questão amplamente discutida, mesmo fora do meio acadêmico, é a divisão entre
conhecimento explícito e tácito. O conhecimento explícito é caracterizado por ser formal,
sistematizado, quantificável e possuir meios de disseminação (NONAKA; TAKEUCHI, 1997). Por
sua vez, o conhecimento tácito é definido como aquele de caráter pessoal, subjetivo e de difícil
formalização (COLLINS, 1982). Acumulado implicitamente na mente dos indivíduos, o
conhecimento tácito tem, como característica fundamental, a inabilidade do portador de articular de
forma completa o conteúdo. Sobre esse conceito, o artigo fará referencia ao modelo de criação de
conhecimento de Leonard-Barton e Sensiper (1998) e de Nonaka e Takeuchi (1997).
Nonaka e Konno (1998) ilustram o conhecimento explícito como algo que aflora desde uma
base escondida de vivências e experiências que, apesar de exposta e de fácil reconhecimento, está
sustentada por toda a história de uma corporação e do indivíduo. Em outras palavras, o
conhecimento explícito é sustentado por uma base de conhecimento tácito (MOORADIAN, 2005).
Terra (2001) mostra que a evolução de entendimento do conceito de “conhecimento” pode
estar ligada à evolução de paradigma, isto é, a administração de empresas deixa de analisar os
empreendimentos numa visão da Era Industrial (em que o acesso ao capital é o grande restritor) e
passa a enxergar o acesso ao conhecimento como determinante (Era do Conhecimento).

Quadro 1. Comparação entre elementos da Era Industrial e Era do Conhecimento
Pessoas
Procedência do poder dos gerentes
Produção
Gargalos na produção
Informação
Conhecimento

Era Industrial
Geradores de custo ou recursos
Hierarquia
Operários processando recursos físicos
para criar produtos tangíveis
Capital financeiro e habilidades humanas
Instrumento de controle
Uma ferramenta ou recurso

Era do conhecimento
Geradores de receitas
Nível de conhecimento
Trabalhadores do conhecimento convertendo
conhecimento em estruturas intangíveis
Tempo e conhecimento
Ferramenta para comunicação
Foco de negócio

Fonte: Terra (2001)

2.2 CRIAÇÃO DO CONHECIMENTO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO
2.2.1 CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NO INDIVÍDUO
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Criatividade é o nome dado à capacidade do indivíduo de gerar novas ideias e maneiras de
abordar problemas; portanto, inovar. Muito da literatura sobre o tema está localizada na área de
psicologia, e Amabile (1998) faz uma ponte entre aspectos psicológicos da criatividade e de gestão
empresarial. A autora (1998) afirma que todos os indivíduos são capacitados a produzir trabalho
criativo, mesmo que de forma limitada, em alguma área, e que o ambiente social afeta o nível e
frequência do comportamento criativo. Três elementos formam a base para a criatividade
individual: know-how, habilidades criativas e motivação intrínseca. A ação criativa é potencializada
quanto mais intensa for a exposição aos três fatores, formando a intersecção criativa (AMABILE,
1998).

Habilidade
Criativa

Know-how
Criatividade

Motivação
Intrínseca

Figura 1. Modelo de Amabile (1998)

Leonard-Barton (2000) fez um modelo em que divide o processo da dinâmica da atividade
criativa em cinco etapas:

1. Preparação

2. Identificação de
Oportunidades

3. Divergência

4. Incubação

5. Convergência

Figura 2. Modelo de Leonard-Barton

Características de cada etapa: 1. preparação: consolidação de experiência e conhecimento. É
essencial precedente de todo o processo de inovação; 2. identificação de oportunidades:
reconhecimento efetivo de problemas reais que necessitam de novas respostas; 3. divergência:
promoção de pensamento divergente que gera alternativas de opções; 4. incubação: período
necessário para maturação de ideias geradas e fermentação das opções; 5. convergência: etapa final
responsável pelo afunilamento das ideias para uma solução final.
Como essa ótica é do indivíduo, pode-se fazer um paralelo com a realidade cotidiana de um
operador de chão de fábrica, isto é, o operário sedimenta em si vivências e conhecimentos, tem
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condições de identificar problemas e oportunidades na atuação ou no processo em que está inserido
e pode, finalmente, amadurecer e discutir ideias e conceitos para implantar uma solução de
problema ou melhoria alteração de processo.

2.2.2 CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO
2.2.2.1. TEORIA JAPONESA

A teoria japonesa tem um modelo dinâmico de criação do conhecimento que depende da
interação entre conhecimento tácito e explícito. A interação é responsável pela expansão da
quantidade e qualidade de conhecimento por meio de quatro processos de conversão (NONAKA,
1991 e NONAKA, TAKEUCHI, 1997):
•

Socialização é o processo de conversão de novos conhecimentos tácitos por meio de

experiências compartilhadas em interações sociais e técnicas cotidianas. Como não é formal, esse
tipo de conhecimento só pode acontecer de maneira prática.
•

Externalização é processo em que o conhecimento tácito é criado e articulado e

constitui a base conceitual para produção de novos conhecimentos na forma de imagens e
documentos. Nesse estágio, a capacidade discursiva dos indivíduos é fundamental para a
formalização de conteúdo e a prática do diálogo é enriquecedora.
•

Combinação é o processo de reunião, edição e processamento de conhecimentos

explícitos gerando conhecimentos explícitos mais complexos ou sistematizados que são
disseminados na organização.
•

Internalização é onde o conhecimento explícito é aplicado, usado em experiências

práticas, compondo a base cognitiva para novos processos.
2.2.2.2 TEORIA DE LEONARD-BARTON

Leonard-Barton criou um modelo para estruturar o processo criativo e inovador nas
empresas. A abordagem defende que o processo de criação do conhecimento possui uma dinâmica
composta por ritmos de busca e seleção, fase de exploração e de síntese, ciclos de pensamento
divergente seguidos por etapas de convergência. As autoras (LEONARD-BARTON; SENSIPER,
1998) conceberam a ideia do “funil do desenvolvimento”.
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Figura 3. Funil da Criação – Leonard-Barton

No modelo, o conhecimento tácito tem grande importância tanto no momento de divergência
quanto na convergência na criação de conhecimento. No momento de abertura do cone
(divergência), é importante o diálogo e a troca de vivências. Na convergência é importante a
relevância de experiências e o foco nas contribuições para a solução do problema. A autora acredita
que a organização mantém a estrutura devido ao conhecimento tácito sedimentado em rotinas
organizacionais que não pode ser apreendido de maneira individual.

2.2.3. INTEGRAÇÃO DO CONHECIMENTO NA ORGANIZAÇÃO (CHÃO DE FÁBRICA)

Leonard-Barton (1998) afirma que a criação de conhecimento e inovação depende da ação
integradora, isto é, uma ação que integre metodologia e tecnologia. Janczak (2004) destaca a
importância do middle management como patrocinador e da inovação, propondo que, dentro da
gerencia média, há o perfil do solucionador de problemas, do empreendedor e do negociador. O
perfil garante que haja interações entre os diversos níveis e setores da companhia e que a geração de
conhecimento e inovação seja efetiva. O perfil negociador é aquele que conversa com as partes
envolvidas, supera problemas e encontra recursos para que a implantação aconteça. Aqueles
gerentes que apoiam ideias novas e estão abertos ao diálogo fazem parte do perfil empreendedor. O
perfil solucionador de problemas caracteriza gerentes que têm foco na busca de novas formas de
solucionar problemas antigos ou sempre buscar uma maneira de superar o inesperado.
Há também a dependência de fatores relacionados ao tipo de organização, fatores
ambientais, processos internos e externos e traços físico-sociais para o resultado de processo de
inovação no chão de fábrica (COHEN; BAILEY, 1997). Os autores reforçam a dependência ou
influência da cultura organizacional e fatores socioculturais da força de trabalho com o
prosseguimento de um processo de inovação no chão de fábrica. Caso uma das partes proceda de
uma cultura onde o diálogo e abertura de contato não seja motivado, o processo de inovação não
tem os elementos capacitantes para progredir.
Nijhof, Krabbendam e Looise (2002) afirmam que a inovação no chão de fábrica tem de ser
organizada e iniciada pela alta administração, sem o que o processo de inovação em chão de fábrica
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não será sustentável em longo termo. Quando se fala sobre inovação no chão de fábrica, a indústria
japonesa é, instintivamente, citada. Wood (1989) entende que o emprego prévio de inovações
gerenciais como: just-in-time (Kanban) e o programa de aprendizagem contínuo (Kaizen)
favorecem a inovação no chão de fábrica mesmo em ambiente mais hierárquico.

3. MERCADO ESTUDADO – SIDERURGIA

O mercado de aço mundial tem passado por um “ressurgimento” em decorrência do bom
desenvolvimento econômico dos países que formam o BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China).
Grandes mineradoras como Vale, BHP e Anglo American tiveram intensivo processo de
crescimento por meio de aquisições de competidores nos últimos cinco anos. O setor de siderurgia
também passou por importantes consolidações e pela presença de países, como a Índia,
considerados “não tradicionais” no setor assumindo importantes papéis. O Brasil igualmente passa a
ser player importante no setor, não só como provedor de minério de ferro, com a presença marcante
da Vale, mas também no setor siderúrgico, com a Gerdau, que já se configura entre as dez maiores
produtoras de aço no mundo. O Brasil se coloca como quinto exportador de aço no mundo, mas
também é significativo o consumo interno quando comparado à capacidade instalada de 45 milhões
de ton/ano, produzindo aproximados 34 milhões de toneladas (dados de 2008 , conforme Instituto
Brasileiro de Siderurgia).
A Empresa A, nacional, estudada tem como principal produto vergalhões para a construção
civil, com capacidade instalada de 2 milhões de ton/ano, sendo o terceiro provedor de vergalhões no
mercado nacional. Não tem um processo siderúrgico integrado, isto é, não tem operação de lavra de
minério e produção de gusa. Seu processo tem como ponto de partida a refusão de sucata e ferrogusa comprados no mercado. Já a Tata Steel, o outro estudo de caso, se situa no processo chamado
integrado, isto é, desde o minério até a transformação mecânica do aço em produtos acabados (p.
ex: aço longo, isto é, vergalhões e perfis). As entrevistas foram feitas em siderúrgica não integrada,
isto é, produz aço a partir de sucata e o trabalha mecanicamente até a confecção dos produtos
acabados. As duas empresas estudadas têm como principal produto perfis longos e vergalhões,
amplamente empregados na construção civil.

4. ANÁLISE DE RESULTADOS
4.1. DESCRIÇÃO DOS MODELOS – TATA STEEL E EMPRESA NACIONAL
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A Tata Steel faz parte do maior conglomerado industrial indiano (Tata Group), emprega
aproximados 40.000 colaboradores ao redor do mundo e tem mais de 100 anos de existência. A
partir do ano 2000, a Tata Steel estabeleceu um programa de revisão do modelo de gestão. Este
processo envolveu o sistema de excelência em manufatura (Tata Business Excellence Program) que
abrange manutenção produtiva total (TPM), Seis Sigmas, performance operacional, programa de
sugestões e círculos da qualidade. Um sistema de gestão de conhecimento e inovação foi
estabelecido para criar um “framework” para o Tata Business Excellence Program.
A Tata Steel deu importante passo ao colocar o cliente no sistema e entender-lhe as
necessidades e reconhecer sua cadeia de valor como parte integrante de uma única empresa (Tata +
cliente = uma empresa/uma cadeia de valor). Estabeleceu-se em 2002, o customer value
management (CVM), em que o cliente e os operadores de chão de fábrica são colocados juntos em
busca de oportunidades e soluções de problemas. A Tata Steel reputa a este sistema os seguintes
resultados: em 2002, foram considerados o fabricante de aço de menor custo no mundo e em 2003
eram escolhidos por vinte (entre 25 clientes) como o melhor fornecedor de aço para a indústria
automotiva desbancando tradicionais Arcelor e US Steel.
Na empresa A da siderurgia nacional, o desenho do processo de inovação teve a estrutura
baseada no modelo de inovação de Leonard-Barton (a clássica figura do funil de desenvolvimento
de ideias aparece nos procedimentos do processo), com os seguintes objetivos:
•

estimular o comportamento empreendedor e a geração de ideias na criação e captura

de valor em todos os níveis da organização;
•

gerar saltos de contribuições nos resultados tanto do tipo incremental como

substanciais (do tipo radical);
•

maximizar os resultados, garantindo e ampliando a sustentabilidade do negócio.

O processo de inovação se inicia com a determinação de um portfólio de ideias que podem
ter origem em processos espontâneos ou induzidos. O processo de ideias espontâneo foi desenhado
para que toda e qualquer ideia gerada por um funcionário tenha o processo de avaliação de
viabilidade e retorno para o gerador da proposta. Isso assegura a não inibição de criatividade e
garante que a existência de um processo de análise e retorno estruturado (com papeis e
responsabilidades) mantenha o fluxo de sugestões, avaliação e respostas (positivas ou negativas).
Houve também a iniciativa de determinar “plataformas de inovação”, isto é, definição de
macrotemas de desenvolvimento para resolver problemas dentro de uma temática. Isso visa
determinar o foco e a objetividade no esforço criativo e direcionar as atenções para temas de
interesse da empresa.
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A Figura 4 a seguir resume o processo de governança do processo de inovação.
1. Ideias
individuais ou
equipe

2. Avaliação do
facilitador da
área

3. Avaliação do
Gerente da área

4. Avaliação do
Comitê de
Inovação

5. Implementação
e acompanhamento

Análise de valor
Comunicação de ações
Mecanismos de ação
Resultados/Contabilidade
Programa de reconhecimento

Figura 4. Modelo de inovação da Empresa A da siderurgia nacional

Fonte: entrevistas

O processo determinou um programa de reconhecimento e gratificação para as ideias
implantadas com objetivo de fomento ao processo de ideias principalmente dos funcionários de
chão de fábrica. O processo de inovação induzido tem “plataformas” de ação determinadas pelo
comitê de inovação de acordo com o planejamento estratégico da unidade de negócios, e contou
com intensa campanha de divulgação interna com criação de logotipo, identidade visual e todo
aparato de divulgação (cartazes, espaço na intranet etc.).

4.2. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS

Foram entrevistados dois engenheiros da área de qualidade e sistema de gestão, um gerente
de produção (quando entrevistado já não fazia parte do quadro de funcionários da empresa) e um
coordenador de recursos humanos da Empresa A.
Na análise das respostas, tendo como pano de fundo a arquitetura/desenho dos processos de
inovação implantados, o objetivo é relacionar os depoimentos espontâneos dos entrevistados com
elementos dos referenciais teóricos.
Pergunta 1 – Qual a descrição do processo de implementação adotado?
No caso da Empresa A, nacional, ficou evidente que se baseou explicitamente no modelo de
Leonard-Barton para criar o modelo de inovação, isto é, um portfólio de ideias passa por um funil
de avaliações e testes até a proposta final ser efetivamente acreditada e implantada.
As etapas do processo da Tata Steel também se assemelham ao de Leonard-Barton, usado na
Empresa A.
Por meio dos depoimentos, há citações ao ambiente necessário:
(...) tem que dar condições aos caras. As coisas têm que fazer sentido para a operação. Não
vão sair dando ideia à toa (...) se eles compartilham de um ideal, se há um comprometimento
estabelecido, então sai da frente.”
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Gerente de Produção
Este depoimento deixa claro que o portfólio só se estabelece e progride se há um
“comprometimento” e se há “condições”. Com isso se pode imaginar a espiral de Seci1 acontecendo
dentro do funil de criação do modelo de Leonard-Barton.
Pergunta 2 – Pode-se afirmar que houve inovações que procederam e foram implementadas
no chão de fábrica? Qual o papel da gerência nesse processo?
Todos os depoimentos relataram a implantação de ideias provenientes do chão de fábrica. A
maioria dos casos foram inovações incrementais (apesar de haver exemplos de inovações radicais),
e as que tiveram melhores resultados eram provenientes de processos induzidos (no caso da
empresa nacional).
De acordo com os conceitos de Janczak (2004), a dependência do trabalho da média
gerencia é fundamental. No processo de trabalho da Tata, a média gerência faz a priorização e ainda
há o princípio “pergunte a quem sabe”, isto é, direcione as dúvidas ou ideias àqueles que detêm o
conhecimento tácito operacional e explícito do modus operandi da companhia (média gerência)
conforme o modelo de Nonaka (1997). No processo descrito na Empresa A, nacional, o papel da
média gerência é o “motor” do processo. A determinação de plataformas de inovação e análise
crítica de ideias ficam a cargo dos gerentes e líderes de áreas. Há depoimentos, inclusive, em que a
média gerência se sente “pressionada” por se perceber a grande mantenedora do processo:
“(...) eu ficava muito preocupado, pois, no início do processo, houve uma grande demanda
de feedbacks e não dava conta. Se não desse andamento no processo a ‘coisa’ parava.”
Gerente de Produção
A função da alta gerência é fundamental (NIJHOF et al, 2002). Um depoimento na Empresa
A, nacional, resume bem essa importância, mas mostra o efeito da interrupção do suporte dado pela
alta administração:
“(...) recentemente, uma empresa do grupo passou por um processo de fusão com
outra companhia. O programa de segurança teve continuidade e o de inovação parou...”
Coordenador de RH
Isso revela que, se a mais alta liderança (a cultura da empresa) não promove o programa de
inovação, há poucas chances de progredir.
Pergunta 3 – Quais elementos críticos para o sucesso do processo de inovação?
O próprio case na Tata Steel traz alguns pontos identificados como críticos:
•

o apoio e sustentação do principal executivo são fundamentais;

•

é importante gerenciar a expectativa do cliente na análise da cadeia de valor;

1

O progresso de criação do conhecimento percorrendo sucessivamente os cada um dos quatro momentos de conversão
estabelece o conceito de espiral de SECI (ou espiral do conhecimento), de acordo com Nonaka (1991) e Nonaka e
Takeuchi (1997).
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•

os objetivos arrojados devem ser estabelecidos;

•

o programa tem de ter visibilidade para toda a corporação;

•

a cultura da empresa tem de dar sustentação ao processo (TATA, 2000).

Das entrevistas. podem-se apurar alguns itens interessantes:
•

desgaste do programa, isto é, uma hora chega-se à conclusão que, no paradigma da

Era do Conhecimento (TERRA, 2001), a inovação é o dia a dia, não se necessita de um programa
(BOER; GERTSEN, 2003).
•

sobrecarga da média gerência. A respeito deste item, houve diversos depoimentos:
“(...) chega uma hora, não tem jeito, tudo depende de você. O peão espera seu

suporte, a diretoria quer o programa para divulgar para num dei onde (...). Eu, como gerente,
tenho que fazer o dia a dia acontecer e fazer o programa de inovação rodar. Não é fácil... uma
hora você tem que escolher o que fazer e lógico que a produção, com ou sem inovação, não pode
parar.”
Gerente de Sistema da Qualidade

“(...) trabalhamos para criar equipes autônomas de trabalho. Foram pilotos interessantes.
Onde tivemos grupos entusiasmados, o programa de inovação foi rodado por eles (operação)
próprios.”
Coordenador de RH

A importância da média gerência no processo de inovação no chão de fábrica é estudado
pelos autores brasileiros Torres Jr, Wescheler e Favaro (2007), que trazem insucessos de busca de
inovação de processos no chão de fábrica em três estudos de casos em segmentos industriais
distintos (automotivo, cosméticos e autopeças). Nos três casos, fica evidente como causa de falha na
implantação de inovação no chão de fábrica e problema que devem ser superados pela ação da
média gerência:
•

falta de senso de propriedade e de conhecimento no chão de fábrica (baixo nível e

alta rotatividade de funcionários);
•

conhecimento concentrado em poucos centralizadores;

•

papéis e responsabilidades dentro da corporação não estar bem definido;falta de

suporte da administração que compreende o processo de inovação de chão de fábrica como apenas
um novo programa sem compromisso de longo prazo;
•

falta de comprometimento (pacto) entre empresa e operação.
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Citou-se que é comum, em determinado momento, haver ruptura entre as partes. Os
operários sentem-se explorados por ter de contribuir “além da conta”, e a empresa não se vê
comprometida em reconhecer e premiar as ideias, pois considera isso uma obrigação contratual dos
funcionários.

5. CONCLUSÃO

O artigo traz elementos para comprovar que existe efetivamente inovação no chão de
fábrica, isto é, os operadores são capazes de propor ideias, baseadas no conhecimento tácito de
processo ou conhecimento explícito, que ajudem na solução de novos problemas.
O processo de inovação no chão de fábrica é bastante dependente da ação da média gerência,
que atua desde o fomento do processo até a facilitação da implantação. A postura da alta direção e
cultura da empresa também é determinante para a sustentação dos processos de inovação no chão de
fábrica.
No processo prático de implantação de programas de inovação no chão de fábrica, podem-se
reconhecer elementos da teoria como o funil de criação de Leonard-Barton e importância de
ambiente favorável. Há grande dependência de conhecimento tácito e, via de regra, há programas de
ideias (ou sugestões) direcionados com profissionais de média gerência ou alta senioridade como
coordenadores.
Como continuidade de trabalho, pode-se aprofundar a compreensão da retenção do
conhecimento tácito para o progresso dos processos de inovação e fazer parte da pesquisa de
campo, tendo os operadores como entrevistados. Outro tema de pesquisa é a inovação nos fluxos de
informação que determinam os processos de trabalho da companhia. Cada vez mais, os processos
estão definidos dentro de rotinas “informatizadas” e suas alterações não são evidentes para os
usuários.
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ABSTRACT
This article has the aim to present the results of a qualitative research that investigated, in the
Brazilian metallurgy sector, the innovation process in shop-floor operations. The innovation
process is quite linked to knowledge generation and sharing process as individual as corporative.
The innovation comes from the positive knowledge, that is, a new knowledge that was applied
with success in problem solution. It was made a description of two slopes (Japanese and of
Leonard-Barton) to understand the favorable and supporting aspects of the knowledge and
innovation generation. For the analysis of the shop-floor as innovative environment, the article
rescues literature implantation examples (positive and negative) and confronts them with the
experiences of a national metallurgy company (lamination of long steel) and the Tata Steel case
study, where indeed innovation is recognized in the activities of shop-floor operations. Semi
structured interviews were made with market professionals (lamination of long steel) to capture
impressions on the implantation of innovative programs. As result, it was verified that shop-floor
stage can be indeed an innovative environment and that process is plenty dependent on
capacitation conditions and incentive programs.

Keywords: innovation process, shop floor; metallurgy.
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Estrutura e Funcionamento do Novo Mercado de Capitais Brasileiro: Análise de Risco e
Retorno sobre Investimentos
Alessandro Correia Chikami
Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul – FUNEC

O momento atual da economia brasileira reflete bem o porquê de tamanho alvoroço que
temos visto por uma corrida aos investimentos na bolsa de valores. O Brasil nunca viveu um
momento de tamanha euforia e crescimento em toda a sua história, taxa de crescimento ascendente,
reservas financeira batendo recorde, inflação controlada e estrangeiros desejando investir alto em
nosso país. Sem dúvida este é o melhor momento do Brasil economicamente falando. Mas vamos
ver o que vem a ser esta corrida por investimentos no Brasil e os conceitos e estrutura do Sistema
Financeiro.
O sistema financeiro é composto por um conjunto de instituições financeiras públicas e
privadas[...]. Por meio do sistema financeiro viabiliza-se a relação entre agentes carentes de
recursos para investimento e agentes capazes de gerar poupança e, consequentemente, em
condições de financiar o crescimento da economia.(ASSAF NETO, 2004,p79)

Para Cavalcante (2005) dentro dos sistemas financeiros existem dois principais modelos
de organização financeira, a de banco universal e a de banco segmentado. Cada país opta por seguir
o modelo que melhor lhe convier, por exemplo os Estados Unidos que teve seu sistema financeiro
organizado na maior parte no século XX e que tem sua lei formada para a segmentação dos
mercados financeiros e especialização das instituições financeiras. A principal razão para esta
escolha foi a busca por segurança para o sistema financeiro, duramente atingido pela crise de 1929.
Onde também defendem a maior agilidade no sistema que é fruto da fragmentação do mercado, com
isso cada instituição cuida apenas de uma única atividade financeira.

Estrutura muito parecida com a do Japão, porém no Japão temos uma grande
diferença no sistema de financiamento que é predominantemente indireto,
através da oferta de crédito, mais do que pela colocação de títulos dos tomadores
finais junto aos poupadores. (CAVALCANTE, 2005, p.302).

Cavalcante (2005) acrescenta que o fluxo de fundos do Japão tinha como superavitários o
setor de famílias, as empresas como deficitárias e o governo como levemente deficitário. Com isso
o sistema financeiro estava organizado de modo que a poupança das famílias fosse usada para
financiar os investimentos das empresas.
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Temos ainda um modelo encontrado na Alemanha bem distinto do que se vê nos Estados
Unidos e Japão, em que o conceito de instituições especializadas dá lugar a uma única instituição
chamada de banco universal no qual são oferecidos os mais variados serviços, desde créditos,
depósitos à vista e investimentos. Porém diferente do que ocorre nos Estados Unidos em que a lei é
feita para que se tenham apenas instituições especializadas, na Alemanha a lei permite que os
bancos sejam tanto universais quanto segmentados.

Em suma, os sistemas financeiros existentes na realidade se dividem entre
aqueles amplamente diferenciados, operados por instituições especializadas,
como o americano, e aqueles em que predominam bancos universais,
teoricamente capazes de operar em múltiplos segmentos, mas que, no entanto,
não tem essa capacidade por existirem em sistemas ainda insuficientemente
diferenciados, como o alemão. (CAVALCANTE, 2005, p.310).

O sistema financeiro brasileiro é extremamente sofisticado e diferenciado se comparado aos
demais países em igual ou maior nível de desenvolvimento econômico. Por causa de todo o
contexto histórico corrente, o setor bancário se firmou como bancos múltiplos, que é uma versão
brasileira de banco universal. O banco múltiplo instituído em 1988 pelo Banco Central trata de pelo
menos duas das quatro áreas bancárias, sendo as principais, banco de investimento e banco
comercial, justamente a separação dessas duas é o principal ponto do conceito de segmentação.
Bancos comerciais atuam no mercado de crédito, mas também faz intermédio sobre
investimentos e financiamentos, já os bancos de investimento não atuam no mercado de crédito,
apenas no mercado de capitais. A grande diferença entre um banco e uma instituição não bancária
esta no fato de que um capta recursos através de depósitos enquanto o outro o faz por colocação de
títulos.
As principais instituições bancárias são banco comercial, banco de investimentos, banco de
poupança e cooperativa de crédito.
O banco comercial são talvez o tipo de empresa mais reguladora numa economia de
mercado moderno. Seus riscos são basicamente de liquidez e de crédito, ele faz intermediação entre
depositantes e tomadores de crédito.
O banco de poupança, assim como o banco comercial atua no mercado de crédito, porém
esse banco atua num ramo mais específico, que é o financiamento de aquisição de imóveis,
especialmente residências.
Já o banco de investimento não atua com crédito e sim de capitais, sua função está em
promover a colocação de papeis dos tomadores finais junto aos aplicadores finais. O seu principal
risco é o risco de mercado.
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As cooperativas de crédito são instituições não lucrativas, porém trabalham com o mesmo
intuito de banco comercial, sua funcionalidade está em forma de fundo rotativo, sem multiplicação
de depósitos.
O Sistema Financeiro Nacional tem como órgão normativo máximo o Conselho Monetário
Nacional ou CMN que é responsável pelo funcionamento do mercado financeiro e de suas
instituições, fiscalizando e regulamentando suas atividades. Logo abaixo temos o Banco Central
como órgão executivo das políticas traçadas pelo Conselho Monetário e fiscalizador do Sistema
Financeiro e controlador de liquidez no país. Com foco no mercado de capitais temos a Comissão
de Valores Mobiliários ou CVM que age sob a orientação do Conselho Monetário Nacional, que
atua basicamente na normatização e controle do mercado de valores mobiliários.
Todo o processo de desenvolvimento de crescimento de uma economia exige a participação
crescente de capital, que são identificados por meio de poupança disponível em poder dos agentes
econômicos e direcionados para os setores produtivos carentes de recurso mediante intermediários e
instrumentos financeiros. Para obter esta transferência de recursos o tomador carente de recursos
paga um prêmio percentual por essa quantia tomada de outro superavitário, esse prêmio é chamado
de juros. As altas taxas de juros de nosso pais dificultam essa transferência de capital entre agentes
carentes de recurso e poupadores. Mas com o desenvolvimento econômico novas formas de
financiar o crescimento de uma empresa passaram a de certa forma ficar mais conhecidas.
Quando alguém ou alguma empresa resolve financiar o crescimento de um país ou de uma
empresa ela na verdade está investindo o seu capital esperando um retorno lucrativo. Para que
ninguém venha a investir sem saber qual os riscos do investimento grandes companhias bancárias e
agências especificamente criadas com essa finalidade fazem análises micro econômicas e análises
macro econômicas para gerar uma nota de crédito onde o investidor ou agente superavitário se
baseia e toma sua decisão de financiar ou não esse investimento.
A análise macro econômica reflete a junção das analises microeconômicas das empresas
mostrando a situação da saúde econômica, levando em conta os pagamentos das empresas, a sua
produção e demanda atual e futura. A junção dessas análises microeconômicas nós leva a uma
analise macroeconômica, mostrando a situação do país em termos de liquidez, pagamento, demanda
pelos seus produtos e muitos outros fatores que remetem sobre a saúde econômica do país.
Essa análise macroeconômica é feita por agências especializadas, e rendem notas de crédito
ou investimento. É através dessas notas que investidores decidem em investir ou não nesses países,
ou nas empresas situadas nestes países. Nesta análise conferisse o risco de se investir nestes países
ou empresas. Então a análise macro ou microeconômica é o mesmo que análise de risco.

30

Uma dessas formas é a abertura de capital, que consiste em vender partes da empresa e ao
invés de pagar altas taxas de juros, distribuem parte dos seus lucros com os sócios que injetaram
capital comprando as partes da empresa. E a esse processo da se o nome de abertura de capital.
A abertura de capital no Brasil é controlada pela Comissão de Valores Mobiliários(CVM),
sendo ela responsável por regular a precificação das ações no IPO, sigla em inglês que quer dizer
Oferta Pública de Ações.
Existem basicamente dois tipos de ação definidas pelas siglas ON, ou ordinária que da
direito de voto nas assembléias ao acionista portador e PN ou prioritária, que dá direito de
prioridade no recebimento dos dividendos pagos pela empresa. Dividendos por sua vez é a fatia de
direito do acionista no lucro da empresa, por leis a empresa deve pagar no mínimo 25% de seu lucro
para os acionistas uma vez ao ano.
Feita a oferta pública e negociada diretamente ao público através das sociedades corretoras,
as ações passam a serem negociadas em bolsa de valores. Em que a precificação passa a ser feita
através da lei da demanda sendo que o nível de oferta e procura, ditam a normalidade dos preços. E
essa oscilação ocorre devido a percepção de risco dos investidores, quando eles acreditam que vale
a pena comprar e que o preço vai subir gerando uma demanda muito forte com os commercial
papers fazendo subir realmente o seu preço, já quando eles acreditam que os país não valem o preço
que esta sendo cotado e que aquele preço vai cair, então todos vendem e isso gera um acúmulo de
vendas em que as compras se tornam insignificantes fazendo o preço sofrer uma queda.
Quando uma pessoa compra ações de uma empresa ela objetiva lucro com a valorização das
ações, recebimento de bons dividendos e acumulo de capital.
As negociações em bolsa de valores conduzidas por intermédio de sociedades corretoras
podem ser feitas através da mesa de operações ou Home Broker, hoje em dia não existe mais o tão
conhecido pregão viva voz, o pregão viva voz foi extinto em 1º de Julho de 2009 e deu lugar a um
moderno sistema chamado de Mega Bolsa. Hoje em dia toda a negociação é feita de forma
eletrônica, seja via internet com os Home Brokers ou ligando para as mesas de operação de uma
corretora onde irão validar as negociações eletronicamente pelo Mega Bolsa.
Devido ao grande volume de pessoas físicas investindo em bolsa de valores a
BMF&Bovespa criou no ano de 2000 os Níveis de Governança Corporativa, que de acordo com o
comprometimento da empresa ela recebe uma classificação que varia de Nível 1, Nível 2 e Novo
Mercado. Onde o Nível 1 é o de menor exigência com os compromissos junto aos investidores e o
Novo Mercado o nível de maior exigência para as empresas com relação a seus investidores. O
efeito do compromisso com melhores práticas de governança sobre os papéis das empresas são
surpreendentes, a migração de um nível para outro tem impacto sobre a valoração das ações
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aumenta o volume de negociação, aumenta a liquide e reduz a exposição a fatores
macroeconômicos.
Os investidores da bolsa de valores se dividem em duas escolas de análise para tomar suas
decisões de investimento, temos então a análise fundamentalista onde se verifica as oportunidades
de se investir em empresas sólidas bem fundamentadas verificando qual poderá ser o seu futuro ,
baseando se nisso os investidores calculam os possíveis preços que as ações podem chegar e
verificam se é rentável ou não adquirir estas ações, geralmente esta analise é feita por investidores
de longo prazo. Também temos a escola de análise gráfica onde os analistas conferindo estudos
feitos a partir dos gráficos de preço verificam pontos de compra e venda dos papéis aproveitando ao
máximo possível as variações de preço, os investidores que seguem esta escola de análises são
exclusivamente investidores de curto e médio prazo.
Tendo em vista uma imensa variedade dados e informações as pessoas estão a cada dia mais
procurando saber mais e conhecer mais sobre este mundo tão interativo.
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RESUMO
O crescimento da competição entre mercados e a busca do consumidor por produtos com
características diferenciadas acaba por representar a abertura de novos nichos de mercado para a
agricultura e para as agroindústrias familiares. Assim, a análise da viabilidade das agroindústrias
torna-se imprescindível para a geração de renda e agregação de valor aos produtos oriundos da
agricultura familiar. Desta forma, esta pesquisa visa contribuir para a análise e investigação dos
mecanismos de agregação de valor dos produtos originados das pequenas propriedades rurais no
município de Santa Maria-RS. Resultados preliminares revelam que a criação de agroindústrias
dentro das propriedades rurais do município de Santa Maria-RS é considerada uma opção viável
para os 10 pequenos produtores rurais como fonte de renda e agregação de valor aos produtos.
Palavras-chave: agroindústria; agregação de valor; canais de comercialização; produtores rurais

ABSTRACT
The growth of competition among markets and the view of consumers who look for products with
different characteristics lead to opening new niche markets for agriculture and agribusiness
families. Thus, the viability of agribusiness becomes essential to generate income and adding value
to products from rural families. This research aims to analyze and to investigate the mechanisms to
add value to products produced by small farms in the municipality of Santa Maria-RS. Preliminary
results show that the creation of agribusiness in rural properties is considered a viable option for the
10 small farmers as a source of income and adding value to products.
Keywords: agribusiness; value added; sales channels; farmers

1 INTRODUÇÃO
A agricultura familiar contribui significativamente para a produção de alimentos, a geração de
renda e o desenvolvimento de todas as regiões do Brasil, tendo papel fundamental no agronegócio1
1

De forma equivocada, o termo agronegócio vem sendo utilizado para designar a agricultura empresarial realizada em grande escala.
Este equívoco é cometido tanto por leigos como no âmbito acadêmico. Contudo, a expressão não tem este significado, sendo que, o
agronegócio é caracterizado pelas operações de produção, processamento, armazenamento e distribuição de produtos agropecuários e
de itens elaborados a partir destes.
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brasileiro. Estas propriedades rurais se caracterizam pelo fato dos trabalhos serem executados em
sua maioria utilizando mão-de-obra familiar (BUAINAIN et al., 2005). Segundo o Censo
Agropecuário de 1995-1996 (IBGE, 1998), existem mais de quatro milhões de propriedades
consideradas de agricultura familiar no Brasil, estas contribuem para gerar quase a metade do valor
bruto da produção agropecuária brasileira, além disso, empregam cerca de 80% dos trabalhadores
rurais.
A abertura de novos mercados representa um fator benéfico para a agricultura familiar já que
os produtores podem produzir commodities (como soja, milho, leite, entre outros) de forma
competitiva e com maiores taxas de rentabilidade.

Por outro lado, os mesmos mercados

globalizados, que oferecem oportunidades de novos nichos, geram grandes desafios para os
produtores rurais, seja em aspectos produtivos, tecnológicos, como também na eficiência gerencial
das propriedades familiares.
É necessário que os produtores rurais sejam capazes de ter um bom gerenciamento das suas
relações na cadeia produtiva, tanto a jusante como a montante. No caso dos agricultores familiares,
isso se torna ainda mais prioritário, tendo em vista as restrições econômicas e produtivas as quais
estes estão submetidos. Na maioria das vezes, os agricultores familiares não têm seus maiores
problemas nas técnicas produtivas, as quais dentro de cada realidade estão disponíveis. Os
obstáculos residem no conhecimento dos mercados, nas formas de relação entre os agentes, na
negociação e em práticas gerenciais (BATALHA et al., 2004).
A agroindústria familiar é composta de duas motivações. A principal delas é referente a
análise econômica, ou seja, a agregação de valor aos produtos rurais, através da transformação
artesanal, semi-artesanal ou industrial, dos excedentes gerados e que os produtores rurais não
conseguem comercializar in natura. Outra motivação seria no âmbito social, em que se destacam a
permanência do produtor na atividade rural e a interação familiar via envolvimento de todos na
produção.
Frente a isso, o presente trabalho busca investigar a viabilidade das agroindústrias para a
geração de renda e agregação de valor aos produtos oriundos da propriedade rural, contribuindo
para a análise e investigação dos mecanismos de agregação de valor e dos canais de
comercialização adotados pelos produtores nas pequenas propriedades rurais no município de Santa
Maria-RS.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Agroindústrias: conceitos e referencial teórico

34

A palavra agribusiness foi traduzida para o português como agronegócio e foi originada no
trabalho de Davis e Goldberg (1957), realizado através de uma análise histórica e evolutiva do
sistema assim denominado. O agronegócio está relacionado à atividade agropecuária desde a
produção de insumos até os consumidores finais. Segundo Mendes e Padilha Junior (2007), ele
engloba todos os agentes envolvidos na produção, no processamento e na distribuição de um
produto, ou seja, agrega a produção de insumos agrícolas, a produção agrícola, as operações de
estocagem, o processamento dos produtos agrícolas, as distribuições para o atacado e varejo, até
fazer chegar o produto ao consumidor final. Também fazem parte do processo os agentes que
afetam indiretamente o fluxo dos produtos, como o governo e as entidades comerciais, financeiras e
de serviços.
Este conceito amplo deu origem a outras abordagens, entre elas a de sistemas agroindustriais
(SAG). A mesma foi desenvolvida a partir do conceito de commodity system approach (CSA),
utilizado por Goldberg para estudar nos EUA sistemas de produção com base em uma matériaprima agrícola específica (laranja, trigo e soja). Esse recorte do agribusiness também é denominado
de sistema agroalimentar, especialmente quando o objeto de estudo é o sistema produtivo de
alimentos. Segundo Zylbersztajn e Neves (2003), o sistema “[...] é visto como um conjunto de
relações contratuais entre empresas e agentes especializados, cujo objetivo final é disputar o
consumidor de determinado produto”. Está sistematicamente organizado em 5 partes seqüenciais:
insumos, agricultura, indústria de alimentos e fibras, distribuição e consumidor final. Essa
classificação de Zylbersztajn e Neves (2003) está de acordo com a organização do agronegócio feita
por Mendes e Padilha Junior (2007), mostrado no Quadro 1.
Um expressivo segmento do agronegócio ao qual nos voltaremos é a agroindústria. Mendes
e Padilha Junior (2007) estabelecem o seguinte conceito: “No agronegócio, a agroindústria é a
unidade produtora integrante dos segmentos localizados nos níveis de suprimento à produção, à
transformação e ao condicionamento, e processa o produto agrícola, em primeira ou segunda
transformação, para sua utilização intermediária ou final”. No Quadro 1, as agroindústrias são os
ramos de fornecedores de insumos e bens de produção e de processamento e transformação dos
produtos agrícolas.

AGROINDÚSTRIA

Sementes e

Produção
agropecuária
Produção Animal

Processamento e
transformação
Alimentos

Distribuição e
consumo
Restaurantes

CONSUMID
ORES

Fornecedores de
insumos e de bens
de produção

AGROINDÚSTRIA
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Fertilizantes
Calcário
Rações
Defensivos
Produtos
Veterinários
Combustíveis
Tratores
Colheitadeiras
Implementos
Máquinas

Lavouras
Permanentes
Lavouras
Temporárias
Horticultura
Silvicultura
Floricultura
Extração Vegetal
Indústria Rural

Têxteis
Vestuário
Calçados
Madeira
Bebidas
Álcool
Papel e Papelão
Fumo
Óleos Essenciais

Hotéis
Bares
Padarias
Feiras
Supermercados
Comércio
Exportação

Serviços de Apoio
Agrônomos, veterinários, pesquisa e desenvolvimento, bancos, marketing, vendas,
transporte, armazenagem, portuários, bolsas de mercadorias, seguros.

Quadro 1 – Segmentos do Agronegócio
Fonte: Adaptado de Mendes e Padilha Junior (2007)

Na classificação de Zylbersztajn e Neves (2003), a agroindústria de insumos para a
agropecuária agrega várias indústrias fornecedoras de produtos: a indústria de máquinas e
implementos agrícolas, a indústria de medicamentos, a indústria de fertilizantes, a indústria de
sementes, a indústria de defensivos agrícolas, a indústria de meios de transporte, a indústria de
produtos para armazenamento entre outros. O outro segmento correspondente a agroindústria de
transformação, que ele chama basicamente de indústria, e é o responsável pela transformação dos
produtos oriundos da agropecuária. O nível de desenvolvimento desse setor de transformação pode
dar origem a várias etapas no processo, com produtores especializados em cada uma. Assim,
teremos agroindústrias que fazem a 1ª transformação (preparação primeira e simples da matériaprima como o beneficiamento do arroz, curtimento do couro, moagem do trigo, abate, celulose, etc.)
e outras que fazem a 2ª transformação (massas e biscoitos, calçados, papel e papelão, embutidos,
etc.) e mais, até gerar um produto final pronto para ser consumido.
As agroindústrias se caracterizam como urbanas ou rurais. Segundo Vieira (1997), a
agroindústria urbana de pequena escala, via de regra, surge de uma oportunidade de mercado
identificada pelo empresário, na maior parte das vezes de maneira intuitiva, sem estudos e
avaliações formais, em torno da qual ele organiza seu empreendimento. Na maior parte das vezes,
essa oportunidade se relaciona de alguma forma com sua esfera de conhecimento técnico, ou de
algum de seus familiares, e é em torno desse conhecimento (know-how) que ele planeja suas
instalações e estrutura de produção. Um dos seus primeiros problemas é conseguir abastecimento de
matérias-primas. A solução que se apresenta é recorrer às Centrais de Abastecimento, quando a
empresa está localizada em um grande centro urbano, ou a produtores vizinhos quando está
localizada em áreas urbanas interiorizadas de menor porte. Pouca atenção é dedicada à questão da
qualidade do produto, no sentido da segurança do consumidor, e à adequação técnica da embalagem
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e à apresentação geral do produto. Pelo fato, porém, de haver partido de uma oportunidade de
mercado identificada, ainda que intuitivamente, as vezes a empresa consegue colocar bem seu
produto. Estima-se que a taxa de sobrevivência dessas empresas esteja em torno de 5%.
Já a agroindústria rural se constitui, geralmente, a partir de duas motivações mais comuns. A
primeira, e mais frequente delas, é o aproveitamento de excedentes que o produtor não consegue
colocar no mercado, seja por não atender aos padrões de comercialização ou por problemas de
qualidade mais sérios, aos quais o produtor imagina poder dar destino econômico. A segunda
motivação, também bastante frequente, surge quando das conjunturas desfavoráveis de preço para
sua produção agrícola e o produtor vê na agroindustrialização a maneira óbvia de lhe adicionar
valor. O aporte tecnológico geralmente se origina da própria família do produtor ou do agente de
extensão rural. Sofre também da pouca atenção dada à qualidade, embalagens e apresentação.
Quando da comercialização enfrenta problemas mais sérios para colocar o produto, pois no mais
das vezes as oportunidades de mercado não haviam sido levantadas. A taxa estimada de
sobrevivência desses empreendimentos está em torno de 3% (VIEIRA, 1997).

2.2 Agroindústria e Agricultura familiar
A agricultura familiar contribui significativamente para a produção de alimentos, geração de
renda e o desenvolvimento de todas as regiões do Brasil, tendo papel fundamental no agronegócio
brasileiro. Estas propriedades rurais se caracterizam pelo fato dos trabalhos serem executados em
sua maioria utilizando mão-de-obra familiar (BUAINAIN et al., 2005).
Se por um lado, a agricultura familiar destaca-se pela geração de renda, desenvolvimento
das regiões, conservação da cultura e permanência do homem no campo. Por outro lado, a pobreza e
as desigualdades no meio rural contribuem para o êxodo rural e para a degradação ambiental
(COSTA et al., 2009), pois a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul que aderiu a
modernização de seus estabelecimentos passou por mudanças técnicas na produção, que não foram
acompanhadas pela modernização das estruturas agrárias.
Segundo Wesz Junior et al. (2004), em consequência das transformações ocorridas nos
meios de produção, a população rural vem se tornando cada vez menos expressiva, sendo que a
produtividade dos solos na atualidade não é mais a mesma que há décadas atrás, o produtor rural
necessita procurar alternativas para alterar as suas atividades agrícolas. A agroindustrialização é
uma forma que pode representar o aumento da renda do produtor, com a agregação de valor às
matérias-primas produzidas na propriedade rural, proporcionando assim, condições para que o
produtor mantenha-se no campo, gere empregos diretos e indiretos e consiga, dessa maneira,
competir com o restante do mercado.
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Agroindústria familiar, conforme Ruiz et al. (2000), é o segmento constituído por pequenos
produtores rurais e urbanos de alimentos de origem vegetal e animal (orgânicos ou não), além de
massas e produtos de panificação. Em geral, esses produtos são produzidos por micro e pequenos
empresários que ofertam produtos de baixa sofisticação tecnológica ligados à cultura local. A
transformação desses produtos é de forma artesanal e informal em pequenas instalações nas
propriedades. A maioria dos produtos constitui de processamento simples com baixo conteúdo
tecnológico, mas apresentam um potencial de agregação de valor significativo. Os produtos de
agroindústria familiar atendem consumidores de variados níveis sociais em mercados locais ou
regionais.
Apesar da abertura de novos mercados ser um fator benéfico para a inserção dos produtos
oriundos da agroindústria familiar, o mercado globalizado gera grandes desafios para os produtores
rurais, seja em aspectos produtivos, tecnológicos, como também na eficiência gerencial das
propriedades familiares. As agroindústrias familiares podem ser compreendidas como uma forma de
desenvolvimento das regiões nas quais estão inseridas, sendo que a competição no mercado faz com
que o consumo de produtos de outras regiões do Estado e do país transfira a renda rural e urbana
local para outras regiões. Essa forma de aumentar o capital de giro municipal e regional pode
explicar tanto a viabilidade quanto as dificuldades enfrentadas pelas estruturas familiares. De
acordo com Lourenzani et al. (2008), a gestão rural é idealizada como um conjunto de atividades
(planejamento e controle da produção, marketing, custos, logística, comercialização, entre outros).
Assim, os profissionais que trabalham com a assistência voltada a agricultura familiar
precisam conhecer as características específicas das comunidades que atendem, utilizando novas
metodologias e instrumentos adequados para a gestão eficiente, levando a um desenvolvimento
econômico e ambientalmente sustentável para os produtores familiares e para as regiões onde estes
estão inseridos (COSTA et al., 2010).
Apesar da importância do tema, destaca-se que se tem dado pouca ênfase a capacitação
gerencial dos empreendedores rurais familiares, de forma a promover a inserção destes no
agronegócio nacional. Segundo Batalha e Scarpelli (2002), vários trabalhos têm demonstrado
deficiências gerenciais nos agronegócios familiares, o que reduz os ganhos e o desenvolvimento
sustentável. Essas informações justificam a necessidade de estudos que busquem conhecer a
realidade do gerenciamento das propriedades de agricultura familiar, bem como a busca de
alternativas inovadoras para melhorar ou mesmo implantarem uma gestão adequada à realidade.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Nova Economia Institucional
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A Nova Economia Institucional (NEI) é formada por duas correntes complementares: a que
estuda as Instituições de Governança (Economia dos Custos de Transação) e a que estuda o
Ambiente Institucional. A primeira tem Oliver Williamson como precursor das pesquisas, e a
segunda analisa as microinstituições contendo os estudos liderados por Douglas North, que faz
análises dos parâmetros macroinstitucionais

3.1.2 Economia dos Custos de Transação
A teoria da Economia de Custos de Transação (ECT) sustenta que são as características das
transações que irão condicionar a forma de governança mais eficiente, ou aquela que se espera
como redutora dos custos de transação. Destacam-se as dificuldades de se mensurar os custos de
transação e até mesmo de identificá-los adequadamente visto que, diferentemente dos custos de
produção física, aqueles não são facilmente separáveis dos custos administrativos da atividade.
As estruturas de governança podem ser classificadas em: i) a opção pela compra no
mercado; ii) a produção própria, sob a forma hierárquica e iii) a forma híbrida (contratos e a
integração vertical). No primeiro caso, a sinalização de preços é suficiente para organizar o mercado
com um nível de controle menor. No segundo caso, as transações são conduzidas dentro de um
regime de propriedade unificada, pois o comprador e o vendedor são da mesma empresa, e são
sujeitos a controles administrativos. A integração vertical será preferível em situações de alta
especificidade de ativos, de maior incerteza e com complexidade contratual. Já nas formas híbridas,
ocorrem relações contratuais que preservam a autonomia das partes e instituem salvaguardas
específicas às transações. Os contratos apresentam custos associados ao seu desenho,
implementação, monitoramento e custos associados à solução de disputas emergentes do
descumprimento das relações contratuais estabelecidas (ZYLBERSZTAJN, 1995).
Custos de transação são custos não ligados diretamente à produção, mas que podem surgir à
medida que os agentes se relacionam entre si e os problemas de coordenação de suas ações
emergem (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997). O conceito de custos de transação é ilustrado por
Williamson (1985) como o “equivalente econômico ao atrito no sistema físico”.
Williamson (1996) destaca dois pressupostos fundamentais para a compreensão da ECT: os
agentes têm racionalidade limitada e são oportunistas, o que leva a contratos incompletos. O
oportunismo implica que as partes podem se aproveitar de uma renegociação, agindo aeticamente,
impondo, conseqüentemente, perdas a sua contraparte na transação (FARINA; AZEVEDO; SAES,
1997). O fato de alguns agentes agirem de modo oportunista algumas vezes é suficiente para
introduzir custos de monitoramento nos contratos, incluindo, dessa forma, salvaguardas para
situações de dependência unilateral (ZYLBERSZTAJN, 1995).
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Quando a ação oportunista ocorre antes do fechamento do contrato é denominada Seleção
Adversa (adverse selection), e quando ocorre após o fechamento do contrato é chamada de Risco
Moral (moral hazard). Esses comportamentos são facilitados quando alguma informação estiver
incompleta, imperfeita ou assimétrica, opondo-se, dessa forma, a Economia Neoclássica cujo
pressuposto é o de que as informações pertinentes aos contratos são sempre perfeitas (DORR,
2003).
Assim, dado um determinado ambiente institucional, as estruturas de governança serão
determinadas pelas características das transações, ou seja, supõe-se que a existência de diferentes
estruturas seja explicada pelas diferenças básicas nos atributos das transações cujas principais
características são:
a) Especificidade dos Ativos
“Ativos específicos são aqueles que não são reempregáveis a não ser com perdas de valor”
(FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997). Assim, quanto maior a especificidade, menor o valor do
ativo em outros usos e, portanto, maior o risco envolvido na transação, gerando um aumento no
custo final.
Williamson (1996) divide a especificidade em seis tipos: a) locacional (proximidade das
firmas de uma mesma cadeia produtiva reduz os custos de transporte e armazenamento); b) física
(refere-se ao uso do ativo); c) humana (especialização do capital humano); d) especificidade de
marca (refere-se ao montante de capital envolvido para a fortificação de uma marca); e) ativos
dedicados (investimento num ativo por um comprador específico) e f) especificidade temporal
(período em que se processa a transação). O referido autor destaca que a especificidade dos ativos
somente tem importância quando está em conjunto com racionalidade limitada, oportunismo e
incerteza sendo de extrema relevância para a economia dos custos de transação.
Sob a ótica da especificidade de ativos, Williamson (1996) propõe um modelo analítico
conhecido como “forma reduzida”, que relaciona o grau de especificidade dos ativos envolvidos no
custo da governança. Em resposta ao modelo, para níveis de baixa especificidade, a forma de
mercado é a estrutura associada ao menor custo de transação. Com o aumento da especificidade
ocorre o aumento das dificuldades de o mercado lidar com estas adaptações; o modo híbrido tornase, assim, mais eficiente com o estabelecimento de incentivos e controles gerados pelos contratos.
Na situação mais extrema, o modo hierárquico visa à implementação das adaptações suprida pela
organização interna.
b) Freqüência
A repetição de uma determinada transação é um dos elementos relevantes para a escolha de
uma estrutura de governança adequada a essa mesma transação. As transações podem ser ocasionais
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ou recorrentes. Assim, quanto mais freqüente for uma transação, por mais tempo uma estrutura
especializada pode se manter, diminuindo seus custos.
Essa repetição possibilita também que as partes adquiram conhecimento umas das outras, o
que reduz a incerteza; e que se construa uma reputação em torno de uma marca, o que cria um ativo
específico e finalmente, que se crie, em alguns casos, um compromisso confiável entre as partes. O
estabelecimento de um compromisso confiável está relacionado com o custo de oportunidade de se
realizar uma ação oportunista. Como a transação tem a perspectiva de continuidade, tem como
penalidade a interrupção da relação, cujo custo é dado pelo valor presente descontado dos ganhos
futuros derivados da transação (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997).
Baseado nos pressupostos comportamentais de racionalidade limitada e do oportunismo dos
agentes econômicos na análise de contratos, Williamson (1985) relaciona os pressupostos
comportamentais em decorrência e as especificidades do ativo com a forma contratual redutora de
custos de transação.
c) Incerteza
A impossibilidade de se prever eventos futuros aliados à racionalidade limitada e ao
oportunismo dos agentes econômicos faz com que os contratos fiquem incompletos, resultando em
incertezas. Tais incertezas podem ser de três tipos: a) risco (refere-se a uma variância de uma dada
distribuição de probabilidade); b) incerteza (desconhecimento de eventos futuros) e c) incertezas
quanto ao aspecto informacional relativa a um contrato (informação incompleta e assimétrica)
(FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997).
Sob a ótica da incerteza, a forma de governança esperada emerge da confluência do nível de
incerteza com o de especificidade dos ativos. Williamson (1996) afirma que para baixos níveis de
especificidade a forma de governança via mercado não será afetada pelo nível de incerteza. Para
níveis intermediários de especificidade, os contratos são a forma de governança minimizadora de
custos, pois adaptações não podem ser obtidas a custo zero no mercado. Na medida em que a
especificidade aumenta, as formas de governança de mercado e híbridas perdem sua capacidade de
organização, quando comparadas com a forma hierárquica. Dessa forma, em níveis mais específicos
de ativos, a forma hierárquica permite melhores resultados a um custo menor. Dessa forma, a
incerteza, a frequência juntamente com a especificidade dos ativos, permitem o desenho de uma
estrutura de governança com o objetivo de atenuar os custos de transação associados a essa mesma
transação (FARINA; AZEVEDO; SAES, 1997).

4 METODOLOGIA

4.1 Caracterização das Agroindústrias de Santa Maria – RS
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Segundo dados da Prefeitura Municipal de Santa Maria e cadastro da RAIS (Relação Anual
de Informações Sociais) do Ministério do Trabalho e Emprego de 2008, existem um total de 437
empreendimentos do setor de Indústria de Transformação em todos os ramos de produção, além do
agroindustrial, dos quais 433 possuem CNPJ e 4 possuem CEI. Com o intuito de atingir as
agroindústrias de primeira transformação (preparação primeira e simples da matéria-prima como o
beneficiamento do arroz, curtimento do couro, moagem do trigo, abate, celulose, etc.) foram
selecionados os estabelecimentos (cerca de 120 agroindústrias) que executam a transformação dos
produtos de origem agropecuária, horticultura, fruticultura e silvicultura.
Estas indústrias de transformação estão distribuídas na fabricação de produtos alimentícios,
bebidas, fumo, têxteis, couro, madeira, celulose e papel conforme a classificação por divisões da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) com metodologia iniciada no ano
2000, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), presente na plataforma
de dados RAIS. Foram excluídas as atividades de confecção de vestuário e fabricação de móveis,
por não serem indústrias de primeira transformação, já que utilizam-se somente de matérias-primas
já transformadas por outras agroindústrias. Também não foram tabuladas informações das
agroindústrias insumidoras, que são fornecedoras de insumos e equipamentos para a atividade
primária.
As principais linhas de transformação das agroindústrias familiares de Santa Maria são:
arroz (arroz beneficiado); codorna (ovos de codorna); bovino, suíno e frango (carnes e embutidos);
verduras e vegetais (pepinos in natura e conserva); massa e panificação (macarrão, bolachas,
biscoitos e cucas). Conforme a Tabela 1, pode-se observar a proporcionalidade das 10
agroindústrias

visitadas,

Matéria-Prima

até

o

momento,

Produto

por

matérias

N° Agroindústrias

Arroz

Arroz beneficiado

2

Ave e Suíno

Carne e derivados

1

Bovino

Carne, derivados e embutido

1

Chinchila

Pele de chinchila

1

Codorna

Ovos in natura e conserva

1

Massa e Panificação

Bolachas, biscoitos, cucas, pães e
doces

3

Pepino

Pepino in natura e conserva

1

Total

primas:

10

Tabela 1 - Proporção de Agroindústrias visitadas por matérias-primas em Santa Maria – 2010
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Fonte: Dados da pesquisa

Para o levantamento dos dados junto aos agentes envolvidos, alguns instrumentos foram
utilizados para conferir uma representatividade ao objeto analisado. Entre esses instrumentos,
destaca-se o questionário semi-estruturado, cujo uso permite ao pesquisador ir ao campo com um
foco no seu trabalho, de forma que as questões já estão parcialmente elaboradas. Porém, aspectos
como a racionalidade limitada do indivíduo descrita por Simon (1991), dificulta o indivíduo ter
todas as perguntas formuladas e as respostas possíveis, assim, no momento de sua aplicação podem
surgir questões e respostas que não estavam previstas, sendo incluídas ou excluídas desse.
Foram aplicados, até o momento, questionário em dez agroindústrias de Santa Maria-RS,
sendo que a quantidade total de agroindústrias familiares é de 120, selecionando-se uma amostra
representativa definida de 30 agroindústrias. A escolha dos entrevistados foi realizada de forma
aleatória.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os produtores entrevistados possuem, em média, 41 anos de idade e 13 anos de escolaridade
e 3 anos de experiência na atividade agroindustrial. As agroindústrias são de pequeno porte onde,
em média, 5 pessoas da família estão envolvidas na atividade, e na maioria dos casos os
entrevistados são os proprietários da terra.
A maioria das agroindústrias ainda não foi regularizada, portanto, a produção não é
fiscalizada, não há controle fitossanitário e não há padrão institucionalizado. Todos conhecem
conceitos como: segurança alimentar, rastreabilidade e certificação, e consideram esses conceitos,
bem como a questão da higienização, muito importantes dentro dos processos agroindustriais e para
a inserção do produto no mercado.
Com relação a formação do preço a ser cobrado pelo produto gerado na agroindústria, 3
produtores rurais baseiam-se nos preços estabelecidos pelos outros produtores (concorrentes),
enquanto que para 6 produtores, o preço é formado com base nos custos de produção. Com exceção
do criador de chinchilas que toma seu preço com base na cotação do mercado internacional.
Os dados mostram que o controle sistemático dos custos é realizado somente por metade dos
produtores rurais entrevistados. Partindo desta idéia, observou-se que os produtores com maior grau
de escolaridade são aqueles que realizam o controle dos custos de produção de maneira mais
apurada, conhecendo melhor as ferramentas gerenciais necessárias para o bom andamento da
atividade. Além disso, pode-se perceber que o maior grau de escolaridade influencia o
conhecimento de técnicas e cursos de aprendizagem, como cursos de boas práticas, controle
sanitário e de qualidade. Os proprietários das agroindústrias se mostraram bastantes interessados na
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aplicação de ferramentas gerenciais mais avançadas em suas propriedades, pois acreditam que isto
seja algo determinante para o sucesso na atividade.
Com relação a agregação de valor aos produtos rurais, observa-se que é uma alternativa
viável e de geração de renda para as propriedades visitadas. A agregação de valor é observada
através do processamento do produto, acrescentando valor ao produto, ao invés de vendê-lo in
natura (Figura 1). Entre as agroindústrias visitadas, destaca-se a de pepinos, onde o produtor, além
de vendê-lo in natura, faz a conserva em vinagre, passando a vender o vidro de pepino em conserva
a um valor superior ao que se fosse vender in natura, gerando, assim, um rendimento superior,
comprovando a satisfação do produtor com a atividade.

Figura 1 – Mecanismo de agregação de valor aos produtos
Fonte: Elaborado pelos autores

Outra análise foi referente a comercialização dos produtos. Destaca-se que estes produtores
não possuem, por enquanto, nenhum tipo de vínculo contratual com alguma rede de supermercados
ou de cooperativas. A comercialização é feita através de contratos informais com consumidores,
mercados, restaurantes e feiras do município de Santa Maria. Um caso diferenciado é a criação de
chinchilas, onde a comercialização das peles é feita somente no comércio internacional e não local.
Por fim, há elevado grau de satisfação com a atividade na maioria dos empreendimentos,
sendo que existem outras motivações além do lucro que levam os produtores a permanecer na
atividade, como a realização pessoal e a obtenção de uma renda alternativa às suas outras
atividades.

6 CONCLUSÕES
Conclui-se, que há necessidade de adaptar ferramentas teóricas à realidade de cada produtor
rural com o intuito de inserir seus produtos no mercado, pois constatou-se que um dos principais
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problemas enfrentados por essas agroindústrias de pequeno porte do município é a dificuldade
crescente de acesso aos canais modernos de comercialização.
Os gestores de agroindústrias familiares demonstraram bastante interesse na intervenção de
novas práticas gerenciais já que apresentam dificuldades no controle e registro dos custos de
produção. A regularização das propriedades será um avanço significativo para a inserção dos
produtos no mercado, sendo que, o controle de qualidade e a fiscalização facilitarão a certificação
de seus produtos e a rastreabilidade dos mesmos, que são fatores determinantes para a prosperidade
dos produtores na atividade.
Salienta-se, por fim, a importância de iniciativas como esta para o incentivo da permanência
de famílias no campo e para comprovar que a agroindústria familiar, através da agregação de valor
aos produtos, é uma alternativa economicamente viável e uma fonte de geração de renda.
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Maximizando os lucros da Cooperativa de Catadores de Pequi de Japonvar – MG: Qual o mix
de Produtos ideal?
Ana Cláudia Sant'Anna
Professor José Vicente Caixeta Filho
ESALQ/USP

Resumo
A produção do pequi, no Brasil, e em especial em Minas Gerais, tem crescido desde 1990. Com o
intuito de organizar o comércio do pequi e seus derivados no Município de Japonvar - MG foi
criada a Cooperativa de Produtores Rurais e Catadores de Pequi de Japonvar (COOPERJAP). Nesse
âmbito, o trabalho procura maximizar o lucro da cooperativa, utilizando o método de programação
linear, para identificar o mix ideal de produtos derivados do pequi: óleo, polpa, castanha ou caroços
em conserva.
Palavras-chaves: pequi; programação linear, maximização de lucro; extrativismo.

1. introdução
As atividades relativas à colheita e comercialização do pequi caracterizam-se, basicamente,
como atividades de extrativismo sustentável. Em outras palavras, não se trata de plantação
homogênea de árvores de pequi, mas sim da colheita feita em áreas florestais remanescentes de
fazendas de terceiros, como as áreas de reserva legal. A atividade extrativista compreende “toda
atividade de coleta de produtos naturais, seja de origem mineral (exploração de minerais), animal
(peles, carne, óleos), ou vegetal (madeiras, folhas, frutos...).” (RUEDA, sem data, introdução)
O extrativismo de pequi do cerrado no Estado de Minas Gerais tem crescido nos últimos 20
anos. Aos poucos, surgem, nos mercados, diversos produtos derivados de frutos do cerrado. A
atividade apresenta relevante capacidade de geração de emprego e renda, principalmente nas
regiões mais pobres, atribuindo um importante dinamismo para as economias locais sendo
considerado como uma atividade econômica que mantém o Cerrado em pé. Fato importante, pois,
com a expansão agrícola, grande parte do Cerrado já foi desmatado.
O Pequi, caryocar brasiliense, faz parte das mais de 10 variedades de frutos comestíveis,
produtos não-madeireiros, encontradas no Cerrado brasileiro. O Cerrado, segundo bioma da
América do Sul, com uma área de 2.036.448 km², é composto pelos Estados: Goiás, Tocantins,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São
Paulo e Distrito Federal (SOUZA & SALVIANO, 2002).
O pequizeiro, árvore do pequi, é encontrado em abundância nos Estados de Minas Gerais,
Distrito Federal, Goiás, São Paulo e Bahia (SOUZA & SALVIANO, 2002). Sendo que as regiões
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Nordeste e Sudeste lideram na extração do pequi, apresentando valores de produção do fruto de
R$3.171 mil e R$2.243 mil em 2008, respectivamente (IBGE, 2009).
No Estado, o fruto representa importante fonte de renda para diversas famílias que vivem da
sua colheita, comercialização e/ou beneficiamento (SOUZA & SALVIANO, 2002). Em 2008, o
Estado de Minas Gerais contribuiu com quase 30% da produção brasileira, 1582 toneladas (IBGE,
2009). A importância do pequi é confirmada pela sua inclusão no Programa de Subvenção Federal
ao Extrativista, fruto de uma parceria entre os ministérios do Meio Ambiente (MMA) e do
Desenvolvimento Agrário (MDA), que visa garantir a sustentação de preços aos extrativistas,
fortalecendo, assim, as cadeias produtivas da sociobiodiversidade.
Este artigo baseia-se principalmente nos dados apurados pela Sandra Regina Afonso, mestre
em engenharia florestal, publicada em sua dissertação intitulada: “Análise Sócio-Econômica da
Produção de Não-Madeireiros no Cerrado Brasileiro e o Caso da Cooperativa de Pequi em
Japonvar, MG”. A partir destes dados simulam-se possíveis cenários de produção de produtos
derivados do pequi com o intuito de encontrar o melhor mix destes produtos de forma a maximizar
o lucro da Cooperativa de Produtores Rurais e Catadores de Pequi de Japonvar - COOPERJAP.
O presente artigo encontra-se dividido em cinco seções: esta breve introdução, a seção 2 em
que descreve o fruto, suas peculiaridades e a situação do mercado e a seção 3 descreve a
metodologia utilizada e os dados analisados. Os principais resultados das simulações são discutidos
na seção 4. Por fim, a seção 5 apresenta as conclusões deste artigo.
2. O Pequi e sua comercialização
O pequi, cujo nome de origem indígena significa “casca espinhosa” (SOUZA e
SALVIANO, 2002), é ingrediente de receitas culinárias, licores, castanhas, polpa, óleo e remédios
caseiros. Além do fruto, utilizam-se sua madeira e casca. A madeira do pequizeiro é usada para a
produção de móveis, material de construção e carvão, a casca da árvore, além de utilizada em
curtume, fornece uma tinta amarela usada por tecelões mineiros (NOGUEIRA, 2006).
O pequi tem uma característica única: seus espinhos. Estes, encontrados logo abaixo da
polpa, podem causar sérios danos a boca de quem resolver morder a fruta sem removê-los. O fruto
contém diversas propriedades, sendo rico em nutrientes e vitaminas, o que, por sua vez, o torna um
elemento importante na alimentação dos habitantes de Minas Gerais e das áreas onde o fruto é
encontrado. As imagens a seguir permitem ao leitor a visualização do fruto, que caracteriza-se por
uma casca dura e verde que abriga em seu interior uma média de 3 a 4 caroços (putâmens)
amarelos, formados pelo mesocarpo (polpa) e pelo endocarpo, uma resistente camada formada por
espinhos e que abriga a semente (amêndoa) (GULIAS et al., 2008a). A parte amarela é utilizada
para a produção da polpa e do óleo, enquanto que das amêndoas se retiram as castanhas.
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Fonte: www.centraldocerrado.org.br

Figura 1: O Pequi. O fruto na árvore (acima e a esquerda), a polpa, os espinhos e a semente (acima
no meio), os caroços do pequi (acima e a direita).
A quarta imagem da Figura 1 mostra o pequi como ele é colhido. Colhem-se apenas os
pequis que se encontram no chão. Acredita-se que retirá-los da árvore prejudica a qualidade do
fruto, além de danificar o pequizeiro e conseqüentemente a futura produção de pequis (AZEVEDO
et al. 2009). Recomenda-se que sejam deixadas uma parte dos frutos no chão para reprodução da
espécie e conservação de fauna e flora. A parte utilizada do pequi, para a produção dos produtos da
COOPERJAP, são a polpa e as amêndoas, que se encontram dentro do fruto (veja as imagens do
meio e a direita na parte de cima, Figura 1).
O Pequi é rico em nutrientes e vitaminas (A e C). Segundo o biólogo César Grisólia, o óleo
do pequi contem níveis elevados de carotenóides, além de ser um óleo não saturado, prevenindo a
formação de radicais livres, assim como a formação de tumores (NOGUEIRA, 2006). A tabela a
seguir resume as propriedades da parte comestível do pequi:
Tabela 1: Propriedades encontradas em 100g do fruto maduro de pequi:
Produto
Calorias
Umidade
Proteínas
Lipídios
Glicídios

Unidade de Medida
89
76,0g
1,2g
0,9g
21,6g
50

Fibra
Cinzas
Cálcio
Fósforo
Ferro
Retinol (Vitamina A)
Vitamina B1
Vitamina B2
Niacina
Vitamina C

5,5g
0,3g
14mg
10mg
1,2mg
20000mmg
0,30mg
0,46mg
0,4mg
12mg

Fonte: ENDEF-IBGE,1977 apud EMATER

O plantio do pequizeiro ocorre no início da época de chuvas. A árvore se adapta bem a solos
do cerrado, geralmente ácidos, pobres em cálcio, magnésio e matéria orgânica, com estações de
chuva e seca bem definidas. O pequizeiro tem uma vida útil de cerca de 50 anos e é capaz de
produzir 2500 frutos durante a safra que ocorre nos meses de dezembro a fevereiro (SOUZA e
SALVIANO, 2002).
2.1 - A Oferta e Demanda de Pequi
Entre os frutos do Cerrado comercializados, o pequi é um dos mais conhecidos. Segundo
dados do Sistema IBGE de Recuperação Automática a produção de pequi triplicou entre 1990 e
2005 no Estado de Minas Gerais. A produção do fruto também cresceu no Brasil como um todo. A
produção que era de quase duas mil toneladas em 1990 passou para 5.531 toneladas em 2008. Além
disso, os dados indicam que o Estado de Minas Gerais é o único na região Sudeste que produz o
fruto, contribuindo com cerca de 30% da produção do país. Observa-se, na tabela 2 abaixo, que
apesar de o crescimento da produção no Estado de Minas Gerais ter aumentado, a sua participação,
como percentagem no total produzido pelo país, continuou no mesmo nível durante os anos de 1990
a 2008, devido ao crescimento conjunto da produção de pequi no país.
Tabela 2: Quantidade da produção de pequi em toneladas.

Grande Região
Brasil
Sudeste
Minas Gerais
Participação (%)

Quantidade produzida na extração vegetal de
Pequi (Toneladas)
Ano
1990
1995
2000
2005
2008
1.965
2.454
3.580
5.089
5.531
557
848
1.314
1.559
1.582
557
848
1.314
1.559
1.582
28,35
34,56
36,70
30,63
28,60

Fonte: IBGE – Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

Segundo Nogueira (2006), em se considerando o aspecto da demanda, a atual oferta de
pequi é absorvida em sua totalidade pela demanda existente. A elasticidade renda para o pequi
situa-se entre 0,2 e 0,5, ou seja, quando a renda aumenta em 1% a demanda pelo produto cresce a
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menos de 1%, neste caso cresceria em 0,2% a 0,5%. A elasticidade preço da demanda também é
negativa, -0.5, o que significa que um aumento de 10% no preço reduz a quantidade demandada em
5%. Ademais o autor estima que a demanda do pequi, para o Brasil como um todo, seja de 4.500
toneladas. Este valor encontra-se próximo da produção do Brasil, porém, abaixo da oferta, podemos
concluir que, a princípio, a demanda pelo produto poderia ser totalmente satisfeita.
O Município de Japonvar, foco deste artigo, contribui com 5% a 6% da produção do Estado
de Minas Gerais. A produção do Pequi começou a ser documentada pelo IBGE no mesmo ano em
que a cooperativa foi criada. Na tabela abaixo, verifica-se que houve uma maior produção de pequis
em toneladas no ano de 2004, quando a produção foi de 105 toneladas. Mesmo assim, a produção
do município é em média de 89 toneladas.
Tabela 3: Quantidade da produção de pequi em toneladas para o Município de Japonvar.
Quantidade produzida de Pequi (amêndoa) em Toneladas
Ano

Município

1997 1998
Japonvar – MG

79

80

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

83

82

84

98

103

105

85

93

84

87

Nota: Os municípios sem informação para pelo menos um produto da extração vegetal não aparecem nas listas.
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura

Considerando a safra de 05/06, que foi em média de 89 toneladas2, equivalente a
89.000.000g, pode-se calcular a sua equivalência em números de pequis coletados utilizando a
tabela de dados a abaixo:
Tabela 4: Características Físicas do Pequi
Parâmetros

Unidade de
Medida

Média

Peso por fruto

G

76,41

Peso de caroço por fruto

G

30,75

Peso de polpa por fruto

G

7,41

Peso das sementes por fruto

G

22,87

Diâmetro longitudinal

mm

32,17

Diâmetro equatorial

mm

41,16

Rendimento de polpa

%

8,98

Rendimento de caroço

%

28,81

Rendimento em casca

%

61,66

Fonte: Central do Cerrado, 2008.

Segundo dados da Central do Cerrado, o peso médio do pequi é de cerca de 76g, sendo os
pesos do caroço e da polpa médios de 31g e 7,5g respectivamente. Portanto, sabendo-se que a safra
do Município de Japonvar foi de 89.000.000g na safra de 05/06 estima-se que foram coletados
1.171.053 pequis no período.
2

Considerou-se a média das safras do ano de 2005 e 2006 pois a coleta do pequi inicia-se em dezembro de um ano e se
encerra em fevereiro do ano seguinte.
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2.2 - A COOPERJAP – Cooperativa de Produtores Rurais e Catadores de Pequi de Japonvar3
A cooperativa considerada neste trabalho está situada no Município de Japonvar, no norte
Mineiro, com uma área de 377,2 km² (Figura 2). Japonvar teve seu início a partir do
estabelecimento de uma pequena venda no trevo rodoviário entre a BR-135 e a MG-026. Seu nome,
Japonvar, instituído em 1975 advém da confluência das estradas que unem Januária, São João da
Ponte e Varzelândia (SEBRAE, 2002 apud AFONSO, 2008). Em 1996, Japonvar deixou de
pertencer à Brasília de Minas. Em 2000 o Município tinha 8.119 habitantes, sendo que maior parte
da população vivia na área rural (5.542 habitantes) e os restantes, 2.577, na área urbana (dados de
2000).
Na região existe uma quantidade grande de pequizeiros devido às características favoráveis
do clima e do solo, fazendo com que o pequi seja o produto mais importante do município em
termos econômicos (AFONSO, 2008). A cooperativa adquire a produção das suas mini-unidades
(exceto a fábrica na Cabeçeira do Mangaí) que despolpam o fruto e cozem a polpa. A cooperativa,
por sua vez, cede às mini-unidades, o equipamento necessário para a produção. Em cada miniunidade, um gerente de produção é responsável pela coordenação da unidade e pelos custos com

material de consumo e mão-de-obra.
Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas de Minas Gerais – IGA apud AFONSO, 2008

3

Seção fortemente baseada na dissertação de AFONSO, 2008.
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Figura 2: Mapa da Região do Município de Japonvar, Minas Gerais
Antes da existência da cooperativa havia grande exploração dos “catadores de pequi”, mãode-obra local, que faziam a colheita do fruto. Os frutos eram vendidos a atravessadores de outros
estados. Com o intuito de agregar maior valor ao produto local, através do beneficiamento do pequi
e organizar a comunidade de forma a melhorar suas condições técnicas produtivas e comerciais,
criou-se a COOPERJAP, no final de 1998.
A COOPERJAP – Cooperativa de Produtores Rurais e Catadores de Pequi de Japonvar - é
formada por mais de 200 cooperados, representa nove comunidades, cada uma com um
representante na diretoria, com exceção de Cabeçeira de Mangaí, onde se localiza a fábrica de
beneficiamento do pequi. As comunidades que fazem parte da cooperativa são: Santa Rosa, São
Bernardo II, Melancias, Pinhão, Dois Barreiros, Nove Minda, Rancharia, Cabeçeira de Mangaí e
Ponte do Mangaí.
A instituição da COOPERJAP e de sua fábrica de beneficiamento foi apoiado pelo
Programa de Pequenos Projetos (PPP) administrado pelo Instituto Sociedade, População e Natureza
(ISPN), cujo financiamento advém do Global Environment Facility (GEF), concedido mediante a
proposta do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) ao Conselho do Fundo
para o Meio Ambiente Mundial. Assim a COOPERJAP vem desenvolvendo um projeto que une a
criação de empregos e geração de renda à preservação e exploração sustentável dos recursos locais.
A COOPERJAP conta também com a parceria de varios atores locais: a Prefeitura
Municipal de Japonvar, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais (EMATER-MG), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Minas
Gerais (SEBRAE-MG) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG).
A cooperativa produz diversos derivados do pequi: óleo, polpa, castanha e caroços em
conserva. O pequi utilizado é adquirido diretamente dos catadores. A cooperativa trabalha num
sistema de demanda e cabe ao cliente recolher sua encomenda, isentando-a, assim, dos custos de
transporte. Em 2008, a cooperativa responsabilizou-se pela produção de R$ 38.000 em produtos de
polpa e caroços em conserva para exportação.

PEQUI

POLPA

CASTANHA

ÓLEO

CAROÇOS EM CONSERVA

Figura 3: Derivados do pequi produzidos pela cooperativa4.
Elaboração própria.

4

Considerou-se aqueles produtos com informações disponíveis e maior participação nas vendas.
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Além disso, ela foi incluída na modalidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
do governo, chamada Compra para Doação Simultânea. A Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB) é responsável pela execução do programa que envolve 136 cooperados e abastece as
escolas públicas.
O PAA, uma das ações do Fome Zero, objetiva garantir às populações carentes o acesso aos
alimentos em quantidade, qualidade e regularidade, promovendo, ao mesmo tempo, a inclusão
social no campo mediante o fortalecimento da agricultura familiar. O PAA, instituído pelo artigo 19
da Lei nº. 10.696, de 2 de julho de 2003, é regulamentado pelo Decreto nº. 6.447, de 07 de maio de
2008. O PAA adquire alimentos, com isenção de licitação, por preços de referência que não sejam
superiores nem inferior àqueles exercidos em mercados regionais, até o limite anual de R$ 3.500,00
por agricultor familiar cadastrado no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
– PRONAF (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E COMBATE A
FOME).
2.3 – Produtos derivados do Pequi5
Como mencionado anteriormente, a partir do pequi a cooperativa fabrica a polpa, a castanha,
o óleo de pequi e os caroços em conserva. A seguir são apresentados em detalhe cada um dos
produtos da COOPERJAP feitos a partir do pequi.
2.3.1 – Polpa de Pequi
O pequi que cai das árvores em área do Cerrado preservado e/ou alterado, ou de pequizeiros
remanescentes de áreas de pastagem de fazendas de terceiros é coletado pelos catadores (GULIAS
et al., 2008b). A coleta é realizada em carros de bois ou carrinhos de mão, pelos chamados
entregadores, e, em seguida, levados à unidade. Lá, o fruto é descascado por roletadores também
encarregados da seleção dos frutos sadios. Após o descasque, a polpa do fruto é retirada pelos
despolpadores, e cabe às cozinheiras a lavagem e seu cozimento com água e sal. O produto
resultante é então transportado até a Fábrica de Cabeçeira do Mangaí, onde passa por tratamentos
físicos (choque térmico), químicos (adição de ácido cítrico e benzoato de sódio), envase e
rotulagem.

5

Seção fortemente baseada em AFONSO, 2008.
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Fonte: Central do Cerrado

Figura 4: Polpa de Pequi em Vidro (170g)
A cooperativa comercializa a polpa do pequi em recipiente de vidro de 170g.

O fluxograma abaixo mostra o rendimento de 1 caixa de pequi, contendo de 12 a 15 dúzias,
que se transformam em 2 kg de polpa e, posteriormente, são distribuídos em 11 vidros para a venda
ao atacadista a R$5,00 a unidade (Figura 5).

Fonte: AFONSO, 2008.

Figura 5: O rendimento de uma caixa de pequi na produção da polpa
Afonso (2008) estima o custo unitário para cada um dos produtos em R$3,90 para a
produção da polpa de pequi em vidros de 170g e R$7,32 para a polpa vendida em baldes de 20 kg.
A estimativa dos custos inclui além dos custos com a matéria-prima, a mão-de-obra e embalagens,
os gastos com impostos e custos fixos. Estes últimos correspondem a 18% e 10%, respectivamente,
do valor venal do produto. A tabela 5 abaixo resume os custos unitários e as margens de
comercialização brutas e líquidas.
Tabela 5: O custo unitário dos produtos da polpa de pequi.

Valor de Venda
(-) Custo com o pequi + aditivos*
(-) Custo com mão-de-obra
(-) Custo com vidro + rótulo
(=) Margem de Comercialização bruta
(-) Custos com impostos
(-) Custos fixos
(=) Margem de Comercialização líquida

Vidro
170g

Balde
20kg

5,00
0,70
0,80
1,00
2,50
0,90
0,50
1,10

11,14
4,00
0,20
6,94
2,01
1,11
3,82

*Aditivos são usados somente na comercialização em vidros.
Fonte: AFONSO, 2008. Elaboração Própria.
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A produção em baldes é vendida em sua totalidade para o PAA através da Compra para
Doação Simultânea, organizada pela CONAB. A produção é feita sob demanda. Para este produto
não há custos com o recipiente, pois estes são devolvidos à Cooperativa.
2.3.2 – Caroços em Conserva
A fabricação do pequi em caroço ocorre a partir da “roleta do pequi”6, cozimento do caroço
e após o tratamento físico e químico. Atualmente a produção deste item é feita somente sob
encomendas. O produto é vendido em frascos de vidro de 550ml (Figura 6) contendo 10 caroços
cada um. Se cada pequi contém de 3 a 4 caroços, podemos estimar que cada vidro requer cerca de 4
pequis para sua fabricação. Utilizando os dados da Tabela 4, sabe-se que o peso do pequi equivale
em média a 76,41g, de forma que seriam necessários em torno de 304g de pequi para produzir um
vidro de caroços em conserva.

Fonte: AFONSO, 2008

Figura 6: Conserva de Pequi em Caroço
Esse produto requer menor quantidade de mão-de-obra, assim paga-se somente R$0,20 pela
mão-de-obra envolvida na fabricação de cada unidade. Ao se somar todos os custos com
embalagens, impostos, matéria-prima e demais chega-se ao valor de R$3,98 por vidro de 550g
(Tabela 6).
Tabela 6: O custo unitário da Conserva do Pequi em Caroço.
Valor de Venda
(-) Custo com o pequi + aditivos
(-) Custo com mão-de-obra
(=) Margem de Comercialização bruta
(-) Custos com impostos
(-) Custos fixos
(=) Margem de Comercialização líquida
6

Vidro 550g
6,00
2,00
0,20
3,80
1,18
0,60
2,12

Expressão que se refere a retirada da casca verde do pequi.
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Fonte: AFONSO, 2008

2.3.3 – Castanha das amêndoas
A castanha de pequi, consumida in natura ou torrada, tem coloração branca e é extraída do
endocarpo espinhoso do fruto. Mais e mais torna-se comum encontrar a castanha do pequi como
ingrediente de pratos salgados, doces, sorvetes, dentre outros. Para a produção da castanha, a
cooperativa desenvolveu um equipamento manual, que parte a amêndoa ao meio para, em seguida,
ser feita a retirada manual das duas metades da castanha. O trabalho requer muita cautela no manejo
do equipamento de corte e na retirada da castanha.

Fonte: www.portalms.com.br

Figura 7: Castanha das amêndoas
A castanha é então selecionada, desidratada, novamente selecionada e embalada em pacotes
de 100g. A fabricação de 1 kg de castanha requer cerca de 450 amêndoas. Os pacotes de 100g são
vendidos a R$2,70 cada. Por outro lado, o custo unitário da produção da castanha é de R$2,66, ou
seja, a margem de comercialização líquida para este produto é extremamente baixa (Tabela 7). Não
obstante, mantem-se a produção de castanhas de forma a aproveitar-se o material que,
anteriormente, era desperdiçado, já que para a sua fabricação utilizam-se as sementes que sobram da
produção da polpa do pequi.
Tabela 7: O custo unitário da Castanha de Pequi.
Pacote 100g
Valor de Venda
2,70
(-) Custo com a castanha
1,80
(-) Custo com embalagem
0,10
(=) Margem de Comercialização bruta
0,80
(-) Custos com impostos
0,49
(-) Custos fixos
0,27
(=) Margem de Comercialização líquida 0,04
Fonte: AFONSO, 2008
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Considerando-se que cada pacote requer 45 amêndoas, ou seja, 11 – 15 pequis7, e sabendo
que cada pequi pesa em média 76,41g, seriam necessários cerca de 0,855kg de pequi para produzir
100g de castanha.

2.3.4 – Óleo de Pequi
Embora a cooperativa disponha de conhecimento técnico e equipamento disponível na
fábrica para a produção do óleo de pequi, ele continua a ser produzido

artesanalmente nas

propriedades rurais. No processo o pequi é cozido por quatro horas em fogão de lenha e em seguida
transferido para uma grande gamela, a masseira, onde o pequi é “batido e socado” com uma colher
de pau. Água fria é acrescentada aos poucos à massa amarelada que se forma e dela retirada a nata
de óleo. A nata é, então, mais uma vez cozida, envasada em garrafas de vidro e transportado para a
fábrica da cooperativa onde é coado diversas vezes. Uma vez que o óleo esteja pronto ele é
envasado em vidros de 50ml e de um litro que são vendidos a R$3,50 e R$15,00 respectivamente.

Figura 8: Óleo de Pequi envasado (50 ml)
A tabela 8 lista os custos unitários envolvidos na fabricação do óleo, tanto para um litro
quanto para 50 ml. No caso da venda do litro a margem de comercialização líquida é bem maior do
que a obtida na venda do óleo envasado em frascos de 50ml, chegando a cerca de 45% do valor de
venda. Os custos unitários para os produtos são R$8,45 para o litro do óleo e R$2,95 para 50ml.
Tabela 8: O custo unitário do Óleo de Pequi.
Produto: Óleo de Pequi
Valor de Venda
(-) Custo o óleo
(-) Custo com mão-de-obra
(-) Custo com embalagem
(=) Margem de Comercialização bruta
7

A litro
15,00
3,45
0,80
10,75

Envasado (50 ml)
3,50
0,17
0,80
1,00
1,53

Supondo que cada pequi contem em média 3 a 4 amêndoas.
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(-) Custos com impostos
(-) Custos fixos
(=) Margem de Comercialização líquida

2,70
1,50
6,55

0,63
0,35
0,55

Fonte: AFONSO, 2008.

3 – Modelo de Otimização
Com o intuito de maximizar o lucro da COOPERJAP tentar-se-á identificar o mix ideal de
produtos derivados do pequi a serem produzidos. Os materiais utilizados para a elaboração do
modelo de otimização são objetos da seção intitulada materiais, enquanto que modelo matemático
constitui a seção. Para o problema de maximização do lucro da COOPERJAP utilizou-se a
metodologia de programação linear em conjunto com o programa computacional LINDO. A seção 4
analisará os resultados através de comparações entre o lucro atual com o atingido pelo modelo.
3.1 – Materiais
A elaboração do presente estudo contou com os dados apurados no trabalho de dissertação
de Afonso (2008) sobre os custos, a produção, perdas, preços, dentre outros, para beneficiamento do
pequi: óleo, polpa, caroço em conserva, in natura, castanha de amêndoa.
Afonso (2008) coletou dados combinando diversos instrumentos como a aplicação de
questionários, entrevistas com roteiros e observações diretas. Ao todo foram entrevistados 25
cooperados que trabalharam nas unidades de despolpa nas safras (05/06 e 06/07). Ademais, foram
aplicados cinco questionários aos trabalhadores da Fábrica de Beneficiamento de Frutos do
Cerrado. Foram, ainda, entrevistados os diretores e parceiros da Cooperativa, de forma a se obter
informações, também, dos principais tomadores de decisões da COOPERJAP.
Quanto às variáveis que não constavam na dissertação, como o tamanho médio das safras e
o coeficiente técnico da produção de óleo de pequi, consultou-se a própria COOPERJAP por
telefone.
3.2 – Modelo Matemático
Com o intuito de maximizar os lucros da cooperativa COOPERJAP empregou-se um
modelo de otimização usando programação linear. Segundo Caixeta-Filho (2004), a programação
linear é uma técnica, baseada na inversão sucessiva de matrizes, para a resolução de sistemas de
equações lineares. Neste contexto é incorporada uma equação adicional, a função objetivo, que será
otimizada. A execução do modelo foi feita utilizando-se o software LINDO.
A partir das informações descritas em seções anteriores partimos para a organização do
modelo de otimização para estimar as quantidades de cada produto (polpa, castanha, óleo e caroços
em conserva) que devem ser produzidas de forma a maximizar o lucro da cooperativa. A otimização
está sujeita a quatro restrições: à quantidade de polpa a ser entregue a CONAB, à quantidade de
polpa e caroços em conserva a serem exportados, à quantidade de pequi colhida associado à
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quantidade de pequis necessários para produzir cada item e à quantidade de castanha a ser
produzida a partir das sementes dos pequis usados na fabricação da polpa.
Variáveis do Problema:
X1 = Vidro de Polpa de Pequi de 170g
X2 = Um quilo de Polpa de Pequi vendido em baldes de 20 kg
X3 = Vidro de 550 ml de Caroços de Pequi em Conserva
X4 = Pacote de 100g de Castanha de Pequi
X5 = Vidro com 50 ml de Óleo de Pequi
X6 = 1 Litro de Óleo de Pequi
Função objetivo:
5

Max L =

∑
i =1

5

Pi . X i − ∑ C i . X i

(1)

i =1

Pi = Preço de cada produto i.
C i = Custo unitário de cada produto i.
Sujeito às restrições:
O máximo a ser produzido, em baldes de 20 kg de polpa (X2), para suprir o abastecimento
de escolas da região (a ser comprado pela CONAB pelo Programa de Aquisição de Alimentos) é
3769 quilos, ou seja, 188 baldes:
PAA) X2 ≤ 3769

(2)

Além da demanda da CONAB por polpa de pequi através do PAA a cooperativa pode,
ainda, exportar um máximo de R$38.000 em polpa ou caroços de pequi em conserva:
EXPORT) 5X1 + 6X3 ≤ 38000

(3)

Segundo a COOPERJAP a média de pequis coletados por safra varia entre 60 a 70
toneladas. A produção de 170g de polpa de pequi em vidro requer 1,105kg enquanto que a produção
de 1 litro vendido no balde requer 6,5kg. Já a produção do pequi em caroço requer 0,304kg de pequi
por vidro. O pacote de castanha de pequi, por outro lado, requer 0,855kg de pequi por pacote
enquanto que a produção de 50ml de óleo necessita 2,5kg de pequi e 50kg de pequi para fazer um
litro. Com base nessas informações podemos montar a terceira restrição que mostra a equivalência
entre os coeficientes técnicos de quantidade de pequi por produto e a quantidade total de quilos de
pequi coletado durante a safra:
OFERTA) 1,105X1 + 6,5X2 + 0,304X3 + 2,5X5 + 50X6 ≤ 70000

(4)

A produção da castanha por ter uma baixa margem comercial, R$0,04, só se torna rentável
quando se utiliza as amêndoas que sobram da produção da polpa do pequi, tanto em vidro quanto
em balde. Assim assume-se neste trabalho que a castanha só será produzida desta forma, de onde
surge a última restrição:
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CAST) 1,105X1 + 6,500X2 – 0,855X4 = 0

(5)

Por último temos a restrição de não negatividade das variáveis:
Xi ≥ 0

(6)
Os valores considerados no problema de maximização são representados na Tabela 9

abaixo:
Tabela 9: Relação dos Preços e Custos de cada Produto

Produto
Vidro de Polpa de Pequi (170g)
Balde com Polpa (20 kg)
Vidro de Caroços de Pequi em Conserva (550 ml)
Pacote de Castanha de Pequi (100g)
Vidro de Óleo de Pequi (50 ml)
Óleo de Pequi (1 litro)

Preço (unitário)
5,00
11,14*
6,00
2,70
3,50
15,00

Custo (unitário)
3,90
7,32*
3,98
2,66
2,95
8,45

Fonte: AFONSO, 2008. Elaboração própria.
*preço corresponde a 1 kg. Ou seja, o preço do balde todo é R$222,80 e o custo do balde todo é R$146,40.

4 - Resultados e discussões8
O lucro resultante da simulação é de R$ 39.069,93 algo semelhante ao que a cooperativa de
fato obteve na safra de 05/06. O que chama atenção nesta simulação é que a polpa em vidros de 170
g não deve ser produzida tampouco deve ser produzido o óleo em litro. A produção de uma unidade
desses produtos mencionados acarreta na redução do lucro em R$0,67 e R$4,45, respectivamente.
Tabela 10: Resultados da Simulação
Produto
Polpa (170g)
Polpa (kg)
Caroços
Castanha
Óleo (50ml)
Óleo (litro)

Quantidade Custo Reduzido
0,00
0,67
3.769
0,00
6.333,33
0,00
28.653,21
0,00
17.430,47
0,00
0,00
4,45

Quanto aos demais produtos, nota-se que a produção da polpa em quilo corresponde
exatamente ao demandado pelo PAA. A demanda para exportação, por sua vez, é satisfeita pela
produção de pequi em caroços. A partir das sementes de pequi advindas da produção da polpa,
produz-se 28653 pacotes de castanha. O restante do pequi disponível deve ser utilizado na produção
do óleo envasado em vidros de 50ml.
Tabela 11: Os Preços Sombra
Restrições
8

Excesso

Preço Sombra

Os resultados do LINDO estão no Anexo 1.
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PAA
EXPORT
OFERTA
CAST

0,00
0,00
0,00
0,00

3,00
0,33
0,22
-0,09

Analisando a tabela 11 verifica-se que neste caso todas as restrições estão ativas, logo um
aumento marginal na restrição do PAA, ou da exportação, ou da oferta causaria um aumento no
lucro, no entanto, o aumento marginal na restrição da produção da castanha causaria uma redução
de R$0,09 no lucro.
Tabela 12: Intervalo dos Coeficientes
CURRENT
VARIABLE COEF
X1
1,10
X2
3,82
X3
2,02
X4
0,08
X5
0,55
X6
6,55

ALLOWABLE
INCREASE
0,67
INFINITY
INFINITY
0,52
1,15
4,45

ALLOWABLE
DECREASE
INFINITY
2,998187
0,80
0,394377
0,22
INFINITY

A quantidade que o lucro unitário pode mudar de forma a não alterar o resultado é ilustrado
na tabela 12 acima. Um aumento em uma unidade no preço da polpa em vidro de 170g (X1)
causaria modificações ao lucro. Por outro lado, o lucro unitário do óleo vendido em litro pode
diminuir infinitamente que o lucro obtido não modificará. Quanto as alterações possíveis no que
tange às restrições, estas, estão expostas na tabela 13 a seguir.
Tabela 13: Intervalo do Lado Direito da Restrição
ROW
PAA
EXPORT
OFERTA
CAST

CURRENT
RHS
3.769
38.000
70.000
0

ALLOWABLE
INCREASE
6.704
860.056
INFINITY
24.499

ALLOWABLE
DECREASE
3.769
38.000
43.576
INFINITY

A tabela acima mostra que qualquer redução no lado direito da restrição PAA ou EXPORT
acarretará a modificação do lucro obtido. Entretanto, o lado direito da restrição CAST pode
aumentar até 24.499 ou ser reduzido sem limites, que não mudará o lucro obtido.
4.1 - Comparação dos resultados obtidos com o lucro de 05/06 da COOPERJAP
Comparando-se os resultados encontrados pela otimização via programação linear com o
lucro que a COOPERJAP obteve de fato para a safra de 05/06 observa-se que se pode aumentar o
lucro da cooperativa mediante alteração na composição dos produtos produzidos.
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Na safra de 05/06 a COOPERJAP obteve um lucro de R$25.658. A simulação encontrou um
valor relativamente próximo deste: R$39.000. Os valores obtidos pela cooperativa na safra de 05/06
podem ser conferidos na tabela 14 a seguir.
Tabela 14: Faturamento e Lucro da Cooperativa em 05/06.
Produto

Preço Unitário Produção
(R$)
05/06

Custo
Faturamento Unitário

Custos de
Produção

Lucro

Polpa em quilos
Óleo em litros
Castanha (kg)
Caroços (550mg)

11,14
15,00
27,00
6,00

55.700,00
15.000,00
540,00
0,00

36.600,00
8.450,00
532,00
0,00

19.100,00
6.550,00
8,00
0,00

5.000
1.000
20
0

Total

7,32
8,45
26,60
3,88

25.658,00

Fonte: AFONSO, 2008. Elaboração Própria.

Os resultados indicam que uma pequena variação nas quantidades produzidas de cada
derivado do pequi pode resultar em um aumento considerável para a cooperativa. Em vez de 5000
quilos de polpa a cooperativa deve produzir mais castanha e caroços. Além disso, os resultados
sugerem que a produção do óleo em litros deva ser substituída pela produção em frascos de 50 ml.
Observa-se, também, que a cooperativa poderia ampliar a produção de castanhas de forma a
aproveitar todo material restante da produção de polpa. A COOPERJAP produziu em 05/06 20kg de
castanha que equivale a apenas 2000 pacotes de 100g. A reutilização desta matéria-prima poderá
trazer maiores lucros para a cooperativa.
5. Conclusões Finais
Com base nos resultados discutidos na seção anterior, conclui-se que a cooperativa deve
concentrar sua produção nos produtos: polpa de pequi vendido em baldes de 20 kg, caroços de
pequi em conserva, castanha, e óleo de pequi em frascos de 50 ml. Não é vantajoso para a
cooperativa produzir a polpa em vidro de 170 g nem vender o óleo em litro. Fazendo isso, a
COOPERJAP poderá atingir um nível maior de lucro.
A preferência pela produção da polpa para ser vendida em baldes, em vez de em vidros,
pode advir do fato de que a margem de lucro é muito maior quando a venda é feita em baldes. Por
outro lado, a produção de litro de óleo não é recomendado porque sua produção requer muitos
quilos de pequi. O favorecimento da produção de óleo de pequi em recipientes menores se deve ao
fato de este utilizar menos matéria prima e, ao mesmo tempo, gerar um alto lucro unitário.
A razão de eles produzirem menor quantidade de castanha pode estar no fato de que o
produto é novo e não tem muita demanda. A demanda considerada neste modelo foram aquelas
dadas nas restrições de exportação e do PAA. A implementação da demanda por óleo e castanha de
pequi ao modelo trará a luz se a produção, feita conforme sugerido pelos resultados, será de fato
consumida.
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RESUMO
Este artigo apresenta uma síntese dos resultados de um estudo de prospecção tecnológica para
indústrias baseadas em ciência. O estudo prospectivo compreendeu a realização de painéis de
especialistas em três workshops de prospecção tecnológica, que envolveram esforços coletivos para
antecipar e entender as potencialidades, evolução, características e efeitos das mudanças
tecnológicas nas indústrias de nanotecnologia, biotecnologia e energia solar, fundamentando a
avaliação dos desafios e das oportunidades destas indústrias para Minas Gerais. O estudo mostrou
que apesar de existirem desafios a serem enfrentados, as referidas indústrias baseadas em ciência
apresentam importantes oportunidades para o desenvolvimento científico e tecnológico do estado.

PALAVRAS-CHAVE: prospecção tecnológica; indústrias baseadas em ciência; nanotecnologia;
biotecnologia; energia solar.

ÁREA TEMÁTICA: Economia Mineira - Inovação e Desenvolvimento
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INTRODUÇÃO

A prospecção pode ser caracterizada como o processo que, de maneira sistemática,
se ocupa do exame do futuro de longo prazo da ciência, da tecnologia, da economia e da
sociedade, com o objetivo de identificar as áreas de pesquisas estratégicas e as tecnologias
emergentes que tenham propensão a gerar maiores benefícios econômicos e sociais. Para
tanto, a prospecção parte de uma abordagem sistêmica que leva em consideração o conjunto
dos fatores e dos atores envolvidos, bem como a inter-relação entre os mesmos (PELAEZ,
2006).
A prospecção tecnológica tem adquirido crescente importância no contexto das
políticas e gestão da C&T (ciência e tecnologia). Atualmente, os estudos prospectivos são
componentes fundamentais para políticas e estratégias de inovação, fornecendo subsídios
para ampliar a capacidade de antecipação e estimulando virtuosamente a organização dos
sistemas de inovação e o fortalecimento de suas conexões (ZACKIEWICZ et al, 2005;
PELAEZ, 2006).
Este artigo apresenta uma síntese dos resultados de um estudo de prospecção
tecnológica para indústrias baseadas em ciência – nanotecnologia, biotecnologia e energia
solar –, conduzido pelo Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional
(CEDEPLAR/UFMG) e pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Estado de Minas Gerais (SECTES), no ano de 20089.
O estudo prospectivo que deu origem a este artigo compreendeu a realização de
painéis de especialistas em três workshops de prospecção tecnológica. Os painéis
envolveram esforços coletivos para antecipar e entender as potencialidades, evolução,
características e efeitos das mudanças tecnológicas nas indústrias de nanotecnologia,
biotecnologia e energia solar, fundamentando a avaliação dos desafios e das oportunidades
destas indústrias baseadas em ciência para o estado de Minas Gerais. O artigo mostra os
resultados da apreciação de um grupo qualificado e diversificado de 46 (quarenta e seis)
especialistas em suas áreas de atuação que participaram dos workshops de prospecção
tecnológica de indústrias baseadas em ciência.
9

Para informações detalhadas sobre este estudo prospectivo, ver Albuquerque et al (2009a).
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As indústrias baseadas em ciência constituem áreas estratégicas no âmbito das
políticas industriais do Brasil (Política Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior –
PITCE e Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP), tendo sido caracterizadas como
tecnologias “portadoras de futuro”. São, portanto, fundamentais para o desenvolvimento
científico e tecnológico de Minas Gerais.
A prospecção tecnológica de indústrias baseadas em ciência mostra-se
particularmente importante, posto que: 1) as nações desenvolvidas e as que completaram
recentemente processos de catching up bem sucedidos têm envolvimento grande e
crescente com essas indústrias; 2) pela sua natureza, elas demandam uma abordagem mais
geral e sistêmica das políticas industriais, na medida em que dependem fortemente de
instituições de pesquisa e ensino e de sua interação com empresas do setor, estabelecidas e
nascentes; 3) se, por um lado, o sucesso de um processo de catching up pode ser definido
pela capacidade de um país subdesenvolvido estabelecer um conjunto representativo dessas
indústrias, por outro lado, o seu caráter emergente, fortemente ligado a revoluções
tecnológicas em curso, abre espaço para as chamadas “janelas de oportunidade” para essas
nações (ALBUQUERQUE et al, 2009b).
Além desta introdução e das considerações finais, a análise realizada neste artigo
está estruturada em quatro seções. A primeira apresenta sucintamente a conceituação da
prospecção tecnológica e suas principais funções no contexto das políticas e gestão da
C&T. Esta seção é seguida por uma breve caracterização das indústrias intensivas em
ciência. A terceira seção, por sua vez, apresenta uma descrição da metodologia de
prospecção adotada neste exercício prospectivo. Já a quarta seção apresenta os principais
resultados obtidos nas apreciações dos especialistas em painéis nos workshops de
prospecção tecnológica em nanotecnologia, biotecnologia e energia/solar.

1. PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA: CONCEITO E FUNÇÕES
Prospecção tecnológica é o termo aplicado aos esforços sistemáticos para antecipar
e entender as potencialidades, evolução, características e efeitos das mudanças
tecnológicas, particularmente a sua invenção, inovação, adoção e uso.
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A prospecção abrange estudos em nível nacional, regional, setorial ou empresarial.
Assim, refere-se a tipos bastante diferenciados de análises, que incorporam desde as de
curto prazo, focadas em análises de setores específicos, até as de longo prazo, referentes à
avaliação mais ampla das mudanças sociais, políticas, econômicas e tecnológicas
(COELHO, 2003). Cabe observar que na dimensão de longo prazo, a prospecção busca
integrar na análise não apenas os fenômenos associados à continuidade, mas também
aqueles vinculados às rupturas tecnológicas.
No contexto das políticas e gestão da C&T, a prospecção tecnológica vem
adquirindo crescente importância. Nesse sentido, Zackiewicz et al (2005) observam que os
estudos sobre o futuro das atividades de C&T têm deixado de ser tomados como
encomendas ad hoc para se tornarem atividades perenes e internalizadas nas organizações
presentes nos sistemas de inovação.
Nesta perspectiva, a prospecção em C&T visa incorporar informação ao processo de
gestão tecnológica, procurando predizer possíveis estados futuros da tecnologia ou
condições que afetam sua contribuição para o alcance das metas estabelecidas e, assim,
subsidiar os formuladores de políticas na construção de suas estratégias, bem como na
identificação de rumos e oportunidades futuras para os diversos atores sociais (COELHO,
2003). Desta forma, incorpora visões de futuro e inteligência antecipatória aos processes de
formulação de políticas, planejamento e tomada de decisão, contribuindo para reduzir a
incerteza e a ambigüidade e orientar os rumos da C&T para as necessidades econômicas e
sociais.
Adicionalmente, a literatura menciona que os resultados dos exercícios prospectivos
podem fornecer dados e relatos que servirão de base para a realização de novos estudos
científicos e tecnológicos, de forma a estabelecer um panorama mais preciso das áreas
estratégicas em questão e propiciar o surgimento de projetos que favoreçam o
desenvolvimento dos setores estratégicos, atendendo aos interesses dos agentes envolvidos.
Nessa perspectiva, o uso de estudos prospectivos para os rumos da C&T tem sido
considerado fundamental para promover a criação da capacidade de organizar sistemas de
inovação que respondam aos interesses da sociedade. A esse respeito, a literatura salienta
que a prospecção, como instrumento da política científica e tecnológica, estimularia
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virtuosamente a organização e consolidação dos sistemas nacionais de inovação,
fortalecendo suas conexões e integrando, portanto, os diferentes atores (PELAEZ, 2006).

2. CARACTERIZAÇÃO DAS INDÚSTRIAS BASEADAS EM CIÊNCIA
No artigo em que descreve e explica padrões setoriais de mudança tecnológica,
Pavitt (1984) introduz um setor (ou uma trajetória tecnológica) “baseado na ciência”. Na
avaliação de cerca de 2000 inovações significativas na Grã-Bretanha, no período de 1945 a
1979, o autor examinou as fontes, a natureza e os impactos das inovações, definidas pelas
fontes dos principais insumos de conhecimento; pelos setores que produzem e que são os
principais usuários de inovação; e pelas características das firmas inovadoras (tamanho e
principais setores ou grupos ou linhas de produtos). A partir dos resultados obtidos, Pavitt
(1984) classificou as inovações numa taxonomia dos padrões setoriais de mudança
tecnológica, constituída de firmas (1) dominadas por fornecedores; (2) intensivas em
produção e (3) baseadas em ciência. Estas diferentes trajetórias tecnológicas podem ser
explicadas pelas diferenças setoriais em três características: fontes de tecnologia,
necessidades dos usuários e meios para se apropriar dos benefícios.
Conforme Pavitt (1984), as firmas baseadas em ciência podem ser encontradas nos
setores químico e elétrico/eletrônico. O autor observa que, em ambos os casos, as fontes de
tecnologias são as atividades de P&D das firmas desses setores, baseadas no rápido
desenvolvimento das ciências subjacentes nas universidades e em outros estabelecimentos.
Na análise dessa dinâmica, Pavitt (1984) menciona vários exemplos de como o
desenvolvimento de sucessivas ondas de produtos depende de desenvolvimentos prévios
nas ciências básicas relevantes: em particular, da química sintética e da bioquímica na
indústria química; e do eletromagnetismo, das ondas de rádio e da física do estado sólido na
indústria elétrica/ eletrônica. O autor observa que as firmas baseadas em ciência,
principalmente nos setores eletrônico e químico, são relativamente grandes, e apropriam-se
da liderança inovativa por meio de uma combinação de métodos (patentes, segredos,
defasagens técnicas naturais e habilidades específicas à firma).
No que tange à difusão na trajetória tecnológica das firmas de setores baseados em
ciência, é interessante salientar que, conforme Pavitt (1984), por um lado, a sofisticação da
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tecnologia e das ciências subjacentes dificulta a entrada de novas firmas, mas que, por outro
lado, em decorrência de “mudanças de paradigmas” surgem oportunidades para novas
firmas.
As indústrias que constituem o objeto deste exercício de prospecção –
nanotecnologia, biotecnologia e novas fontes de energia (com ênfase em energia solar) –
compartilham uma característica básica – são “baseados na ciência”. Esses sub-sistemas
têm em comum pelo menos cinco características, conforme Albuquerque et al (2009b): a)
forte relação com a infra-estrutura científica; b) possibilidade de existência de “janelas de
oportunidade” para a entrada do Brasil nesses setores; c) trajetórias tecnológicas que podem
encontrar pontos de partida em setores/indústrias com tradição no país; d) constituem
setores importantes para uma renovação da base tecnológica do Brasil, condição essencial
para um processo bem-sucedido de catching up; 5) existência de uma acumulação científica
nacional inicial (em universidades e institutos de pesquisa), já capaz de ser um ator no
processo de entrada da indústria do país nessas áreas.
De uma forma geral, a nanotecnologia, biotecnologia e energia solar podem ser
classificadas, em maior ou menor grau, como potenciais tecnologias de propósito geral
(General Purpose Technologies, ou GPTs na sigla em inglês). As tecnologias de propósito
geral têm constituído um tema de crescente relevância nos últimos anos. O conceito busca
sistematizar o impacto que as inovações radicais possuem sobre a economia. Dessa forma,
exemplos históricos de GPTs são aqueles trazem novas fontes de energia, como a
eletricidade e o motor de combustão, ou novas formas de comunicação como as tecnologias
de informação e comunicação (TICs).
É consensual entre os autores envolvidos no tema que as GPTs possuem três
características essenciais básicas, (YOUTIE et al, 2007). Primeiro, um efeito modificador
dos padrões de produção de toda a sociedade (pervasiveness), refletido por uma
característica tecnológica que seja essencial para a reprodução dessa nova tecnologia e que
seja básica o suficiente para ser incorporada nos mais diversos processos. A característica
básica das TICs, por exemplo, seria a lógica binária, que se encontra presente em produtos
desde semicondutores até os computadores mais avançados (YOUTIE et al,, 2007).
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A segunda característica básica das GTPs seria a de fomentar uma difusão de
inovações (innovation spawning), sejam elas complementares a tecnologias já existentes -,
como por exemplo, no caso das TICs, a automatização dos processos industrias ou a
inserção de sistemas inteligentes digitais em produtos já existentes - seja criando novos
segmentos industriais, como todo o segmento de computação.
Por fim, a característica final definidora de uma tecnologia de propósito geral seria a
de possibilidade de melhoramento (improvement). A constante melhoria dos processos da
nova tecnologia, além de reduzir custos, gera novas possibilidades de inovações,
fomentando assim a segunda característica já mencionada.
As três indústrias prospectadas se encaixam na definição de GPT. A nanotecnologia
é essencialmente uma tecnologia de novos materiais, e, nesse sentido, possui como
característica de difusão a nanoescala, ou seja, a geração de materiais e processos em uma
escala de tamanho na qual as características essenciais da matéria – química, física,
mecânica – são essencialmente diferentes. A nanotecnologia possui capacidade de difundir
inovações, tanto incrementais, como tecidos mais resistentes, como essencialmente novas,
como fabricação de nanotubos de carbono. O escopo para melhoria de seus processos seria,
além de uma contínua melhoria na qualidade dos produtos gerados, uma contínua
diminuição na escala.
A biotecnologia também possui uma característica difusora, posto que utiliza
processos microbiológicos na formação de produtos. Dessa maneira, pode estar presente na
maioria dos setores da economia, de papel e celulose a novos processos de geração de
energia, passando também por todo ramo da saúde humana e animal. A crescente
manipulação genética dos elementos utilizados é sua característica básica que possibilita
um processo contínuo de melhoramento.
Finalmente, a energia solar se enquadra em um processo mais amplo de busca por
energias alternativas aos combustíveis fósseis. Nesse sentido, se caracteriza como uma GPT
por propiciar uma base energética nova para qualquer processo de produção que assim
necessite, desde que sua eficiência e qualidade sejam adequados para tal, o que constitui a
essência de seu melhoramento contínuo.
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3. METODOLOGIA
A metodologia de prospecção adotada no estudo prospectivo que originou este
artigo contemplou a realização de painéis de especialistas em três workshops de prospecção
tecnológica para indústrias baseadas em ciência, quais sejam, nanotecnologia, biotecnologia
e energia solar.
Nessa abordagem metodológica, as informações primárias foram obtidas através da
“extração” de conhecimentos e opiniões de um grupo de especialistas, com vistas à
identificação das trajetórias científicas e tecnológicas já consolidadas e emergentes e/ou
alternativas nas indústrias de nanotecnologia, biotecnologia e energia solar (rumos e
oportunidades futuras). Particularmente, solicitou-se aos especialistas que discutissem
cenários tecnológicos atuais para estas indústrias intensivas em ciência, visando visualizar a
sua evolução, bem como a matriz de possibilidades e oportunidades para o seu
desenvolvimento no estado de Minas Gerais.
Cabe salientar que neste exercício prospectivo foi realizado um esforço para reunir
um grupo qualificado e diversificado de especialistas, de modo que pudesse ter
representantes de universidades e institutos de pesquisa, do governo (ministérios, agências
reguladoras, agências de fomento), empresas e instituições financeiras (venture
capital).Nessa perspectiva, um total de 46 (quarenta e seis) especialistas em suas áreas de
atuação foi selecionado e convidado a participar dos workshops de prospecção tecnológica
(ver quadro 2).
Os três workshops foram realizados no ano de 2008, nos dias 19 e 20 de novembro
(Workshop de Prospecção Tecnológica em Nanotecnologia); 24 e 25 de novembro
(Workshop de Prospecção Tecnológica em Energia Solar) e 10 e 11 de dezembro
(Workshop de Prospecção Tecnológica em Biotecnologia). Os participantes foram
distribuídos em 4 grupos: empresas; universidades e institutos de pesquisa; instituições
financeiras (venture capital) e governamentais de fomento; e governo. A composição destes
grupos foi decorrência de um balanço dos perfis de origem dos especialistas.
As reflexões e recomendações de ações dos especialistas, que emergiram nos
workshops de prospecção tecnológica, foram consolidadas em três estudos analíticos das
respectivas indústrias. Seus resultados serão apresentados na quarta seção.
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Ademais destas fontes primárias, o estudo prospectivo abrangeu fontes secundárias
baseadas na revisão da literatura técnica e científica especializada, de estudos de
prospecção tecnológica já existentes; bem como na consulta a arquivos e sites de
associações técnicas e científicas.
Quadro 2. Relação de especialistas que participaram dos “Workshops de Prospecção Tecnológica”
Workshop de Prospecção Tecnológica em Nanotecnologia
1.Paulo Roberto Martins (IPT/USP) 2. Sônia Maria Dalcomuni (UFES) 3.Marcos Assunção Pimenta – Rede de Pesquisa em Nanotubos
(UFMG)
4. Luiz Orlando Ladeira – Lab. de Nanomaterais (UFMG) 5. Glaura Goulart – Materiais Multicomponentes de Matriz Polimérica
(UFMG)
6. Tárik Mohallem – Nanum 7. Fernando Contadini – Clamper 8. Rogério Augusto Carneiro – USIMINAS
9. Mario Norberto Baibich – MCT 10 Déa Fonseca – SECTES 11. Guilherme Lenz – Magnesita Refratários
12. Paulo Batista – Nanobrax 13. Ado Jorios – UFMG/INMETRO 14. Fréderic Frezard – Nanobiotecnologia aplicada à saúde (UFMG)
15. Fernando Galembeck – Morfologia e Topoquímica de Sólidos (UNICAMP) 16.Wagner Rodrigues – Física de Semicondutores
(UFMG)
Workshop de Prospecção Tecnológica em Energia Solar
1.José Roberto Camacho (UFU)

2.Sérgio Colle (Laboratórios de Engenharia de Processos e Tecnologia de Energia/UFSC)

3. Leopoldo Eurico Gonçalves (Centro de Estudos e Pesquisas em Energias Renováveis/UERJ)
4. José Roberto Branco (Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais CETEC)

5. Carlos Barreira Martinez (UFMG)

6. Izete Zanesco - CB-Solar (Centro Brasileiro para o Desenvolvimento da Energia Solar Fotovoltaica PUC-RS)
7; Elizabeth Marques (Grupo de Estudos em Energia - PUC-Minas) 8. André Furtado (UNICAMP) 9. Catari Vilela Chaves (PUC
Minas)
10. Francisco das Chagas Marques (UNICAMP) 11. Eduardo Soriano (MCT) 12.Laércio Sequeira (Financiadora de Estudos e Projetos
FINEP)
13. Antônia Sônia Cardoso (CEMIG) 14. Carlos Arthur Alencar (ENALTER)
Workshop de Prospecção Tecnológica em Biotecnologia
1. Halla Thorsteinsdottir - University of Toronto 2. Maria das Graças Derengowski Fonseca – IE/UFRJ
3. Fernando Batista – CEDEPLAR/UFMG 4.Ana Lúcia Delgado Assad – CNPq 5. André Amaral de Araújo – FINEP
6. Frederico D’Andréa Greve – DGF Investimentos 7. Robert E. Binder – Fundo CRIATEC/Antera Gestão de Investimentos
8. Christiane de Freitas Abrantes – Hertape Calier Saúde Animal 9. Daniel Dayrell – Votorantim Metais e Zinco
10. Ricardo Penchel – Aracruz Papel e Celulose 11. Heraldo Lucas Rosa Belisário - Cenatte Embriões
12. Salvatore Giovanni de Simone – FIOCRUZ/RJ e UFF 13. Versiane Leão - DEMET/UFOP
14. Ricardo Tostes Gazzinelli – ICB/UFMG e Centro de Pesquisas René Rachou 15. Cláudia Teixeira Guimarães – EMBRAPA Milho e
Sorgo
16. Ruben Dário Sinisterra Millán – Departamento de Química/UFMG e Pró-Reitoria de Pesquisa/UFMG

4. RESULTADOS DOS PAINÉIS DE ESPECIALISTAS NOS WORKSHOPS DE
PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA EM INDÚSTRIAS BASEADAS EM CIÊNCIA
4.1. Nanotecnologia
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4. 1. 1. Introdução
Por se mostrar uma tecnologia com uma alta potencialidade de transformação
econômica e social, a nanotecnologia tem sido alvo de diversas iniciativas institucionais de
fomento ao seu desenvolvimento nos últimos anos. Um breve sumário dessas iniciativas
demonstra como a nanotecnologia tem crescido em relevância. Segundo dados da ONU
(HUANG et al, 2008), a criação das classes de patentes específicas para nanotecnologia é
relativamente recente, uma vez que as classes americanas e japonesas foram criadas em
2004, e a classe européia de patente, em 2003. Ainda no campo jurídico, a lei de
regulamentação da pesquisa em nanotecnologia foi criada pelo congresso americano em
2003 (YOUTIE et al, 2007). Um marco reconhecidamente inovador e que estimulou a
entrada em cena da nanotecnologia foi a criação, em 2001, da National Nanotechnology
Iniciative (NNI). A NNI recebe um orçamento específico pelo governo americano e visa
assim, articular e incentivar a interdisciplinaridade da nanociência com vista à convergência
BNIC, ou seja, convergência de Biotecnologia, Nanotecnologia, Tecnologia de Informação
(TI) e Tecnologia de Cognição. Ao se analisar a evolução do número de patentes e artigos
em nanotecnologia publicados nos últimos anos, fica demonstrado que essas iniciativas
institucionais obtiveram relativo êxito em contribuir com um incentivo ao interesse na área.
A média de atribuição de patentes no escritório americano de patentes triplicou, se
compararmos o período 1997-2001 com o período 2001-2005 (YOUTIE et al, 2007).
Apesar de todos esses indicadores positivos, é importante ressaltar que a nanotecnologia é
ainda uma tecnologia incipiente, e como tal, enfrenta dificuldades de desenvolvimento.

4. 1. 2. Principais desafios em nanotecnologia
Grande parte dos desafios a serem considerados na formulação de políticas públicas
de incentivo à nanotecnologia passam, necessariamente, por três grandes áreas: o
desenvolvimento do conhecimento científico (Base científica); a transferência do
conhecimento científico para insumos produtivos e produtos finais (Base tecnológica e
empresarial); e o financiamento e incentivos para que esse processo ocorra e possa,
posteriormente, se tornar autônomo (Base financeira e institucional).
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Em relação à base científica é possível dizer que o Brasil, em termos de qualidade,
está em níveis de igualdade com a produção científica internacional, estando nos mesmos
limiares de conhecimento científico das propriedades nanométricas dos materiais dos países
desenvolvidos. Mildred Dresselhaus, do MIT, reconhecidamente uma das mais destacadas
pesquisadoras em nanotecnologia do mundo, declarou, em palestra realizada na UFMG em
abril de 2009, que a produção científica brasileira, em específico a feita nos laboratórios da
UFMG, não deve nada à realizada no Estados Unidos, constatando que o maior problema
enfrentado pela nanotecnologia brasileira é a transferência de tecnologia para as empresas.
Em que pese o fato de a qualidade não ser o problema central na questão científica,
ainda há notórios problemas na produção brasileira em nanociência, destacados no
workshop pelos relatos dos próprios cientistas. O primeiro problema seria em termos
quantitativos, há poucos grupos de pesquisa e artigos científicos publicados no Brasil,
principalmente em relação aos países desenvolvidos. Sintomático deste aspecto é o fato de
que o problema mais ressaltado durante o workshop foi a falta de recursos financeiros tanto
para os grupos existentes quanto aos que eventualmente possam surgir por meio desse
incentivo.
Já a base tecnológica e empresarial se caracteriza pelo ainda incipiente
desenvolvimento da área, resultando em um acoplamento entre os limiares do
desenvolvimento científico e tecnológico, em uma baixa produção de insumos e produtos
finais de nanotecnologia e pelo relativo desinteresse de grandes empresas em investir em
áreas de P&D específicas para o desenvolvimento de métodos e produtos nanotecnológicos.
Esse último problema pode ser basicamente caracterizado como resultante de uma
dificuldade de relacionamento entre as empresas e os grupos de pesquisa.
Das cinco empresas que relataram sua experiência no workshop, duas foram criadas
com o propósito específico de lidar com o setor de nanotecnologia, são elas a Nanum e
Nanobrax. A primeira começou atuando em processos de nacionalização de produtos por
meio de engenharia reversa e agora atua na produção de materiais cerâmicos
nanoparticulados, consolidando uma joint venture com uma empresa já existente, a
Clamper, para desenvolver novas tecnologias nessa área. Já a Nanobrax é uma empresa de
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consultoria tecnológica que presta serviços específicos para cada empresa que a contrata,
geralmente no tratamento de efluentes por meio de fotocatalizadores.
Ambas empresas foram incubadas em universidades, partindo, assim, da iniciativa
de estudantes, e utilizando inclusive a estrutura laboratorial destas para o desenvolvimento
dos seus projetos. Este fato sugere um estágio inicial de atrelamento da nanotecnologia com
a produção científica, e mostra, principalmente no que diz respeito a empresas novas, que
os agentes econômicos que ampliarão e desenvolverão a base produtiva da nanotecnologia
devem ser oriundos do meio científico.
O fato da Nanobrax trabalhar apenas no setor de consultoria e ter relatado que não
possui intenção de migrar para o setor produtivo revela um fator relevante na dinâmica de
surgimento de novas empresas no ramo de nanotecnologia. Este fator seria a falta de
incentivos à entrada no mercado, acarretado por motivos como a falta de uma demanda
relevante de insumos produtivos por parte de alguns setores que poderiam utilizar a
nanotecnologia. Pois a adequação para a nanotecnologia implica em riscos e custos que a
maioria das empresas não se sente disposta a assumir. Esse fato, relatado no workshop, se
estende também à disposição empresarial de incentivo a atividades inovadoras em geral: a
maioria das empresas com tecnologia tradicional, que poderiam usar a nanotecnologia
como uma tecnologia incremental, não estão interessadas em investir em P&D. Em resumo,
é preciso mais do que condições econômicas favoráveis para haver uma inserção de
empresas de base nanotecnológica no mercado, é preciso, como argumenta Youtie (2007),
de uma coordenação de crenças na possibilidade de êxito da tecnologia emergente por parte
dos agentes econômicos – governamental, empresarial e consumidor - que possibilite que a
longo prazo a tecnologia incorporada seja rentável.
O aspecto da falta de demanda por insumos nanotecnológicos deve, entretanto, ser
posto em perspectiva de acordo com o setor produtivo focalizado. A característica
abrangente da nanotecnologia, fator que possibilita afinal a sua classificação como GPT,
não permite que se possa tirar conclusões generalizadas para todo o ramo tecnológico. Por
um lado, a Nanobrax relata uma falta de demanda para o seu serviço – de nanocompósitos
para o tratamento de efluentes – e põe esse fator como uma das justificativas para não se
inserir no setor produtivo. Da mesma maneira, a Usiminas relata uma falta de interesse em
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utilizar nanomateriais na composição do seu aço, por isso, não tem perspectivas de grandes
investimentos a médio prazo. Por outro lado, a Magnesita, que produz refratários, relata
que, devido à grande competitividade do seu setor e o alto consumo energético de seu
produto, há, mundialmente, uma tendência a se explorar a nanotecnologia, utilizando-se,
atualmente, nanotubos de carbono na composição dos materiais refratários. A Magnesita
relata assim uma demanda por nanotubos de carbono não só de alta qualidade como
também em grande quantidade e a um custo acessível. Baseando-se nesses exemplos, podese inferir que os setores cuja implementação da nanotecnologia como tecnologia
incremental traz vantagens competitivas imediatas – tais como redução de custos de
produção, aumento de escala, etc – estão mais predispostos a investir em P&D e contribuir
para a aceleração do desenvolvimento tecnológico. Já os setores nos quais a incorporação
da nanotecnologia não trará vantagens tão explícitas a médio prazo, estão mais reticentes a
investir em projetos de pesquisa que podem se mostrar improdutivos. A diminuição dos
custos de produção, e o aumento tanto qualitativo como quantitativo da produção dos
insumos nanotecnológicos básicos, como o nanotubo de carbono na nanotecnologia de
materiais, se mostra dessa forma como fator essencial para uma aceleração do
desenvolvimento nanotecnológico tanto para os setores que atualmente investem no ramo
como os que ainda não o fazem. A barreira da produção de qualidade e em larga escala é,
portanto, a barreira cientifíco-tecnológica crucial a ser quebrada.
Paralelo a todo esforço científico e tecnológico, é importante ressaltar a metrologia a padronização dos testes de qualidade e de segurança dos experimentos científicos e
criações tecnológicas – como um aspecto das tecnologias emergentes que precisa ser
debatido pelos envolvidos em seu desenvolvimento. O esforço para a padronização dos
processos de desenvolvimento de uma tecnologia emergente apresenta possibilidades de
regulamentação que podem, por um lado, desestimular a pesquisa científica por serem por
demais restritivas, mas, por outro, otimizar e direcionar um processo de aceleração do
desenvolvimento tecnológico ao criar padrões de produção e de experimentos fáceis de
serem emulados por pesquisadores ingressantes na nova tecnologia.

4. 1. 3. Oportunidades em nanotecnologia
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Por ser uma potencial tecnologia de propósito geral, a nanotecnologia apresenta
oportunidades em diversas áreas, sendo algumas com perspectivas de longo prazo, e outras
com possibilidades mais imediatas. Os setores industriais que foram tangencialmente
citados foram o de eletrônica e o de energias renováveis, os demais tratados aqui são
especificados devido à importância prospectiva que têm para Minas Gerais.
Na indústria química e petroquímica, a utilização da nanotecnologia já se faz
presente na fabricação de plásticos, polímeros com nanocompósitos e outros materiais que
são matéria-prima para diversas indústrias como a têxtil, alimentícia, automobilística,
dentre outras. Segundo Galembeck(2008), pesquisador do depto. de química da
UNICAMP, as empresas que mais patenteiam nesse segmento são de origem americana,
alemã e japonesa. Essas patentes dão origem aos mais diversos produtos, como peças
automotivas e embalagens, embalagens de bebidas e alimentos, revestimentos para papéis e
filmes, etc. O total de patentes em nanocompósitos já ultrapassa 1500, demonstrando o
grande desenvolvimento da nanotecnologia nesta indústria. Entretanto, apesar da indústria
química brasileira estar entre as 10 maiores no mundo, poucas empresas brasileiras utilizam
componentes nanoparticulados em sua linha de produtos. Essas empresas, em particular,
utilizam a tecnologia de nanocompósitos para fabricação de produtos como resinas,
plásticos e outros materiais que necessitam de características especiais na sua composição
que os permitem ser mais resistentes e flexíveis. Nesse quesito, Minas Gerais apresenta um
grande potencial. Há, no estado, cerca de 900 empresas que atuam na fabricação de resinas
e elastômeros.
Carneiro(2008), representante da Usiminas, ao tratar das potencialidades da
nanotecnologia no setor da siderurgia, abordou a questão da qualidade do aço. Atualmente,
são utilizados materiais fosfatados na siderurgia para agregar tinta ao aço, esses materiais
geram resíduos nocivos ao meio ambiente, além de necessitarem de uma alta energia para
sua agregação.. Os materiais de nanocerâmica e nanopolímeros podem ser utilizados na
substituição dos cromatos e dos fosfatos. Apesar dessas potencialidades, a Usiminas não
possui previsão de investimentos a médio prazo para o desenvolvimento da nanotecnologia
no setor de P&D, pois, conforme Carneiro (2008), não considera, na conjuntura de mercado
atual, a nanotecnologia como fator de competitividade.
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O setor de refratários, conforme relatado por Lenz (2008), tem na nanotecnologia
um fator de competitividade a curto prazo. Refratários são materiais capazes de suportar
altas temperaturas e utilizados principalmente para revestimento em alto-fornos.. A
Magnesita, a terceira maior empresa de refratários do mundo, avaliou como uma tendência
predominante a utilização de nanomateriais na composição de seu produto. A intenção é
incorporar nanotubos de carbono aos materiais para torná-los mais resistentes. Fez-se,
inclusive, uma avaliação das condições de custo que seriam necessárias para tornar rentável
essa inovação. Considerando-se o baixo custo do aço, cerca U$300 a U$500 a tonelada, os
insumos fornecidos para a sua produção precisam ser mais baratos ainda. Lenz (2008)
informou que o preço do nanotubo de carbono precisa estar em uma faixa de R$10 a R$50
por quilo para que possa ser incorporado a uma taxa de 1% no material refratário.
Atualmente, este preço é cerca de dez vezes maior, atingindo R$500.
Nesse sentido, as pesquisas sobre nanotubos de carbono, desenvolvidas por uma
rede de pesquisa centrada na UFMG, apresentam-se como a maior oportunidade para que as
indústrias de Minas Gerais utilizem a nanotecnologia em seus processos e produtos e se
tornem mais competitivas no mercado. Duas razões podem ser apontadas para esse fato. A
primeira diz respeito aos resultados das pesquisas em nanotubos de carbono, que são
utilizados como insumos para novos produtos. Os investimentos mundiais em
nanotecnologia para o desenvolvimento de novos materiais superam o investimento
direcionado a todas as outras áreas (Martins, 2008), e, conforme Dalcomuni (2008), grande
parte destes são provenientes de indústrias privadas. A segunda razão está relacionada à
variedade de setores industriais nos quais os nanotubos de carbono podem ser aplicados.
Ladeira (2008), citou algumas aplicações, tais como utilização de nanotubos na composição
do cimento, proporcionando aumento da resistência mecânica do mesmo, além de reduzir
sua porosidade; na estrutura do DNA, para auxílio nas pesquisas em genética; na
composição de materiais que regeneram tecidos e órgãos na medicina.
A grande dificuldade apontada pelos pesquisadores seria produzir esses nanotubos de
carbono para aplicações específicas de acordo com as normas da metrologia, e em escala
industrial, capaz de atender adequadamente à demanda das indústrias.
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4.2. Energia solar

4.2.1. Por que prospectar energia solar?
Um dos grandes desafios do século consiste no abandono progressivo de energias
fósseis e na transição para energias renováveis. No caso brasileiro, há a necessidade de se
diversificar a malha de produção energética, fortemente dependente do petróleo e das
hidroelétricas. Uma alternativa importante seria o desenvolvimento de sistemas produtivos
sustentáveis, como a biomassa, a energia eólica e a solar. A inovação é, nesse contexto,
uma variável chave não apenas para garantir a transição para uma trajetória sustentável,
mas também para melhorar a eficiência dos sistemas energéticos renováveis, para adaptar
as tecnologias energéticas às mudanças climáticas e para desenvolver e difundir tecnologias
de consumo eficientes, conforme exposto por Furtado (2008).
A tradição do Brasil no emprego de fontes limpas e renováveis na produção de
energia e a atual discussão sobre a diversificação da matriz energética nacional são fatores
que favorecem o desenvolvimento da utilização de fontes não convencionais, como a
energia solar, para a geração das energias térmica e elétrica (BASTOS, 2008).
No ramo termo-solar, o Brasil apresenta um grande potencial, devido à abrangência
solar do país, suficiente para viabilizar grandes projetos. Apesar disso, possui apenas 3
milhões de coletores solares instalados, enquanto os Estados Unidos contam com mais de 8
milhões. A China, por sua vez, instalou 10 milhões de coletores solares apenas no ano de
2008. Na Áustria, um país com pouca radiação solar, sobretudo quando comparado com o
Brasil, 13% das residências austríacas têm aquecimento solar. Esse valor aumenta para 22%
no caso da Grécia e para 100% no caso de Israel, enquanto o percentual nacional é de
apenas 1%. Este valor é, portanto, muito pequeno se comparado ao potencial brasileiro
(MARQUES, 2008).
Dessa forma, é possível inferir que o desenvolvimento deste tipo de energia é ainda
muito incipiente no Brasil. O país ainda não atrelou à sua matriz energética a produção de
energia solar.
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4.2.2. Principais desafios no setor de energia solar
A redução dos custos de produção da energia solar fotovoltaica e a necessidade de
recursos para pesquisas e desenvolvimento de produtos ligados à esta área estão entre os
principais desafios no âmbito da energia solar, visto que este setor é extremamente
dinâmico e dependente de inovações. Um outro desafio consiste na necessidade de se
formar uma massa crítica de especialistas para a indústria e para a pesquisa, considerando a
falta de recursos humanos atuantes na área: há poucos doutores, poucos engenheiros,
poucos estudantes e poucos cientistas voltados especificamente para a questão das energias
renováveis, e principalmente a energia solar. Além disso, o ensino e a pesquisa em áreas
relacionadas, como engenharias, arquitetura e economia, dentre outras, devem tratar com
maior interesse a utilização de recursos naturais na solução das questões energéticas,
ambientais e sociais. É preciso ainda integrar a geração fotovoltaica, os aquecedores solares
térmicos e a geração de hidrogênio nos projetos arquitetônicos, de modo que a
sustentabilidade de um projeto arquitetônico no ambiente urbano resulte em edificações
mais eficientes, menos poluentes e que contribuam para o balanço energético estadual e
nacional (BRANCO, 2008; CAMACHO, 2008; GONÇALVES, 2008).
No Brasil, não há uma indústria desenvolvida no que diz respeito à produção dos
componentes decisivos para a utilização da energia solar fotovoltaica. Não há um grande
domínio tecnológico, por exemplo, de sua matéria prima, o silício grau solar, e não existe
uma indústria para sua produção em grande escala. No que diz respeito aos equipamentos e
sistemas, há uma dependência muito grande da importação, e uma das principais questões a
ser resolvida envolve a redução dos custos de produção. Além disso, a armazenagem da
energia solar fotovoltaica em baterias consiste em um problema que, para ser solucionado,
dependerá de investimentos em pesquisas (CHAVES, 2008; CAMACHO, 2008;
MARTINEZ, 2008).
Segundo Branco (2008), de um modo geral, a indústria fotovoltaica é altamente
inovadora e, no Brasil, necessitaria da mobilização de diversos atores, dentre eles o
governo, as universidades, os centros de pesquisa, os investidores, a sociedade e a própria
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indústria. Cabe aos institutos de ciência e tecnologia estabelecer competências, transferi-las
para as indústrias e apoiá-las no processo contínuo e renovável de desenvolvimento.
Outro desafio a ser enfrentado diz respeito aos estímulos de mercado e à falta de
mecanismos de financiamentos flexíveis e sofisticados. Os investidores alegam que o risco
de se investir em energias renováveis é muito alto, pois, em comparação com a eletricidade
e o mercado de combustíveis, o mercado da geração térmica e fotovoltaica não tem sido
objeto de muita atenção quando são elaboradas políticas de energias renováveis. Dessa
forma, energias renováveis e políticas de diferenciação de energia devem ser consideradas
como instrumentos complementares para o desenvolvimento energético futuro e, visto que
os pré-requisitos para o sucesso de uma política são a estabilidade e a consistência de sua
concepção e de sua realização, uma política com tais requisitos deve ser elaborada no
âmbito das energias alternativas, para que o risco da operação seja reduzido, de forma a
atrair potenciais investidores (CAMACHO, 2008; GOLÇALVES, 2008).
Assim como no caso da energia solar fotovoltaica, existem barreiras também à
expansão do aquecimento solar. Dentre elas, estão os custos iniciais para a instalação do
aquecedor, os quais, apesar de serem duráveis, são relativamente altos. Outra barreira está
relacionada à qualidade, à eficiência dos produtos nacionais e à padronização. Existe a
necessidade de criação de normas para projetos, instalação e avaliação de sistemas solares.
Já existem algumas medidas ligadas ao Programa Brasileiro de Etiquetagem (Inmetro) e o
selo Procel de eficiência energética, os quais buscam avaliar e garantir a qualidade dos
novos produtos e novas tecnologias. Mas é necessária ainda a criação de novas medidas que
garantam a qualidade e a eficiência dos produtos nacionais (COLLE, 2008).
Destaca-se ainda como entrave à disseminação da energia solar fotovoltaica e ao
aquecimento solar, a falta de incentivo do governo no sentido de conscientizar a população
para a economia gerada com a sua utilização e a falta de legislação no que diz respeito a
essas fontes alternativas de energia (MARQUES, 2008).

4.2.3. Oportunidades no setor de energia solar
Zanesco (2008) e Marques (2008) ressaltam uma grande oportunidade para Minas
Gerais, que está relacionada às grandes reservas de quartzo presentes no estado.
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O silício metalúrgico que vem do quartzo, quando purificado, gera o polisilício grau
solar, utilizado na fabricação de células solares. O aumento do investimento em pesquisa e
desenvolvimento para se obter silício com menos impurezas pode viabilizar a redução dos
custos e a produção em maior escala, além de agregar valor tecnológico ao silício, podendo,
por sua vez, ser exportado a um valor mais alto (BRANCO, 2008; ZANESCO, 2008).
Conforme destacado por Colle (2008), o Brasil despende quantidade considerável
de recursos com refrigeração e ar condicionado, e uma das grandes demandas nacionais é o
desenvolvimento de sistemas híbridos solares com pressão mecânica para reduzir o gasto
gerado pelo ar condicionado e para produzir conforto térmico nas regiões isoladas do país
em climas tórridos, tais como o Amazonas, toda parte norte do Mato Grosso e o Nordeste,
dentre outras.
Na área de pesquisa e desenvolvimento, seria importante promover a integração dos
diferentes grupos de pesquisa por meio da formação de redes de pesquisa, abrangendo
ciência, tecnologia, desenvolvimento e aplicações. O intercâmbio de informações,
conhecimentos e experiências poderiam contribuir significativamente para melhorar o
desenvolvimento brasileiro na área de energia solar (LOUSADA, 2008).
No âmbito das políticas públicas, Marques (2008) e Colle (2008) defendem uma
política de subsídios para a instalação de sistemas de aquecimento solar em larga escala, no
segmento de consumidores de baixa renda. Nesse sentido, uma política pública nacional de
habitação baseada no uso intensivo da energia solar em habitações de baixa renda teria
impactos sócio-econômicos altamente positivos, além do que, contribuiria para reduzir o
desperdício de energia elétrica na produção de água quente de baixa temperatura. Isto
porque uma família de baixa renda não tem recursos disponíveis para gastar em aquecedor
solar, que chega a custar até dez vezes mais que um chuveiro elétrico.
Como exposto pelo empresário Carlos Arthur (2008), a experiência de vários países
tem demonstrado que políticas públicas de apoio exercem forte impacto no
desenvolvimento da energia termo-solar. Porém, devem ser políticas de apoio contínuas, de
modo a evitar o desgaste de avanços e retrocessos. Além disso, devem ser caracterizadas
por um conjunto coerente de medidas direcionadas para romper não apenas uma, mas várias
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barreiras ao crescimento existentes nessa área. Nestas condições, as indústrias passam a ter
incentivos e os mercados adquirem auto-sustentabilidade.
Conforme mencionado por Zanesco (2008), existe uma previsão de que em 2.025 a
indústria de células solares e módulos fotovoltaicos será equivalente à indústria
automobilística em termos de movimentação de negócios financeiros. É necessário,
portanto, que se invista desde já na formação de recursos humanos e de tecnologia no
âmbito da energia solar no Brasil.

4.3. Biotecnologia

4.3.1. Por que prospectar biotecnologia?
O termo “biotecnologia” é amplo e engloba diversas áreas de estudos. A
abrangência do termo encontra-se em processo contínuo de construção, dada a natureza de
fronteira e inovação da atividade.

A biotecnologia é multi-setorial por definição,

envolvendo um conjunto diverso de tecnologias em grandes áreas de saúde humana e
animal; agricultura; meio ambiente; alimentícia etc. De Simone (2008) chamou a atenção
para as principais ferramentas e técnicas adotadas atualmente na área de biotecnologia da
saúde: a) imagens médicas ; b) veiculação de fármacos dirigidos (nanocarreadores,
referidos na seção de nanotecnologia); c) medicina personalizada (identificação/diagnóstica
precoce podendo conduzir a uma terapia personalizada). Nesse sentido, o especialista
observou que há uma convergência da biotecnologia com os desenvolvimentos na
nanotecnologia,

configurando

o

campo

altamente

promissor

da

chamada

nano(bio)tecnologia, com foco principal na manipulação e construção de nanoestruturas de
aplicações, práticas de uso científico, comercial e de engenharia.
Um aspecto ressaltado por alguns especialistas presentes no workshop de
prospecção tecnológica diz respeito ao novo tipo de empresa característico desta indústria
emergente. Tendo como base, predominantemente, o conhecimento gerado nas
universidades, as empresas de biotecnologia são comumente formadas por associações
entre cientistas e empresários, que se tornam empreendedores, e cujos interesses associamse aos dos agentes financeiros (indivíduos, empresas, fundos) (FONSECA, 2008). Em
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contrapartida, estes agentes ajudam a administrá-las em suas fases iniciais (fase de empresa
semente, start-ups, empresas em desenvolvimento, etc.) (GREVE, 2008).

4.3.2. Principais desafios no setor de biotecnologia
Uma preocupação compartilhada por vários especialistas refere-se à perda contínua
de “janelas de oportunidade” tecnológicas na área de biotecnologia por parte do Brasil. De
Simone (2008), por exemplo, salientou que os investimentos dos países desenvolvidos em
biotecnologia da saúde são significativamente maiores do que o do Brasil, de modo que o
gargalo tecnológico entre o país e os líderes mundiais - Estados Unidos e Alemanha - se
mantém ao longo do tempo, especialmente na incorporação do conhecimento científico aos
processos produtivos na área de saúde. O especialista, ao constatar que o processo de
desenvolvimento da biotecnologia vem se acelerando no período recente, salientou que o
Brasil necessita incrementar seus investimentos, particularmente na área da saúde, para que
possa se manter no rol dos países em desenvolvimento com destaque na área (Brasil, Índia,
China, Cuba e África do Sul).
Os especialistas presentes ao workshop de prospecção tecnológica identificaram
algumas pré-condições para o desenvolvimento da biotecnologia no Brasil e em Minas
Gerais. O primeiro diz respeito à formação de capital humano em biotecnologia, cujos
blocos de competências estão cada vez mais associados à capacidade de formação de
recursos humanos altamente qualificados e ao acesso ao fluxo de informações sobre as
bases genômicas (FONSECA, 2008). Nessa perspectiva, os especialistas observaram que o
Brasil e Minas Gerais devem estar preparados por meio de investimentos imediatos na
formação de mão-de-obra qualificada e de infra-estrutura tecnológica adequada em
biotecnologia.
Vários especialistas, que atuam como pesquisadores em instituições públicas de
ensino e pesquisa e em empresas, ressaltaram que não obstante o país possua capacidade
científica de excelência em biotecnologia, há uma complexidade associada ao processo de
desenvolvimento de produtos, a partir do conhecimento gerado nas universidades. Nesse
sentido, De Simone (2008), Gazzinelli (2008) e Abrantes (2008) apontaram a existência de
um importante gargalo no país na fase de testes dos fármacos e vacinas. Este problema diz
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respeito ao escalonamento (scale-up), em termos de insuficiência de estrutura física nas
instituições públicas de pesquisa e de recursos humanos capacitados para interligar os
estágios de pesquisa básica e de produção, ou seja, de profissionais que saibam “tirar o
produto da bancada e produzi-lo em grande escala” (ABRANTES, 2008).
No que diz respeito ao funcionamento do mercado de biotecnologia, Batista (2008)
apresentou os resultados do “Estudo de Empresas de Biotecnologia do Brasil”, no qual
foram levantadas as maiores dificuldades enfrentadas pelas 181 empresas de biociências
pesquisadas, no decorrer de suas diversas etapas de crescimento. A aquisição de máquinas e
equipamentos e, principalmente, o acesso à mão-de-obra especializada, são as maiores
dificuldades enfrentadas pelas empresas do setor. Além disso, elas relataram grande
dificuldade com aspectos de know-how comercial e obtenção de financiamento, que inclui a
obtenção de crédito para capital de giro, que envolve valores e prazos mais modestos.
Como resultado, há uma grande demanda por financiamento público, através da
participação em editais de agências governamentais. Dois aspectos, entretanto, foram
ressaltados como os de mais elevada dificuldade pelas empresas pesquisadas: questões
regulatórias e propriedade intelectual. Nesse sentido, Batista (2008) destacou que as
empresas enfrentam expressiva dificuldade nos processos de registro do produto,
certificação internacional e obtenção de patentes. Uma hipótese da Fundação Biominas para
explicar essa constatação é a natureza do empresário do setor de biotecnologia, via de regra,
oriundo da academia, com alta especialidade técnica e limitado perfil na área de negócios.
Este problema, conforme o especialista, é agravado pelo fato de as empresas serem muito
novas.
Ademais das empresas pesquisadas pela Fundação Biominas, vários especialistas
salientaram que a questão do financiamento é crucial para o desenvolvimento do setor de
biotecnologia no Brasil e em Minas Gerais. Fonseca (2008) apontou importantes problemas
referentes ao financiamento do setor de biotecnologia no Brasil: a) a existência de uma
certa sobreposição de política por parte das diferentes agências de fomento; b) os recursos
para fundos setoriais de biotecnologia estão sendo distribuídos para outras áreas (ciências
da vida, em geral); c) há necessidade de promoção de parceria entre capital empreendedor e
atividades de P&D (apoiar empresas até a capacidade de comercialização). A esse respeito,

23

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

Abrantes (2008) mencionou um problema vivenciado por muitas microempresas de
biotecnologia dentro de incubadoras, que ao alcançarem a fase de testes clínicos, e não
tendo como garantir aos investidores que haverá retorno do investimento, sofrem
descontinuidade de suas atividades de pesquisa. Este problema é agravado pelo fato de que
a indústria de venture capital no Brasil é ainda muito recente, de pequeno porte e
caracteriza-se por uma participação relevante de recursos provindos de investidores
institucionais públicos no segmento de capital semente (GREVE, 2008).
4.3.3. Oportunidades no setor de biotecnologia
Os especialistas identificaram várias oportunidades para o desenvolvimento do setor
de biotecnologia no Brasil e em Minas Gerais. A primeira delas diz respeito à grande
capacitação científica que o país construiu em biotecnologia (DE SIMONE, 2008). Nessa
perspectiva, salientaram que há uma importante capacitação na área de recursos humanos
em P&D, que é decorrente de capacitação universitária e em centros de pesquisa.
A UFMG, em particular, foi caracterizada por Millán (2008) como uma
universidade com vocação biotecnológica, uma vez que 51% de suas 258 patentes
nacionais e 71 patentes internacionais estão concentradas na área de biotecnologia,
fármacos, medicamentos, vacinas e diagnóstico (seguida pelas áreas de química, com 21%
e engenharias mecânica e elétrica, com 17% e 11% das patentes, respectivamente).
Adicionalmente, Millán (2008) observou que a UFMG possui pesquisadores e infraestrutura de excelência para a pesquisa em biotecnologia, fármacos e medicamentos.
Vários especialistas presentes no workshop de prospecção tecnológica destacaram
também os excelentes laboratórios de pesquisa em âmbito federal e estadual em
organizações-chave relevantes, como a FIOCRUZ e EMBRAPA, que atuam em redes de
pesquisa

(FONSECA,

2008).

Neste

sentido,

Guimaraes

(2008)

destacou

os

desenvolvimentos da Embrapa Milho e Sorgo, que tem seu foco em biotecnologia na
transgenia e no melhoramento assistido, e da Rede Mineira de Biotecnologia para a
Agropecuária (RMBA). Segundo a especialista, a RMBA foi criada para possibilitar que a
agropecuária mineira: a) evoluísse para a era da genômica, aumentando sua
sustentabilidade e competitividade; b) desenvolvesse tecnologias de produção mais
amigáveis ao meio ambiente; c) melhorasse o conhecimento e a utilização dos recursos
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naturais do Estado; e d) permitisse que os benefícios da era genômica chegassem também
aos pequenos produtores.
Fonseca (2008) observou também que as iniciativas institucionais autônomas
estaduais formaram uma excelente base de pesquisa em São Paulo (Redes Genoma) e
Minas Gerais (Biominas). Diversos especialistas salientaram que reside nesta capacitação
uma oportunidade particular para a biotecnologia em Minas Gerais. Dentro do contexto
nacional, o pólo de biotecnologia do estado classifica-se na segunda posição, concentrando
29,6% das empresas do setor. Particularmente, Belo Horizonte e sua microrregião (15,5%)
aparecem como o espaço local que abrange o maior número de empresas no país.
Um diferencial competitivo do Brasil para o desenvolvimento da biotecnologia,
apontado por vários especialistas, diz respeito à sua notável biodiversidade e abundância de
recursos naturais. Na percepção de Binder (2008), a biodiversidade constitui efetivamente o
nicho no qual o país tem potencial para explorar e se destacar em nível internacional. A
especialista chamou a atenção para o fato de que, na atualidade, a indústria farmacêutica
brasileira experimenta dinamismo no nicho dos genéricos, caracterizado por baixa
intensidade em P&D.
No que diz respeito à captação de negócios no setor de biotecnologia, Binder (2008)
ressaltou que o grande gap existente no país entre ciência e mercado gera extraordinárias
oportunidades. O especialista salientou que o fundo de investimentos de capital semente
CRIATEC, destinado à aplicação em empresas emergentes inovadoras, foi criado pelo
BNDES com o objetivo de construir uma ponte entre ciência e mercado, através da
prospecção, análise e criação de novos negócios a partir de tecnologias geradas nos centros
do conhecimento no Brasil. A título de exemplificação, o especialista mencionou dois casos
de empresas mineiras investidas pelo fundo Criatec: a) Rizoflora, spin-off da UFV, que se
dedica à produção de bio-defensivos para uso agrícola, com um primeiro produto destinado
ao controle biológico dos nematóides, parasita de plantas responsável por grandes perdas
em culturas como cana, soja, hortaliças, fruticultura, etc.; e b) In Vitro Cells, spin-off da
UFMG e incubada na Biominas, dedicada à realização de testes in-vitro, que determinam o
efeito de fármacos e cosméticos nas células e testes para saúde humana que possibilitam o
diagnóstico precoce de enfermidades futuras.
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A Hertape Calier Saúde Animal, que atua no desenvolvimento e fabricação de
vacinas e fármacos da linha veterinária, tem desenvolvido vacinas, em parceria com a
UFMG, com o uso de tecnologia de recombinação genética, seguimento que, segundo
Abrantes (2008), representa o futuro dos produtos biológicos. Segundo Abrantes (2008),
dentro dos novos investimentos da empresa estão previstos as construções de novas plantas
para produção de vacinas recombinantes e um laboratório para produção da vacina de febre
aftosa.
Adicionalmente, Leão (2008), da UFOP, salientou que os processos biohidrometalúrgicos, ambientalmente amigáveis, possuem grande capacidade de desenvolver
as seguintes vantagens competitivas para as empresas do setor mineral: redução de custos;
tratamento de minérios e resíduos; e menor consumo energético. As potencialidades da
biotecnologia aplicada à mineração são, segundo o especialista, ainda mais significativas
quando se considera o deslocamento das atividades básicas de metalurgia para os países em
desenvolvimento e a vocação mineral de Minas Gerais.
Na indústria de celulose, por sua vez, a Aracruz Celulose (atual Fibria) utiliza a
biotecnologia no desenvolvimento do eucalipto transgênico, com vistas aos seus ganhos
potenciais: menor quantidade de resíduos e efluentes no processo produtivo e aumento do
teor de celulose e da produtividade do produto. Adicionalmente, adota técnicas de
biopropagação que possibilitam ganhos de produtividade de celulose por hectare/ano. O
especialista observou que nas parcerias nacionais e internacionais, a Aracruz Celulose tem
buscado centros de excelência em biotecnologia. Assim, integra redes de pesquisa como a
Eucalyptus Genome Network, liderada pelo Brasil, África do Sul e Estados Unidos e
composta por outros 15 países e 82 organizações públicas e privadas, que tem por objetivo
a colaboração internacional para sequenciar o genoma do eucalipto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Aspectos comuns foram identificados nos relatos dos especialistas das três áreas. O
primeiro consenso diz respeito à necessidade de um maior investimento em pesquisa básica
nesses ramos promissores, além da continuidade desse aporte de capital ao longo dos anos.
Por se tratarem de tecnologias incipientes, o desenvolvimento de uma base de sustentação

26

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

científica faz-se essencial para que, com base nela, sejam criados novos empreendimentos,
que, por sua vez, demandarão novas descobertas, dando continuidade ao processo de
inovação.
Nesse contexto, seria preciso um maior envolvimento dos setores público e privado
para assegurar o financiamento e garantir maiores investimentos em P&D e maiores
remunerações ao pesquisador, de modo a incentivar tanto a sua permanência, quanto a
garantir o ingresso de novos pesquisadores nas áreas estratégicas. Além disso, faz-se
necessário aumentar quantitativamente o número de grupos de pesquisa para possibilitar
uma aceleração do desenvolvimento científico e tecnológico do país. Foram apontadas
ainda dificuldades no que diz respeito ao aparelhamento instrumental para os laboratórios
de pesquisa. Isso significa a existência de um gargalo no que diz respeito à infra-estrutura
de pesquisa, que precisa ser suprido. Por fim, faz-se necessário fornecer atrativos
econômicos para incitar novos parceiros industriais. Salientou-se ainda que o
fortalecimento do diálogo entre universidade, empresa e órgãos de financiamento deve ser
crescente para favorecer estas novas parcerias.
Adicionalmente, o problema de scale-up ou escalonamento foi um ponto muito
discutido nos workshops de biotecnologia e nanotecnologia. Há uma demanda urgente e
muito grande pela construção de centros públicos de escalonamento e pela formação de
pessoal capacitado para analisar a viabilidade e a aplicabilidade de pesquisas geradas dentro
do meio acadêmico no mercado, assim como para tornar esses produtos comercializáveis.
Esta mão-de-obra, os “intermediadores” entre academia e mercado, deve ser multidisciplinar e constituída por pessoas com experiência dentro de empresas ou universidades.
Tal composição faz-se necessária para a adaptação institucional às novas dinâmicas das
tecnologias emergentes.
Outro aspecto comum relatado nos três segmentos tecnológicos foi a falta de uma
padronização da produção tecnológica e científica. O desenvolvimento de uma metrologia
eficiente nessas áreas, bem como um controle de qualidade que possibilite uma vantagem
sobre possíveis competidores internacionais faz-se necessário para que tanto o setor
científico como o setor empresarial tenha um incentivo e um direcionamento nas suas
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ações. Além disso, foi levantada a questão sobre a falta de uma legislação específica para
cada uma destas áreas.
O desenvolvimento de soluções que possibilitem a superação desses entraves se
torna ainda mais importante quando é levado em consideração o fato de que, se essas
tecnologias forem geradas fora do país, constituirão em um custo adicional para as
potenciais empresas do ramo e na reafirmação da dependência tecnológica do Brasil.
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A Incorporação dos Negros no Mercado de Trabalho: Um Estudo de 1930 a 1945
Ariella Silva Araújo
FCLAr/ UNESP
Resumo

O presente artigo é resultado de um projeto de pesquisa em andamento que possui
como objetivo: analisar o projeto de incorporação dos negros no âmbito do mercado de
trabalho durante o primeiro Governo de Getúlio Vargas (1930-1945), período considerado
seminal para a constituição tanto do capitalismo industrial quanto do Estado capitalista no
Brasil. Tal projeto fez parte das políticas de integração promovidas no período delimitado,
com o intuito de nacionalizar a mão-de-obra nacional. Isso se fez através do Decreto n.19.
482/ 30, conhecida como lei dos dois terços (2/3), que pretendia instituir dois terços de
brasileiros natos no conjunto do quadro de funcionários nas empresas. Entende-se que tal
estudo torna-se importante devido a duas questões: primeiro, por conta da pouca produção
bibliográfica sobre o assunto; segundo, porque é uma lei que se acredita ter provocado
mudanças tanto para o trabalhador nacional em geral, quanto para o negro e o mestiço em
particular. Por conta do primeiro aspecto, o estudo conta com a seguinte metodologia:
estudo bibliográfico, documental e entrevistas com líderes do movimento negro e sindical.
A análise fundamental do presente projeto recai sobre os meios institucionais que a
população negra passou a dispor para enfrentar a herança republicana de não absorção de
sua mão-de-obra.

Palavras-chave: Primeiro Governo Vargas (1930-1945); Modernização no Brasil;
Patrimonialismo; Políticas Públicas; Negros.
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Introdução

A problemática que o presente artigo propõe discutir é fruto de uma pesquisa em
desenvolvimento sobre um assunto muito pouco explorado pela bibliografia brasileira: o
Decreto n.19. 482/ 30, conhecida como lei dos dois terços (2/3). A metodologia utilizada
conta com estudo bibliográfico, documental e entrevistas com líderes do movimento negro
e sindical.
A mencionada lei, mais tarde incorporada à Consolidação das Leis Trabalhistas de
1943, propunha garantir a taxa de dois terços de brasileiros natos no conjunto do quadro de
funcionários nas empresas, instituída no primeiro governo de Getúlio Vargas, ou seja, de
1930 a 1945. A escolha por esse período deu-se pela importância da Revolução de
Outubro de 1930, que vai estabelecer os programas governamentais de Getúlio Vargas,
constituindo, assim, um marco que anuncia novo patamar do processo de desenvolvimento
e modernização no país. Marco esse, que desembocará na constituição tanto do capitalismo
industrial no Brasil, quanto da formação do Estado capitalista. Entretanto, esse Estado
adquire feições próprias, traduzidas tanto na capacidade de intervenção do Estado na esfera
econômica quanto na esfera política: intervenção essa que procurou oferecer os alicerces
que sustentariam a acumulação industrial no Brasil. Nesse contexto, podemos dizer que
ocorreu uma transformação da máquina estatal, uma vez que essa passou a produzir um tipo
de intervencionismo econômico que estava relacionado e articulado ao projeto de
industrialização que objetivava o primeiro governo de Vargas.
É nesse panorama que os temas da formação do Estado Nacional e capitalista
emergem, com o Estado procurando comandar os diversos interesses sociais que, sob o
comando do Estado intervencionista, se metamorfoseariam em “interesses nacionais”.
Dessa forma, o Estado arroga para si a tarefa de efetivar as políticas econômicas de “caráter
nacional”, reforçando a presença do Estado na economia: presença essa que deve promover

32

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

e acelerar o processo de industrialização nacional. Assim, esse Estado tanto elabora
políticas econômicas de “caráter nacional” quanto procura gerir uma economia capitalista
industrial.

1 Revolução de 1930 e seus desdobramentos

Embora haja um consenso entre autores brasileiros sobre a importância da
Revolução de 1930, o mesmo não ocorre em relação aos seus resultados, principalmente no
que tange a questão da ruptura com a política econômica anterior. Para muitos autores
houve mais elementos de continuidade na política econômica depois de 1930, do que
mudanças propriamente ditas. Alguns exemplos de continuidade podem ser destacados:
como, Carlos M. Peláez, a ortodoxia econômica fora conservada, assim como a
substituição de importações se iniciara e fora fundamental antes de 1930, ao mesmo tempo
em que após esse período as preocupações governamentais foram as mesmas. Villela e
Suzigan também argumentam no sentido da continuidade, em que a política econômica,
implementada entre 1889 e 1945, estivera sempre pautada por uma linha tradicional:
equilíbrio orçamentário, estabilidade monetária e valorização cambial (FONSECA, 1989).
Mas as continuidades se dão também no plano político, uma vez que não houve a
eliminação radical da velha oligarquia agro-exportadora, mas sim um acordo realizado no
interior do Estado entre as novas e velhas elites. Nesse sentido, o desenvolvimento do
capitalismo – o processo de modernização que se instaurou com a Abolição e a República e
que perdurou durante os anos 30 e 40 do século XX – não realizou uma mudança profunda
na sociedade, no Estado e nas práticas políticas, com a antiga oligarquia se acomodando à
instauração do novo patamar de acumulação capitalista sem que dela se exigissem grandes
adaptações ou mudanças em relação aos seus seculares hábitos culturais, sociais, políticos e
econômicos.
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Todavia, lança-se outro olhar a Revolução de 1930 ao considerá-la como ponto de
inflexão histórica, uma vez que provocou mudanças significativas. Dentre autores que
operam no âmbito das mudanças na política econômica, podemos destacar: Celso Furtado
e, outros que buscaram inspiração no primeiro, como Paul Singer, Francisco de Oliveira,
Liana Aureliano, Sonia Draibe, Antonio Castro, Wilson Cano, Cardoso de Mello e Eli
Diniz. As mudanças mais significativas na econômica são: a) diversificação da produção
agrícola, levando a superação do exclusivismo cafeeiro; b) a indústria passara a receber
mais atenção e vantagens governamentais em relação a agricultura e pecuária (FONSECA,
1989).
Mas as mudanças também se fizeram sentir no plano das relações entre capital e
trabalho. Com vistas a organizar o mercado de trabalho, o Estado passa a regular essa área
através de medidas como o projeto de nacionalização da mão-de-obra nacional e a
legislação social. Entendida esta última como uma das realizações mais significativas do
primeiro governo de Getúlio Vargas, seus argumentos em torno da necessidade de
instituição dessas leis dá-se em torno de argumentos históricos, que segundo Fonseca
(1989)

Dissertando sobre o fim da escravidão, mostrava ele que a desorganização do
mercado de trabalho dela advinda não foi solucionada pelos governos
republicanos, pois não se fizeram novas leis para substituir as antigas. Tornava-se
necessário, portanto, preencher o hiato deixado por quarenta anos de República
Velha, organizando o trabalho livre “sobre bases racionais (FONSECA, 1989,
p.224)

2 Mudança na composição do proletariado

Entende-se que tais medidas foram importantes, pois até 1930 o trabalho assalariado
fora majoritariamente composto por imigrantes. Entretanto, a partir dessa data, há uma
mudança na composição do proletariado devido a dois fatores básicos: a crise de 1929, que
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afeta o setor exportador; e o esgotamento do excedente de mão-de-obra imigrante. O
decréscimo da importação de mão-de-obra imigrante está ligado às crises e arrefecimentos
da expansão cafeeira, bem como às dificuldades de emigração impostas pelas duas guerras.
Soma-se a tudo isso a própria ação do Estado, que passou a limitar a entrada do imigrante
através de decretos restritivos — os primeiros datam de 1930 e 1934 — em todo o território
nacional. Se antes o Estado incentivava a imigração, chegando até mesmo a custear o seu
transporte e a garantir posse de terra com a Lei de 1850, já em 1928, deixa de fazê-lo
(SIMÃO, 1966).
É com o fim da emigração estrangeira em 1930 que se pôde constituir uma reserva
de mercado para os trabalhadores nacionais. Isso possibilitou a incorporação de uma
camada socialmente excluída do processo produtivo, racialmente miscigenada e negra, que
migrou para São Paulo e outros estados brasileiros. Procurou-se garantir essa incorporação
através da política de proteção da mão-de-obra nacional, que o governo federal investiu
devido à situação de despreparo do trabalhador nacional frente ao competidor estrangeiro,
pois este (segundo a ideologia reinante) mostrava-se tecnicamente superior, daí a
preferência por esse tipo de trabalhador.

3 Impacto da lei dos 2/3 na esfera do trabalho

Dessa forma, a lei dos 2/3, no nosso entender, teve grande importância para o
trabalhador nacional e, principalmente, para o trabalhador negro e mestiço. Isso porque,
como apontado anteriormente, com a Abolição do regime escravista houve preferência, por
parte dos fazendeiros de café, pelo trabalho do imigrante europeu, como forma de substituir
o trabalho compulsório. Perante esses fatores, o negro ao ser lançado numa ordem social
competitiva não só ficou desamparado – dado que não só os senhores de escravos, com o
fim da abolição, ficaram isentos de qualquer tipo de responsabilidade para com o negro
liberto, assim como o próprio mercado de trabalho mostrava-se fechado a esses novos
agentes – como se deparou com uma situação em que ele tornava-se “[...] responsável por si
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e por seus familiares, sem que dispusesse dos meios materiais ou morais para sobreviver
numa nascente economia competitiva” (SOUZA, 2003, p. 54).
A prioridade dada ao trabalho do imigrante, que se traduzia no estímulo à imigração
e à assistência aos trabalhadores estrangeiros, deixava claro que não se tratava de suscitar
um leque mais generoso de possibilidades para os “libertos” se instalarem no novo âmbito
do sistema de trabalho, mas na sua substituição pelo trabalhador “branco”. Em outras
palavras, o que estava em jogo era a ideologia de que, economicamente, o ex-escravizado
era inferior ao trabalhador estrangeiro. Mas não fora somente os senhores de escravos
que se isentaram da responsabilidade para com os negros, pois segundo Florestan
Fernandes (1965), nenhuma instituição, seja o Estado ou a Igreja, chamou para si a
responsabilidade de integrar efetivamente o ex-escravizado no novo sistema de trabalho
instaurado com a Abolição. Souza (2003) vai ainda mais longe e atribui justamente a esse
“abandono”, dos ex-escravizados por parte dos senhores e da sociedade, a causa efetiva de
sua inadaptação a ordem competitiva emergente e, conseqüentemente, a sua
marginalização, assim como a eternização do seu “habitus precário” ou herança escravista e
não o contrário, como proposto por Florestan Fernandes. É nesse sentido que se visualiza a
importância da lei dos 2/3, pois foi uma medida que, acredita-se, pretendeu alterar esse
quadro perverso, uma vez que o Estado procurou organizar e intervir no mercado de
trabalho.
Em relação a preferência pela mão-de-obra imigrante, argumenta-se que isso se deu,
na época de supressão do tráfico de escravos, por conta da inferioridade racial do negro.
Para a classe dominante, portanto, o grande problema seria: como arregimentar para o
trabalho pessoas que são consideradas racialmente inferiores? (EISENBERG, 1987). Mas
com o decorrer do tempo, mais exatamente segunda metade do século XIX, essa
incapacidade não é mais atribuída às condições biológicas apenas, mas soma-se a isso a sua
experiência-herança de trabalhador escravizado, conforme sustentou a historiografia dos
anos 1960. Nesse sentido, Azevedo (1987) traz uma dimensão importante para a discussão
desse tema, uma vez que a autora coloca ênfase na questão do racismo e não em uma
herança da escravidão – como admitia, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso,
Octavio Ianni, entre outros – como fator de pobreza e alienação dos negros no século XX.
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Isso porque, segundo Azevedo, a classe dominante encontrou no racismo a justificativa
científica para a importação de europeus e, conseqüentemente, inferiorização da maioria
dos brasileiros. Azevedo irá demonstrar seu ponto de vista através das propostas feitas pela
elite referente à problemática da instituição do trabalho livre em substituição ao trabalho
escravo no Brasil. Mesmo que Azevedo dê enfoque a questão do imaginário das elites, do
medo e da angústia oriundos da tensão entre ricos proprietários brancos e miseráveis negros
e mestiços (escravos ou livres), suas argumentações encontram respaldo ao demonstrar
como o projeto que privilegiava os imigrantes, em oposição a outros dois, o
emancipacionista (que propunha o aproveitamento da mão-de-obra nacional livre ou exescravizada) e o abolicionista (que visava a abolição imediata), obteve vitória em São Paulo
em um momento em que essas propostas mostravam a possibilidade de incorporação do
negro e do mestiço ao mercado de trabalho.

3 Incompatibilidade entre trabalhador ex-escravizado e tecnologia

Se para Florestan (1965) a situação marginal do negro em relação aos trabalhadores
estrangeiros seria algo inevitável e dado, justamente por conta de sua herança da escravidão
e, conseqüentemente, de sua incapacidade para o trabalho não coercitivo, devido a
pressupostos sociais e psicossociais, que são pré-condições para o sucesso no ambiente
concorrencial, como explicar o surgimento do escravo ao ganho e do escravo de aluguel em
cidades como o Rio de Janeiro? Silva (1988), cujo estudo sistemático sobre as atividades do
escravo no mercado de trabalho livre existentes nas cidades, demonstra a variedade de
profissões exercidas pelos mesmos, desmistificando as freqüentes afirmações sobre a
incompatibilidade entre trabalhador escravizado e tecnologia. Mas, como funcionava o
escravo ao ganho e o escravo de aluguel? Primeiramente cabe salientar que há uma
diferença entre “escravo ao ganho” e “escravo de aluguel”, dado que são entendidos como
sinônimos.

De forma resumida, pode-se caracterizar o escravo ao ganho como um

autônomo, uma vez que dispunha dos seus serviços, sob a forma de aluguel, como forma de
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prover o próprio sustento e tinha como obrigação entregar uma quantia estipulada ao seu
senhor, podendo ficar com o excedente, em que

Alugando o seu serviço a outrem, esse escravo deveria retornar ao fim do dia ou
da semana levando uma quantia predeterminada. Ao senhor não importava como
o escravo conseguia aquele dinheiro, nem se havia ultrapassado o limite
determinado. Esta atitude estimulava atos ilegais, pois os escravos ao ganho,
quando não conseguiam completar o valor da jornada, apelavam para os furtos ou
para a prostituição. Todo o excedente pertencia ao escravo e o senhor respeitava
essa regra, embora não existisse nenhuma lei que a garantisse (SILVA, 1988, p.
88)

Já “o escravo de aluguel” tinha os seus serviços oferecidos pelo senhor, o qual
estabelecia o tipo de trabalho e as formas de pagamento. Era muito comum, que o senhor de
um escravo de aluguel lhe ensinasse alguma arte ou ofício com o objetivo de aumentar o
preço de sua jornada de trabalho
Para Silva, o fenômeno do “escravo ao ganho” revela uma contradição, uma vez que
se mostra incoerente, dada a sua condição de propriedade, possuir bens. Destarte, o que se
pode observar é uma profunda transformação na relação senhor e escravo, mudanças
essas que se refletem na questão da moradia, da liberdade de circulação, da punição e até
mesmo na atuação do Estado. Este passa a assumir o papel não só de mediador do sistema,
como o de controlador do escravo no centro urbano, tudo isso em resposta a intensificação
da flexibilização do sistema.

Conclusões parciais

Por tudo que já foi mencionado, seja pela herança cultural da escravidão ou por
teores étnico-raciais, o negro se viu repentinamente lançado numa ordem social
competitiva que, por sinal, os desamparava. E esse desamparo era sentido de uma maneira
profunda pelos ex-cativos, uma vez que, pela emergência do trabalho livre, eles se
encontraram frente a duas situações nada cômodas: 1) nos locais em que a produção não
havia atingido um nível satisfatório de desenvolvimento predominava uma “ordem
tradicionalista” que os forçava a preencher o universo produtivo em situações análogas
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àquelas de antes da Abolição; 2) quando a produção atingia um alto nível de
desenvolvimento, os ex-escravizados adentravam no mercado de trabalho para concorrer
com os “trabalhadores nacionais” – que formavam um amplo exército de reserva – e com
os imigrantes europeus que, pela particularidade histórica das suas regiões de origem,
estavam mais “adaptados” ao regime de trabalho assalariado (FERNANDES, 1965).
Portanto, o ex-escravizado, em vez de ser beneficiado com a sua libertação no quadro da
nova conjuntura econômica brasileira, era sistematicamente afastado das esferas de
produção, ficando impossibilitado de atuar nela como um novo agente de trabalho.
Nesse sentido, a partir dos anos 1930 há indícios de que esse quadro começa a se
alterar, principalmente por conta da industrialização e da urbanização aceleradas. Isso fica
expresso na emergência do movimento negro que procurou reagir às anomalias resultantes
de sua situação social – ou seja, a de sua não absorção às formas imperantes da sociedade
competitiva e da associação entre posição social ínfima e cor, revelando o seu caráter
preconceituoso – que dificultava a sua integração à ordem social competitiva. Mas acreditase que tal “integração” ou impacto ocorreu via Lei dos 2/3, impacto esse que atingiu o
trabalhador em geral e ao negro genérico em particular. Mas a grande questão por traz
dessa política é a mudança de postura perante o imigrante estrangeiro. Se durante o século
XIX até a Primeira Guerra Mundial ele era bem-vindo e até mesmo subsidiado, depois da
guerra ele passa a ser visto como “agitador, corruptor do operário nacional” (CARVALHO,
2009). Logo, como se desvencilhar de tal incômodo sem causar prejuízo ao mercado de
trabalho? Será que a Lei dos 2/3 não teria sido uma medida pensada para suavizar tal
problema? Qual a real porcentagem de negros incorporados como mão-de-obra ao processo
produtivo, uma vez que a grande maioria encontrava-se ainda alocados em trabalhos
aviltados e domésticos? Como, através da proposta da nacionalização da força de trabalho
do primeiro governo Vargas, isto realmente se efetivou, uma vez que há a tentativa de
ocupar a mão-de-obra em grande parte excluída e dentre eles, os negros? Estas são algumas
das problemáticas que o presente trabalho propõe explorar e que no momento deixaremos
em aberto.
Logo pode – se deduzir que houve uma tentativa de absorção dos negros que
estavam marginalizados do processo produtivo até então. Mas, para alguns autores, isso não
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ocorreu de forma significativa pois, de acordo com Cardoso (1969), o processo de absorção
dos negros livres pelas indústrias é mais recente (data de 1949) e se realizou posteriormente
a um longo período em que ex-escravizados e seus filhos viveram no desregramento e na
miséria, suportando sob seus ombros a carga de privações e de bestialização, que na Europa
os primeiros trabalhadores livres da indústria e os camponeses arruinados pela penetração
capitalista nos campos tiveram de sofrer. O que não significa que o escravo liberto ou seus
descendentes não tenham exercido um papel importante na industrialização do Brasil:
contribuíram como força de trabalho aviltado para o barateamento da mão-de-obra.
Não excluindo as formulações de Cardoso, pode-se dizer que houve sim mudanças,
e que essas foram sentidas muitos anos depois pelo negro e pelo mulato. Isso fica patente
quando Florestan (1965), ao eleger o período de 1927-1948 como não “tão longe do
passado recente” (isto é, 1965), não desconsiderou que esse período consistiu em uma nova
era histórica para a “população de côr” na cidade de São Paulo, pois essa mesma população
de cor iria se afirmar tanto como homem livre, quanto cidadão.
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A competição no capitalismo sob a ótica schumpeteriana: teoria e prática
Arnaldo Mauerberg Junior
FCLAr/UNESP
Resumo

No presente trabalho, o propósito é fazer um estudo sobre o processo dinâmico no
capitalismo, tendo como idéia central a questão exposta por Joseph Alois Schumpeter de
que tal sistema está em constante mudança causada por inovações nos processos. O
trabalho tem dois objetivos, o primeiro é apresentar uma abordagem teórica sobre o tema,
utilizando para isso outros autores além do já referido, o segundo é ilustrar ao leitor alguns
casos onde tal idéia pode ser observada empiricamente.

Palavras – chave

Capitalismo – Competição – Inovação

Abstract

In this paper, our purpose is make a research about the dynamic face of the
capitalism, the main idea here is the question exposed by Joseph Alois Schumpeter who
said that capitalism is always in change due to innovations in it’s process. The present
paper have two targets, the first is, show a theoretical approach in this theme, using for this
other authors besides Schumpeter, the second is, show some examples where we can see
the empiric evidence showed in the theoretical part of this paper.

Key – words

Capitalism – Competition – Inovation
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1. Introdução

No presente trabalho, fomos levados a escolha do tema, por observar que a
contribuição de Joseph Alois Schumpeter é de grande importância para o acompanhamento
de determinados mercados, sua idéia inovadora de destruição criativa (ou criadora), nos
motivou a analisar tal proposta de forma teórica e com base em fatos observados na
realidade. Acreditamos que a ótica de que no capitalismo os mercados estão sempre em
desenvolvimento, é merecedora de análise dada a grande influência gerada pela teoria de
Schumpeter.
Os objetivos são seguidos pela mesma idéia. O primeiro é mostrar ao leitor um
pouco da teoria relacionada ao tema, utilizando para isto uma revisão de literatura com base
em textos de outros autores sobre o assunto. O segundo objetivo é ilustrar de maneira
pontual onde tal teoria pode ser observada, isto é, onde o processo proposto por Schumpeter
pode se aplicar à economia.
Acreditamos que por se tratar de revisão de literatura, o texto não entre em choque
com demais trabalhos que abordam de maneira favorável a teoria exposta.
Julgamos este esforço ser importante pelo fato de que em nossa concepção, a idéia
de um mercado que não se equilibra, e sim está em constante mudança é de fato o mais
próximo da realidade para setores onde o emprego de capital humano qualificado se faz
necessário (como o setor de alta tecnologia por exemplo).
Na seção 2, Idéias sobre o processo competitivo no capitalismo sob a ótica
schumpeteriana, apresentaremos uma revisão bibliográfica feita sobre o tema com o intuito
de esboçar a idéia que permeia esta pesquisa de maneira teórica, e assim, oferecer uma base
para a seção seguinte.
A terceira seção, Evidências da existência do processo de destruição criativa,
apresenta casos onde poderemos apontar indícios do que fora proposto na seção precedente.
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Por fim, serão apresentadas as considerações finais sobre o que foi exposto até
então.

2. Idéias sobre o processo competitivo no capitalismo sob a ótica schumpeteriana

Nesta seção, o objetivo é apresentar ao leitor a idéia que permeia o conceito de
competição no sistema capitalista movido por inovações tecnológicas, tanto de meios de
produção, quanto de criação de novos produtos. Para tal, realizamos uma revisão da
literatura sobre o tema.
Em uma visão ligada ao mainstream, um cenário de concorrência é caracterizado
por firmas tomadoras de preços, produtos idênticos e onde a entrada e saída de novas
empresas se dá com total flexibilidade, ou seja, a competição se faz presente em um locus
preço X quantidade com um curva de demanda elástica.10 A abordagem schumpeteriana
nos mostra que pode existir concorrência em mercados que não apresentam as característica
mostradas acima, e é a esta abordagem que dedicamos nossos esforços nesta seção
Apenas para citar, existe outra Escola que assim como a visão schumpeteriana,
defende a idéia de firmas inovadoras é a visão clássico - marxista onde as firmas lutam no
mercado não por lucros crescentes, mas sim pela sua simples sobrevivência, utilizando
como meios para tal a inovação.11
Harris (1988, p. 162) apresenta Schumpeter como uma figura enigmática, situandose entre um entusiasmo pelas idéias de Walras, consideradas por ele como um programa de
pesquisa robusto, seguindo ao mesmo tempo no rastro de Marx, propondo uma visão
dinâmica do processo. Esta visão dinâmica do processo será considerada para esta revisão.
Entrando no escopo da “destruição criativa”, que pode ser entendido como um
processo ininterrupto de inovação levando ao desaparecimento de bens e/ou técnicas do

10
11

Pindyck e Rubinfeld (2002, p.250 e 251)
Possas (1989, p.55)
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passado. Schumpeter (1942, p.107) afirma que quando estudamos o capitalismo, estamos
nos atendo a um processo evolutivo, posto isso, o foco de estudo econômico não deve ser a
forma como o modelo administra a sua estrutura, para ele, o foco deve ser como o modelo a
cria e a destrói.
Nesta visão, a concorrência não se dá pelos postulados da teoria mainstream, ela se
dá pela incessante criação de novos métodos e produtos com os quais uma empresa pode
assumir a liderança levando outra - em alguns casos - ao colapso. Ou ainda, a concorrência
existe não só quando é verificada por todos, mas também quando se traduz na ameaça
constante de novas idéias.12
A idéia de que o monopólio ou oligopólio são estruturas de mercado passíveis de
intervenção deve ser analisada de maneira parcimoniosa. Posteriormente nos ateremos a
questão da defesa da regulação dos mercados, incluindo o chamado monopólio puro, pouco
observado, dado que deve-se ter apenas uma firma, e a total impossibilidade de entrantes13.
Os atuais participantes do mercado não precisam se conformar com sua atual
condição, podem se aprimorar o que se traduz em inovação, logo mesmo um mercado com
dois participantes enfrentaria concorrência.14 É um sistema onde a inércia não pode ser
praticada, um cenário de pleno dinamismo. Possas sobre a duração deste processo
predatório entre empresas afirma que este “é um processo sem trégua e sem fim previsível,
pelo menos enquanto durar o capitalismo” (2006, p.17).
Fora dito que o processo de concorrência traduzido na idéia de destruição criativa
não é tolerante com atitudes de comodismo. Entretanto, faz-se necessário uma explicação a
respeito de determinados setores onde não encontramos a evolução proposta, que mantém
métodos de produção anteriores a revolução industrial e continuam existindo, como
algumas fábricas de tijolos por exemplo. A destruição criativa deve ser analisada onde são
encontrados retornos crescentes, algo talvez inimaginável nos tempos de Alfred Marshall e
alguns de seus contemporâneos. A análise de Marshall é focada em um mundo onde existe
pouca necessidade de conhecimento novo e muitos recursos, o que pode ser chamado de
processamento em massa, setores como, commodities, indústria de base, etc.
12

Schumpeter (1942, p.108)
Possas (2006, p.15)
14
Possas (2006, p.15)
13
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Portanto, o dinamismo, ou seja, a presença de inovações, deve ser posta no campo
de produção com retornos crescentes, seguindo a nomenclatura de Arthur. Enquanto
retornos decrescentes são observados em setores de produção em massa, os crescentes são
vistos em setores onde o conhecimento é peça chave como o tecnológico por exemplo.
Algumas características interessantes de tais setores que devem ser explicitadas são: um
mercado totalmente instável, vários resultados possíveis de serem alcançados (isto é, a
vitória de uns e a derrota de outros também são função das circunstâncias do momento), é
um cenário imprevisível, enquanto o vencedor ganha cada vez mais, o perdedor cada vez
menos, há a possibilidade de um aprisionamento de consumidores, e até a permanência de
um produto inferior (como por exemplo o caso das fitas VHS sobre Betamax).15
Schumpeter traduz sua preocupação com a manutenção da concorrência da seguinte
forma,

É a concorrência de novas mercadorias, novas
técnicas, novas fontes de suprimento, novo tipo de
organização – a concorrência que determina uma
superioridade decisiva no custo ou na qualidade e que
fere não a margem de lucros e a produção de firmas
existentes, mas seus alicerces e a própria existência
(1942, p.107).
Dentro deste arcabouço os fatores que afetam a concorrência devem ser analisados, quais
fatores podem aumentar as vantagens de uma determinada empresa em relação a outra.
A seguinte e interessante analogia pode ser feita para os setores onde a presença da
destruição criativa é evidente, ou seja, nos setores onde existem retornos crescentes: as
principais figuras do setor estão em uma mesa de um cassino jogando um jogo onde as
regras surgem ao longo da partida, e as probabilidades de vitória são de difícil
mensuração.16
Com respeito as vantagens em termos de custos, podemos citar as

seguintes:

economias de escala e escopo, facilidade em obter baixos juros em financiamento, obtenção
de patentes, entre outros. Outra forma de uma firma se sobressair está ligada a sua
15
16

Arthur (1996, p.3)
Arthur (1996, p. 5)
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capacidade de produzir bens diferenciados, possuindo um nicho de mercado, boa reputação,
durabilidade dos produtos, marca, entre outros.17
Vale citar que mesmo possuindo tais atributos, uma firma em hipótese alguma está
imune de uma nova concorrente que pode em um curto período de tempo roubar-lhe todo o
mercado. Existe a idéia de que um produto recente precisa ser duas ou três vezes melhor
que um já existente.18 Essa proposta pode ser respondida de forma a validar a proposição do
início do parágrafo por Possas (2006, p. 36) utilizando Dosi, que por sua vez utiliza Kuhn
na idéia de paradigmas científicos, “um paradigma tecnológico é substituído por outro ... é
nesse momento que as vantagens acumuladas no paradigma precedente perdem a sua
eficácia”.
Após uma breve exposição sobre destruição criativa, competição, vantagens
referentes a concorrência, o foco passa a ser o controle dos sistemas microeconômicos por
parte dos reguladores.
Como já fora exposto, o monopólio puro raramente é encontrado, casos mais
comuns são de oligopólios, que nem sempre apresentam acordos entre empresas, já foi
observado que a concorrência é grande, logo, a crença de que poucas empresas em um dado
setor pode ser prejudicial ao consumidor nem sempre é válida. As empresas de setores de
tecnologia estão sob constante ameaça de concorrentes que estão desenvolvendo novas
técnicas e produtos, o consumidor é contemplado com produtos cada vez melhores e mais
completos.
Schumpeter (1942, p.115) afirma que “as restrições comerciais do tipo dos
cartéis...podem ser eficazes em épocas de depressão”, o autor justifica tal afirmativa
relatando que as instituições podem evitar uma expansão descontrolada. Entretanto o foco é
outro, a questão é se a regulação deve ser praticada em setores de retornos crescentes.
Vantagens e desvantagens deste cenário podem ser observadas.19 Uma vantagem
pode ser observada quando uma empresa aprisiona os consumidores - são levados a fazer
uso de um padrão único de determinado produto – gerando um benefício, dado que estes
não precisarão de vários instrumentos para a mesma finalidade. Uma outra questão a ser
17

Possas (2006, p.26–30)
Arthur (1996, p.5)
19
Arthur (1996, p.8–9)
18
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levantada é a penalização da inovação e conseqüente sucesso por parte do governo às
empresas em questão. Com relação ao preço, uma empresa pode optar por práticas de
baixos preços para gerar fidelização, supondo que a empresa realmente saia vitoriosa de tal
empreitada, dificilmente ela elevará seus preços posteriormente pois isto levaria a perda de
clientes, logo o preço de oligopólio neste caso não seria maior que o de concorrência
perfeita na teoria mainstream. Um argumento a favor da regulação é que dado o
aprisionamento, o incentivo a inovar é pouco, levando ao retardo do progresso tecnológico.
Caso uma empresa opte por uma atitude cômoda em pesquisa e desenvolvimento, em tais
setores de alta tecnologia provavelmente alguém lhe tirará o lugar.
Assim, em determinados setores a regulação governamental, a princípio, não se faz
necessária.
Após esta seção onde abordamos a idéia de destruição criativa, concorrência e
regulação, passaremos na seção seguinte a alguns casos onde o que foi relatado até agora
pode ser observado.

3. Evidências da existência do processo de destruição criativa

Na seção anterior introduzimos o processo denominado por Schumpeter de
destruição criativa (ou criadora) e suas conseqüências para a tomada de decisões por parte
dos empresários em um mundo delineado por intensa competição e predação. Nesta seção,
pretendemos apresentar ao leitor alguns casos onde a idéia supracitada pode ser observada
Começando pelo setor de informática, na década de 1990 e início dos anos 2000, a
velocidade com que novas máquinas eram lançadas ao mercado era alta, podendo um
computador em questão de dois anos tornar-se obsoleto. O desenvolvimento de novas
tecnologias, implicando em máquinas cada vez mais velozes e eficientes era evidente,
pode-se notar a evolução nas memórias RAM, velocidade dos processadores, capacidade e
armazenamento de disco rígido, hoje a título de exemplo, o uso de uma máquina 486 tornase praticamente inviável. O setor de informática não caminha apenas na direção do
desenvolvimento de hardware, a alta velocidade com que programas foram desenvolvidos
também pode ser constatada, a criação de novas versões de sistemas operacionais era de
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fácil observação, e o conseqüente abandono das versões antigas. O MSDOS não é mais
utilizado graças ao Windows, podemos observar a inovação “destruindo” antigos métodos
ou produtos. Neste setor, torna-se complicado o uso de tecnologias passadas, posto que a
cada lançamento de novos programas, as exigências quanto a performance do computador
são maiores, logo torna-se difícil por exemplo, a instalação do sistema operacional
Windows 7 (e todos seus programas) em um computador do modelo 486 como já citado.
Hoje em dia não se observa mais essa velocidade impressionante no
desenvolvimento de novos computadores e programas como na década passada e início
desta. Um exemplo claro da inovação em ritmo extremamente acelerado para os dias de
hoje é o setor de telefones celulares, o lançamento de novos aparelhos com mais funções é
um fato que corrobora a destruição criativa. Um fato interessante se compararmos este setor
com o anterior é que enquanto no setor de computadores a aderência dos consumidores a
novos produtos é quase obrigatória, na telefonia móvel observa-se que as funções
adicionais criadas a cada momento palas firmas não são uma necessidade se atentarmos
para a finalidade do aparelho, nota-se aqui um caso onde a industria usa a seu favor o
comportamento do consumidor baseado em preferências, não na necessidade em si. Neste
setor, acredita-se que a última inovação que de fato pode ser observada como sendo
necessária foi a substituição do padrão analógico pelo digital.
Após apresentarmos alguns casos onde a destruição criativa pode ser constatada,
atentaremos agora, como já citado na seção 2, a um onde o processo de inovação pode
acabar por estabelecer como padrão vigente um de menor qualidade. Essa questão está
intimamente ligada com o padrão que será adotado pelo mercado, o caso mais evidente é o
da disputa das fitas VHS (Matsushita) contra o padrão Betamax (Sony). O padrão Betamax
era reconhecidamente superior, mas o vencedor da disputa foi o VHS. Neste caso, a
Matsushita obteve vendas e distribuição superiores graças a uma aliança com outras
empresas, a Sony desta forma teve de desistir do negócio,20 portanto a qualidade do produto
é fator importante para sobrevivência mas não o único, por ter uma melhor rede de contatos
a Matsushita foi a vitoriosa.

20

Freeman & Soet (1997, p.166)
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Um exemplo recente que aparenta ser apenas uma atualização deste caso, porém
com um desfecho diferente é o caso da disputa entre o futuro padrão de aparelhos de DVD
de alta definição. A disputa se deu entre o padrão HDDVD (Toshiba) versus Bluray (Sony),
a vitória neste caso ficou com a Sony, que aparentemente apresentou o melhor produto.
Neste tipo de concorrência, como já citado, além da qualidade os fabricantes necessitam de
outros atributos, tais como o convênio com os fabricantes dos aparelhos e também a adoção
de tal tecnologia pelos estúdios de filmagem.
Um exemplo que não diz respeito aos setores de alta tecnologia, e sim ao de
serviços, mas que também possui características inovadoras foi a implantação do sistema
baixo custo baixa tarifa pelas empresas aéreas, as pioneiras no uso desta prática obtiveram
um rápido crescimento.
Nos setores de retornos crescentes, um erro pode ser de difícil reversão. Um caso
que ilustra tal fato foi a batalha entre Apple a IBM no ramo dos computadores de uso
pessoal. O Macintosh (Apple) era tido como melhor frente ao PC (IBM), o fato nesta
questão foi a Apple não fornecer publicamente a tecnologia de seu produto, ou seja, os
Mac’s eram exclusividade da Apple. Ao passo que a IBM abriu toda a tecnologia de seus
PC’s possibilitando uma assustadora proliferação de tal estrutura. A Apple perdeu grande
parte de seu mercado devido a tal estratégia, e hoje ressurge graças a inovações como o
iPod e o iPhone. Vale citar que, antes desta batalha, a IBM já havia tomado também uma
decisão aparentemente equivocada ao apostar em grandes computadores em detrimento dos
pequenos pessoais, e que após esta batalha, a idéia da IBM de abrir sua tecnologia lhe
rendeu inúmeros novos rivais.
Neste último exemplo, pretendemos apresentar ao leitor que comodismo não pode
ocorrer em mercados imersos em tecnologia e inovação. No século XVIII, a maior
produtora de relógios do mundo era a Grã-Bretanha, graças a uma série de vantagens que
esta possuía em relação a seus concorrentes, tais como, mão-de-obra qualificada e de baixo
custo, uma grande demanda local, e acesso a uma matéria prima crucial. No fim do século
XVIII, os relógios britânicos eram os melhores. Uma elevação na demanda mundial de
relógios levou os produtores britânicos a importar relógios e vendê-los como seus (entre
eles os de Genebra). No século XIX, diversas razões, (entre elas guerras) levaram a uma
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queda na demanda local por relógios na Grã-Bretanha. Os produtores locais estavam
acostumados com o alto grau de prestígio de seus produtos o que implicou na seguinte
questão, eram os clientes que procuravam os vendedores, e não o contrário, ao passo que
em Genebra os produtores é que procuravam os clientes pois seus produtos não
desfrutavam do mesmo prestígio que os britânicos, logo os suíços eram produtores e
vendedores ao mesmo tempo. Posto isso, dado o enxugamento da demanda local na GrãBretanha, os produtores não estavam preparados para comercializar seus produtos a longas
distâncias. A esta altura, os suíços já haviam criado nichos de mercado, obtiveram acesso a
insumos antes exclusivos, terceirizaram certas etapas diminuindo assim os custos. O
comodismo e a sensação de uma posição inatingível dos britânicos levou a quase total
escassez de produtores de relógio na Inglaterra, enquanto isso, os suíços superaram
adversidades e alcançaram a posição que parecia ser inatingível.21

4. Considerações finais

Observamos ao longo deste texto que a idéia de Joseph Alois Schumpeter de que o
capitalismo é um sistema “mutante”, que está permanentemente sujeito a inovações levando
ao total esquecimento de padrões anteriores, denominado por ele como processo de
destruição criadora ou criativa, aliado a algumas contribuições de outros autores, apresenta
coerência teórica e empirica para os setores de retornos crescentes, tais setores encontramse em constante mudança em um ambiente de alta pressão e concorrência, logo em tal
posição, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento por parte das firmas torna-se de vital
importância para sua própria sobrevivência.
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A lógica de mensuração de custos das agroindústrias do Município de Santa Maria/RS
Bárbara Zen
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
RESUMO
Na Teoria Econômica existem diversas abordagens sobre a forma utilizada pelas empresas
na determinação dos seus preços e margem de lucro. Dentre estas, cabe destacar a teoria de
formação de preço marginalista e o princípio do custo total. A primeira é relevante pelo seu
rigor formal e de consistência interna e a segunda pela base empírica que a fundamentou.
Qual a abordagem aproxima-se da utilizada pelos empreendedores atualmente? Qual a sua
capacidade de compreensão do funcionamento empresarial? A presente pesquisa contribui
para a análise da mensuração dos custos de operação dos empreendimentos, visando à
utilidade desta informação para a tomada de decisões dos empresários. Pretende-se
perceber qual das abordagens teóricas mencionadas se aproxima mais da prática dos
empreendimentos agroindustriais do município de Santa Maria - RS. Uma vez identificada,
discutir-se-á a sua capacidade analítica para a compreensão do processo de decisão
empresarial e da formação dos preços. Igualmente importante é o aprendizado sobre o
funcionamento destes estabelecimentos no município mediante a caracterização de sua
organização interna para o controle de custos e de lucratividade. Os dados primários foram
coletados através de questionários semi-estruturados. A amostra de 60 empreendimentos foi
extraída do cadastro da Prefeitura Municipal com cruzamento de dados com o cadastro da
RAIS. A análise dos dados foi realizada através da tabulação e frequência de variáveis e de
quadros descritivos sintéticos das respostas obtidas. Os resultados mostraram que para a
maioria dos entrevistados a agroindústria representa a maior fonte de renda. Há elevado
grau de satisfação com a atividade na maioria dos empreendimentos, sendo que existem
outras motivações além da margem das expectativas de lucro que movem os interesses dos
proprietários, tais como qualidade de vida no campo e satisfação pessoal. Cerca de metade
das agroindústrias realiza estimativa de lucratividade do negócio, porém, as ferramentas
utilizadas ainda se apresentam bastante rudimentares. Vários entrevistados demonstraram
que realizam cálculo do custo de oportunidade, mesmo que de forma bastante abstrata, em
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função da imprecisão dos instrumentos utilizados para essa estimativa. Conclui-se que o
princípio do custo total dialoga mais com a realidade econômica das agroindústrias do
município de Santa Maria do que a teorização do custo marginal.
PALAVRAS-CHAVE: agroindústria, custo de produção, decisão empresarial
1 INTRODUÇÃO
A teoria econômica durante muito tempo forneceu subsídios para o estudo de
cadeias produtivas de grande porte, que se inseriam dentro de um meio onde possuíam
certo controle de alguma parte da cadeia e controlavam técnicas para operacionalizar
ferramentas administrativas e gerenciais. Já quando se tratam de empresas de pequeno
porte, pode-se destacar que não existe espaço relevante dentro da teoria econômica para o
estudo destas, principalmente no meio rural, que se destaca pela produção de commodities
agrícola, que no mercado mundial, representam o carro chefe do agronegócio brasileiro.
Segundo Wilkinson (2002), dentro de uma interpretação neoclássica, pode-se
afirmar que os pequenos empreendimentos não possuem inserção no mercado pelo fato de
serem improdutivos, por não possuírem acesso a recursos eficientes ou se utilizarem de
recursos ineficientes, o que faz com que os pequenos empreendimentos não consigam se
inserir de forma completa dentro das cadeias produtivas. Já na teorização oligopolista, os
pequenos empreendimentos somente terão acesso às cadeias produtivas e conseguirão
sobreviver se o uso dos seus recursos ineficientes gerarem lucros maiores para as empresas
líderes.
Com a carência de recursos, somada à falta de atenção dentro das perspectivas
industriais, as pequenas empresas agroindustriais persistem no mercado através da
sonegação, da pobreza e pela falta de atenção por parte dos consumidores a fatores como
sanidade e qualidade. As pequenas agroindústrias precisam se ajustar a essas exigências do
mercado, e por isso tendem a sucumbir (Wilkinson, 2002).
No município de Santa Maria pode-se observar no registro da Prefeitura Municipal
o cadastro de 120 estabelecimentos agroindustriais, sendo que a maioria é de pequeno e
médio porte. Como o município não se encontra no eixo mais industrializado do estado,
Porto Alegre – Caxias do Sul, e vem ao longo dos anos perdendo ainda mais espaço para

54

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

esses municípios – os quais se especializaram principalmente nos setores de indústria e
serviços -, o agronegócio passou a ser um setor relevante para o município (FEE, 2010).
Frente a isso, o presente artigo pretende contribuir para a análise da mensuração dos
custos de operação dos empreendimentos agroindustriais no município de Santa Maria, com
a finalidade de ajudar os empresários a se utilizarem desta informação para a tomada de
decisões. Para isso, pretende-se contrapor teorias para identificar qual abordagem melhor se
ajusta à realidade gerencial dos estabelecimentos a fim de identificar a forma como os
empreendedores formam seus preços e sua margem de lucro.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 ABORDAGEM MARGINALISTA
A abordagem marginalista para a formação de preços e margem de lucros é uma
teoria já difundida, que além de ser usada para análise do comportamento das empresas em
competição perfeita também é base para muitos modelos posteriores a ela. Sendo uma
teoria com rigor formal dos mais relevantes, ela parte do pressuposto básico de que as
empresas maximizam seus lucros, e que seria difícil a sobrevivência de uma empresa em
um setor caso esta resolvesse não maximizar os seus lucros.
Esse pressuposto básico parte principalmente do caso de empresas administradas
pelos próprios proprietários, onde o interesse pelo lucro provavelmente pode dominar as
suas decisões. Já nas empresas administradas por gerentes, existe certa liberdade na sua
administração, pois é muito difícil o convívio diário entre proprietários e gerentes, o que
abre uma lacuna de interesses, onde o proprietário pode estar objetivando o lucro enquanto
o gerente pode estar interessado nos lucros a curto prazo, ao invés dos lucros no longo
prazo, ou até mesmo em uma promoção ou na sua própria visibilidade a frente da empresa
(Pindyck, 2002).
Porém, no modelo marginalista, a liberdade para que os administradores e gerentes
deixem de focar os lucros é limitada, sendo que as empresas que se mantêm no mercado a
muito tempo provavelmente maximizam seus lucros, por isso conseguem sobreviver. Para
que a maximização aconteça, é preciso que se conheça o nível de produção que seja capaz
disso, junto do preço relativo a esse nível de produção.
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Segundo Pindyck (2002), o lucro corresponde à diferença entre receita total e custo
total, e para que se possa analisar a sua margem de lucro, é preciso que a análise esteja
focalizada na sua receita. Para que a maximização de lucros ocorra, o empresário deve
optar pelo nível de produção onde a diferença entre receita total e custo total seja máxima.
A maximização de lucros, segundo a abordagem marginalista, se dá no ponto em que as
curvas de receita marginal e custo marginal de cruzam. Nesse ponto temos a produção que
maximiza o lucro e o preço relativo a essa produção. As curvas de receita e custo
encontram-se em sua distância vertical máxima, sendo que para os níveis de produto acima
da quantidade que maximiza os lucros o custo cresce mais rapidamente do que a receita, ou
seja, o custo marginal torna-se maior do que a receita marginal, representando dessa forma
um ponto no qual não existe maximização de lucros (Varian, 2003).
Portanto, dentro da abordagem marginalista, é condição necessária que exista a
motivação por parte dos empresários de reger de forma mais rígida os seus lucros, sendo
que a regra de maximização de lucros lhes dará a forma de encontrar o seu preço e
quantidade ótima para que isso aconteça, sendo esta regra válida para qualquer empresa,
esteja ela inserida em um mercado competitivo ou não (Varian, 2003).

2.2 ABORDAGEM DO PRINCÍPIO DO CUSTO TOTAL
Diversos autores desenvolveram suas teorias baseados no princípio de que as firmas
utilizam a forma marginalista para a determinação de preços e margem de lucro. Porém, na
década de 1930, novos estudos com evidência empírica surgiram para mostrar que a firma
pode estabelecer preços que não a maximizam lucros.
Hall e Hitch (1939) chegaram à conclusão, a partir do diálogo empírico com
empresas do setor industrial, que a estrutura de mercado que prevalecia nem sempre era a
concorrência perfeita, que no caso da sua pesquisa, as empresas se inseriam em uma
estrutura de mercado oligopolista, e que a maximização de lucros não era identificada como
o fator principal que movia as suas gerências. A pesquisa tentava mostrar se os empresários
realmente determinavam seus preços a partir da igualdade entre custo marginal e receita
marginal, o que não foi observado na pesquisa. Os empresários determinavam seus preços a
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partir dos preços de seus potenciais concorrentes, sendo que deveriam cobrir os seus custos
diretos e obter uma margem de lucro (mark up).
Os autores encontraram razões que levavam as firmas a adotarem o princípio do
custo total, como o desconhecimento de sua curva de receita marginal ou de demanda, o
desconhecimento da reação dos concorrentes frente a uma mudança nos seus preços, que os
levam a desconfiança de que se aumentassem seus preços os concorrentes poderiam não
aumentar, e assim auferir uma parcela maior do mercado.

2.3

CONTRIBUIÇÕES

AO

PRINCÍPIO

DO

CUSTO

TOTAL

E

TEORIA

OLIGOPOLISTA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS
O modelo marginalista visto por muito tempo como a forma mais consistente de
formulação de preços das empresas e determinação de suas expectativas quanto a sua
margem de lucro, pode não estar dialogando com a realidade da qual tenta tratar. Mostrar
essa inconsistência do modelo marginalista foi considerada por diversos autores como a
principal motivação de Hall e Hitch quando formularam o princípio do custo total. Mesmo
com a consistência de sua base empírica, os autores não deixaram de receber críticas.
Labini (1984) foi um dos autores que desenvolveu uma crítica central ao modelo do
princípio do custo total, afirmando que o modelo não se relaciona com as empresas quando
estas formam uma indústria, mas somente com os empresários de forma individual. Quando
usa as barreiras à entrada o autor enfatiza que com uma quantidade de firmas que admite
mudanças pode-se chegar à conclusão de que a curva de demanda na explicação perde
importância.
Alguns elementos podem ser considerados na determinação de preços da forma
oligopolista, como é o caso da elasticidade da demanda, das tecnologias utilizadas pelas
empresas, que melhoram a sua produtividade, a extensão do mercado e os preços dos
elementos que variam e são utilizados na determinação do custo médio das firmas (Labini,
1984). O preço será considerado dada uma taxa mínima de lucro, Sm, e quando conhecidos
o custo fixo, o custo direto e a quantidade produzida por determinada empresa, o preço se
dará pela seguinte fórmula preconizada por Labini (1984):
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Pm

=

(K/X

+

V)

.

(1

+

Sm)

[1]
Sendo: Pm = preço; K = custo total; X = quantidade produzida; V = custo direto unitário;
Sm = taxa mínima de lucro.
Porém, para o autor, não existe apenas um preço de equilíbrio, ele vê mais que isso,
trabalha com três tipos de preços que podem influenciar o equilíbrio do mercado: 1) o preço
mínimo que deve garantir a empresa um retorno mínimo de capital; 2) um preço de
exclusão, que não retorna nem uma taxa mínima para as empresas, o que as impede de
entrar no setor; e 3) preço de eliminação, que tem o intuito de eliminar a empresa do setor.
Segundo ele:
“Se as empresas que têm condições de fixar o preço resolverem expulsar empresas
já em operação, devem fixar o preço a um nível inferior ao custo direto daquelas empresas
que querem expulsar. Uma empresa pode sobreviver por um período não curto – digamos
por um período médio – quando o preço cai a um nível que não permite recuperar os custos
fixos; mas não poderá continuar senão por um período relativamente curto se o preço cai
abaixo do custo direto, que requer desembolsos monetários a intervalos pequenos.” (Labini,
1984, p.56).

2.4 CUSTO DE OPORTUNIDADE
Segundo a teoria tradicional os economistas consideram os custos de oportunidade
como sendo os custos associados às oportunidades que as empresas deixam de aproveitar,
caso não empreguem seus recursos da melhor maneira possível. Por exemplo, esse custo
pode estar associado à utilização de um terreno, que pode tanto ser utilizado para
instalações da empresa, mas que também poderia ser fonte de renda para a empresa, caso
fosse arrendado (Pindyck, 2002). O custo implícito na decisão do empreendedor de utilizar
o terreno para as instalações de sua empresa e deixar de receber o arrendamento do mesmo
pode ser considerado o custo de oportunidade que será abordado em nossa pesquisa.

3 MATERIAL E MÉTODOS
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3.1 CONCEITO DE AGROINDÚSTRIA UTILIZADO NA PESQUISA
A palavra agribusiness foi traduzida para o português como agronegócio e foi
originada no trabalho de Davis e Goldberg (1957), realizado através de uma análise
histórica e evolutiva do sistema assim denominado. O agronegócio está relacionado à
atividade agropecuária desde a produção de insumos até os consumidores finais. Segundo
Mendes e Padilha Junior (2007), engloba todos os agentes envolvidos na produção, no
processamento e na distribuição de um produto, ou seja, agrega a produção de insumos
agrícolas, a produção agrícola, as operações de estocagem, o processamento dos produtos
agrícolas, as distribuições para o atacado e varejo, até fazer chegar o produto ao
consumidor final. Também fazem parte do processo os agentes que afetam indiretamente o
fluxo dos produtos, como o governo e as entidades comerciais, financeiras e de serviços.
Este conceito amplo deu origem a outras abordagens, entre elas a de sistemas
agroindustriais (SAG). A mesma foi desenvolvida a partir do conceito de commodity system
approach (CSA), utilizado por Goldberg (1968) para estudar nos EUA sistemas de
produção com base em uma matéria-prima agrícola específica (laranja, trigo e soja). Esse
recorte do agribusiness também é denominado de sistema agroalimentar, especialmente
quando o objeto de estudo é o sistema produtivo de alimentos. Segundo Zylbersztajn
(2003), o sistema “[...] é visto como um conjunto de relações contratuais entre empresas e
agentes especializados, cujo objetivo final é disputar o consumidor de determinado
produto”. Está sistematicamente organizado em 5 partes seqüenciais: insumos, agricultura,
indústria de alimentos e fibras, distribuição e consumidor final. Essa classificação de
Zylbersztajn está de acordo com a organização do agronegócio feita por Mendes e Padilha
Junior, mostrado na Figura 1, apresentada a seguir.
Um expressivo segmento do agronegócio ao qual nos voltaremos é a agroindústria.
Mendes e Padilha Junior estabelecem o seguinte conceito: “No agronegócio, a agroindústria
é a unidade produtora integrante dos segmentos localizados nos níveis de suprimento à
produção, à transformação e ao condicionamento, e processa o produto agrícola, em
primeira ou segunda transformação, para sua utilização intermediária ou final”. Na Figura
1, as agroindústrias são os ramos de fornecedores de insumos e bens de produção e de
processamento e transformação dos produtos agrícolas.
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Na classificação de Zylbersztajn, segmento insumos para a agropecuária agrega
várias indústrias fornecedoras de produtos: a indústria de máquinas e implementos
agrícolas, a indústria de medicamentos, a indústria de fertilizantes, a indústria de sementes,
a indústria de defensivos agrícolas, a indústria de meios de transporte, a indústria de
produtos para armazenamento entre outros. O outro segmento correspondente a
agroindústria, que ele chama basicamente de indústria e é o responsável pela transformação
dos produtos oriundos da agropecuária. O nível de desenvolvimento desse setor de
transformação pode dar origem a várias etapas no processo, com produtores especializados
em cada uma. Assim, teremos produtores que fazem a 1ª transformação, a 2ª transformação
e mais, até gerar um produto final pronto para ser consumido.

Figura 1 – Segmentos do agronegócio.
Fonte: Adaptado de Mendes e Padilha Junior (2007).

3.2 FONTE DE DADOS
Para a presente pesquisa, utilizou-se de dados coletados da Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), um levantamento de dados do mercado formal de trabalho no
Brasil que apresenta o total de estabelecimentos e de empregados por atividade. A coleta
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foi feita de forma online através do site do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para o
município de Santa Maria-RS, no ano de 2008.
Buscando atingir as agroindústrias de primeira transformação, alvo inicial do
trabalho, utilizou-se da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0) com
metodologia iniciada no ano 2000, elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), presente na plataforma de dados RAIS. Os estabelecimentos são
classificados por seções, divisões, grupos e classes. Na seção de Indústria de
Transformação observa-se um total de 437 empreendimentos em todos os ramos de
produção, além do agroindustrial, dos quais 433 possuem CNPJ e 4 possuem CEI.
Para focalizar a análise nas agroindústrias de primeira transformação do município,
foram selecionados os estabelecimentos que executam a transformação dos produtos de
origem na agropecuária, horticultura, fruticultura e silvicultura. Estas indústrias de
transformação estão distribuídas na fabricação de produtos alimentícios, bebidas, fumo,
têxteis, couro, madeira, celulose e papel conforme a classificação por divisões da CNAE.
Foram excluídas as atividades de confecção de vestuário e fabricação de móveis, por não
serem indústrias de primeira transformação, já que se utilizam somente de matérias-primas
já transformadas por outras agroindústrias. Também não foram tabuladas informações das
agroindústrias insumidoras, que são fornecedoras de insumos e equipamentos para a
atividade primária.
A RAIS não fornece endereços e dados pormenorizados das empresas. Ela é um
levantamento sistemático do número de empresas e do emprego formal que baliza a
representatividade de outra base de dados oriunda do cadastro municipal. As empresas
registradas como agroindústrias na Prefeitura de Santa Maria podem ser identificadas e
contatadas para entrevistas.
A comparação entre as informações do cadastro da Prefeitura Municipal de Santa
Maria e a RAIS permitiu perceber o número total de agroindústrias que se identificavam
com o conceito utilizado na pesquisa e sua representatividade de acordo com o cadastro da
RAIS. Alcançou-se uma população de 120 empreendimentos. Para que a amostra seja
representativa da população foi formada uma mostra com 60 empreendimentos, de forma
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que sejam encontradas cerca de metade dos empreendimentos representantes da
classificação da CNAE.
Para o levantamento de dados junto aos estabelecimentos envolvidos na pesquisa
utilizou-se elementos que objetivaram conferir representatividade para os dados coletados.
Para isso, foi desenvolvido um questionário semi-estruturado, com perguntas abertas, com a
finalidade de permitir respostas simples, porém, que possibilitem a análise interpretativa
das mesmas. O questionário seja semi-estruturado garante que as dúvidas e respostas que
não estavam previstas, mas que são úteis, sejam acrescentadas ao mesmo. Pretende-se com
isso buscar a padronização das informações dos empreendimentos agroindustriais de forma
a agrupar as respostas comuns.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a Figura 1, pode-se perceber que para a maioria dos entrevistados,
cerca de 62%, a agroindustrialização representa a maior fonte de renda, sendo esse um
aspecto importante para sinalizar a importância dos empreendimentos para seus
proprietários, principalmente por representar uma relevante fonte de recursos para a
continuidade na atividade.

Principal fonte de renda
8%
15%

15%

62%

Agroindústria
representa mais de
50% da renda: 8/13
Agroindustria
representa menos de
50% da renda: 2/13
Não se define a
principal fonte de
renda: 2/13
Não se aplica: 1/13

Figura 1 – Distribuição da fonte de renda relativa a atividade agroindustrial.
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Satisfação com o empreendimento
8%

Satisfeito: 8/13

23%

Meio termo: 1/13
Insatisfeito: 3/13
61%

Não se aplica: 1/13

8%

Figura 2 – Distribuição do nível de satisfação com os empreendimentos.

Há elevado grau de satisfação com a atividade na maioria dos empreendimentos,
conforme a Figura 2, sendo que existem outras motivações além do lucro que levam os
produtores a permanecer na atividade, como realização pessoal e obtenção de renda
alternativa às suas outras atividades. Os empreendedores entrevistados controlam os custos
e formam preços de maneira compatível com o princípio do custo total, no qual possuem
uma estimativa do custo total médio de produção, e o preço, elaborado considerando os
concorrentes potenciais, deve cobrir os custos diretos e obter uma margem de lucro.
De acordo com a Figura 3, pode ser sinalizada a estimativa de lucratividade por
parte dos proprietários das agroindústrias, sendo que metade dos proprietários não realiza
estimativa da lucratividade, o que denota a falta de consciência do retorno de sua atividade,
principalmente pela falta de divisão de retorno por produto ou por atividade dentro da
agroindústria.
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Estimativa de Lucratividade

46%

Estima: 6/13

54%
Não estima: 7/13

Figura 3 – Distribuição da estimativa de lucratividade dos empreendimentos.

Avaliação de custo
Forma Não-Sistemática:
5/13
31%
38%

Forma Sistemática pelo
Valor Total: 4/13

Forma Sistemática pelo
Rateio de Custos
Indiretos: 4/13
31%

Figura 4 – Distribuição da avaliação de custo pelos empreendedores.

Os resultados indicam que há um controle sistemático dos custos em cerca de
metade das unidades de negócios. Porém, ainda se percebe uma falta de controle de
instrumento operacional pelos empreendedores. Mesmo em casos particulares, onde o
produtor possui conhecimento de ferramentas para a realização desses cálculos, não se
verifica um controle maior.

64

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

De modo geral, os cálculos são bastante superficiais, e não representam uma fonte
de informação precisa, uma vez que as atividades dentro das propriedades, como a
produção in natura e a agroindustrialização, costumam não estar separadas.

Avaliação do Custo de
Oportunidade
13%
Faz avaliação de CO: 6/13
Não faz avaliação de CO: 6/13
25%
Não se aplica: 1/13
62%

Figura 5 – Distribuição da avaliação do custo de oportunidade dos empreendimentos.

Vários produtores fazem alguma estimação de custos de oportunidade, comparando
as estimativas de retorno da agroindústria com o retorno sobre aplicações financeiras e
produtivas ou em atividade assalariada em outro ramo. Como o controle de custos e a
estimativa de lucratividade da maioria dos entrevistados são rudimentares e imprecisos, a
avaliação do custo de oportunidade (retorno em atividade alternativa) tende a ser falho.

5 CONCLUSÃO
Conclui-se, de acordo com a evidência empírica adquirida até o momento, que a
teoria do custo total dialoga com a realidade das agroindústrias do município de Santa
Maria, sendo que as curvas de receita marginal e custo marginal, ou a curva de demanda
dificilmente são conhecidas pelas empresas, pois na maioria dos casos os proprietários
praticamente desconhecem o significado de tais curvas, o que torna muito difícil de
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mensurar essas curvas, a ponto de serem capazes de encontrar o ponto ótimo de
maximização de lucros, onde a quantidade e o seu preço relativo são dados.
Pode ser percebida a falta de utilização de instrumentos operacionais de controle de
custos por parte dos proprietários, e mesmo em casos onde se possui conhecimento para
manipular tais instrumentos, não foi identificada a aplicação sistemática dos mesmos. Tudo
isso mostra que existe certa carência gerencial por parte dos agroindustriais, que além de
terem que competir por inserção em mercados competitivos, também precisam aprender a
lidar com a falta de especialização na condução de sua atividade.
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Diagnóstico das Madeireiras do Município de Santa Maria/RS
Caren Daiana Perius
Roselene Marostega Felker
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Universidade Federal de Santa Maria -UFSM

1. INTRODUÇÃO
A Região Sul do país vem se destacando, principalmente pelo grande avanço em
relação às florestas plantadas. A atividade madeireira e florestal possui grande importância
para a economia e geração de emprego nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul (Revista Referência). Segundo Schneider et al. (2005), no Rio Grande do Sul, a
cadeia produtiva de base florestal teve um faturamento de R$ 3,5 bilhões em 2003, sendo
constituída de inúmeros segmentos como a área de florestamento e reflorestamento,
madeira serrada, indústria moveleira entre outras.
As florestas cultivadas no Brasil estão concentradas principalmente na região
Sudeste, que contava em 2000, com cerca de 2,6 milhões de hectares, seguida pela região
Sul com cerca de 1,3 milhões de hectares (19% no RS), pela região Nordeste com pouco
menos de 0,5 milhão de hectares plantados (Schneider et al., 2005). Ainda segundo os
mesmos autores a região central do Rio Grande do Sul é propícia ao cultivo de espécies
conhecidas silviculturalmente no Brasil, já plantadas na região, como os gêneros Pinus e
Eucalyptus.
Segundo Bressan (1999), a distância envolvida desde a região de produção da
madeira até o local de transformação influi significativamente no preço final da matériaprima. Aproximadamente, 90% do volume de madeira serrada consumida no município de
Santa Maria provêm de outros estados do Brasil, o que repercute na composição de custos
dos produtos (Vinadé et al.,1992).
Apesar de a região Sul apresentar expansão na formação de áreas destinadas à
silvicultura, o setor encontra alguns problemas ao longo da transformação dessa matéria
prima em produtos manufaturados. Como problema pode ser citado o mau aproveitamento
das toras e tábuas pelas indústrias madeireiras e serrarias, ocasionando uma grande
quantidade de resíduos pequenos, os quais na maioria das vezes não são reaproveitados pela
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empresa. O aproveitamento dos resíduos gerados nas madeireiras é um fator importante a
considerar. Entretanto, a grande maioria das empresas ligadas ao ramo madeireiro,
principalmente na região estudada neste trabalho, não fazem utilização econômica destes
subprodutos.
Diante desse contexto, o presente trabalho teve como objetivos caracterizar o tipo de
resíduos produzidos na atividade madeireira no município de Santa Maria-RS, permitindo
quantificar e identificar seu destino. Além disso, a pesquisa visa identificar e caracterizar as
principais espécies florestais utilizadas nas madeireiras do município. As informações
geradas através do trabalho servirão de subsídio para que as empresas aproveitem
adequadamente a matéria-prima e os resíduos resultantes de seu processamento.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1 Resíduos da Madeira
Como resíduo florestal pode-se classificar os materiais que sobram da colheita
florestal e da produção madeireira (desdobro e beneficiamento). Segundo Fontes (1994),
citado por Hillig et al. (2006) os resíduos de madeira podem ser classificados em três tipos
distintos:
a) serragem - resíduo originado da operação de serras, encontrado em todos os tipos
de indústria, à exceção das laminadoras;
b) cepilho - conhecido também por maravalha, resíduo gerado por plainas nas
instalações de serraria /beneficiamento e beneficiadora (indústrias que adquirem a madeira
já transformada e a processam em componentes para móveis, esquadrias, pisos, forros,
etc.);
c) lenha - resíduo de maiores dimensões, gerado em todos os tipos de indústria,
composto por costaneiras, aparas, refilos, resíduos de topo de tora, restos de lâminas.
A serragem compreende o resíduo de madeira gerado pelas operações de corte,
geralmente com serra de fita. A maravalha resulta das operações de beneficiamento da
madeira, principalmente aplainamento e desengrossamento, realizada em algumas empresas
que vendem madeira já beneficiada. As costaneiras compreendem as laterais da tora,
resultante do primeiro corte de desdobro da tora bruta, tendo sido separadas do grupo
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“lenha” em função de se constituir num material de maiores dimensões com possibilidades
de aproveitamento para outros fins. Por fim, no grupo outros resíduos são incluídos todos
os outros resíduos classificados no grupo “lenha”, como as aparas e os refilos, além de
serem também incluídas as cascas (Hillig et al., 2006).
Parte dos resíduos sólidos da cadeia produtiva madeira e móveis é gerada no
processamento da madeira serrada. Embora a fração percentual que representam os resíduos
varie em função de fatores como processo, máquinas utilizadas e dimensões das toras,
ocorre uma significativa perda no desdobro e nos cortes de resserra, que para madeiras de
reflorestamento se situam entre 20% e 40% do volume das toras processadas (Finotti et al.,
2006).
Dessa forma, devido à produção de grande quantidade de resíduos em quase todos
os processos envolvidos nas empresas madeireiras, se constitui de grande importância à
existência de uma saída econômica viável para estes componentes restos de madeira. Os
resíduos podem constituir uma alternativa viável para a empresa, podendo ser reutilizados,
principalmente como energia, ou podem ser vendidos para outras empresas e aplicado em
usos diversos. Assim, os resíduos deixam de ser um problema e passam a ser um
subproduto da empresa, podendo inclusive constituir fonte de lucro.

2.2 Aproveitamento econômico dos resíduos madeireiros
Como alternativas viáveis de aproveitamento econômicos dos resíduos gerados ao
longo da cadeia produtiva madeireira citam-se o aproveitamento para fins energéticos,
utilização como base para confecção de outros produtos oriundos de madeira, placas de
compensado e outros.
Com relação ao aproveitamento energético de resíduos, destaca-se a possibilidade
das empresas reduzirem os custos de produção, utilizando a energia gerada da queima como
elemento gerador de energia para algumas atividades desenvolvidas. Outros fatores
importantes relacionados a esta prática é a redução dos impactos ambientais provocados
pela queima e pelo descarte dos resíduos feitos de maneira inadequada. Dessa maneira a
empresa investe em tecnologias apropriadas e possibilita a expansão da capacidade
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produtiva impulsionada pelo melhor aproveitamento de todos os resíduos gerados ao longo
da cadeia de produção.
Mendes et al. (1997) observa que a situação da matriz energética brasileira mostra
uma grande dependência de combustíveis derivados do petróleo (32,3%), o que representa
um risco para o País, por se tratar de um recurso não-renovável. Entretanto, apesar da
participação da energia elétrica hidráulica (37,5%) na matriz energética (Brasil, 1992),
apenas 25% das propriedades rurais no Brasil possuem eletrificação rural (Comissão de
Eletrificação Rural, 1992). A produção de resíduos oriundos da indústria de base florestal é
muito grande e as operações, desde o abate das árvores até a confecção do produto final,
acarretam perdas valorosas.
A biomassa florestal reúne todas as condições favoráveis para substituir o óleo
combustível, seja pela queima da madeira, como carvão ou mesmo na forma de resíduos da
exploração. De fato, as possibilidades de utilização energética de uma floresta são as mais
variadas, e a opção por outra alternativa de utilização está condicionada aos aspectos
técnicos, ambientais e econômicos, devendo ser tomada individualmente (Araujo, 2003).
Ouras alternativas aplicáveis ao reaproveitamento podem ser as chapas de partículas
e fibras - os resíduos podem ser utilizados para confecção de chapas de fibras ou partículas
como o aglomerado, chapas duras e Medium Density Fiber Board (MDF). De acordo com
Brito (1995), os Estados Unidos utilizam os resíduos de madeira como fonte principal de
matéria-prima na indústria de aglomerados. No entanto, o Brasil utiliza no máximo 15%.
Outra forma de utilização dos resíduos é a transformação em polpa para produção
de papel, sendo uma opção também economicamente viável. Existem algumas limitações
quanto ao tipo de resíduo a ser usada, a sua origem e a origem da madeira, pois são fatores
que podem influenciar diretamente na qualidade do produto final.
O aproveitamento de resíduos da industrialização da madeira pode contribuir para a
racionalização dos recursos florestais, podendo ser uma nova alternativa econômica para as
empresas, aumentando a geração de renda e de novos empregos. No setor madeireiro, o
aproveitamento de resíduos gerados na industrialização da madeira pode beneficiar desde
indústrias de processamento primário até fábricas de móveis. Os resíduos de madeira
viraram um grande negócio para o setor madeireiro. O produto oriundo de serrarias e
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fábricas de móveis deixou de ser um problema para o segmento e se tornou, nos últimos
anos, um potencial gerador de receita.

2.3 Espécies de madeiras utilizadas
A pesquisa destacou vários tipos florestais utilizados nas madeireiras, entre eles os
de Eucalipto, Pinus, Cedrinho, Angelim, Ipê, Garapeira, Maçaranduba, Peroba e Canelão.
Os dois primeiros correspondem a gêneros que incluem árvores chamadas exóticas, pois
não apresentam ocorrência natural no território brasileiro e foram introduzidas, através de
incentivos governamentais, nos reflorestamentos. As demais espécies são nativas, já que
ocorrem naturalmente no Brasil.
O gênero Eucalyptus compreende um grande número de espécies, com madeiras de
características físicas, mecânicas e estéticas bastante diferenciadas, permitindo a
substituição de várias espécies latifoliadas nativas. São árvores naturais da Austrália e seu
gênero inclui mais de 600 espécies. A maioria dessas espécies faz parte da flora
característica do continente Australiano, existindo apenas um pequeno número de espécies
próprias dos territórios vizinhos da Nova Guiné e Indonésia (O Eucalipto, 2001).
Os pinheiros são árvores pertencentes à divisão Pinophyta, tradicionalmente
incluída no grupo das gimnospermas. Nesse grupo, incluem-se as plantas do gênero Pinus,
da família Pinaceae. A maioria das árvores pertencentes ao gênero Pinus são nativos do
Hemisfério Norte (Hall & Braham, 1998).
As árvores nativas, com procedência principalmente da Amazônia, possuem
características próprias e devem ser valorizadas, pois fornecem madeira de qualidade para
as mais variadas aplicações.

3. MATERIAL E MÉTODOS
Segundo dados da Fundação de Economia e Estatística (FEE) o município de
Santa Maria possui uma área 1.779,6 km², com uma população total no ano de 2008 de
266.209 habitantes. O município figura na lista da FEE, na área de silvicultura com uma
produção média de madeiras em forma de lenha de 6.400 m³, tonalizando um valor da
produção de 112 mil reais. Já a produção de madeira em forma de tora ficou em 680 m³,
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totalizando um valor de produção de R$ 48.000,00. Com relação a dados econômicos
ressalta-se o PIB a Preço de Mercado de R$ mil 2.929.903 em 2007, PIB per capita de R$
11.123 em 2007 e o total de exportações de U$ FOB 16.886.907 em 2008.

Figura 1. Mapa do Rio Grande do Sul, com destaque ao município de Santa Maria
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/SantaMariaRio_Grande_do_Sul

Esta pesquisa possui viés qualitativo, baseado na obtenção dos dados através de
formulários, com perguntas abertas e fechadas. O questionário foi aplicado em todas as
visitas e entrevistas realizadas nas empresas madeireiras localizadas no município de Santa
Maria, RS.
No presente trabalho foram utilizados questionários como metodologia de trabalho,
devido este método constituir um instrumento de investigação que visa recolher
informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo da
população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões que abrangem um tema de
interesse para os investigadores, não havendo interação direta entre estes e os inquiridos
(Amaro, 2005).
Algumas vantagens no emprego de questionários, como instrumento de pesquisa,
são relatadas por Gil (1994) é um processo menos dispendioso; atinge uma população
maior, podendo ser enviado pelo correio; garante o anonimato das respostas; não existe
pressão para resposta imediata e não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do
aspecto pessoal do entrevistado.
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O presente trabalho foi desenvolvido no município de Santa Maria/RS. A pesquisa
realizou-se em 17 madeireiras de pequeno, médio e grande porte do município, onde foram
realizadas entrevistas aos responsáveis pelo estabelecimento. As empresas foram
selecionadas de forma aleatória. Os dados obtidos foram tabulados e analisados utilizandose o software STATA. As entrevistas foram transcritas e tratadas de forma confidencial
com base em códigos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os dados revelam que 82,4% das madeireiras entrevistadas são empresas de
pequeno porte e apenas 17,6% são de médio porte. As empresas de pequeno porte tem-se
em média 6 funcionários por empresa. Verificou-se que em algumas empresas do ramo
apresentam em seu quadro de funcionários integrantes da própria família. Do total de 97
pessoas que trabalham diretamente no ramo, 22 funcionários (22,7%) são familiares, e o
restante, 75 pessoas (77,3%) são funcionários contratados.
As espécies mais utilizadas nas madeireiras do município de Santa Maria são o
Pinus e o Eucalipto, ambos com 88,2% de presença nas 17 empresas visitadas. Com relação
às espécies nativas, verificou-se que as mais utilizadas são Cedrinho e Angelim. Das
madeireiras que trabalham com espécies nativas, 58,8% utilizam o Cedrinho, 29,4%
utilizam o Angelim e 17,6% das empresas ainda trabalham com outras espécies nativas. As
empresas estão processando madeira da espécie nativa a mais de 17 anos. Em relação às
espécies Pinus e Eucalipto, são aproximadamente 14 anos. Observou-se também, que 47%
das madeireiras comercializam simultaneamente, no mesmo estabelecimento, madeiras de
espécies florestais nativas e exóticas.
A Figura 2 mostra o aproveitamento médio das toras de madeira de Eucalipto e
Pinus. Os dados da pesquisa revelam que em torno de 15% da madeira da espécie Pinus é
perdida em forma de resíduos no momento do beneficiamento e a espécie Eucalipto
apresenta uma média de 17% de perda. As toras de Pinus e Eucalipto têm aproveitamento
muito semelhante devido ao fato que provêem de plantios homogêneos. As espécies nativas
apresentam apenas 7,5% de perda de aproveitamento nas toras.

Observou-se que as

madeireiras apresentam uma produção média mensal de 22,07 m³ de resíduos.
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Figura 2. Perdas de madeira na forma de resíduos, em porcentagem, para as espécies
utilizadas nas madeireiras
Fonte: Dados doa pesquisa.

A diferença de aproveitamento das toras, entre espécies nativas e exóticas, pode ser
explicada pelo fato das toras das espécies nativas possuírem maior qualidade e,
conseqüentemente, terem alto preço de mercado. Dessa forma, se exige máquinas mais
eficientes e cuidados maiores no trabalho. Fato que também foi constatado por Gerwing et
al (2000), que relata que indústrias que contam com equipamentos modernos e trabalham
com toras de madeira de reflorestamento podem alcançar rendimentos superiores. A perda
através de resíduos de madeira exótica é mais acentuada se comparada com as perdas
residuais em madeiras das nativas. Parte dos resíduos sólidos da cadeia produtiva madeira e
móveis é gerada no processamento da madeira serrada.
Segundo Hillig (2006), a abundância de matéria-prima em determinadas regiões
contribui para o baixo aproveitamento. Por essas razões, os rendimentos obtidos por
serrarias e madeireiras no desdobro da madeira variam de uma região e de uma indústria
para outra, sendo o diagnóstico fundamental para estabelecer as possibilidades de
aproveitamento.
O beneficiamento das toras e tábuas origina deposição de resíduos. Resíduos
maiores foram chamados de lenha, normalmente oriundos de costaneiras e material
inaproveitável. Este resíduo foi verificado em 88,2% das empresas com uma produção
média de 7,22 m³. A serragem oriunda do beneficiamento, também foi verificada em 70,6%
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dos casos, com uma produção média de 7,14 m³. A produção de maravalha foi observada
em 82,4% das situações com uma média de 12,4 m³.
O destino destes resíduos produzidos foi diversificado. As variáveis foram
selecionadas pelos entrevistados de forma individual. Destaca-se, que as empresas
escolheram mais de um destino para os resíduos. A partir da Figura 3, é possível observar
que 25% dos resíduos são utilizados em olarias e cama de animais, 18,8% é destinado
somente para utilização em camas de animais, os demais destinos dados aos resíduos de
madeira são padarias, olarias e camas de animais (12,5%), lavouras e camas de animais
(12,5%), somente lavouras (12,5%), padarias e camas de animais (6,3%), padarias e olarias
(6,3%) e somente olarias (6,3%).

Figura 3. Destino dados aos resíduos produzidos nas madeireiras.
Fonte: Dados da pesquisa.

A geração de resíduos industriais florestais no Brasil tem mostrado valores
expressivos o que leva a considerar seriamente a sua utilização na cadeia produtiva, pois
não representa só um problema econômico, por meio do desperdício, como também um
sério problema de caráter ambiental. De acordo com Souza (1997), o Brasil gera ao ano
aproximadamente 23 milhões de toneladas de resíduos originados de indústrias florestais.
Em relação à utilização e o aproveitamento econômico dos resíduos pelas próprias
empresas, verificou-se que 41,2% das madeireiras fazem doação de resíduos menores e
utilizam os maiores para venda. 41,2% das empresas trabalham apenas com doação de
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resíduos para pessoas interessadas e apenas 5,9% vendem os resíduos para utilização
energética. Com relação a um futuro planejamento destes resíduos mencionados, 64,7% dos
entrevistados afirmam não possuir interesse em aproveitamento econômico. No entanto,
5,9% mencionaram criar ambientes de armazenamento, utilizar os resíduos como peças
para montagem de ar condicionado ou subproduto em caldeiras e por fim, construir um
depósito com exaustor no futuro.
O aproveitamento de resíduos por parte das empresas de serraria apresenta
importantes vantagens, como por exemplo, a redução dos custos de produção, uma vez que
as empresas deixariam de pagar pela energia necessária ao seu maquinário. Também pode
ser observada a redução dos impactos ambientais provocados pela queima e pelo descarte
dos resíduos e inovações tecnológicas da indústria e possibilidade de expansão da
capacidade produtiva pelo aumento da oferta de energia.
As espécies florestais beneficiadas pelas madeireiras são, principalmente, Eucalipto,
Pinus, Cedrinho, Angelim, Ipê, Garapeira, Maçaranduba, Peroba e Canelão (Tabela 1).

Tabela 1. Principais espécies utilizadas pelas madeireiras do município de Santa Maria –
RS.
Nome Vulgar

Nome Científico

Família

Eucalipto

Eucalyptus spp.

Myrtaceae

Pinus

Pinus spp.

Pinaceae

Cedrinho

Erisma uncinatum

Vochysiaceae

Angelim

Hymenolobium spp.

Fabaceae

Ipê

Tabebuia spp.

Bignoniaceae

Grápia

Apuleia leiocarpa

Caesalpinaceae

Maçaranduba

Manilkara spp.

Sapotaceae

Peroba

Aspidosperma spp.

Apocynaceae

Canelão

Ocotea spp.

Lauraceae

Fonte: Dados da pesquisa.
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Observou-se que 80% das empresas madeireiras entrevistadas possuem em sua
grande maioria abrangência regional, cerca de 12% abrangência municipal e 5,9%
conseguem negociações com outras regiões do Rio Grande Do Sul, como Pelotas e Porto
Alegre.

5. CONCLUSÃO
Conclui-se que as madeireiras pesquisadas são em sua grande maioria empresas
tradicionais e com baixo grau de industrialização e apresentam produção mínima de
produtos beneficiados. Ainda não se observa nas empresas madeireiras, interesse voltado
para o aproveitamento total de seus resíduos, visando gerar lucro com a manipulação destes
subprodutos.
Dessa maneira, são empresas que não possuem um plano econômico viável, o qual
possibilite usufruir dos resíduos gerados durante o processo produtivo. Assim, estes
subprodutos acabam sendo descartados inadequadamente gerando dessa forma problemas
ambientais, ou então são doados esporadicamente para populares. De forma geral, apesar
dos resíduos madeireiros serem considerados como de baixo nível poluidor, a estocagem
ocupa espaço, o que pode gerar transtornos. Se forem queimados a céu aberto, ou em
queimadores sem fins energéticos, liberam gases para o ambiente, tornando-se potenciais
poluidores.
O aproveitamento econômico destes subprodutos não é uma idéia nova no ramo
florestal e madeireiro, sendo praticado por muitas empresas no país. No entanto, ressalta-se
que para as pequenas empresas, principalmente as analisadas neste projeto, esta prática não
é valorizada devido ao fato da necessidade de investimentos iniciais elevados.
Ressalta-se a necessidade de apoio e o estabelecimento de políticas que possibilitem
novos projetos. Estes devem estar voltados ao desenvolvimento de inovações no ramo
madeireiro, possibilitando melhoria econômica, ambiental e crescimento das empresas
instaladas no município.
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Uma Analise da Inserção da Tecnologia da Informação na Gestão de Pessoas: Estudo
de caso uma Industria de Calçados de Jaú-SP
Clóvis Ferraz de Oliveira Junior
UNIARA
1- PROBLEMATIZAÇÃO.

A Administração de Pessoas passou por muitas transformações ao longo do tempo.
Condições sociais, econômicas, culturais e organizacionais foram determinantes para as
mudanças das praticas de recursos humanos, mas nos últimos anos a Tecnologia da
Informação também surgiu como forte influencia para esta mudança contínua.
Com a globalização e o crescimento da área de TI, novas praticas de gestão
começaram a surgir na busca de redução de custo, eficiência, rapidez nos processos e a alta
produtividade consolidando-se como um parceiro estratégico e de negocio dentro das
organizações. (CHIAVENATO, 2004)
O surgimento da Gestão de Pessoas trouxe ao mundo uma nova postura, dinâmica,
aberta na maneira de se administrar pessoas, considerando-as a mais importante parceira
organizacional. Lidar com pessoas tornou-se nos dias atuais uma atividade completamente
diferente da que se fazia, pois passou a ser uma função estratégica onde as pessoas passam
a

ser

parceiras

do

negocio

e

não

mais

meros

recursos

empresariais.(MASCARENHAS,2003)
As organizações encontram-se em uma fase de transição importante na
implementação de suas políticas de gestão de pessoas e que uma de suas tendências
principais é a implantação da TI (Tecnologia da Informação) para viabilizar modelos de
gestão que favoreçam a aprendizagem. (FISCHER, 2002)
A transformação das pessoas de meras fornecedoras de mão de obra para
fornecedoras de conhecimento é a nova revolução que está ocorrendo, isso decorre de uma
moderna cultura e de uma estrutura organizacional onde o capital humano recebe seus
devidos méritos. O capital intelectual e o talento humano passam a ser tão importante
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quanto o negocio da empresa, pois é o elemento essencial para sua consolidação, sucesso e
preservação. (FALCONI, 2004)
Em plena era da informação, cada vez mais organizações necessitam de sistemas de
informação adequados para lidar com a complexidade ambiental e para transformar seus
atuais ou futuros funcionarios em parceiros e agentes ativos da mudança e da inovação.
(SANTOS, 1999)
Através de uma revisão dos conhecimentos anterior de Gestão de pessoas, as novas
ferramenta, e o uso da TI aplicada a gestão de pessoas se faz necessário a elaboração do
problema traçado, que é responder: Como as modernas técnicas da tecnologia da
informação voltada para gestão de pessoas podem contribuir e influenciar uma melhor
gestão operacional de pessoas?
O presente pré-projeto propõe mostrar que o objetivo fundamental da gestão de
pessoas com aplicação do software B2E (BUSINESS-TO-EMPLOYEE) que é a relação
entre a empresa e seu funcionário, é tornar a relação entre o capital humano e o trabalho, no
âmbito das organizações, a mais pratica transparente e produtiva possível.
É dentro deste contexto que este pré- projeto tem por finalidade mostrar que a
gestão de TI, juntamente com a gestão de pessoas, pode utilizar ferramentas do B2E
(BUSINESS-TO-EMPLOYEE), para seu beneficio, como o recrutamento on-line, entre
outros.
Conforme Yin (1991), este aplicativo será sugerido através de um estudo de caso
apresentado, que tratara de discutir os benefícios, vantagens da implantação do software,
B2E (BUSINESS-TO-EMPLOYEE) e sua viabilidade na empresa de calçados de JAÚ-SP,
alvo do estudo, ouvindo os gestores e os colaboradores.

1.1-Estrutura Proposta para o trabalho.

Seguindo as diretrizes do presente pré-projeto, o Trabalho será dividido em seis
capítulos. No capítulo 1, faz-se a introdução ao assunto expondo-se os objetivos,
justificativas e hipótese da pesquisa.
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Os capítulos 2,3 e 4 trazem uma contextualização teórica do tema abordado na
dissertação.
O capítulo 2 mostrará a evolução ocorrida através das eras históricas da economia,
como era pré-industrial, era do conhecimento, e algumas ênfases ocorridas com a revolução
industrial e até com administração cientifica de Taylor, Fayol e Helton Maion.
Já o capítulo 3 trata da gestão da TI (Tecnologia da Informação), trazendo os
conceitos mais relevantes para o seu entendimento.
O capítulo 4 aborda a gestão de pessoas, observando-se aspectos referentes à área de
recursos humanos que contribuem para uma adequada implantação das iniciativas da gestão
de TI.
Os capítulos 5 e 6 trazem o estudo de caso e a conclusão do trabalho. No capítulo 5
interpretam-se e analisam-se os dados resultantes da pesquisa empírica realizada. No
capítulo 6 realizam-se as conclusões em que se relaciona a revisão bibliográfica com os
resultados da pesquisa empírica.

Palavras Chaves: TI (Tecnologia de Informação), GP (Gestão de Pessoas).

2- OBJETIVO.
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2.1- OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste trabalho será analisar como as modernas técnicas da
tecnologia da informação podem auxiliar a gestão de pessoas.

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Os objetivos específicos são:


Estabelecer uma revisão sobre a evolução da gestão de pessoas e as novas
ferramentas de TI para este fim;



Realizar um estudo de caso em uma indústria de calçados com o propósito
de verificar as práticas de gestão de pessoas, a utilização da TI e a
viabilidade da implantação do software B2E.



Analisar os impactos da inserção da TI na gestão de pessoas, suas praticas e
políticas.
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3-JUSTIFICATIVA.
As justificativas deste pré-projeto apresentam da seguinte maneira:
•

A Tecnologia da Informação atua como parceiro da gestão de pessoas.

•

A gestão de pessoas participa da formação das competências e comprometimento
dos funcionarios.

•

A Fusão da Tecnologia da Informação e gestão de Pessoas é um agente da mudança
cultural na organização.

3.1-Justificativa e importância do estudo.

A transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento tem decorrido
principalmente dos avanços tecnológicos, da globalização dos mercados e da
desregulamentação das economias, tendo reflexo na organização social, política e
econômica das nações e, portanto, influenciando também na gestão das empresas; e
passando assim a TI, atuar como parceiro da gestão de pessoas. (COSTA, 2002).
Porém, com a popularização do uso de tecnologia de informação e do conceito de
gestão de pessoas as organizações precisaram ir mais além às suas práticas e políticas
tradicionais (DRUCKER, 1996). A empresa moderna está interagindo diretamente com
seus colaboradores, através de modernos softwares em gestão de pessoas, onde o
colaborador tem participação em ações diretas que antigamente não imaginaríamos que
poderíamos ter.
É dentro deste contexto que está inserido o propósito do estudo de caso á ser
realizado em uma indústria de calçados, viabilizarem a implantação do software B2E
(BUSINESS TO EMPLOYEE) em lugares formais e informais para o acesso e interação
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entre colaborador e empresa, visando uma satisfação de dar para o colaborador e o receber
para a empresa.
Isso gera uma satisfação e motivação muito grande para com os colaboradores, e do
lado da empresa a satisfação e ganho de tempo, redução de custo, melhor fluxo de
informação, etc..

4- FUNDAMENTAÇÃO TEORICA.

Segundo Vasconcelos (2004) no Brasil, os profissionais de recursos humanos
sentem atualmente pressões para que transformem a maneira como atuam no contexto
organizacional. Pesquisas sobre o perfil do RH no Brasil justificam essas pressões ao
indicar uma importante fase de transição pela qual a área passa atualmente, de uma atuação
predominantemente operacional para modelos mais modernos de gestão de pessoas.
Recentemente, a tecnologia da informação, ou mais especificamente os sistemas de RH
auto-atendimento, passaram a serem consideradas ferramentas capazes de viabilizar essa
transformação.

Para Fischer, Albuquerque, (2001) a pesquisas sobre gestão de pessoas no Brasil
indicam uma fase de transição pela qual a área de RH passa atualmente, de uma atuação
predominantemente operacional para modelos mais estratégicos, tático e operacional de
gestão de pessoas. Neste contexto, a implementação de tecnologias, como a informatização
por meio de aplicações de RH auto-atendimento, vem sendo considerada uma maneira de
viabilizar novos arranjos organizacionais da gestão de pessoas. Este artigo tem como
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objetivo discutir os impactos da tecnologia da informação e o seu papel estratégico, tático e
operacional no contexto de transição da gestão de pessoas. A tecnologia pode ser
ferramenta útil na consolidação de novas estratégias de gestão de pessoas na medida em
que interaja com outros aspectos organizacionais para a emergência de novo sistema social.
Podemos verificar que a informatização viabilizou a emergência do modelo político de
gestão de pessoas, que é condição que viabiliza formas orgânicas de organização, nas quais
a informação é mais bem aproveitada para a aprendizagem organizacional, e competência
pessoal na organização. (MORTON, M, apud, MASCARENHAS, 1996).

Durand (1998) constitui conceito de competência pessoal em três fatores:

*Conhecimento (informação, sabedoria-saber o que.).
*Habilidade (técnica, capacidade-saber como).
*Atitude (identidade, determinação-querer fazer).

5- METODOLOGIA PROPOSTA.
Quanto à metodologia pode-se afirmar que este estudo caracteriza-se com um
estudo de caso em uma indústria de calçados de JAÚ-SP; visando aplicada. Quanto aos
fins, através de uma pesquisa exploratória descritiva; quanto aos meios, bibliográfica,
documental e de campo; quanto à abordagem do problema classifica-se como qualitativa.

Propõe-se a sua elaboração a partir das seguintes etapas:
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5.1-Coleta de Dados:

Exploratória, porque busca o aprofundamento do assunto para a aplicação do uso da
tecnologia da informação B2E (BUSINESS-TO-EMPLOYEE) na gestão de pessoas.

A pesquisa bibliográfica compreende a uma leitura de reconhecimento dos materiais
coletados sobre o tema abordado. As fontes de pesquisa serão livros, revistas, artigos, e
alguns estudos mais profundos.

Documental e de campo, pois tomará por base relatórios interno e dados coletados
da empresa em estudo.

Abordagem qualitativa, pois visa descrever as características da teoria estudada no
âmbito teórico e prático.

5.2. Análise dos dados:

A analise dos dados será feitas através de formulação de questões analíticas, para
favorecer a analise e articular os pressupostos teóricos e os dados da realidade da empresa
pesquisada.
Aprofundamento da revisão de literatura, no qual haverá a busca de perceber os
principais questionamentos, as convergências e as divergências, e principalmente os
comentários, observações e especulações, feito ao longo da coleta, a busca de superar a
mera descrição.

5.3 Estudo de Caso do Pré-Projeto.
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O Estudo de caso será feito em uma Indústria de Calçados de Jaú-SP.

O estudo de caso tratará de sugerir e discutir os benefícios, vantagens da
implantação do software, B2E (BUSINESS-TO-EMPLOYEE) e sua viabilidade na empresa
de calçados de JAÚ-SP, alvo do estudo, ouvindo os gestores e os colaboradores.
O objetivo fundamental da gestão de pessoas com aplicação do software B2E
(BUSINESS-TO-EMPLOYEE) que é a relação entre a empresa e seu funcionário é tornar a
relação entre o capital humano e o trabalho, no âmbito das organizações, a mais pratica
transparente e produtiva possível.

Mas o que é B2E, seus objetivo e vantagens para a empresa e funcionarios?

O B2E (BUSINESS-TO-EMPLOYEE) é software normalmente relacionado aos
portais (intranets) que atendem aos funcionarios dentro da empresa. Tem por objetivo de
ser uma área central de relacionamento com a empresa (Gestão de Pessoas) e funcionário.
Através dele os funcionarios podem, por exemplo, pedir material para sua área, gerir todos
os seus benefícios ou até utilizar processos de gestão dos funcionarios como (faltas,
avaliações, fazer inscrições em treinamentos, etc..),

As vantagens são:

•

Agilidade e uniformidade na comunicação.

•

Maior facilidade nas interações.

•

Mais autonomia nos serviços aos funcionários.

•

Personalização em massa e integração da vida pessoal com o profissional.

•

Informações e serviços concentrados em um mesmo ponto;

•

Redução de custo e tempo de processos;

•

Gerenciamento de conteúdo descentralizado;
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Quanto à funcionalidade do software B2E trazem-se alguns exemplos:

•

Aniversariantes: Permite a exibição dos aniversariantes do mês.

•

Arquivamento de Documentos: Todo o conteúdo da intranet fica

armazenado para possível uso posterior.
•

Bem-vindo: Relação de novos funcionários que estão ingressando na

empresa.
•

Busca: Mecanismo de busca por palavra-chave, data e seção por todas as

páginas da intranet.
•

Caixa de Sugestão: Permite enviar sugestões e críticas sobre a empresa,

sem a identificação do funcionário.
•

Calendário Corporativo: Permite o acesso e gerenciamento da agenda

corporativa.
•

Cardápio e Delivery: Permite o acesso ao cardápio do restaurante interno e

empresas de delivery.
•

Classificados: Permite acessar e cadastrar anúncios de classificados para

compra venda e troca.
•

Contato: Permite o acesso a informações de contato: nome, departamento,

ramal, e-mail e agenda de compromissos.

Este estudo de caso apresenta um alinhamento do tema abordado com a aplicação
preterida. Deixa clara a ligação da inserção da TI (Tecnologia da informação), aqui usada
como software B2E, com a Gestão de Pessoas, que nada mais é a empresa disponibilizando
recursos para melhorar o desempenho e a ligação entre as áreas de TI e Gestão de pessoas,
com intuito de dar e obter vantagens aos seus colaboradores.
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RELAÇÕES ENTRE POLÍTICAS MACROECONÔMICAS E POLÍTICAS
INDUSTRIAIS NO BRASIL (2003-2010): UMA VIA DE DUAS MÃOS PARA O
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO?22
Diogo Roberto Fuhrmann23

RESUMO: Nesse trabalho, tem-se o objetivo principal de aprofundar a discussão sobre a
necessidade de conjugação de uma estratégia de coordenação entre as políticas
macroeconômicas e a política industrial do Brasil, tendo como base as relações existentes
entre os dois planos de políticas, para atuar como indutora do crescimento econômico. O
trabalho está apoiado em autores de distintas teorias (CORDEN, 1980; THIRLWALL,
1983; CHANG, 1994; COUTINHO, 2002; SUZIGAN & FURTADO, 2006), bem como na
Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior - PITEC (MDIC, 2004) e na
Política de Desenvolvimento Produtivo - PDP (MDIC, 2008). Ficou razoavelmente
evidenciado nesse estudo o fato de que a política macroeconômica pode ser antagônica a
uma estratégia de desenvolvimento baseada em política industrial. E, que, uma política
industrial, também pode afetar objetivos macroeconômicos. Assim, é fundamental que o
país defina uma estratégia de coordenação entre as políticas do plano macroeconômico e as
do plano industrial, que leve em conta as perturbações provenientes de suas relações,
servindo como instrumento de estímulo ao desenvolvimento econômico.
PALAVRAS-CHAVE: Políticas Industriais; Políticas Macroeconômicas; Estratégia de
Coordenação Econômica; e Desenvolvimento Econômico.
_________________________________________________________________________
__
1 INTRODUÇÃO
Esse projeto de pesquisa busca analisar as relações entre as políticas
macroeconômicas e as políticas industriais desenvolvidas no Brasil no período de 2003 a
2010, com o intuito de aprofundar o debate em torno de uma estratégia de coordenação
entre os dois planos de políticas que possibilite alcançar crescimento econômico sustentado.

22

Projeto apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
23

Pós-Graduando do PPGED/UFRGS – Brasil.

E-mail: diogofuhrmann@hotmail.com
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O trabalho está estruturado em sete partes. A primeira é essa breve apresentação. A
segunda menciona as justificativas para a análise do assunto. Na terceira enfoca-se o
objetivo geral da pesquisa. Na quarta parte é feita a revisão de literatura necessária para
compreender as relações entre as duas esferas de políticas econômicas. Já na quinta parte,
realiza-se uma explicação sobre como o estudo será conduzido, apresentando a metodologia
utilizada. A sexta parte indica o cronograma de execução do trabalho. Por fim, a sétima
parte, mostra a bibliografia consultada.
2 JUSTIFICATIVA
A oportunidade do estudo revela preocupação com o desenvolvimento econômico do
Brasil. Nas últimas duas décadas, o crescimento da economia deixou de ser o objetivo
maior da política econômica e foi colocado em plano secundário. O foco de preocupação
passou para os problemas de ajustes no curto prazo, enquanto que as dificuldades da
melhoria da renda e do emprego foram escassamente priorizadas na formulação das
políticas (DELFIM NETTO, 2005, p. 251).
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Gráfico 1 – Crescimento do PIB do Brasil e da Economia Mundial (1982-2006) (% ao ano)
Fonte: FMI apud COUTINHO, 2007, p. 2.

Acima, no Gráfico 1 são analisadas as médias de crescimento das economias
mundiais. Entre 1982 e 2006, a média de crescimento do PIB brasileiro perfez 2,96% a.a. e
ficou abaixo da média de expansão do PIB global, que apresentou índice médio de 4,12%
a.a. Nesse período de 25 anos, os destaques foram a China e os NIC’s24 asiáticos, pois
indicaram uma média de crescimento na ordem de 10,9% a.a. e 6,9% a.a., respectivamente.

24

Países Recentemente Industrializados (NIC, sigla do termo em inglês Newly industrialized countries) é
uma classificação econômica aplicada a vários países ao redor do mundo por cientistas econômicos. Os NIC
são países com economias que ainda não alcançaram a primeira posição mundial, mas em um sentido
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Em seguida, nos Gráficos 2 e 3, aparecem as características da situação da indústria
nacional no âmbito internacional, com análises da participação da mesma no valor
adicionado da indústria mundial e no total das exportações globais.
O Gráfico 2 mostra a participação brasileira na produção industrial mundial. Depois
da abertura econômica da década de 1990, a participação ficou em torno de 1,5% a.a. No
período de 1990 a 2004, a participação do Brasil no valor adicionado da indústria global
apresentou pequenas oscilações e permaneceu praticamente inalterada, sinalizando que o
crescimento da indústria foi dificultado pelas políticas econômicas adotadas e pela limitada
política industrial.

macroeconômico, já ultrapassaram as economias do terceiro mundo. Os NIC’s asiáticos são formados pela
Coréia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Cingapura.
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Gráfico 2 – Participação do Brasil na Produção Industrial Mundial (%)
Fonte: BANCO MUNDIAL apud COUTINHO, 2007, p. 4.
* Em dólares constantes de 2000.

Nesse sentido, no final do século XX, a PI brasileira foi posta em segunda plano e
os resultados esperados de crescimento do setor industrial não se concretizaram. Nessa fase,
a estabilidade macroeconômica foi a prioridade da política econômica do Governo, em
vista das elevadas taxas de inflação que assolaram o país até meados da década de 1990.
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Desse modo, os níveis de investimento da indústria foram prejudicados, pois a principal
preocupação era o controle da inflação que, por sua vez, exigia altas taxas de juros.
No Gráfico 3 é apresentada a participação brasileira nas exportações mundiais.
Aqui, os esforços da estabilização macroeconômica foram mais uma vez percebidos, em
vista da falta de crescimento do share das exportações nacionais na economia mundial nos
últimos anos. Um fato notável desse período foi a participação nas exportações globais de
2006, uma vez que o Brasil apresentou níveis inferiores aos existentes em meados da
década de 1980.

Gráfico 3 – Participação do Brasil nas Exportações Mundiais (%)
Fonte: OMC apud COUTINHO, 2007, p. 5.
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Até 1985, o crescimento do esforço exportador foi magistral e aumentou o share das
exportações brasileiras no mercado mundial. Contudo, a partir daquele ano as exportações
não conseguiriam acompanhar o ritmo mundial, pois foram prejudicadas por erros adotados
na política cambial, que congelou o câmbio nominal diversas vezes (DELFIM NETTO,
2005, p. 254). Em vista disso, o share das exportações permaneceu em torno de 1% a.a.,
dada a perda de competitividade da indústria nacional.
As constatações acima sinalizam que de fato a prioridade do Estado brasileiro foi a
estabilidade econômica, em detrimento da PI. Suas políticas econômicas estavam voltadas
para o ajuste da economia que, por sua vez, prejudicava a expansão do setor industrial, pois
como observado, tanto a participação na produção industrial mundial quanto no volume das
exportações globais não apresentaram bons resultados nos últimos anos.
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Gráfico 4 – Produção Industrial – Setores Selecionados (12/1997=100)
Fonte: IBGE apud COUTINHO, 2007, p. 3.

Outro aspecto importante foi a estrutura industrial brasileira dos últimos anos. O
Gráfico 4 indica que não existiu avanço qualitativo da indústria no período de 1997 a 2007,
pois houve maior taxa de crescimento nas indústrias de menor nível tecnológico.
Ao longo desses 21 anos, a Indústria Extrativa Mineral demonstrou expansão de
117%, ao passo que a Indústria de Eletrônica decresceu 15%. Destarte, no período de 1997
a 2007, a estrutura industrial não evoluiu qualitativamente, uma vez que não ocorreu
crescimento das indústrias com maior nível tecnológico.
Atualmente, a economia mundial apresenta a robustez do desempenho asiático
como exemplificação de crescimento econômico bem sucedido. Países como China, Coréia
do Sul, Cingapura, Malásia e Tailândia mostram performances melhores quando
comparados com o Brasil, em razão de serem superiores quantitativamente nos volumes de
exportações.
Na Tabela 1, o Brasil do começo do século XXI, sustentou uma taxa média de
investimento por volta de 16% a.a. Já, os países asiáticos mencionados acima assinalaram
taxas médias de FBKF25 superiores a 21% a.a. de 2001 a 2006.
Com base nisso, ocorre dificuldades na sustentação do crescimento econômico
brasileiro, devido à elevada taxa de juros que prejudica o aumento do nível de investimento.
E, mais uma vez, a estabilidade macroeconômica é priorizada em detrimento da PI, pois o
aspecto determinante para o Governo é o controle da inflação.
Tabela 1
Taxas de Investimento
(em % do PIB)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

BRASIL*

17,00

16,40

15,30

16,10

16,30

16,80

CHINA

34,60

36,30

39,20

40,60

41,50

n

25

Formação Bruta de Capital Fixo (FBKF) - Representa o valor dos bens duráveis adquiridos no mercado ou
produzidos por conta própria e destinados ao uso, em unidades de produção, por período superior a um ano.
Tem por finalidade aumentar a capacidade produtiva do país.
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CINGAPURA

30,00

25,50

24,10

23,80

21,80

n

CORÉIA DO SUL

29,50

29,10

29,90

29,50

29,30

29,00

MALÁSIA

24,90

23,10

22,00

20,40

20,00

20,20

TAILÂNDIA

23,00

22,80

24,00

25,90

29,00

28,60

Fonte: IBGE e IFS (FMI) apud Coutinho, 2007, p. 8.
* Brasil: IBGE (Nova Metodologia).

Abaixo, a Tabela 2 assinala o aumento da participação das exportações asiáticas nas
exportações mundiais de produtos de alta intensidade tecnológica. China e Coréia do Sul
expressaram aumentos significativos no share de exportação desses produtos, com destaque
para o caso chinês, que apresentou uma variação positiva de 654% no intervalo de 1995 a
2005. No mesmo período, EUA e Japão indicaram variação negativa em suas participações
nas exportações dessas mercadorias na ordem de 30% e 51%, respectivamente.
Já, o Brasil, apresentou variação positiva de 196% nesse intervalo de tempo.
Contudo, seu share continuou ínfimo na exportação desses produtos porque apresentou
crescimento de apenas 0,3 ponto percentual no período, passando de 0,2% em 1995 para
0,5% em 2005.
Nesse sentido, é de suma importância destacar o apoio que países como China e
Coréia do Sul dão aos seus setores industriais, na medida em que sustentam altas taxas de
investimentos e elevados volumes de exportações de produtos de alta e média intensidade
tecnológica.

Tabela - 2
Participação nas Exportações de Produtos de Alta Intensidade Tecnológica
(% do total mundial das exportações de alta tecnologia)
1995

2005

VARIAÇÃO %

BRASIL

0,20

0,50

196,00

CHINA

1,80

13,60

654,00

MÉXICO

1,30

2,00

53,00

CORÉIA DO SUL

4,30

5,30

25,00
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EUA

21,30

14,80

-30,00

JAPÃO

15,80

7,80

-51,00

MUNDO

100,00

100,00

Fonte: Banco Mundial apud Coutinho,
2007, p.10.

O desempenho da China e da Coréia do Sul, nos últimos anos, afirma a importância
de apoiar o setor industrial para alcançar o crescimento econômico sustentado. Nesse
intuito, a PI desenvolvida nesses países foi fundamental para concretizar uma inserção
econômica de qualidade na ordem global (COUTINHO, 2007, p. 11).
Primeiramente, segundo o mesmo autor mencionado acima, a política industrial,
tecnológica e de comércio exterior, desenvolvida nos países asiáticos viabilizou um
crescimento econômico acelerado ao estimular a competitividade das indústrias com a
priorização das exportações. Em segundo lugar, aumentou a participação de produtos de
alta e média intensidade tecnológica na estrutura industrial e na pauta de exportações, o que
originou incremento na competitividade das indústrias e inserção internacional de
qualidade. E por último, promoveu uma transformação estrutural na economia, ao
contribuir para uma maior equidade social e regional, pois exigiu qualificação da mão de
obra que, por sua vez, proporcionou melhoras nos níveis de remunerações dos
trabalhadores.
Outra questão relevante para o estudo do crescimento econômico brasileiro é o
papel da Indústria de Transformação26. Pois, tal indústria é fundamental para a dinâmica da
economia nacional.
De acordo com isso, aparece a primeira Lei de Kaldor que defende a existência de
uma forte relação entre a taxa de crescimento da produção industrial e o crescimento da
economia. Do mesmo modo, a segunda Lei de Kaldor acrescenta que, há uma forte relação

26

Tipo de indústria que transforma matéria prima em algum tipo de produto comercial a ponto de ser
consumido ou utilizado. Em 2009, segundo o IBGE, a indústria de transformação foi responsável por 97% do
valor da produção industrial do Brasil, ficando os outros 3% para as indústrias extrativas.
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positiva entre a taxa de crescimento da produtividade da indústria de transformação e o
crescimento da produção industrial (THIRLWALL, 1983).
Assim, o Gráfico 5 revela que o PIB Total do país é altamente correlacionado com o
desempenho da Indústria de Transformação, visto que há entre suas variações uma
correlação positiva de 0,82 (COUTINHO, 2007, p. 6).

Gráfico 5 – PIB Total Brasileiro e PIB da Indústria de Transformação (1996-2007)
Fonte: IBGE apud COUTINHO, 2007, p. 6.
*PIB Brasileiro – Variação percentual sobre mesmo trimestre do ano anterior.
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Dessa maneira, dada a elevada correlação existente entre os dois índices, a Indústria
de Transformação deve voltar a ser o motor propulsor da economia brasileira, uma vez que
possui uma dinâmica fundamental para o crescimento econômico. Nesse sentido, diversos
fatores comprovam a importância dessa indústria. Primeiramente, atua como responsável
por importantes efeitos intersetoriais para trás e para frente na economia nacional. Em
segundo lugar, possui a capacidade de gerar grande número de empregos formais, que na
maioria das vezes são mais qualificados e remunerados. E por último, tem a função de
sustentabilidade da robustez externa no longo prazo, já que garante superávits comerciais
com aumentos nas exportações (COUTINHO, 2007, p. 7).
Com base nas considerações anteriores, nota-se que o crescimento da produção
industrial é essencial para o desenvolvimento econômico do Brasil. E a melhor alternativa
seria a implantação de uma PI competente, com o objetivo de promover uma inserção
econômica de qualidade na ordem mundial.
Nessa perspectiva, é importante destacar as relações próximas entre PI e outras
políticas econômicas, especialmente aquelas de caráter macroeconômico. As PM afetam a
conduta e o desempenho dos agentes econômicos ao passo que a PI, caso for exitosa, pode
fortalecer a estabilidade e a capacidade de crescimento econômico (FERRAZ; PAULA;
KUPFER, 2002, p. 565).
Desse modo, salienta-se também a relevância da compatibilização da PI com as PM,
pois as políticas do plano macroeconômico podem ser antagônicas a uma estratégia de
desenvolvimento baseada em PI. Isto acontece porque os efeitos da PI seriam reduzidos
pela administração dos dois preços básicos da economia (Taxa de juros e taxa de câmbio) e
pelo nível e estrutura da tributação. Além disso, a PI pode afetar os objetivos
macroeconômicos através de aumentos de produtividade, impactando o comportamento
agregado da economia (SUZIGAN; FURTADO, 2007).
De um lado, a PM pode afetar a PI ao: a) determinar os preços relativos de produtos
transacionáveis e não-transacionáveis por meio da taxa de câmbio; b) influenciar o nível de
investimentos através da taxa de juros; e c) sinalizar, mediante a estabilidade
macroeconômica e a capacidade fiscal do Estado, quanto à possibilidade de implantar
políticas de incentivo e de investimento em infraestrutura, educação, ciência e tecnologia. E
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do outro lado, uma PI bem sucedida pode facilitar a gestão da PM por meio da elevação da
eficiência e da produtividade na economia (FERRAZ; PAULA; KUPFER, 2002, p. 558).
O mais importante é que a PI não seja inviabilizada pela ação das PM, pois quanto
mais perturbações acontecer no lado macroeconômico, mais a PI tenderá a ser orientada
para problemas de curto prazo (CORDEN, 1980).
Posteriormente, com base em Coutinho (2007), uma PI deve envolver os seguintes
objetivos para atingir o crescimento econômico sustentado: ampliação e melhoramento da
inserção internacional, avanço científico e tecnológico e desenvolvimento socioeconômico.
Na parte da ampliação e melhora da inserção internacional, o objetivo básico de
uma PI envolve duas modificações essenciais. A primeira ocorre na agregação de valor,
pois há crescimento na exportação de produtos de alta e média intensidade tecnológica, o
que possibilita o surgimento de produtos e mercados mais dinâmicos. Já, a segunda
modificação ocorre no saldo comercial do país, que passa, dada a mudança na pauta de
exportações, a ser mais sustentado e elevado.
Já, o avanço científico e tecnológico é um objetivo básico de uma PI devido a duas
transformações na economia. Em primeiro lugar, a inovação estimula o crescimento da
competitividade e da qualidade de vida. E, em segundo lugar, porque melhora a conta de
serviços, visto que é cada vez menos necessário a importação de produtos com alto nível
tecnológico.
Em relação ao desenvolvimento socioeconômico, a política industrial aparece como
fator de transformação estrutural da economia. Assim, as mudanças na estrutura industrial
provocam melhoras nos níveis de renda per capita do país, pois a produção de produtos
com maior nível tecnológico exige qualificação do mercado de trabalho, o que estimula a
equidade social e regional.
Nessa perspectiva proposta pelo trabalho, uma coordenação entre esses dois planos
de políticas é necessária para o crescimento sustentado. Pois, atualmente, tanto a PI quanto
as PM são decididas de forma independente por seus policy makers que, na maioria das
vezes, não avaliam os impactos positivos e/ou negativos que a variação de uma tomada de
decisão ocasiona no todo da economia.
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Na economia brasileira, não existe coordenação entre PM e PI, uma vez que as
decisões nesses planos de políticas econômicas ocorrem de maneiras independentes e sem o
conhecimento da interdependência mútua existente. Nesse sentido, o crescimento da
economia brasileira nas últimas décadas foi duramente prejudicado, pois ocorreu
priorização de variáveis distintas. Assim, com essas decisões sendo tomadas sem avaliação
das influências recíprocas, ocorreu o enfraquecimento da política industrial, dificultando a
expansão desse setor. Com isso, uma estratégia de coordenação é necessária para conjugar
essas esferas de políticas econômicas, visto que a inexistência de coordenação entre elas é
um obstáculo para o desenvolvimento econômico nacional.
Nesse intuito, o estudo das relações desses planos de políticas no contexto da
economia brasileira, proporcionará identificar quais fatores são responsáveis pela
inexistência de coordenação. Por conseguinte, as melhores estratégias econômicas para uma
coordenação dessas políticas rumo ao crescimento econômico serão definidas. Com o
término do trabalho, uma estratégia econômica de coordenação entre MDIC (Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), Ministério da Fazenda, Banco Central e
Indústria de Transformação, será proposta. Pois, na interação estratégica dessas instituições,
existe uma interdependência mútua entre as decisões tomadas que, por conseguinte,
influencia a estabilidade e a viabilização do desenvolvimento econômico do Brasil.

3 OBJETIVO GERAL
O trabalho tem como objetivo geral:
- analisar as relações entre as políticas macroeconômicas e as políticas industriais do Brasil
no período de 2003-2010, a fim de identificar quais fatores impedem a coordenação dessas
esferas de políticas, para assim definir uma estratégia de coordenação entre o plano
macroeconômico e o plano industrial que possibilite desenvolvimento econômico
sustentado.
4 REVISÃO DE LITERATURA
A contextualização, para situar o trabalho acadêmico dentro da grande área de
pesquisa da qual faz parte, seguiu um caminho de fundamentação que envolveu uma série
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de estudos sobre diferentes temas. Assim, esta série de estudos prévios, que serviram como
ponto de partida para a pesquisa, reuniu essencialmente as discussões de autores pertinentes
nas áreas da Política Industrial e das Políticas Macroeconômicas.
4.1 POLÍTICA INDUSTRIAL
Inicialmente, para desenvolver o trabalho proposto, o conhecimento do conceito e
do objetivo de uma PI é sumamente relevante. Nesse intuito, uma PI pode ser definida
como o “conjunto de incentivos e regulações associadas a ações públicas, que podem
afetar a alocação inter e intra-industrial de recursos, influenciando a estrutura produtiva e
patrimonial, a conduta e o desempenho dos agentes econômicos em um determinado
espaço nacional”. Já, o objetivo esperado de uma PI é a promoção da atividade produtiva
em um determinado país, no sentido de promover estágios de desenvolvimento superiores
aos anteriores. (FERRAZ; PAULA; KUPFER, 2002, p. 545).
Destarte, a base teórica de sustentação estruturada nessa parte procurou estabelecer
um diálogo com conhecimentos desenvolvidos sobre o tema da PI, bem como analisar as
pesquisas realizadas no contexto econômico do Brasil.
Algumas pesquisas sobre as políticas industriais brasileiras serão consultadas para o
conhecimento do caso nacional. Dentre esses trabalhos destaca-se o de Erber & Cassiolato
(1997).

Pois,

o

mesmo

examinou

as

principais

características

das

políticas

microeconômicas de competitividade, especialmente as políticas tecnológicas e industriais.
Além disso, apresentou as experiências recentes de outros países, comparando-as com a
atual política brasileira.
Outro autor relevante é Castro (2002), com pesquisa intitulada A Rica Fauna da PI
e sua Nova Fronteira, que apresenta três abordagens da PI. Em sua conclusão, esclarece
que o caso brasileiro requer crescentemente políticas baseadas na competição por inovação
nas empresas.
Posteriormente, realiza-se uma breve apresentação dos estudos utilizados para
analisar as duas principais políticas industriais desenvolvidas no Brasil a partir de 2003. Ou
seja, a Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior – PITEC, implantada em
2004, e a Política de Desenvolvimento Produtivo - PDP, apresentada pelo MDIC em 2008.
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4.1.1 Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior - PITCE
A análise da PITCE contou com a contribuição de alguns autores. Como exemplos
mais relevantes aparecem De Toni (2006), Castilhos (2005) e Campanário; Costa; e Silva
(2005).
O trabalho de De Toni (2006), mostra que o cenário nacional mudou, pois existe um
ambiente de alta exposição externa, abertura financeira, mudança do paradigma tecnológico
e gerencial e, sobretudo, alteração brutal nas condições de intervenção do Estado nacional,
da intervenção desenvolvimentista para a regulação sob a égide da globalização. Assim, a
PITCE, anunciada em março de 2004 pelo MDIC, parece repetir diretrizes e instrumentos
presentes em outros planos dos anos 90, com ênfase, por exemplo, no aumento da
competitividade das empresas, no mercado externo ou na melhoria de qualidade da força de
trabalho. Além disso, revela outras contribuições, como a priorização da sinergia, da
inovação e da construção de consensos através da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI).
Em seu estudo, nomeado Contradições e Limites da PI do Governo Lula, Castilhos
analisa a PITCE, procurando examinar os acertos e as contradições internas dessa PI.
Discute também, o conceito de competitividade, de inovação tecnológica, de investimentos
diretos estrangeiros (IDE’s) e de desenvolvimento sustentado. Ressalta ainda que, essa PI
possui diversos elementos conflitantes internamente com a política macroeconômica em
vigor.
Já, a investigação de Campanário et al. (2005), pretende apontar o caráter da
PITCE, indicando o papel e as possíveis limitações do modelo adotado por meio da análise
dos arranjos institucionais que respaldam sua execução. Relata ainda que, o novo arranjo é
marcado por sobreposição de diversos órgãos. Defendendo a hipótese de que os programas
têm sido implementados sob um vácuo de medidas destinadas a adequação de arranjos
administrativo-institucionais, o que deve prejudicar a eficiência e a eficácia da PITCE.
A Política de Desenvolvimento Produtivo – PDP, lançada pelo governo em meados
de maio de 2008, retoma a PITCE. Nesse sentido, a PDP tem maiores pretensões no sentido
de sua abrangência, profundidade, articulações, controles e metas.
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A PDP, a exemplo da PITCE, é um conjunto (mais complexo) de medidas que
visam ao fortalecimento da economia do país, tendo como base o setor secundário, ou seja,
a indústria. Trata-se de um conjunto de intenções que, se executado, deve alterar o patamar
de produtividade da indústria brasileira e seu grau de competitividade, gerando reflexos
para toda a sociedade (DIEESE, 2008, p. 2).
Vale lembrar, no entanto, que a PITCE não obteve o resultado esperado quando de
seu lançamento, pois não articulou as diversas instâncias públicas que concorreriam com
seu êxito e, também, por sua timidez e pouca abrangência, não empolgou a iniciativa
privada. Dada a evidente frustração da PITCE, o governo reconhece, com a PDP, a
necessidade de uma estrutura de governança que define, com clareza, responsabilidades
pela execução e gestão de cada programa e indica a necessidade de fortalecer mecanismos
de coordenação intragovernamental. Assim, o maior desafio para esta política é alcançar
efetividade na coordenação de ações entre distintas instituições públicas (DIEESE, 2008, p.
3).
Adiante, com base nas considerações do IEDI, a PDP é analisado.

4.1.2 Política de Desenvolvimento Produtivo - PDP
Anunciada em 2008 pelo MDIC, a recente PI estabeleceu como objetivo central dar
sustentabilidade à expansão da economia e tem como objetivos particulares incentivar e
ampliar os investimentos produtivos, elevar as taxas de crescimento da economia brasileira
e permitir que tal crescimento se dê em bases sustentáveis. Definiu como desafios a
ampliação da capacidade de oferta na economia, a elevação da capacidade de inovação das
empresas e a preservação da robustez do balanço de pagamentos (IEDI, 2008, p. 4).
Com relação à política da primeira metade do atual governo (a PITCE), que foi
muito limitada, abrangendo apenas quatro setores (software, bens de capital, fármacos e
componentes eletrônicos), a formulação atual é mais ampla em termos de seus instrumentos
de ação e é muito mais abrangente quanto ao número de setores envolvidos, já que atribui
prioridade a vinte e cinco setores (IEDI, 2008, p. 4).
É positiva a preocupação da PDP com a coordenação das ações e a capacidade de
decisões, já que é imprescindível que uma política como esta, cujo alcance é de longo
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prazo, não fique comprometida por falta de decisão e coordenação das iniciativas que,
necessariamente, envolvem várias áreas de governo (IEDI, 2008, p. 4).
O sistema de gestão da PDP precisa ser testado na prática. O MDIC ficará
responsável pela coordenação geral do programa que contará com uma Secretaria
Executiva (formada pela ABDI, BNDES e Ministério da Fazenda).
Para todos os programas serão constituídos Comitês-Executivos. A PDP terá um
Conselho Gestor a nível ministerial, presidido pelo MDIC e mais os Ministérios envolvidos
(Casa Civil, Fazenda, Planejamento e Ciência e Tecnologia) que prestará contas ao CNDI,
este servindo como instância de articulação entre o setor público e o setor privado e como
fórum superior de debate, aperfeiçoamento e monitoramento da política industrial.
As medidas de apoio e de incentivo a pesquisa e inovação previstas pela PDP são
arrojadas no campo do financiamento e, em termos de incentivo fiscal, são contempladas
com o mais completo benefício da depreciação acelerada. A continuidade dos programas da
Finep em financiamento e subvenção e os esforços adicionais do BNDES em ampliar
recursos de seus novos programas para inovação com taxas de juros muito baixas (taxa real
zero ou da ordem de 1 a 2% ao ano) devem ser considerados incentivos capazes de
promover uma atividade de risco e que, salvo exceções muito honrosas, não é da tradição
até o momento da empresa nacional (IEDI, 2008, p. 5).
Quanto ao bloco de medidas diretamente relacionados aos incentivos à exportação,
este não está no nível dos demais em termos de impacto positivo esperado, em parte porque
a trava mais destacada em termos da exportação de manufaturados não é da alçada de uma
política industrial. O câmbio apreciado já determina um retrocesso expressivo nas vendas
externas de bens industrializados, que nos últimos anos registram redução em volume. Por
outro lado, o principal encarecimento fiscal da atividade exportadora, a retenção do ICMS
dos exportadores, tampouco foi uma questão tratada no âmbito da PDP por corresponder a
uma esfera atinente ao nível dos governos estaduais. (IEDI, 2008, p. 6).
Em seguida, as políticas macroeconômicas são discutidas.
4.2 POLÍTICAS MACROECONÔMICAS
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Em relação às Políticas Macroeconômicas, a análise envolveu autores que
pesquisam a Política Monetária, o Regime Cambial e o Regime Fiscal.
4.2.1 Política Monetária
Na parte da Taxa de Juros, haverá a contribuição de autores, como: Carvalho
(2005), Mendonça (2003), Freitas (2006), Montes & Feijó (2009) e Arestis; Paula; e Ferrari
Filho (2009).
Na investigação de Carvalho (2005), observa-se que 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). Nesse sentido, o autor diz que 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.
Na pesquisa de Mendonça (2003), nomeada Independência do Banco Central e
Coordenação de Políticas, uma análise sucinta das principais vantagens e desvantagens
provenientes da independência e coordenação de políticas macroeconômicas é realizada.
Assim, apresenta os motivos que levaram à proposição de independência do Banco Central
(IBC) e as principais vantagens e desvantagens relacionadas a um banco central
independente (BCI). Discute ainda, a justificativa teórica para a coordenação de políticas
macroeconômicas e os prós e contras da adoção desta estrutura. Em sua conclusão, o autor
relata que o objetivo principal de um governo deve ser a maximização do bem-estar da
sociedade, e que os objetivos de política econômica não se limitam apenas à inflação baixa.
Freitas (2006), com um estudo sobre o Banco Central Independente e a
Coordenação das Políticas Macroeconômicas, discute os efeitos da adoção da
independência do banco central em uma economia periférica, como a brasileira, com moeda
não conversível e uma enorme dívida social a resgatar. Nesse sentido, Freitas destacou a
não-neutralidade da moeda em seus efeitos nas decisões dos agentes e na dinâmica da
economia e para a importância da utilização da política monetária de forma coordenada
com as demais políticas econômicas com vistas a atender não só os objetivos de
estabilidade dos preços, mas também os objetivos de estimular a produção e o emprego.
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Montes & Feijó (2009) explicitam o processo de formação de preços em economias
de mercado e discutem como a política monetária, sob o regime de metas de inflação, atua
de maneira satisfatória sobre a formação de expectativas para a inflação, mas de maneira
nociva sobre a formação das expectativas de crescimento do produto no longo prazo.
Por último, a investigação de Arestis; Paula; Ferrari Filho (2009) discute os
fundamentos do regime de metas de inflação, examinando para isso a experiência das metas
de inflação no Brasil. A experiência brasileira é comparada com a de outros países
similares. O estudo conclui sugerindo que, embora o regime de metas de inflação possa
obter o impacto pretendido, qual seja, reduzir e estabilizar o nível de preços, os países que
não adotam regimes de metas de inflação também vivenciam experiências similares de
estabilização de preços. Ademais, a experiência brasileira com o regime de metas de
inflação tem mostrado que a taxa de crescimento da economia é relativamente baixa e a
inflação ainda é ligeiramente elevada.
Em seguida, são apresentados os trabalhos que analisam o Regime Cambial no
Brasil.
4.2.2 Regime Cambial
Os trabalhos de Ferrari Filho (2008) e Meyrelles; Jayme Jr.; e Libânio (2009) serão
utilizadas para estudar a taxa de câmbio na economia brasileira dos últimos anos.
No estudo realizado por Ferrari Filho (2008), há apresentação de uma proposta de
regime cambial para países emergentes que seja capaz de assegurar condições para a
estabilização macroeconômica, entendida como o binômio estabilidade de preços e pleno
emprego. O trabalho mostra a necessidade de se criar condições para a operacionalização
de políticas econômicas autônomas. Nesse particular, a despeito da ausência de uma
instituição de cooperação monetária internacional que organize a economia mundial, a
resposta à globalização econômica por parte dos países emergentes deve passar segundo o
autor pela (i) criação de mecanismos que gerenciem as taxas de câmbio de forma a
assegurar os objetivos domésticos de política econômica e prover um ambiente mais
previsível para o investimento produtivo e a atividade produtiva em geral e (ii)
implementação de controles de capitais de maneira a preservar a autonomia da política
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econômica, especialmente monetária. Para ele, as exemplificações são China, Índia e
Rússia, que administraram seus regimes cambiais com conversibilidade restrita da conta de
capital. Assim, esses países constituem casos, em menor ou maior grau, bem sucedidos de
gerenciamento da política macroeconômica. Para o autor, as estratégias de políticas
econômicas adotadas na economia brasileira de cunho nitidamente liberalizante, não
conseguiram assegurar ao país um crescimento sustentável.
No estudo de Meyrelles; Jayme Jr.; e Libânio (2009), intitulado Mobilidade de
Capitais e Crescimento Econômico, ocorre uma análise teórica da conexão entre abertura
da conta de capitais e crescimento econômico, analisando em que medida o controle de
capitais contribui para o êxito de uma política voltada para o crescimento econômico. As
conclusões, portanto, conduzem à importância de estratégias de controles de capitais para
coadjuvar no crescimento sem restrições no balanço de pagamentos.
Abaixo, os autores que contribuirão para a discussão do Regime Fiscal são
apresentados.
4.2.3 Regime Fiscal
Na parte das Políticas Fiscais, aparecem os estudos de Mendonça (2006) e de
Lopreato (2007).
O trabalho de Mendonça (2006) objetiva analisar, de forma simplificada, os
principais argumentos teóricos para a análise dos efeitos da condução da política monetária
sobre o lado fiscal. Desse modo, sua investigação aborda o caso brasileiro referente ao
período posterior à introdução do Plano Real avaliando a possível influência do aumento da
IBC sobre o equilíbrio fiscal. No final, conclui que o aumento da IBC do BCB ao longo do
tempo não foi suficiente para conter a elevação no estoque do endividamento público,
ocasionando deterioração do quadro fiscal.
Lopreato (2007), em trabalho intitulado A Política Fiscal Brasileira, analisa a
política fiscal brasileira recente e as restrições para levar adiante os projetos de
investimentos e de infraestrutura, sem comprometer a situação financeira do setor público.
Segundo o autor, o modelo de política fiscal centrado na geração de superávits primários e
na expansão da carga tributária chegou ao limite e precisa ser repensado.
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Em frente, as relações entre Políticas Macroeconômicas e Política Industrial serão
discutidas.
4.3 RELAÇÕES ENTRE PM E PI
Para tratar das relações entre Políticas Macroeconômicas e Política Industrial
utilizou-se a contribuição de Ferraz; Paula; e Kupfer (2002), Suzigan & Furtado (2007),
Corden (1980) e Coutinho (2002).
Ferraz, Paula e Kupfer (2002), destacam as relações próximas entre PI e outras
políticas econômicas, especialmente aquelas de caráter macroeconômico. De um lado, a
PM pode afetar a PI ao: a) determinar os preços relativos de produtos transacionáveis e não
transacionáveis por meio da taxa de câmbio; b) influenciar o nível de investimentos através
da taxa de juros; e c) sinalizar, mediante a estabilidade macroeconômica e a capacidade
fiscal do Estado, quanto à possibilidade de implantar políticas de incentivo e de
investimento em infraestrutura, educação, ciência e tecnologia. E do outro lado, uma PI
bem sucedida pode facilitar a gestão da PM por meio da elevação da eficiência e da
produtividade na economia.
Do mesmo modo, Suzigan & Furtado (2007), salientam a relevância da
compatibilização da PI com as PM, pois as políticas do plano macroeconômico podem ser
antagônicas a uma estratégia de desenvolvimento baseada em PI. Isto acontece porque os
efeitos da PI seriam reduzidos pela administração dos dois preços básicos da economia
(Taxa de juros e taxa de câmbio) e pelo nível e estrutura da tributação. Além disso, a PI
pode afetar os objetivos macroeconômicos através de aumentos de produtividade,
impactando o comportamento agregado da economia.
Nos estudos de Corden (1980), há uma gama de conhecimentos sobre as relações
entre PM e PI. Com base nisso, o autor defende a importância da PI não ser inviabilizada
pela ação das PM, pois quanto mais perturbações acontecer no lado macroeconômico, mais
a PI tenderá a ser orientada para problemas de curto prazo.
Por fim, no trabalho de Coutinho (2002), nomeado Marcos e Desafios de uma
Política Industrial Contemporânea, discute as relações entre Políticas Macroeconômicas e
Política Industrial do cenário brasileiro. Na pesquisa ocorre uma defesa da compatibilização
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da PM com a PI, pois viabilizaria a funcionalidade da PI e, a partir dela, extrair as
vantagens de reforço para a benignidade do próprio regime macroeconômico. Assim,
defende a compatibilidade com orientação pró-superávit comercial e com manutenção da
abertura.
Adiante, a Estratégia de Coordenação com vistas no Desenvolvimento Econômico
será analisada. Nessa parte, buscou-se trabalhar com autores que defendem a importância
da PI para o processo de desenvolvimento econômico.

4.4 ESTRATÉGIA DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUSTENTADO
O trabalho acadêmico proposto busca investigar se a estratégia de coordenação entre
as PM e a PI pode viabilizar o desenvolvimento econômico sustentado no Brasil. Nesse
sentido, a definição dos contornos da problemática da pesquisa dispõe de um quadro teórico
nas ciências econômicas que se mostra ao mesmo tempo abundante e desconexo. É
abundante no sentido da riqueza de abordagens que tratam dos temas a serem investigados,
pois o material teórico existente sobre as Políticas Macroeconômicas, a Política industrial e
o Crescimento Econômico é diverso. Contudo, é desconexo porque são raros os estudos que
defendem a conjugação entre PM e PI como estratégia de coordenação que atue como
indutora do crescimento econômico.
Desse modo, a proposta da pesquisa juntamente com o material teórico existente
buscará uma alternativa para o caso do crescimento econômico brasileiro.
Nessa parte, a pesquisa agrupa a contribuição dos estudos de Chang (1994), Rodrik
(2004), Thirwall (1983) e Coutinho (2002).
No estudo de Chang (1994), intitulado The Political Economy of Industrial Policy,
ocorre discussão em torno do papel da política industrial em superar as falhas de
coordenação geradas pelo mecanismo de mercado.
Acrescenta-se ainda a contribuição de Rodrik (2004), com Industrial Policy for the
Twenty-First Century, que discute inúmeros conceitos relacionados com a PI. No trabalho,
o autor revisa os principais argumentos em favor da PI devido as falhas de mercado.
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Nesse sentido, uma estratégia de crescimento econômico baseada no crescimento da
produção industrial precisa ser pensada para o Brasil, pois é considerável o papel da
Indústria de Transformação na dinâmica da economia nacional (COUTINHO, 2007).
Com base nisso, aparece os estudos de Thirlwall (1983) sobre as leis de Kaldor. E
na primeira Lei de Kaldor, a análise se volta para a existência de uma forte relação entre a
taxa de crescimento da produção industrial e o crescimento da economia. Do mesmo modo,
na segunda Lei de Kaldor, há salientação para a existência de uma relação positiva entre a
taxa de crescimento da produtividade da indústria de transformação e o crescimento da
produção industrial.
No estudo de Coutinho (2002), vislumbra-se ainda uma agenda de questões
relevantes para a implementação de uma PI contemporânea, considerando a situação atual e
os desafios que se antepõem ao desenvolvimento sustentado da economia brasileira. Dessa
maneira, defende a importância da compatibilidade entre as PM e a PI para o crescimento
econômico sustentado do Brasil. Pois, parece indispensável à implementação de PI
mobilizadora e bem estruturada, voltada para o comércio exterior.
Para o autor, o objetivo da PI seria acelerar a obtenção de ganhos de
competitividade, para melhorar o desempenho do saldo comercial nos próximos anos.
Preenchendo este desafio, a PI seria decisiva para a superação da vulnerabilidade externa,
sustentado o balanço de pagamentos e, assim, o desenvolvimento do país.
5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Realiza-se a seguir a descrição da metodologia que será utilizada para a elaboração
da pesquisa, com o objetivo de expor os caminhos que serão percorridos no estudo
proposto.
5.1 TIPO DE PESQUISA
Desenvolve-se uma Pesquisa Bibliográfica baseada em material já elaborado, ou
seja, para a fundamentação teórica do trabalho realizou-se uma investigação sobre as
relações entre a PI e as PM do Brasil, com uso de material acessível ao público em geral,
tais como: livros, teses, dissertações e artigos.
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Serão utilizados dois métodos de procedimentos na investigação. O principal será o
Método Monográfico, que possibilitará um estudo sobre a estratégia de coordenação entre
as PM e a PI com vistas no desenvolvimento econômico do Brasil obedecendo a rigorosa
metodologia. O secundário será o Método Estatístico, visto que parte da investigação está
associada à pesquisa quantitativa. Dessa forma, a hipótese levantada no projeto exigirá a
utilização de Teoria dos Jogos (TJ) e do Método dos Mínimos Quadrados Ordinários
(MQO) para tratamento e análise dos dados.
5.1.1 Teoria dos Jogos – TJ
A Teoria dos Jogos destacou-se na matemática com a publicação em 1944 de The
Theory of Games and Economic Behavior de John Von Neumann e Oskar Morgenstern.
Essa teoria é definida como um ramo da matemática aplicada que estuda situações
estratégicas entre jogadores que, por sua vez, realizam diferentes ações com o intuito de
maximizar seu retorno (FIANI, 2006).
Assim, a TJ sobressai-se na economia pelo fato de avaliar estratégias racionais em
momentos em que o resultado depende não somente da estratégia própria de um agente e
das condições de mercado, como também das estratégias escolhidas por outros agentes.
Esses outros jogadores, perante a interação estratégica, possivelmente possuem estratégias
distintas ou objetivos parecidos, por isso deve ocorrer uma avaliação racional das
estratégias.
Em um jogo o fator básico é o conjunto de jogadores que nele interagem, pois cada
jogador tem um conjunto de estratégias. No momento em que cada agente escolhe sua
estratégia, tem-se então uma situação de todas as situações possíveis, que também pode ser
definida como perfis no espaço. Em cada situação do jogo, ocorre uma mudança nos
interesses ou nas preferências dos agentes que interagem. Desse modo, cada jogador tem
uma função utilidade que atribui um ganho (payoff) a cada situação do jogo.
Ainda com base em Fiani (2006), um jogo possui os seguintes elementos básicos:
a) Conjunto finito de jogadores, representado por:
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b) Cada jogador

possui um conjunto finito de opções, representado por
,

denominadas

estratégias

puras

do

jogador

;
c) Um vetor

, onde

jogador

é uma estratégia pura para o

, é denominado um perfil de estratégia pura;

d) O conjunto de todos os perfis de uma estratégia pura forma o produto cartesiano,
denominado espaço de estratégias puras do jogo:

e) Para o jogador

, existe uma função utilidade:

Nesse sentido, o conjunto de estratégias do jogador i define o espaço de estratégias
. Com isso, a combinação de estratégias de todos os outros jogadores é
melhor resposta do jogador i (maior payoff) a

. Então, a

escolhidas pelos outros agentes é

.

A combinação de estratégias é um conjunto ordenado, que possui a estratégia de
cada um dos n jogadores, isto é:

Com a definição da combinação de estratégias, o equilíbrio expressa a melhor
estratégia para cada um dos n jogadores, ou seja:

Em vista disso,

é uma estratégia dominante se é estritamente a melhor resposta

do jogador para qualquer estratégia que os outros agentes possam realizar. Então,
considerando

,

proporcionará o ganho máximo possível se:
, com

.

Com base nas considerações anteriores, a combinação de estratégias

é um

Equilíbrio de Nash quando nenhum agente tem incentivo para mudar sua estratégia, já que
o outro jogador não mudará também. Nessa fase do estudo, os payoffs dos agentes
envolvidos na interação estratégica serão avaliados no intuito de encontrar o equilíbrio para
o jogo proposto.
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A modelagem do jogo exige a especificação dos jogadores, das suas opções
estratégicas e das suas funções payoffs:
a) os jogadores ou agentes:
- o jogo é composto por quatro agentes, que são: Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior – MDIC; Ministério da Fazenda; Banco Central –
BACEN; e Indústria de Transformação.
b) as opções estratégicas dos jogadores:
- MDIC – Pode fazer Política Industrial Competente (PI) ou não (NPI);
- Ministério da Fazenda – Pode realizar uma Política Fiscal Expansionista (PFE) ou
uma Política Fiscal Restritiva (PFR);
- BACEN – Pode implantar uma Política Monetária Expansionista (PME) ou uma
Política Monetária Restritiva (PMR); e
- Indústria de Transformação – Pode Elevar seu Nível de Investimento (I) ou
Diminuir seu Nível de Investimento (NI).
c) As funções utilidade:
- MDIC -

;

- Ministério da Fazenda - BACEN -

;
;e

- Indústria de Transformação -

.

Em seguida, apresenta-se a árvore do jogo:
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C:\Users\DIOGO FUHRMANN\Mestrado - UFRGS\XII. Seminários de
Dissertação\PROJETO\3.jpg

Fig
ura 1 - Árvore do Jogo entre MDIC, Ministério da Fazenda, Bacen e Indústria de
Transformação.
Fonte: Elaboração do autor.

No jogo proposto, as ações dos agentes são sequenciais e seus payoffs conhecidos, o
que resulta em um jogo dinâmico de informação perfeita. Dessa forma, a pesquisa chegará
a uma resposta através do Equilíbrio Perfeito de Nash em Subjogos ou Equilíbrio Perfeito,
que será encontrado por meio do Método de Indução Reversa aplicado na árvore de jogo.
Com isso, a estratégia de coordenação entre os dois planos de políticas viabilizará o
crescimento econômico sustentado no Brasil se o equilíbrio de Nash perfeito em subjogos
for aquele resultante da coordenação das PM e da PI rumo a um crescimento econômico
sustentado, podendo ser:
a)
b)
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c)
5.1.2 Método dos Mínimos Quadrados Ordinários – MQO
Esse método é atribuído a Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855), um ilustre
matemático alemão. O método dos MQO possui a capacidade de estimar a função de
regressão populacional (FRP) com base na função de regressão amostral (FRA)
(GUJARATI, 2003).
Essa técnica de programação matemática busca encontrar o melhor ajustamento para
um conjunto de dados, realizando para isso a minimização da soma dos quadrados das
diferenças entre a curva ajustada e os dados. Essas diferenças entre a curva ajustada e os
dados são conhecidas como resíduos.
Existem requisitos para o Método dos MQO funcionar. Assim, os erros em cada
medida devem ser distribuídos de maneira aleatória com função densidade gaussiana
(Distribuição normal). E, os resíduos precisam ser independentes.
Para o autor mencionado acima, este método é a forma de estimação mais
amplamente

utilizada

na

econometria,

por

ser

intuitivamente

convincente

e

matematicamente simples. Desse modo, consiste basicamente em um estimador que
minimiza a soma dos quadrados dos resíduos da regressão, de maneira a maximizar o grau
de ajuste do modelo (

).

Na pesquisa, o método dos MQO será utilizado para estimar os payoffs dos
jogadores (MDIC, Ministério da Fazenda, BACEN e Indústria de Transformação). Com
base nisso, o objetivo primário nas análises de regressões da pesquisa é estimar a FRP com
base na FRA, sendo a análise apoiada numa amostra. Porém, em decorrência das variações
amostrais, as estimativas da FRP com base na FRA serão, na melhor das hipóteses, apenas
uma aproximação.
Na interação estratégica proposta, cada jogador observa o comportamento de uma
variável diferente. O MDIC toma suas decisões observando o Crescimento Econômico do
país ou o PIB ( ) que, por sua vez, é altamente correlacionado com o crescimento da
Indústria de Transformação.
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Já, o Ministério da Fazenda faz suas escolhas de Gastos e de Tributação analisando
o Equilíbrio Fiscal (

). No estudo, o equilíbrio fiscal será definido como Resultado

Primário do Governo, podendo assumir déficit ou superávit de acordo com a Política Fiscal
adotada.
Por sua vez, o Bacen prioriza a estabilidade econômica com o controle da Inflação
( ), por meio de movimentos na Taxa de Juros ( ).
E, por fim, a Indústria de Transformação realiza suas decisões de Investimento de
acordo com o comportamento de suas Vendas ( ).
Abaixo estão presentes as regressões de cada jogador para a estimação dos payoffs.
No caso do primeiro jogador, o MDIC, os payoffs serão obtidos através da regressão:

Os sinais esperados dos parâmetros da regressão do crescimento econômico são:

Em relação ao Ministério da Fazenda, os payoffs serão encontrados através da
regressão:

Espera-se que os parâmetros da regressão do equilíbrio fiscal sigam os seguintes
sinais:

Já, o BACEN, segue a regressão abaixo para estimar os payoffs da inflação:

Supõe-se que seus parâmetros obedecerão aos seguintes sinais:

E, por último, a Indústria de Transformação obedece a regressão abaixo para obter
os payoffs do lucro:

Presume-se que os sinais dos seus parâmetros sejam:

Portanto, o tratamento econométrico dos dados pelo método dos MQO possibilitará
o conhecimento dos payoffs dos agentes, o que facilitará a aplicação de TJ para encontrar o
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equilíbrio da interação estratégica entre MDIC, Ministério da Fazenda, BACEN e Indústria
de Transformação.
5.2 FERRAMENTA DE TRABALHO
Será utilizado o programa de estatística conhecido como Eviews (Versão 5). O
Eviews é um software econométrico desenvolvido por David M. Lilien, Richard Startz,
Scott Ellsworth, Jaesun Noh e Robert Engle, da Quantitative Micro Software, na Califórnia.
É um programa onde os comandos são digitados diretamente na linha de comando, por
meio do uso de menus ou através de programação.
Esse programa de estatística será utilizado na parte de análise econométrica dos
dados do trabalho, com o objetivo de calcular as regressões e, assim, possibilitar o
conhecimento dos payoffs dos jogadores.
Cabe aqui acrescentar que, os estudos empíricos e as análises teóricas são
complementares e se reforçam mutuamente, no sentido de testar a validade de uma teoria
empiricamente antes de aplicá-la. De outra forma, a teoria econômica também guia o
trabalho estatístico, para se determinar a direção mais relevante da pesquisa proposta.
5.3 UNIVERSO PESQUISADO E DELIMITAÇÃO DA AMOSTRA
O Produto Interno Bruto (PIB), o Resultado Primário, a Inflação, a Taxa de Juros e
as Vendas da Indústria de Transformação do Brasil representam o universo (População) da
pesquisa. As amostras se basearão no período que vai de 2003 a 2010. Como oito dados por
variável observada representam uma amostra pequena, a coleta será feita por mês,
resultando em cerca de 90 informações.
6 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Procedimentos

set/10

out/10

nov/10

dez/10

jan/11

fev/11

mar/11

Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
a) Parte de Tratamento dos
Dados

123

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

b) Parte de Econometria MQO
c) Parte de Teoria dos Jogos
Introdução
Conclusão
Revisão de Conteúdo
Revisão Metodológica
Revisão Ortográfica
Revisão da Normalização do
Trabalho
Versão Final
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Mercado Imobiliário, Especulação e Teoria Econômica: Uma reflexão a partir da
teoria comportamental e pós-keynesiana para a crise de 2008
Élson Perez da Silva
FCLAr/ UNESP
1. INTRODUÇÃO
Procuramos organizar nesse texto preparatório do projeto de pesquisa teorias para
compreender o contexto da crise de 2008. Escolhemos a teoria pós-keynesiana e a
teoria comportamental. Buscamos reunir um referencial teórico amplo da heterodoxia
que nos permita a interpretar a crise financeira de 2008
A escola pós-keynesiana fundamentalista27 representa um conjunto de formulações a
partir das idéias de Keynes. A ênfase dessa abordagem recai na natureza dinâmica da
economia de mercado sob incerteza. A noção de tempo histórico e o uso da moeda
como reserva de valor não estabelece nenhuma trajetória da economia ao equilíbrio
de pleno emprego. As decisões dos agentes, sobretudo as de médio e longo prazo são
feitas com base nas expectativas quanto ao futuro e para o qual não há informação.
O conceito de incerteza foi abordado por Keynes, no capitulo 5 da Teoria Geral
do Emprego do Juro e da Moeda (1936), doravante TG. Neste capítulo releva-se à
importância das expectativas em relação ao futuro, que é incerto. Segundo o autor, os
agentes econômicos estão a todo o momento tomando decisões fundamentais para a
atividade econômica e estas são baseadas em expectativas que potencializa uma
infinidade de cenários.
Risco e incerteza não são conceitos idênticos. A incerteza na visão de Keynes e
dos pós-keynesianos , é um conceito não quantificável, dentre outros aspectos, dado a
possibilidade de os agentes, em face de eventos inesperados e não quantificáveis,
utilizarem-se do instinto no sentido de defender sua riqueza (animal spirits)28. Já o

27

Os pós-keynesianos fundamentalistas são inteiramente fiéis à análise feita por Keynes, dando ênfase ao
papel das expectativas e reconhecendo a natureza instável da economia trabalham com o conceito de
incerteza.
28
O termo segundo Shiller (2009) foi cunhado por Keynes durante a Grande Depressão para descrever a
maneira como a psicologia humana afeta a confiança dos agentes econômicos e influi em suas decisões
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risco é mensurável, embora não com exatidão, uma vez que está condicionada pelo
comportamento humano e este nem sempre tem uma postura racional29.
A atividade econômica e suas decisões, de acordo com Keynes (1936),
dependem de forma fundamental das expectativas dos agentes econômicos
A segunda abordagem que escolhemos surgiu de uma corrente alternativa da teoria
neoclássica chamada de economia comportamental ou behaviorista30. Esse ramo de
estudo na teoria econômica argumenta que os fenômenos econômicos devem ser
interpretados e estudados como uma manifestação do comportamento. Assim a
economia deixa de ser um sistema de lógica pecuniária ou um estudo mecânico dos
equilíbrios estáticos em situações inexististes, para torna-se uma ciência da
comportamento. Neste caso a contribuição da psicologia é muito importante.
Kahneman e Tversky foram um dos pioneiros em considerar o comportamento
humano como variável crítica no funcionamento dos mercados. Antes dele, só fatores
quantitativos e plenamente visíveis em gráficos e curvas eram levados mais a sério nas
ciências econômicas.

1) TEMA
Mercado Imobiliário, Especulação e a Teoria Econômica – uma reflexão a
partir da teoria comportamental e pós-keynesiana para a crise de 2008
2) JUSTIFICATIVA

29

A racionalidade substantiva defende que os agentes econômicos, no processo de tomada de decisão,
trabalham com toda sua informação disponível de acordo com os princípios estatísticos. Mais precisamente na
maximização da utilidade esperada, abordagem desenvolvida por John von Neumann e Oskar Morgenstern
1944.
30
(Novíssimo Dicionário de Economia, 2007)
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Shiller (2010) retoma de John Maynard Keynes (1883-1946), os ciclos de
euforia e depressão da economia não podem ser entendidos sem levar em conta o
papel das expectativas e psicologia nos processos de tomada de decisão dos
consumidores, das empresas e dos investidores. A contruibuição deixada por Keynes
foi que as oscilações da economia decorrem em boa parte da natureza humana, regida
menos pela lógica, ou seja, pelos impulsos dificílmente racionalizados e objetivados
Em outras palavras, o Homo economicus31 não rasga dinheiro, mas está longe de ser
um contabilista sereno e previsível no trato com suas decisões.
Na teoria econômica perdeu-se, os aspectos relacionados com a psicologia,
para que ela não atrapalhasse o desenvolvimento de modelos baseados em lógicas
deterministas de comportamento. Isso implicou ignorar aspectos psicológicos das
causas subjacentes dos fenômenos econômicos e financeiros.
Os agentes no conceito de economia monetária de Keynes são animados, ou
movidos, por forças muitas vezes irracionais. É importante também recuperar que as
demandas monetárias precaucionais e especulativas na Teoria Geral ofereciam um
meio para a manifestação das ações dos indivíduos que rompia o elo com a lógica
maximizadora em contexto de equilíbrio com pleno emprego. Keynes permitia assim
que as perspectivas comportamentais dos agentes econômicos no processo de escolha
e na forma de acumular riquezas.
Sem a dimensão humana, a economia, como profissão, saiu dos trilhos segundo
George Akerlof e Robert Shiller (2009). Esses autores buscaram retomar a idéia
esquecida do "animal spirits", a motivação interior dos homens sujeita a ciclos
imprevisíveis de confiança exagerada ou pânico injustificado referente aos rumos
tomados recentemente pela economia. Mas não deve ser radical a ponto de defender
que se comece tudo do zero. Ackerlof criou modelos econômicos baseados na
assimetria de informação e ganhou o Prêmio Nobel por isso. O próprio Shiller (2010)
admite ter desenvolvido modelos matemáticos e possuir uma empresa que ganha

31

Conceito criado pelos economistas clássicos (Adam Smith, David Ricardo etc.), segundo o homem seria
perfeitamente racional e capaz de fundamentar suas decisões por razões econômicas, preocupando-se de obter
o máximo beneficio com o mínimo de sacrifício de modo imediato. (Novíssimo Dicionário de Economia
,2007)
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dinheiro com isso. Entretanto o economista e professor de Yale não propõe a
execração da profissão. Mas consideramos que certos ramos da economia levaram os
seus modelos a um extremo perigoso. É interessante que na leitura da academia
neoclássica a profissão depende da existência de modelos puros baseados em conceitos
e interações matemáticas que exclue o aspecto do indíviduo.
Esses economistas ignoraram fatos apenas porque esses fatos não tinham como
serem ancorados por variáveis trajetórias improváveis. A prática científica clássica
estabelece justamente o contrário. Se a evidência não corrobora a teoria, essa última é
que precisa ser mudada - mesmo que a evidência venha do ramo da psicologia.
A crise do subprime trouxe, um renascimento da economia keynesiana. Voltouse o debate da "The General Theory of Employment, Interest and Money" [Teoria
Geral do Emprego, Juro e Dinheiro], de 1936, escrito durante a Grande Depressão.
Aquela era, como a atual, viu muitos apelos pelo fim do capitalismo tal qual o
conhecemos. Os anos 30 foram definidos como o ápice do comunismo no Ocidente. A
via intermediária de Keynes pretendia evitar o desemprego, os pânicos e as manias do
capitalismo.

Os adeptos da mensagem de Keynes (1936) estavam tão ansiosos por fazer
implementar essa política simples que deixaram de perceber, ou talvez tenham
deliberadamente desconsiderado, que a teoria geral tinha uma mensagem mais
profunda e fundamental sobre a maneira pela qual o capitalismo funciona, ainda que
mencionada apenas de modo breve. O livro explicava por que as economias
capitalistas, se deixadas sem controle, eram essencialmente instáveis. E explicava por
que os governos precisavam exercer um papel de contrapeso para que as economias
capitalistas funcionassem bem. A chave para essa percepção era o papel atribuído por
Keynes às motivações psicológicas das pessoas, em geral ignorado pelos
macroeconomistas. Ele as denominava "animal spirits" e acreditava que fossem
especialmente importantes para determinar a disposição das pessoas em assumir
riscos. Os cálculos dos empresários, disse ele, eram precários. A despeito disso, as
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pessoas de alguma forma tomam decisões e agem. O que só pode ser compreendido
como resultado do espírito animal, onde existe este ímpeto espontâneo de agir.

3)OBJETIVO
Discutir a cadeia de acontecimentos da crise financeira de 2008 a partir do setor
imobiliário dos Estados Unidos e desenvolver uma compreensão a partir de
argumentos comparados da teoria pós-keynesiana e da teoria comportamental.
Recuperar autores pós-keynesianos que desenvolveram a abordagem da decisão com
microfundamentos comportamentais.

Problema da pesquisa
Keynes, segundo Shiller (2010) procurou explicar porque as economias
capitalistas, se deixadas sem controle, são essencialmente instáveis. Nesse contexto
procurou fundamentar o papel dos governos como árbitros para o melhor
desempenho de economias capitalistas. O “animal spirits” foi ignorado, ou deixado, em
segundo plano pelo mainstream dos macroeconomistas. A crise do subprime chamou a
atenção para a importância das motivações psicológicas dos agentes econômicos em
assumir riscos ou se mover na direção oposta, tornando-se cautelosos demais.

Keynes e os pós-keynesianos fundamentalistas destacam a tomada de decisão não resulta de
uma lógica pura, mas sim que é uma função das expectativas e do animal spirits sob
comdições de incerteza. Dado o grau de ignorância dos agentes econômicos em relação ao
futuro, eles não contam com bases racionais, para tomar decisões de investimento,
devendo,portanto, fazer uso de sua imaginação e suas fantasias
(Shackle 1952:1-2, Bausor 1983b: 1-3 e Dow:1983:39 apud Lima).

A teoria econômica clássica se baseando em “A Riqueza das Nações (1776)” de
Adam Smith defende um ambiente econômico estável, no qual se as pessoas seguissem
seus interesses de forma racional homo economicus em um mercado livre, iriam
esgotar as possibilidades mutuamente benéficas de troca de bens e serviços, que
acabaria resultando no pleno emprego. Portanto a teoria clássica afirma o mesmo em
relação à estabilidade dos mercados financeiros, ou seja, os agentes econômicos fariam
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a lição de casa para garantir que o que estão comprando vale o mesmo que estão
pagando.
HIPÓTESE:
A crise financeira de 2008 não é um acontecimento isolado e consiste em uma
expressão da turbulência das expectativas que em menor grau ao longo de anos são
assimilados pelos mercados. No entanto, ao se reduzir a intervenção do Estado nos
mercados os agentes produzem uma interação especulativa, como um cassino, no qual
as condições de instabilidade se apronfundam e a partir de um ponto não podem mais
ser controladas.
O aprofundamento da globalização financeira que foi intenso nos anos 1980 e
ficou conhecido como a

revolução conservadora (Anderson 1995), tendo como,

principais defensores o presidente americano Ronald Reagan e na Inglaterra a
primeira ministra Margareth Thacher. A revolução foi responsavél pelo aumento de
liberdade do setor financeiro, que obtiveram, oportunidade de escolhar onde e como
operar em segmentos tradicionalmente de grandes bancos comerciais. A consequência
dessa política foi o aumento na competição nos mercados domésticos, em especial o
norte-americano.
O mercado imobiliário dos EUA com estoque de hipotecas no valor
aproximado de US$ 10 trilhões de doláres, sendo uma boa parte tinha subsídios de
empresas estatais como Fannie Mae e Freddy Mac. Os investidores então
encontraram um modo de abertura desses mercados que se denominou subprime. O
termo que ficou conhecido por causa da crise no mundo, é usado para identificar
clientes que não tem renda, garantias, ou histórico de crédito que permitisse a
aprovação de empréstimos.
Segundo Carvalho (2008) mesmo em uma economia desenvolvida como a norte
americana, essas pessoas formavam um enorme contigente da população e, portanto,
formavam um enorme mercado potencial para financiamentos imobiliários. Além
disso, não apenas representavam uma grande reserva de tomadores de empréstimos,
como também deveria ser muito lucrativos, já que, sendo mais arriscados, teriam que
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pagar taxas maiores que as do mercado “normal”, ou “prime”, para consegui o
emprétimo.
A teoria econômica ligada ao mainstream não levou em consideração a forma
como o “animal spirits” afeta o comportamento econômico e tampouco o papel que
exerce sobre as expectativas e confiança dos agentes econômicos.
Em uma economia onde não houvesse incerteza, não haveria desemprego involuntário,
uma vez que a incerteza tem um papel fundamental na determinação do emprego, assim
como no investimento, crescimento econômico e distribuição de renda. A própria
riqueza, resultado da acumulação de capital é conseqüência de um cenário de incerteza
do comportamento dos agentes econômicos em relação ao futuro (Davidson 1978:12).

4) REVISÃO BIBLIOGRAFICA COMENTADA
No primeiro capítulo da dissertação desenvolveremos uma resenha ou revisitação das
principais das abordagens teóricas com a finalidade de compará-las quanto a
interpretação do comportamento dos indivíduos. Trata-se de um estudo amplo, um
tanto genérico mas necessário ao tema, que considerará cinco autores: 1) John Muth;
2)a contribuição de Hebert Simon ; 3) a contribuição de Peter Earl para a teoria
comportamental; 4) a contribuição de Hyman Minsky; 5) J. Stiglitz e a importância
da informação assimétrica.
A contribuição de J. Muth serviu a escola novo clássica ou das expectativas racionais
(ER), que foi na década de 70 segundo Snowdon & Vane (2000), economistas desta
linha, redefiniram alguns aspectos do modelo monetarista de Friedmann. Entre esses
motivos estão fundamentados quatro elementos. São eles: i) comportamento
maximizante dos agentes econômicos, ou seja, a micro-fundamentação, associado a
hipótese do market clearing e a teoria de equilíbrio walrasiana; ii) a incorporação das
hipóteses racionais, que se desenvolveu a partir do artigo de John Muth; iii) a função
de oferta de Lucas; e iv) a ineficiência da política economica (monetaria e fiscal) em
suas conseqüências em relação ao impacto no produto real e emprego (LUCAS,
1972;1995a; LUCAS & SARGENT, 1979; BARRO, 1992; BARBOSA, 1992;). O
retorno dessas idéias acima, pode ser consideradado, um retorno aos fundamentos do
universo clássico da teoria econômica.
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Simon (1972) apresenta dois conceitos, conhecidos como, racionalidade substantiva e
processesual que posteriormente outros autores como G. Dosi e M.Egide em 1991
adaptaram para a oferecer um conceito de incerteza. As tipologias e refinamentos da
incerteza segundo Dequech (1998) também serão abordados dado que esse autor
procurou sistematizar e analisar o comportamento destacando as tipologias de
incerteza. O caráter didático desse último é bastante útil para a comparação que
pretendemos elaborar.
No debate que estabelecemos há duas diferenças importantes. A racionalidade e a
incerteza. A racionalidade existe para qualquer abordagem teórica inclusive sob
incerteza fundamental. No entanto, a incerteza fundamental não é aceita por todas as
escolas.

Além dos autores acima, os laureados de 2002, Kahnemann em trabalhos com
Tvesky, chamaram a atenção do lado psicológico dos agentes. Sendo autores do
mainstream acabaram reforçando que a racionalidade dos modelos convencionais
encontram sérios limites.
Discutir a cadeia de acontecimentos da crise financeira de 2008 a partir do setor
imobiliário dos Estados Unidos e desenvolver uma compreensão a partir de
argumentos comparados da teoria pós-keynesiana e da teoria comportamental.
Recuperar autores pós-keynesianos que desenvolveram a abordagem da decisão com
microfundamentos comportamentais.

Os agentes econômicos sob cenários de incerteza rompem com os postulados
tradicionais da teoria econômica. Devido a esse fato descrito acima foi possível
observar, a importância do comportamento humano na economia, porque por mais
que seu estudo privilegie a questão dos modelos matemáticos a realidade é muito mais
complexa pelo fato de envolver disciplinas como política e sociologia.

Diferentemente do racionalismo dos economistas clássicos, a corrente
alternativa chamada de economia comportamental ou behaviorista na perspectiva de
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H. Simon. Esse ramo de estudo na teoria econômica argumenta que os fenômenos
econômicos devem ser interpretados e estudados como fenômenos de comportamento.
Neste caso a contribuição da psicologia é muito importante.
Estudos nesta direção feito por Kahnemam e Tversky32 tem descoberto uma
quantidade não trivial de desvios a partir de um modelo tradicional de
comportamento econômico racional. No mundo real, nem sempre os tomadores de
decisão, avaliam de forma correta as perspectivas incertas de acordo com as leis da
probabilidade e a psicologia dos agentes econômicos tem uma forte influência.
O processo de tomada de decisão começou a ser pesquisado por psicólogos,
quando Edwards escreveu seu artigo Behavioral Decision Theory (1954). Este artigo é
baseado nos estudos do economista e matemático Maurice Allais em Le Comportament
de I’Homme Rational devant le Risque: Critique des Postulats et Axiomes de I’Ecole
Americaine (1953) e Fondements d’une Théorie Positive des Choix Comportant um
Risque et Critique des Postulats et Axiomes de I’école Americaine (1953).
O estudo de Maurice Allais ficou conhecido como “Paradoxo de Allais”, em que
o autor conclui que os agentes econômicos têm preferência pela segurança, ao
contrario da maximização de ganhos.
Ao observar que autores como Keynes na TG e seus seguidores os póskeynesianos e autores de tradição mais clássica na linha de pesquisa de pensamento
econômico como Simon, é possível observar, que ambos, concordam que a incerteza
afeta o comportamento dos agentes econômicos, entretanto, sob perspectivas
diferentes.
I)

Incerteza fundamental Dequech (1999): possibilidade de mudança

estrutural

não-predeterminada;

lista

de

estados

do

mundo

não-

predeterminada.
II)

Segundo Heiner

33

(1983) baseado nos estudos de Simon a incerteza é o básico da fonte

de comportamento previsível, e também o principal condicionante da evolução dos processos
através dos quais tal comportamento evolui. A incerteza existe porque os agentes não podem

32

Kahnemam e Tversky (1972 e 1973)
Tversky e Kahnemam (1971 1973,1974 e 1982).
33
The Origin of Predictable Behaviour. American Economics Association (1983)

135

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

decifrar toda a complexidade dos problemas de decisão que eles enfrentam, que literalmente
impede no processo de tomada de decisão, a escolha que maximiza a utilidade
esperada.Conseqüentemente, a flexibilidade de comportamento de reagir às informações é
restrita, sendo que devido a isso reduz o comportamento que podem ser administrados de
forma viável. Vários desvios dos padrões de comportamento resultante são realmente superior
em determinadas situações, mas eles ainda são ignorados por causa da incerteza.

Os pós-keynesianos segundo Dequech (1999), tendo como o economista
Paul Davidson grande influência, argumenta que incerteza fundamental é o
termo usado para se referir a situações, em que os agentes econômicos não
possuem as informações importantes acerca os acontecimentos futuros no
momento da tomada de decisão. Por causa, da inexistência dessas informações,
fica difícil para os agentes econômicos fazerem inferências em suas análises.
Em ambientes onde existe incerteza fundamental, decisões futuras podem ser
criadas a todo o momento. A melhor forma de exemplificar isso na esfera
econômica é a introdução de tecnologia ou inovações gerenciais, que seria o
processo de destruição criativa baseado no pensamento de Schumpeter34.
Portanto, a destruição criativa de Schumpeter pode ser responsável por
mudanças estruturais, políticas ou culturais. O comportamento humano pode
produzir surpresas, intencionais ou não, através das conseqüências de suas
ações.
A caracterização da incerteza fundamental é basicamente ontológica, ou seja,
se refere à parte da metafísica que estuda o ser em geral e suas propriedades
transcendentais. Este critério ontológico tem sido adotado por Davidson (1996 apud
Dequech 1999 p. 416), para distinguir a incerteza de outras situações, baseado na
diferença entre o que ele chamou de realidade mutável e imutável.
A perspectiva ontológica da incerteza inevitavelmente tem sua contraparte em
termos de tipos de conhecimento que as pessoas podem ter ou não sob incerteza
fundamental. A concepção ontológica da realidade econômica pode ser, subjetiva em
relação, à possibilidade, de mudanças estruturais imprevisíveis no futuro aqui
adotadas. Mas a incerteza fundamental implica em total desconhecimento de eventos
34

Schumpeter, J., Capitalismo, Socialismo e Democracia, Rio de Janeiro, Ed: Fundo de Cultura, 1961.
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futuros, e isto seria ignorância? O tipo de conhecimento acerca da realidade é possível
dependendo das características que os indivíduos possuam da realidade. A questão
que vem é a seguinte: Existe uma base ontológica para algum conhecimento de uma
realidade transmutável? A resposta vai depender, do quanto, mais ontológico a
realidade transmutável, assim como o conhecimento do analista econômico.
A existência de práticas sociais, tais como: leis, convenções e costumes, tendem
a dar certa estabilidade na realidade econômica. A existência de contratos legais está
associada com a instituição do Estado, que se supõe a posse do poder para o
cumprimento do contrato. Se os indivíduos acreditam na natureza duradoura destas
instituições, que são aspectos de uma realidade transmutável em que nos vivemos, eles
podem nos fazer acreditar que possuam algum conhecimento futuro especial, mesmo
em uma realidade transmutável.
Conseqüentemente a incerteza fundamental não precisa implicar em completa
ignorância sobre todos os aspectos do futuro. Em algumas circunstâncias, podem
denotar diferentes graus da incerteza fundamental, em termos cardinais e ordinais.
Indivíduos não podem saber exatamente, o quanto ignorante eles são, assim como, não
podem criar o futuro de forma imediata. Não existe atualmente um padrão de como
mensurar todo nosso conhecimento, assim como, toda nossa ignorância. Portanto em
algumas situações, diferentes de outras, dependem da existência e prevalência de
práticas institucionais estabilizantes.
No penúltimo item do capitulo 1 será abordado a contribução de Hyman
Minsky, economista pós-keynesiano em 1965 tornou-se Professor de Economia da
Universidade de Washington em St. Louis onde se aposentou em 1990. Na época da
sua morte era o principal pesquisador no Levy Economics Institute of Bard College.
Foi professor na Universidade de Brown 1949-1958 e de 1957 a 1965 foi professor
associado de economia na Universidade da Califórnia, Berkeley.
Minsky desenvolveu teorias ligando a fragilidade do mercado financeiro, no
ciclo de vida normal de uma economia, com bolhas de investimentos especulativos
endógenas aos mercados financeiros. Minsky alegou que, em tempos prósperos,
quando o fluxo de caixa das empresas sobe além do que é necessária para saldar a

137

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

dívida, uma euforia especulativa desenvolve, e logo depois as dívidas que excedam os
mutuários podem pagar em suas receitas de entrada, que por sua vez produz uma
crise financeira. Como resultado de tais empréstimos bolhas especulativas, os bancos e
credores apertam a disponibilidade de crédito, mesmo para as empresas que podem
pagar os empréstimos e, posteriormente, a economia de contratos. Este movimento
lento do sistema financeiro de estabilidade para a crise é algo para o qual Minsky é
mais conhecido, como "momento Minsky" se refere a este aspecto do trabalho
acadêmico de Minsky.
Entre sua principal linha de pesquisa econômica como observado se
concentraram as fragilidades financeiras, que em sua visão é intrínseca e normal
dentro do ciclo econômico. Minsky foi descrito em determinadas situações, como um
keynesiano radical (fundamentalista), sendo que seu pensamento nunca foi bem
recebido em Wall Street.
O economista britânico John Maynard Keynes já havia escrito sobre a
instabilidade dos mercados financeiros, mas Minsky foi pioneiro em fundamentar a
evolução dessa instabilidade e sua interação na economia real. Ao estudar esses efeitos
dentro da economia, foi influenciado e acabou incorporando o pensamento de Irving
Fisherentre outros economistas.
O pensamento de Minsky em síntese permitiu entender que em tempos de
prosperidade econômica se desenvolve uma euforia especulativa ao mesmo tempo em
que aumenta o volume de crédito, até o momento em que os benefícios desse processo
(lucros e dividendos) não podem ser mais pagos gerando uma crise. A conseqüência
desse fato é uma contração de crédito, incluindo empresas que se encontram com boa
situação financeira, causando recessão.
Minsky

discordava

das

principais

correntes

econômicas

mainstream,

defendendo que as oscilações em uma economia, assim como fases de expansão e
contrações são inevitáveis em um ambiente de livre mercado (teoria da instabilidade
financeira). Por isso defendia a intervenção do governo para o controle do mercado
através de regulamentação, Banco Central ativo nesse processo e outros processos
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criados a partir da crise de 1929 e da Grande Depressão. Também foi um economista
contrário ao processo de desregulamentação dos mercados financeira nos anos 80.
A contraposição à teoria nova clássica aconteceu na dimensão da
macroeconomia com a assimetria de informação. A informação assimétrica, uma
característica que impede o funcionamento perfeitamente concorrencial do mercado,
existe quando um dos agentes de um mercado tem uma informação relevante
enquanto o outro, por sua vez, não a possui. A existência dessa assimetria faz com que
os agentes econômicos não aloquem seus recursos da maneira mais eficiente possível.
Isso ocorre devido à incerteza em relação ao comportamento do outro agente
envolvido na troca, e assim, sobre o retorno esperado da transação. Por isso, um
indivíduo pode estar disposto a abrir mão da eficiência alocativa para minimizar o
risco e a incerteza da troca.
Nessa abordagem a racionalidade existe, mas está limitada pelo conhecimento
ou pelas informações assimétricas. E a incerteza não é um tema relevante para essa
abordagem.
Os impactos distributivos gerados pela informação assimétrica podem ser
analisados pela renda informacional despendida, ou seja, o quanto deve ser pago para
se proporcionar os incentivos suficientes para superar as perdas geradas pelos riscos
causados por essa assimetria. Desse modo, pode-se dizer que existe um trade off entre
eficiência alocativa e extração de renda, que é gerado pela informação incompleta.
Por causa da informação assimétrica, a firma não maximiza o valor social da
troca, mais precisamente, de seu lucro. Essa falha na alocação eficiente dos recursos
não deve ser considerada uma falha no uso racional de recursos da firma. A eficiência
alocativa é apenas uma das partes do objetivo do principal.
A informação imperfeita é custosa dá às firmas poder de mercado,
prejudicando a resposta do mercado às variações na qualidade e nos preços. Ela faz
com que a curva de demanda se torne menos do que infinitamente elástica, dando
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poder às firmas de aumentar seus preços marginalmente, porém, sem perder todos os
seus consumidores.
No segundo capítulo iniciamos com a Revolução Conservadora, que encontrou
em Minsky um critico fervoroço.
Na revolução conservadora os novos clássicos tornaram-se o centro do debate,
ignorando o espírito animal e defendendo os fundamentos da economia clássica prékeynesiana. A visão dos economistas novos classicos influênciou, centros de pesquisas,
as elites políticas, a mídia e os intelectuais em geral. Acreditavam no livre mercado e
que o governo não deveria intervir na economia.
Os protagonistas neste cenário foram a primeira ministra da Inglaterra
Margareth Thacher e nos EUA Ronald Regan. A ministra inglesa governou em uma
época paradigmática para o mundo como foram as décadas de 1980 e 1990 do século
passado, marcados pelo fim da Guerra Fria e pelo colapso do comunismo. O
tchaterismo assumiu um cenário econômico, onde a economia era muito mais
socializada em relação aos EUA, os sindicatos dominantes e inflação elevada. O
governo americano, com Reagan, também se comprometeu a reduzir a inflação, o
tamanho da maquina pública e os impostos e a regulamentação do setor privado.
Os mercados tornaram-se verdadeiros cassinos comercializando diferentes e
complexos tipos de ativos como mercadorias. A alteração exagerada dos preços em
determinados ativos produz o efeito conhecido como bolhas especulativas
Segundo Shiller (2000), bolha especulativa é “ um aumento não sustentavél nos
preços causados pelo comportamento dos investidores, e não por informações
fundamentais e genuínas sobre as ações”
Chancellor (2008) analisa a história da especulação financeira desde o século
XVII até crises mais recentes como a de paises emergentes e Kindleberger (2000)
estuda as origens e conseqüências das crises financeiras. De como a acumulação de
grande volume de ativos especulativos passa de ganância para medo.Os fundamentos
macroeconômicos antes da explosão da bolha no mercado imobilário americano são
ingredientes importantes para se compreender o que veio depois. Segundo Carvalho
(2008) o aprofundamento da globalização financeira e desregulamentação dos
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mercados financeiros internacionais através da Revolução Conservadora, que foram
responsáveis por uma busca obssesiva por mais lucros em um menor período de
tempo
Nesse contexto o mercado de financiamento imobiliario nos EUA, mostrou-se,
extremamente interessante. Os financiamentos imobliários nos EUA, gira em torno de
10 trilhões de doláres, tendo uma grande parte de sua estrutura sustentado pelo
governo, atraves de empresas como Fannie Mae e Freddy Mac. Após o
envelhecimento da população

norte americana esse mercado tornou-se muito

maduro, tornando-se, muito atraente para as instituições financeiras.

A maneira que o sistema financeiro encontrou para ampliá-lo, foi a abertura
deste mercado para um segmento da população considerado subprime. O segmento é
assim chamado, porque identifica mutuários não qualificados para financiamentos
imobiliarios, ou seja, sem garantias suficientes para honrar o pagamento do
empréstimo
No terceiro capitulo será feito uma avaliação do comportamento no mercado
imobiliário e uma interpretação para a crise recente – aspectos da racionalidade e da
incerteza e algumas interpretações.
A lógica vigente nos mercados financeiros com elevado nível de risco em suas
operações. Foi em outubro de 2007 responsavél, pelas grandes turbulências nos
mercados financeiros mundiais. A crise, segundo Sobreira (2008) está relacionanada
com os desempenhos dos créditos imobiliários de segunda linha (subprime), junto com
o comportamento dos mercados de derivativos.
Os bancos através das operações derivativas e seguritizações envolvidas no
processo que detonou a crise, tinham suas obrigações financeiras emitidas em grande
parte tinham como garantia principal titulos hipotecários americanos de primeira e
segunda linha subprime. Devido e este acontecimento a crise ficou conhecida como do
mercado hipotecário americano. Na tabela abaixo é possivel observar como essas
operações eram estruturadas.
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Sombreiro (2007) destaca dois problemas na forma de como essas operações foram
estruturadas. Em primeiro lugar a forte dependência das linhas de credito de curto
prazo para continuar existindo. Em segundo lugar os papéis com classificação AAA,
que lastreavam essas operações, onde o risco de inadimplência é baixíssimo –
acabaram apresentando problemas, porque, foram colocados em pacotes com créditos
de segunda linha.
Neste acontecimento as empresas de classificação de risco, no compromisso de
avaliação da qualidade do

risco de crédito, foram responsavéis em conferir a

classificação de grau de risco inferior ao efetivo, facilitando a comercialização
juntamento com os títulos do tesouro americano (treasuries), onde, a classificação de
da qualidade do risco é muito baixa.
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Outro ponto importante no desenvolvimento da crise foi as operações
interbancárias. Essas operações são realizadas entre bancos, se no caso o banco B se
encontra com excesso de liquidez, ele tenderá a emprestar ao banco A para conduzir
Tipo de pesquisa
segundo os
objetivos

Tipo de pesquisa
Tipo de pesquisa
segundo os
segundo as fontes
procedimentos de
de informação
coletas
Pesquisa descritiva Estudo de caso
Bibliográfica
e explicativa
Documental
Documental
Bibliográfica
suas operações derivativas e secutirizações. A existência de

Tipo de pesquisa
segundo natureza
dos dados
Qualitativa
Quantitativa
várias ferramentas

acabam transferindo riscos e ampliando a capacidade de emprestimos dos agentes
econômicos.
O aumento dessa capacidade de empréstimo é precariamente apoiada na
expectativa do sistema financeira internacional e seus agentes, que acabam
provocando em determinadas situações e comportamentos coletivos de pânico. As
conseqüências são quedas de grandes magnitudes nos preços da ações e de outros
ativos, levando a economia para uma recessão.
Nesse cenário os agentes econômicos procuram aumentar sua poupança para
diminuir seu nivel de investimento. Isso pode ser feito quando investidores
desmontam, posições altamente alavancadas, com impacto nos preços dos ativos
gerando crises financeiras com repercussoes na economia mundial, conforme gráfico
abaixo.

METODOLOGIA
Conforme quadro abaixo segue os procedimentos metodologicos para
realização do trabalho:

1. análise comparada dos autores selecionados. O entendimento das principais
idéias dos autores com relação ao tema do trabalho;
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2. o contexto que circundava a crise que despontou no mercado imobiliário;
3. a análise da crise do subprime a partir das contribuições dos autores do
capítulo 1, em particular, da teoria comportamental e da teoria póskeynesiana.

Da proposta de trabalho acima, até o presente momento foi possível executar
parcialmente todos os itens relacionados.

CRONOGRAMA

Atividade/Mês

Janeiro Fevereiro Março

Abril

Maio

Junho

Julho/Dezembro

Revisão bibliográfica

Elaboração dos instrumentos de pesquisa

Coleta de dados
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Análise do material coletado

Preparação do projeto de pesquisa

Redação do Trabalho Final

8-SUMÁRIO
1. Racionalidade e Incerteza
INTRODUÇÃO
1.1-

As noções de racionalidade, tipologias de incerteza, expectativas e
instituiçoes .

1.2-

Fundamentos microeconômicos dos novos clássicos e as expectativas
racionais

1.3-

A hipótese das expectativas racionais e a critica da teoria
comportamental

1.4-

A teoria economia comportamental e a crítica Pós-keynesiana

1.5-

A contribuição de Hyman Minsky e a hipótese da fragilidade financeira

2.

Entendendo a Racionalidade e a Incerteza no Mercado Imobiliário dos

Estados Unidos (2000 a 2008) – da bonança ao futuro imprevisível
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INTRODUÇÃO
2.1 -

Revolução Conservadora

2.2 -

Bolhas Especulativas

2.3-

Fundamentos macroeconomicos antes da explosão da bolha no mercado
imobilário americano

3.

Uma Avaliação do Comportamento no Mercado Imobiliário e uma

interpretação para a crise recente – aspectos da racionalidade e da incerteza e
algumas interpretações
INTRODUÇÃO
3.1 Crise do subprime
3.2 Implicações e Consequências da Crise no Sistema Financeiro Internacional
CONCLUSÃO
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Incubadoras: Políticas que alavancam o desenvolvimento
Geralda Crisatina de Freitas Ramalheiro
FCLAr/ UNESP
1 Introdução
As últimas duas décadas são testemunhas da grande expansão do movimento
brasileiro de incubadoras de empresas. Dados de 2006 da Associação Nacional da
Associação Nacional de Entidades e Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC
revelavam que o número de incubadoras teria crescido cerca de 300% em 5 anos,
alcançando, naquele ano, o patamar de 359 incubadoras em operação no país,
estimando-se para 2009 a superação do patamar das 400 unidades (ANPROTEC,
2009).
A importância do fortalecimento de agentes institucionais que apóiem o
desenvolvimento de novos empreendimentos encontra respaldo na idéia, largamente
difundida ao longo do século XX, que associa a atividade empresarial à geração de
postos de trabalho, à produção de riqueza econômica e, supostamente, à promoção do
bem-estar. As pequenas empresas se constituiriam em um contingente de agentes
inseridos nesse contexto. Como, no entanto, o segmento das micro e pequenas
empresas constitui, simultaneamente, o elo mais frágil de todo o espectro empresarial,
haja visto quer cerca de 70% das micro e pequenas empresas morrem nos três
primeiros anos de vida, além disso elas apresentam uma predominância universal ao
responder por mais de 90% do total de estabelecimentos empresariais formais em
cada país, com estas características se faz necessário mecanismos institucionais
capazes de apoiar o desenvolvimento e a longevidade destes empreendimentos.
As incubadoras de empresas vêm se constituindo em um desses mecanismos,
estimulando a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas por meio
dos mais variados instrumentos técnicos e gerenciais (BRASIL, 1998). Além disso,
essas estruturas têm funcionado como lócus operacionais da logística pró-inovação,
articulando agentes internos e externos e integrando os três eixos componentes da
Hélice Tripla – governo, academia e meio empresarial (JABBOUR et al., 2005).
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O conceito inicial criado foi o de incubadoras tecnológicas, voltadas para
apoiar o nascimento e o fortalecimento das chamadas empresas de base tecnológica,
“cujos produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de pesquisas
aplicadas, nos quais a tecnologia representa alto valor agregado” (MINISTÉRIO,
1998, p. 7). O êxito inicial alcançado por tais fez com que a idéia de incubação
passasse a ser vista como uma possibilidade capaz de proteger, estimular e fortalecer
os pequenos negócios em quaisquer ramos da atividade econômica. Resultado disso é
que o conceito inicial passou a receber uma grande variedade de denominações,
distintas da original: mistas, tradicionais, agroindustriais, de serviços, de
empreendimentos populares, incubadoras universitárias, participativas, corporativas
e empresariais, privadas sem fins lucrativos, públicas e as privadas com fins
lucrativos. Esta diversidade tipológica dificulta a criação de instrumentos que avaliem
o desempenho e contribua para a gestão das incubadoras. É exatamente este o
objetivo desta pesquisa
O texto está estruturado da seguinte forma: as seções dois procura demonstrar
como se deu o desenvolvimento e expansão do movimento de incubadoras no Brasil,
no tópico três e quatro é possível visualizar os fatores que devem ser observados no
desenvolvimento de indicadores e os indicadores concebidos nesta pesquisa. A seção
cinco aborda aspectos metodológicos da pesquisa e, concluindo, a seção seis expõe as
considerações finais sobre o estudo, indicando possíveis focos de análises vindouras.

2. Revisão histórica a cerca da expansão do movimento de incubadoras no Brasil
Desde que teve início o surto internacional de criação de incubadoras de
empresas, na primeira metade dos anos 80, esse tema passou a despertar interesse da
comunidade acadêmica. Ganharam destaque dois vetores motivadores: o primeiro, o
papel que as incubadoras passaram a desempenhar como instituições de alavancagem
da inovação tecnológica, especialmente por meio de spin-offs de projetos tecnológicos
nutridos no interior de laboratórios de vanguarda em universidades de primeira
linha; o segundo, o papel que as incubadoras passaram a representar como ambientes
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de proteção e desenvolvimento de negócios emergentes e de pequenos negócios
(AERTS et al., 2007).
No Brasil, as incubadoras passaram a representar um novo componente das
políticas de ciência e tecnologia Isso após o fim do regime militar, no contexto da
democratização, em que o modelo de gestão da ciência e tecnologia top-down, com
fortes componentes centralizadores, passou a ser progressivamente superado por
estruturas e estratégias democratizantes, nas quais passam a ter espaço crescente as
empresas de pequeno porte.
Nos primeiros anos (ao longo de toda a segunda metade da década de 80),
predominava um certo elitismo: as incubadoras então criadas eram em pequeno
número e cingiam-se ao campo dos projetos tecnológicos, berços das pequenas
empresas de base tecnológica (ROTHAERMEL, THURSBY, 2005; MIAN, 1996).
Na década seguinte (anos 90) o Brasil é palco de grandes transformações, com
destaque para: o advento da globalização; a estabilização dos indicadores
macroeconômicos; a implantação das reformas políticas e administrativas, em
consonância com os princípios emanados da Constituição de 1988; o progressivo
repasse, aos municípios, de responsabilidades crescentes pela formulação e pela
implementação de políticas públicas; as mudanças das estratégias competitivas das
empresas, parcela delas expressas em práticas como reengenharia, downsizing,
terceirizações, e outras.
Nesse contexto, emergem dois fenômenos de grande interesse para o objeto de
estudo na pesquisa: 1) a expansão e o ganho de relevância do segmento das pequenas
empresas; 2) a disseminação das políticas públicas voltadas para o suporte ao
segmento. A principal expressão do primeiro fenômeno foi o intenso movimento de
criação de novos negócios, grande parte deles por trabalhadores expulsos do mercado
de trabalho formal. No conjunto, esse universo de unidades de negócio – formais e
informais – adquiriu relevante papel social, passando a ofertar mais de 65 % dos
postos de trabalho na economia brasileira. Fato a ser posto em destaque é que, se por
um lado esses aumentos quantitativos são certos e firmes, por outro, a estabilidade é
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duvidosa: dados do SEBRAE vêm revelando, desde os anos 90, a grande fragilidade
dos novos pequenos negócios (formais ou não), expressa em taxas de mortalidade
superiores a 70% ao longo dos três primeiros anos de existência.
O segundo fenômeno, diretamente decorrente do primeiro, é o correspondente
às crescentes pressões a que passaram a ser submetidos os poderes públicos locais
para a criação de instrumentos de políticas públicas capazes de oferecerem
retaguarda e suporte aos pequenos negócios. Esse é o contexto no qual expandiram, de
forma firme e vigorosa, as incubadoras de empresas.
Inspiradas nas congêneres de base tecnológica, muitas administrações
municipais brasileiras passaram a implantar, já desde meados dos anos 90,
incubadoras dedicadas a abrigarem empreendimentos nascentes, unidades de negócio
informais e microempresas fragilizadas. Surgia ali um tipo menos elitizado de
incubadora, não mais como instrumento de política de ciência e tecnologia, mas como
instrumento de política de desenvolvimento local. O foco desloca-se da promoção de
projetos tecnológicos para a geração de postos de trabalho e de renda. Prova direta
dos reflexos dessa flexibilização do conceito e da conseqüente democratização ao
acesso a incubadoras foi a multiplicação do número de unidades ao longo da segunda
metade dos anos 90: dados da ANPROTEC (2005) mostram que o número de
incubadoras em operação no país saltou de 19 em 1994 para 100 em 1999, um
aumento de 426%! E a grande maioria dessas novas unidades criadas no período
enquadrava-se na categoria de incubadoras não tecnológicas.
Uma vez constatados os benefícios gerados pelo modelo tecnológico, a idéia
passou a ser utilizada com fins diferenciados e mais flexíveis. Nada mais natural,
portanto, que o crescimento dos novos tipos de incubadoras passasse a ser maior do
que o das tecnológicas. Ademais, as incubadoras passaram a ser vistas como um
importante instrumento de política pública para a geração de emprego e renda,
especialmente no plano local.
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Essa diversificação de propósitos motivou o delineamento de uma tipologia de
incubadoras, auspiciado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia que, em 1998, lança
um manual (MINISTÉRIO, 1998) definindo as seguintes categorias de incubadoras:
-

Incubadora de base tecnológica, que abriga empresas cujos produtos,

processos ou serviços resultam de pesquisa científica, para os quais a tecnologia
apresenta alto valor agregado;
-

Incubadora

de

empresas

de

setores

tradicionais,

que

abriga

empreendimentos ligados aos setores da economia que detém tecnologias largamente
difundidas;
-

Incubadoras mistas, que abriga ao mesmo tempo empresas de base

tecnológica e de setores tradicionais.
Alem destas tipologias, já em 2003 a Anprotec (ASSOCIAÇÃO, 2003, p. 9)
mencionava a existência de incubadoras agroindustriais, culturais, de artes, de
cooperativas (ou de empreendimentos populares), sociais, de serviços e outras. Essa
ampla diversidade tipológica das incubadoras é suficiente para revelar a
complexidade implícita nos esforços para a proposição e para a implementação de
processos de avaliação do desempenho dessas unidades organizacionais. Essa
constatação é corroborada por Dornelas (2002), quando afirma que a “grande
complexidade e diversidade das incubadoras de empresas e empresas incubadas
impossibilita estabelecer comparações entre os vários programas existentes sem se
fazer várias ressalvas” (p. 43). A próxima seção do texto aborda a temática avaliação
de desempenho das incubadoras

3. Fatores que justificam a avaliação de desempenho das incubadoras
Avaliar o desempenho de incubadoras implica sistematizar conhecimentos a
respeito dos seus propósitos e dos resultados alcançados vis-á-vis aqueles propósitos.
Para o MCT a “avaliação da incubadora deve ser realizada tendo em vista o
aprimoramento constante do seu funcionamento, identificando o que está sendo
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realizado com sucesso e as atividades que devem ser redefinidas e redirecionadas
tendo em vista eliminar os erros detectados” (MINISTÉRIO, 2000, p. 25). O mesmo
enfoque adota a Anprotec (2002). Como é fácil perceber, trata-se de uma visão
segundo a qual o desempenho das incubadoras deve ser avaliado segundo os seus
processos ou, conforme Dornelas (2002), revelando maior “preocupação com a
eficiência” (p. 44). Infere-se, dessas duas proposições, que qualquer processo de
avaliação deva buscar abranger a totalidade e a complementaridade entre processos e
resultados, ou eficiência e eficácia.
Tendo em vista essas duas perspectivas, sobressaem, ainda mais, as
dificuldades em se admitir a hipótese do uso de metodologias ou sistemas
padronizados para a avaliação do desempenho de incubadoras de diferentes tipos ou
em diferentes estágios de desenvolvimento. Haveria que se pensar em critérios de
avaliação diferenciados, aplicáveis aos diferentes tipos de incubadoras, ou ao menos
que contemplassem as diferenças.
Há que se admitir, contudo, a existência de aspectos comuns aos diferentes
tipos de incubadoras: todas devem propiciar infra-estrutura e serviços de apoio às
atividades das unidades assistidas; todas devem prover atividades de formação,
qualificação, treinamento e desenvolvimento, extensíveis às unidades (empresas e
outras categorias organizacionais) e às pessoas que nelas trabalham; todas devem
buscar estabelecer padrões de relacionamento com instituições externas, buscando
apoios para a geração e a incorporação de inovações, para a celebração e o
fortalecimento de relações comerciais, para a formação de redes de cooperação; todas
devem buscar garantir, junto às suas respectivas comunidades e apoiadores, o
respaldo necessário para assegurar a sua sobrevivência e desenvolvimento; todas
devem, enfim, zelar para que as unidades assistidas desfrutem das melhores condições
possíveis para a sua evolução. Para avaliar a efetividade com que as incubadoras
logram esses intentos – e outros, passíveis de serem identificados – haveria que se
desenvolver, aplicar e testar um conjunto de medidas, qualificadoras ou
quantificáveis.
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Fonseca (2010) analisa os impactos causados pelas atividades inerentes às
incubadoras nas diversas dimensões possíveis: sociais, organizacionais, culturais,
tecnológico, econômica, ambiental e político, pelas atividades inerentes às
incubadoras. Com isso ele constata que:
- Os fatores econômicos são relevantes para justificar investimentos em
sistemas de avaliação do desempenho de incubadoras.
- O papel público desempenhado pelas incubadoras e a responsabilidade das
instituições públicas no suporte às mesmas dão destaque ao fator político como
indutor dos modelos e práticas de avaliação de desempenho.
- No plano social destaque ao movimento nacional de incubadoras de
empreendimentos populares, integrantes do campo da economia solidária, que
apresentam grande preocupação com este enfoque, assim avaliar os impactos desta
natureza se faz necessária assim como políticas que promovam tais práticas em todas
as tipologias.
- As incubadoras devem ser avaliadas também pela ótica ambiental. As
barreiras e dificuldades à adoção, pelas empresas de pequeno porte, de práticas
ambientais representariam, por si só, um desafio às incubadoras para a
implementação de estratégias que viessem a facilitar essa necessária aproximação.
- Os aspectos culturais são fatores cruciais à avaliação da própria gênese das
incubadoras, das origens e dos tipos de unidades assistidas e apoiadas, dos vínculos
com as comunidades locais, das características dos produtos e serviços resultantes,
entre outros.
- Por fim na dimensão organizacional, a avaliação recai, essencialmente, sobre
aspectos processuais, ou seja, sobre as operações das incubadoras.
Seguindo essas proposições foi concebido um modelo de avaliação,exposto na
seção seguinte.

4. Dispositivos para avaliar e auxiliar na gestão das incubadoras
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Como dito na seção 1, a preocupação maior deste projeto é conceber um
modelo de avaliação de desempenho para todas as tipologias de incubadoras, ele deve
avaliar as incubadoras e contribuir para o aprimoramento da gestão através da
demonstração das melhores práticas, das ações que a incubadora deve implementar
para atingir o nível ótimo e o patamar que ela se encontra.. Para tal foram
desenvolvidos nove indicadores, cujas características verificam a real contribuição
para o desenvolvimento. A seguir breve explanação sobre os indicadores.
• Indicador de Estratégia de Ocupação
O indicador de estratégia de ocupação procura identificar como a incubadora se
comporta diante da sua estratégia, em termos dos tipos de empreendimentos e
empresas a serem objetos de apoio e dos setores de atividade a serem priorizados.
• Indicador de Retenção
Já neste, o modelo pressupõe que a capacidade de retenção de empresas por uma
incubadora seja uma função da diversidade e da qualidade dos apoios oferecidos pela
incubadora às empresas residentes, assim a infra-estrutura, os serviços internos e
serviços externos são identificados como objetos de estudo para avaliação.
• Indicador de Graduação
De forma complementar ao indicador de retenção, este indicador tem o papel de
averiguar a capacidade da incubadora em assegurar a graduação das empresas
dentro dos limites de tempo contratualmente fixados, sem comprometer a capacidade
de sobrevivência das empresas no período pós-incubação.
• Indicador de sustentabilidade institucional
O papel deste indicador é avaliar a capacidade de sobrevivência da incubadora em
longo prazo, do ponto de vista institucional.
• Indicador de Desempenho Ambiental
Este tem o objetivo de avaliar a capacidade de sobrevivência da incubadora em longo
prazo, do ponto de vista institucional. Entende-se que essa capacidade guarde relação
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direta com fatores tais como: a proporção de recursos próprios gerados; a intensidade
dos apoios institucionais recebidos; a motivação, o comprometimento e a qualificação
da equipe de profissionais. Esses fatores compõem as variáveis do indicador.
• Indicador de Inovações
O indicador de inovação tem um triplo propósito: a) o de apurar a intensidade da
ocorrência de inovações nas empresas assistidas por incubadoras; b) o de apurar a
tipologia das inovações geradas ou incorporadas pelas empresas; c) o de investigar as
contribuições das incubadoras para as inovações. Para que possam ser captadas todas
as possibilidades de inovações, nos mais variados tipos de incubadoras, será utilizada,
nas variáveis, a definição mais ampla do conceito de inovações, no qual estão incluídas
até mesmo as tecnologias sociais e a idéia de inovações abertas, disseminadas.
• Indicador de desempenho sócio-cultural
Por sua vez, o indicador de desempenho sócio-cultural é aplicado para avaliar as
contribuições sociais da incubadora, notadamente no que diz respeito à geração e
preservação de postos de trabalho, à qualificação do trabalho e ao estabelecimento de
relacionamentos positivos com o meio social externo.
• Indicador de desempenho econômico
O indicador de desempenho econômico tem o propósito de averiguar os efeitos
econômicos das atividades das incubadoras. Os principais efeitos econômicos
esperados são: o aumento no faturamento das unidades; o aumento na geração de
renda, medido pela ampliação da massa salarial gerada; a ampliação da arrecadação
tributária.
• Indicador de desempenho político-institucional
O propósito deste indicador é o de avaliar a intensidade das contribuições da
incubadora para o alcance de objetivos estratégicos das instituições parceiras e para o
fortalecimento institucional das mesmas.
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5. Etapas da pesquisa e metodologia utilizada
A pesquisa esta em andamento desde 2002 e passou por vários estágios.
O momento inicial: procurou testar e validar sete possíveis indicadores de
desempenho identificados pelo orientador em sua tese de doutorado. Na Fase seguinte
os indicadores de desempenho foram aprimorados e as variáveis aperfeiçoadas, além
disso procurou-se melhorar os instrumentos de coleta de dados. A fase atual tem como
preocupação propor fatores de ponderação para as variáveis através de novos testes
nos indicadores e variáveis e medir, através do modelo pretendido, o quanto é possível
para as incubadoras contribuir para desenvolvimento local.
Para dar continuidade ao aprimoramento dos indicadores de desempenho,
deliberou-se por aprofundar a pesquisa bibliográfica, utilizando como estratégia de
busca para referências o cruzamento de palavras-chave, além disso através de
pesquisa empírica, buscou-se identificar e sanar os possíveis ajustes e correções nas
variáveis.
Dessa forma, no que diz respeito ao enquadramento da pesquisa nas categorias
metodológicas, é possível classificá-la como qualitativa, exploratória, delineada como
estudo de casos múltiplos, tendo utilizado até o momento como instrumentos de coleta
de dados a observação direta, roteiros semi-estruturados de entrevistas e planilhas
para a coleta de dados documentais.
Essa estratégia metodológica se justifica pelo caráter da pesquisa, já que se fez
e se faz necessário a realização de estudos em profundidade em um número ainda
incerto de incubadoras, visando acima de tudo, a identificação e a definição de
variáveis e a construção de indicadores.
Já no que diz respeito às categorias finalísticas, a pesquisa é passível de ser
enquadrada como descritiva. Isso porque, como lembram Yin (1990) e Selltiz et al.
(1975), as pesquisas descritivas visam: a) apresentar, de forma precisa, as
características de uma situação, um grupo, um indivíduo ou uma organização
específica; b) descobrir ou verificar a existência de relações entre variáveis; c)
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identificar resultados, fatores e situações passíveis de serem generalizáveis. Ora, os
propósitos da pesquisa enquadraram-se precisamente nesse perfil, o que pode ser
confirmado pelos seguintes fatos: para realizar os testes de validade e aplicabilidade
das variáveis e indicadores, foi necessário detalhar os perfis de cada incubadora
visitada; a condição crítica para o processo de construção dos indicadores foi a
identificação das relações entre as variáveis; um dos objetivos da pesquisa, já
explicitado na seção anterior, é precisamente o de estruturar um modelo analítico
passível de ser aplicável a incubadoras de quaisquer tipos.

6. CONCLUSÕES PARCIAIS
Os resultados da pesquisa, nesse estágio de evolução, permitem extrair as
seguintes considerações, conclusivas para este texto: a) através de testes dos
indicadores e variáveis que compõem o modelas em diversas incubadoras do estado de
São Paulo, escolhidas aleatoriamente, contatou-se que tais se mostraram aplicáveis
para o fim proposto, qual seja o de oferecer elementos metodológicos e epistêmicos
para avaliar o desempenho de incubadoras; b) da realização destes testes, percebeu-se
a necessidades de definir fatores de ponderação diferenciados para cada tipologia e
construir um modelo matemático capaz de transformar as respostas ao modelo em
uma escala de desempenho; c) percebeu também, o interesse dos gerentes na
construção do modelo, no entanto com uma apresentação diferente através de um
formulário objetivo e claro, que abarque as informações indispensáveis para avaliar o
desempenho e que seja capaz de fornecer um relatório, usando o modelo desenvolvido
por esta pesquisa, para apontar o patamar de desempenho e o caminho a seguido pela
incubadora para alcançar as melhores práticas.
O fato que mais chamou atenção neste estágio da pesquisa, no entanto, foi a
necessidade de se aplicar esse instrumental de coleta de dados em um número maior
de incubadoras, com o conseqüente uso de instrumental estatístico, não apenas para a
extração de resultados conclusivos, como também para a coleta de novos elementos
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que possam vir, eventualmente, a contribuir para a concepção e incorporação de
novas variáveis ao indicador.
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Regulação da incorporação de tecnologia e agenda de pesquisa: o caso do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
Helena Espellet Klein
IE/ UFRJ
RESUMO: Considerando o crescente déficit da balança comercial em saúde no Brasil e a
fragilidade do sistema nacional de inovação, a dissertação de mestrado pretende verificar
como está estabelecido o elo entre a incorporação de tecnologias estrangeiras e a agenda de
pesquisa em saúde no Brasil e o papel da regulação no fortalecimento ou enfraquecimento
desse elo. Serão enfocadas as 2 dimensões do problema: como a necessidade de pesquisa e
desenvolvimento simultânea à incorporação da tecnologia estrangeira tem influenciado a
agenda de pesquisa em saúde e em que medida ela tem considerado as novas demandas e as
condições locais específicas, informadas pelo sistema de saúde a partir do uso das
tecnologias incorporadas. Trata-se de estudo de caso que visa compreender como a
incorporação de novos medicamentos antirretrovirais no programa de acesso universal do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, essencialmente de tecnologia estrangeira e
cuja incorporação se dá pelos consensos de terapia, influencia ou não a agenda de pesquisa
em saúde brasileira. Serão feitas pesquisa bibliográfica sobre os temas relevantes e
entrevistas qualitativas com atores-chave na construção dos consensos de terapia e da
agenda de pesquisa em saúde. A teoria dos custos de transação e estruturas de governança
será utilizada para identificar os grupos de interesse que participam das decisões dos
consensos de terapia e da formulação da agenda de pesquisa em saúde. As hipóteses
principais são: 1. não há investimentos suficientes nem o direcionamento da agenda de
pesquisa em saúde para a capacidade de aprendizado a partir da incorporação de tecnologia
estrangeira; 2. os mecanismos de regulação (nesse caso, os consensos terapêuticos) podem
contribuir para diminuir a fragilidade dos elos do sistema nacional de inovação em saúde e
fortalecer a indústria nacional.
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1. INTRODUÇÃO E PROBLEMA
A incorporação de novas tecnologias no sistema de saúde procura atender às
necessidades dos seus usuários, através da difusão de novos medicamentos, tratamentos e
equipamentos médicos. Em contrapartida, os esforços das instituições de pesquisa e do
sistema produtivo são voltados para atender esta demanda, com a produção de novas
tecnologias, incluindo produtos melhorados ou inovadores, a partir da observação dos
efeitos daqueles que foram anteriormente incorporados e de necessidades específicas do
sistema de saúde que não venham sendo atendidas.
Nos sistemas de inovação dos países desenvolvidos, este ciclo se retroalimenta. A
indústria influencia a incorporação de tecnologias no sistema de saúde, uma vez que é a
responsável principal pelo desenvolvimento e produção das mesmas, contando, por vezes,
com a parceria de outras instituições, principalmente de pesquisa em saúde (no eixo do
sistema relacionado à produção de novas tecnologias). E, ao mesmo tempo, o sistema de
saúde e seu modelo de regulação para incorporação de tecnologias influenciam a estratégia
de capacitação tecnológica das empresas, incluindo o direcionamento da pesquisa e
desenvolvimento (P&D) de novos produtos e processos, tendo em vista que a indústria
depende da aceitação e da difusão da tecnologia pelo sistema de saúde, além desse contar
com observações acumuladas sobre os efeitos provocados pelo uso das tecnologias que
foram incorporadas anteriormente e que podem ser fonte de melhorias das antigas
tecnologias ou gerar novas linhas de pesquisa (no eixo do sistema relacionado à utilização
das novas tecnologias).
Com relação aos países em desenvolvimento, a literatura mostra uma fragilidade
nos elos que compõem os sistemas de inovação de uma forma geral. BELL E PAVITT
(1993) chamaram a atenção para o fato de que esses países não produzem ou produzem
pouca tecnologia, enquanto o desenvolvimento e a produção de novas tecnologias
permanecem concentrados nos países desenvolvidos. Dessa forma, nos países em
desenvolvimento, há pouca ou nenhuma relação entre os eixos da produção e da utilização
de tecnologias (ou entre produtores e usuários) e a incorporação de tecnologias, originárias
dos países desenvolvidos, ocorre na maioria das vezes sem que haja transferência
significativa de tecnologia ou de know-how. Os autores propõem, então, um quadro
conceitual que permite compreender essa deficiência e as diferenças entre as empresas e
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países inovadores e os meros reprodutores, introduzindo os conceitos de capacidade
produtiva, capacidade tecnológica e acumulação tecnológica. BELL E PAVITT (1993)
argumentam que seria exatamente a falha na identificação entre os dois diferentes tipos de
capacidades e a falta de compreensão a respeito da dinâmica da acumulação tecnológica,
que é distinta da dinâmica de produção, os principais responsáveis pelo atraso tecnológico
nos países em desenvolvimento.
No caso do Brasil, as políticas de substituição das importações e de proteção às
empresas nacionais, assim como as próprias empresas, falharam (ou mesmo
desconsideraram) em reconhecer a necessidade de estimular o aprendizado tecnológico a
partir da transferência de tecnologia decisivo para a mudança técnica e se concentraram
apenas na capacidade produtiva da indústria nacional com a mera incorporação de
tecnologia estrangeira. Além disso, o fato de a compra de tecnologia pelas empresas
nacionais ser feita através de “pacotes fechados” impossibilitou o aprendizado tecnológico
a partir do acesso ao conhecimento envolvido na produção e desenvolvimento da tecnologia
adquirida dos países desenvolvidos.
No caso específico do sistema nacional de inovação em saúde e da indústria
farmacêutica nacional é possível verificar claramente o descompasso observado por BELL
E PAVITT (1993) entre a capacidade produtiva e a capacidade tecnológica e de
acumulação tecnológica. Embora a indústria nacional tenha capacidade produtiva, há uma
percepção equivocada de que essa capacidade inclui a possibilidade de criação de novas
tecnologias ou mesmo de desenvolvimento de melhorias das tecnologias desenvolvidas no
exterior sem esforços adicionais de P&D. O processo através do qual se dá a aquisição
dessas novas tecnologias, sem transferência de conhecimentos e habilidades e, portanto,
sem que haja um aprendizado tecnológico de fato, torna a indústria nacional uma mera
compradora e usuária de tecnologias.
Cabe destacar que a capacidade de inovar para atender às especificidades locais ou
às novas demandas tecnológicas depende de um duplo movimento: por um lado, a
incorporação de novas tecnologias, mesmo que vindas do exterior, exige o investimento
concomitante em P&D para que se adquira a capacidade de aprendizado; e por outro, essa
capacidade de aprendizado é que permite que haja acumulação tecnológica para orientar a
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agenda de pesquisa em direção às novas necessidades ou às especificidades locais
informadas pelo uso das novas tecnologias incorporadas. Caso não haja esse duplo
movimento, se perde a oportunidade de se desenvolver a capacidade para modificar ou criar
novas tecnologias, e, portanto, os países ou empresas permanecem como meros
compradores e usuários de tecnologia. Assim como, as suas agendas de pesquisa são
construídas sem levar em conta a necessidade de conhecimento para melhorar as
tecnologias em uso e gerar novos projetos de P&D, mantendo-se o gap tecnológico com
relação aos países desenvolvidos.
No Brasil, o sistema de atenção à saúde, diante das necessidades de incorporação de
novas tecnologias para atender às demandas da população, faz uso principalmente das
tecnologias desenvolvidas no exterior. Por conseguinte, no âmbito nacional, a ligação entre
a produção e a utilização se faria através da capacidade de modificação de tecnologias
originárias do exterior, bem como do aproveitamento das observações geradas a partir de
sua utilização. Em especial, para responder à falta de eficácia ou aos efeitos adversos
causados por essas tecnologias em uso. Como o desenvolvimento dessa capacidade é
raramente estimulado, as instituições de pesquisa e as empresas nacionais não são capazes
de realizar um aprendizado, nem de gerar outras inovações, a partir das tecnologias
incorporadas. Em outras palavras, são incapazes de se aproveitar das indicações oferecidas
pelo seu uso para o direcionamento da P&D de melhores e novas tecnologias.
Para mudar esse quadro, seria necessário que as instituições de pesquisa públicas e
privadas direcionassem esforços para adquirir capacidade de aprendizado e construíssem
suas agendas de pesquisa de acordo com as necessidades do sistema de saúde. Além disso,
a mudança dependeria também de que a indústria nacional obtivesse capacidade
tecnológica para fazer uso das informações provenientes da utilização das tecnologias
incorporadas na geração de novas tecnologias que, por sua vez, serão incorporadas no
sistema de saúde, possibilitando que haja nova retroalimentação.
A regulação é um elemento fundamental na viabilização desse sistema de
retroalimentação. O mercado de tecnologias em saúde difere de outros pelo fato de que a
incorporação de novas tecnologias no sistema de saúde está sujeita a mecanismos
específicos de regulação que também influenciam a geração de novas tecnologias. Isto é, a
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dinâmica da relação entre a produção e a utilização de tecnologias (através da sua
incorporação) se modifica de acordo com os mecanismos escolhidos para a sua regulação.
Sendo assim, esses mecanismos podem atuar como causadores ou solucionadores dos
problemas que se apresentam nessa relação, dependendo da forma como compõem os
diferentes interesses das partes envolvidas nos sistemas de inovação e de atenção em saúde.
No caso brasileiro, estes mecanismos incluem o registro de produtos, a determinação de
preços, o financiamento pelo Sistema Único de Saúde ou pelo Sistema Suplementar de
Saúde, a regulação das pesquisas e a formação de consensos terapêuticos ou diretrizes
clínicas.
A partir destas considerações sobre o sistema nacional de inovação em saúde e a
atual situação da indústria farmacêutica nacional, chegamos, então, ao seguinte problema
de pesquisa: como está estabelecido o elo entre a incorporação de tecnologias estrangeiras
em saúde e a agenda de pesquisa brasileira?
Para responder a este problema, se optou pela realização de um estudo de caso que
pretende compreender como se dá a relação entre a incorporação, no Programa Nacional de
DST e AIDS, de novos medicamentos antirretrovirais, em sua maioria de tecnologia
estrangeira, por meio dos consensos de terapia baseados nas evidências clínicas, e a
construção da agenda de pesquisa brasileira voltada para o tema.
A escolha dos consensos de terapia se deve ao fato de ser este o mecanismo de
regulação utilizado para a incorporação dos medicamentos antirretrovirais no Programa
Nacional de DST e AIDS e, consequentemente, no sistema de saúde. O Programa oferece
acesso universal e gratuito aos medicamentos indicados nos consensos de terapia e a sua
relevância se torna ainda mais clara quando da leitura do determinado pela Lei 9.313/96:
“Art. 1º Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes de AIDS
(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) receberão, gratuitamente, do Sistema Único de
Saúde, toda a medicação necessária a seu tratamento; § 1° O Poder Executivo, através do
Ministério da Saúde, padronizará os medicamentos a serem utilizados em cada estágio
evolutivo da infecção e da doença, com vistas a orientar a aquisição dos mesmos pelos
gestores do Sistema Único de Saúde; § 2° A padronização de terapias deverá ser revista e
republicada anualmente, ou sempre que se fizer necessário, para se adequar ao
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conhecimento científico atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos no
mercado”. No caso do Programa Nacional de DST e AIDS, “os Consensos de Terapia são
documentos que estabelecem recomendações técnicas, em comum acordo entre
especialistas, para utilização de medicamentos anti-retrovirais. Essas recomendações
advém de comitês assessores, instituídos pelo Ministério da Saúde: Grupo Assessor de
Terapia Anti-retroviral em Crianças, Comitê Assessor para Recomendações de Profilaxia
da Transmissão Vertical do HIV e Terapia Anti-retroviral em Gestantes e Comitê Assessor
para Terapia Anti-retroviral de Adultos e Adolescentes.” (segundo informação disponível
no sítio do Programa35).
Esses consensos se baseiam nos resultados de segurança, eficácia e efetividade dos
ensaios clínicos e consideram também o custo-benefício dos novos medicamentos
(BRASIL, 2008, p. 9). Os ensaios clínicos são apresentados em artigos de periódicos e
bases de dados internacionais e posteriormente analisados. A partir desta análise, os níveis
de evidência e graus de recomendação são estabelecidos e classificados.
Ainda que as evidências clínicas sejam resultados de estudos baseados em critérios
de segurança, eficácia e efetividade na utilização das novas tecnologias, a avaliação desses
critérios pode variar segundo a percepção e os interesses dos atores envolvidos na
construção dos consensos de terapia. Além disso, as evidências dependem da aferição dos
resultados da utilização de tecnologias criadas segundo uma agenda de pesquisa
estrangeira, que responde a determinadas situações condicionadas ao momento, ao local e
aos agentes que participaram de sua criação.
Partindo do conceito do sistema de inovação, a interação entre as suas instituições e
os seus fluxos de informação, é possível perceber, então, que as instituições e empresas que
fazem pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico em saúde interagem com o
sistema de assistência em saúde, mediadas pelo modelo de regulação de incorporação de
tecnologias. Trata-se do elo do sistema de inovação em saúde em que a P&D, segundo uma
determinada agenda, gera novos e melhorados produtos e processos, que são avaliados
pelos estudos de evidências clínicas em que se baseiam os consensos de terapia, levando à
incorporação de novos medicamentos no sistema de saúde. Entretanto, no caso brasileiro e
35

Disponível em http://www.aids.gov.br/data/Pages/LUMISFB7D5720PTBRIE.htm. Acesso em 14/05/2009.
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do Programa Nacional de DST e AIDS, as tecnologias incorporadas são resultado de
pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico realizadas sob uma agenda estrangeira,
isto é, os produtos estrangeiros incorporados não são oriundos de esforço de pesquisa
nacional e se verifica que há pouco investimento na pesquisa necessária para a obtenção da
capacidade de aprendizado a partir da sua incorporação. Logo, é pertinente avaliar a
fragilidade do elo que liga a agenda de pesquisa e a incorporação de tecnologias, no sentido
de identificar de que forma a necessidade de pesquisa simultânea à incorporação de
tecnologia estrangeira tem influenciado a formação da agenda de pesquisa em
medicamentos antirretrovirais no país.
Por outro lado, existe o elo do sistema de inovação em saúde que segue da agenda
de pesquisa até a incorporação das novas tecnologias disponíveis no sistema de saúde. No
caso do Programa Nacional de DST e AIDS, uma vez que os medicamentos são incluídos
no rol daqueles distribuídos pelo sistema de saúde e, portanto, são por ele incorporados,
podem ser verificados seus efeitos adversos em longo prazo (muitas vezes, não previstos
nos estudos clínicos já utilizados como embasamento para a decisão sobre a sua
incorporação nos consensos terapêuticos) e o desenvolvimento de resistência a estas novas
drogas. Estas conseqüências da utilização das novas tecnologias criam novas demandas e
informações para os sistemas de saúde e produtivo. Nos países desenvolvidos, este elo do
sistema faz a interação no sentido oposto, qual seja: as necessidades do sistema de saúde,
originárias da incorporação das novas tecnologias, indicam direções para a agenda de
pesquisa, gerando produtos e processos novos e melhorados a serem analisados pelos
consensos de terapia baseados nas novas evidências clínicas. Mais uma vez, com relação ao
caso brasileiro e do Programa Nacional de DST e AIDS, se pretende identificar os aspectos
que levam à fragilidade deste outro elo do sistema, verificando-se em que medida a agenda
de pesquisa brasileira tem considerado as novas demandas e as condições específicas do
sistema de saúde brasileiro na pesquisa de medicamentos antirretrovirais.
No caso dos medicamentos fornecidos através do sistema público de atenção à
saúde, a agenda de pesquisa assume também um importante papel no que se refere ao
fortalecimento da política de produção e uso de medicamentos genéricos e a utilização do
instrumento da licença compulsória. A formação da agenda de pesquisa na área deve incluir
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a gestão da propriedade intelectual, em sentido amplo, levando em consideração a
existência de patentes estrangeiras dos medicamentos e o tempo de sua vigência, além da
preocupação com a capacidade tecnológica necessária para acelerar a introdução de
genéricos no mercado. Ao considerar esses fatores no seu direcionamento, a agenda de
pesquisa torna a indústria local preparada para a produção dos genéricos dos medicamentos
de tecnologia estrangeira, permitindo a melhor negociação de preços dos produtos e até
mesmo o decreto de licenças compulsórias, nos casos de interesse público. A título de
ilustração, é importante mencionar que, no Brasil, não há produção pública de
medicamentos ARVs genéricos, exceto do Efavirenz, cuja produção se iniciou
recentemente após o decreto da licença compulsória das patentes da Merck & Co. e de
serem vencidas as dificuldades enfrentadas pelo laboratório público Farmanguinhos na sua
formulação.
Diante do exposto, retomamos, então, o problema de pesquisa, já circunscrito
pelo estudo de caso: como a incorporação, no Programa Nacional de DST e AIDS, através
dos consensos de terapia baseados nas evidências clínicas, de novos medicamentos
antirretrovirais, que são desenvolvidos no exterior, influencia ou não a agenda de pesquisa
em saúde brasileira voltada para o tema?

2. OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS
2.1. OBJETIVO GERAL
Compreender como a incorporação de novos medicamentos antirretrovirais, no
Programa Nacional de DST e AIDS, através dos consensos de terapia baseados nas
evidências clínicas, influencia ou não a agenda de pesquisa em saúde brasileira em
medicamentos antirretrovirais.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2.2.1. Verificar como são constituídos os consensos de terapia do Programa
Nacional de DST e AIDS e os critérios de escolha dos estudos de evidências
clínicas

que

subsidiam

a

decisão

de

incorporação

dos

medicamentos

antirretrovirais.
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2.2.2. Verificar como a agenda de pesquisa brasileira dirigida ao tema HIV e AIDS
vem sendo construída.
2.2.3. Analisar como os consensos de terapia, na qualidade de mecanismo de
regulação da incorporação de novos medicamentos no sistema de saúde, sobretudo
no Programa Nacional de DST e AIDS, e instrumento de política pública, atuam na
construção, fortalecimento ou enfraquecimento, dos elos entre a incorporação de
tecnologia e a construção de agendas de pesquisa no sistema nacional de inovação
em saúde.

3. DELIMITAÇÃO
Como visto, apesar de existirem vários mecanismos de regulação que interferem no
processo de geração e difusão (incorporação) de tecnologias, este estudo de caso se limitará
aos consensos de terapias do Programa Nacional de DST e AIDS e aos medicamentos
antirretrovirais que deles fazem parte, desde a criação do primeiro guia de recomendações
do Programa, em 1996, até o momento atual, e à agenda de pesquisa brasileira relativa ao
tema, no mesmo período.

4. MARCO TEÓRICO E METODOLOGIA
Este será um estudo de caso que pretende descrever e compreender certas interações
que são parte do sistema nacional de inovação em saúde. Por este motivo, será feita uma
revisão da literatura sobre os sistemas nacionais de inovação e as especificidades do
sistema no setor saúde. Posteriormente, essa revisão deverá se estender sobre os temas
especificamente relevantes: modelos de regulação de incorporação de tecnologias no
sistema de saúde, a construção de agendas de pesquisa e o papel dos consensos terapêuticos
(e das evidências clínicas) nesta incorporação e na construção dos elos do sistema nacional
de inovação em saúde. Ainda que a revisão da literatura seja importante, diante dos
objetivos específicos propostos, os principais métodos utilizados serão a análise de dados
secundários e a realização de entrevistas.
Sobre as características gerais do sistema nacional de inovação, nos basearemos no
trabalho de MELO (1996), que analisa detalhadamente cada uma delas. Uma vez que os
estudos sobre sistemas nacionais de inovação, especialmente na área da saúde, são de suma
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relevância na pesquisa proposta, serão utilizados também trabalhos como os de MALERBA
(2002) e de GADELHA, QUENTAL e FIALHO (2003). O primeiro por abordar o que
chamou de sistemas de inovação setoriais e enumerar as características desses sistemas,
como, por exemplo, os casos em que a regulação introduz um tipo de seleção não mercantil
das tecnologias, indicando, portanto, o papel fundamental dos modos de regulação da
difusão de tecnologias nestes sistemas (MALERBA, 2002). Por sua vez, a relevância do
segundo para a pesquisa proposta está na delimitação do “sistema nacional de inovação em
saúde como uma construção econômica, política e institucional para a qual confluem
fortes interesses, advindos tanto das estratégias empresariais nas distintas indústrias da
saúde e nas instituições de C&T quanto da pressão da sociedade civil pela prestação de
serviços de saúde que atendam aos requisitos de acesso, de ações integrais e de eqüidade”
(GADELHA, QUENTAL e FIALHO, 2003, p.49), apontando a particular composição de
interesses no sistema nacional de inovação em saúde.
Sobre a relação entre os sistemas de produção e inovação em saúde e de atenção em
saúde, analisaremos a literatura específica, que inclui o artigo de GADELHA (2006). A
escolha do trabalho de GADELHA (2006) se deve ao destaque dado pelo autor para o fato
de que há pouca interação entre as políticas de saúde e de desenvolvimento produtivo e que,
mesmo nos casos das avaliações tecnológicas em saúde, não se pode dizer que a introdução
de variáveis econômicas tenha como objetivo estabelecer uma relação com as políticas de
desenvolvimento.
Os estudos sobre a regulação da difusão e adoção de tecnologias em saúde são
também de suma relevância para esta análise. Destaca-se o trabalho de BELL E PAVITT
(1993), em que os autores se referem ao processo de difusão de tecnologias nos países em
desenvolvimento e a interpretação comum e equivocada de que se trata de mera escolha e
adoção/aquisição de tecnologias já estabelecidas, sem que haja atividade criativa envolvida
(BELL E PAVITT, 1993, p. 160). Os autores demonstram que a difusão envolve mais do
que a adoção de tecnologia externa e o aprendizado de como operá-la, ela pode incluir
mudanças técnicas incrementais para adequar esta tecnologia a condições específicas e para
melhorar a performance inicial. Desta forma, pode haver inovação contínua durante o
processo de difusão, desde que haja conhecimentos, habilidades e experiências mais
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profundos do que os necessários para a mera operação da tecnologia já existente (BELL E
PAVITT, 1993, p.162).
BELL E PAVITT (1993) introduzem, ainda, conceitos de extrema importância que
se referem à capacidade produtiva, capacidade tecnológica e acumulação tecnológica
(BELL E PAVITT, 1993, p. 163 a 165) e que são parte fundamental do embasamento
teórico do problema de pesquisa proposto. As diferenças entre os dois primeiros ajudam a
compreender o que distingue as empresas e países inovadores dos meros reprodutores. A
capacidade produtiva diz respeito aos recursos necessários para produzir bens com
determinados níveis de eficiência e combinações de insumos, enquanto a capacidade
tecnológica implica recursos necessários para gerar e administrar mudanças técnicas,
incluindo habilidades, conhecimento e experiência, e estruturas e articulações
institucionais. Acrescido a estes dois, o conceito de acumulação tecnológica ou aprendizado
tecnológico – que seria o processo pelo qual os recursos para gerar e administrar mudanças
técnicas (capacidade tecnológica) são aumentados ou fortalecidos – permite entendermos
que, na dinâmica da produção e transferência do conhecimento técnico-científico,
capacitar-se para, pura e simplesmente, operar a tecnologia já existente não basta para gerar
a capacidade de criar e gerir mudanças técnicas. Portanto, a aquisição do capital físico e do
know-how para operá-lo jamais será suficiente para o aprendizado tecnológico
(acumulação) envolvido na mudança técnica.
No que diz respeito aos temas mais especificamente relevantes para o enfrentamento
do problema de pesquisa proposto, nos basearemos principalmente no trabalho de
HASENCLEVER et al. (2008), no qual os autores concluem sobre a importância do
desenho do modelo da regulação de incorporação de tecnologias no sistema de saúde para a
capacidade produtiva e tecnológica da indústria nacional. A figura abaixo, extraída do
mencionado trabalho, mostra os elos que ligam a tomada e a implementação da decisão da
incorporação de tecnologia, a P&D e a observação dos resultados da utilização das novas
tecnologias.
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Figura 1: Avaliações Tecnológicas em Saúde, tomada e implementação de decisão

Fonte: Adaptado e traduzido de Hasenclever et al., 2008 (retirado de OECD, 2005, p. 22)

Por sua vez, o tema dos consensos de terapia, diretrizes clínicas e avaliações
tecnológicas que os subsidiam será tratado tomando-se por base principalmente os
trabalhos de SILVA (2003, 2004). A autora chama a atenção para a importância da escolha
das evidências clínicas nestes processos e, principalmente, para a relevância do local e das
populações a que se referem os estudos realizados. Outros trabalhos sobre as metodologias
de incorporação de tecnologias nos sistemas de saúde (por exemplo, NOVAES, 2000) e
sobre as experiências com os diferentes modelos de regulação (como o de BANTA, 2003)
também serão fundamentais para a compreensão do problema proposto. Com relação aos
efeitos dos diferentes modelos de incorporação de tecnologias na agenda de pesquisa
pública e privada, os trabalhos de WEISBROD (1991, 1999) são muito apropriados para a
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análise proposta por tratarem do direcionamento da P&D na indústria farmacêutica norteamericana.
Essa literatura deverá servir de base para guiar a análise dos documentos dos
Consensos de Terapia do Programa Nacional de DST e AIDS. Os consensos terapêuticos
são mecanismos especialmente interessantes para esse estudo, uma vez que através dos
mesmos se dá a escolha e a decisão das tecnologias a serem incorporadas no sistema de
saúde, com base nos estudos de evidências clínicas que indicam as características de cada
uma delas. Esses consensos, portanto, dão claras indicações dos caminhos a serem seguidos
na pesquisa em saúde, uma vez que indicam o tipo de tecnologia que o sistema de saúde
tem interesse e necessidade de incorporar, ao mesmo tempo em que, ao escolher
determinadas tecnologias, proporcionam a possibilidade de verificação dos efeitos
observados na população, gerando informações que podem também afetar os rumos dessa
pesquisa.
Como já explicitado, os principais métodos utilizados na pesquisa serão a análise de
dados secundários e a realização de entrevistas. Portanto, além dos dados secundários
coletados para compreender como são formados os Consensos de Terapia, serão realizadas
entrevistas com atores-chave na sua elaboração, a fim de identificar: os atores que
participam da construção dos consensos de terapia, como são escolhidos os estudos e as
evidências clínicas que subsidiam estes consensos, a origem dos mesmos e dos
medicamentos antirretrovirais selecionados e, no caso destes últimos, se são objeto de
propriedade intelectual. Além de permitirem a compreensão de como se dá a construção
dos consensos de terapia, estes dados permitirão verificar a origem e o tipo de agenda de
pesquisa que influenciou a criação dos medicamentos antirretrovirais já incorporados.
Sobre a construção da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde, no
Brasil, e a política do país para a ciência e tecnologia nesta área, os trabalhos de
GUIMARÃES (2004, 2006) serão muito úteis para indicar um panorama geral do problema
no setor de saúde. Em conjunto com o estudo da literatura relacionada à agenda de pesquisa
brasileira relacionada ao tema HIV e AIDS, a análise de documentos dos Ministérios da
Saúde e da Ciência e Tecnologia e dos editais das agências de fomento e das fundações de
amparo à pesquisa (relacionados ao assunto em questão e circunscritos ao lapso temporal

174

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

proposto), a identificação dos grupos de pesquisa que atuam na área e, ainda, a realização
de entrevistas com atores-chave destes órgãos e da indústria nacional permitirão identificar
quem são os atores que participam da sua elaboração, os fatores considerados relevantes
para a escolha das prioridades, as demandas que as informam e as instituições e
mecanismos escolhidos para a sua implementação. As informações levantadas e análises
realizadas possibilitarão a compreensão de como a agenda de pesquisa brasileira em saúde
é construída e como as demandas do sistema de saúde influenciam esta construção.
Finalmente, ainda com relação ao marco teórico utilizado como base para a análise
da formação dos consensos terapêuticos e da agenda de pesquisa, serão utilizados os
conceitos de custos de transação e de estruturas de governança, como apresentados por
FIANI (2002), WILLIAMSON (1985 e 1986) e NORTH (1990). As estruturas de
governança são definidas por WILLIAMSON (1985) “como as estruturas organizacionais
dentro das quais a integridade de uma relação contratual é decidida” (Williamson, 1985,
p.41, tradução nossa). Em outro trabalho, WILLIAMSON (1996), ao analisar as
proposições de Davis e North, a respeito das diferenças entre “ambiente institucional” e
“arranjo institucional”, propôs reunir as duas ideias para tratar do “ambiente institucional
como um conjunto de parâmetros que, quando modificados, produzem mudanças nos
custos comparativos de governança” (Williamson, 1996, p. 112, tradução nossa). Assim,
poderíamos dizer que esses ambientes institucionais, compostos por instituições e
organizações, constituem uma estrutura que permite a realização das transações. As
estruturas de governança híbridas são, segundo o autor, aquelas que não são tão genéricas
quanto o mercado, nem tão específicas quanto às firmas, no que diz respeito à
especificidade dos ativos e à frequência com que ocorrem as transações entre os agentes.
Os sistemas nacionais de inovação dependem do funcionamento de seus “elos”,
como já apresentado anteriormente, e, portanto, desse ambiente institucional que garanta a
realização de transações, considerando a informação imperfeita intrínseca às transações que
envolvem ativos específicos. As incertezas envolvidas nas atividades relacionadas à P&D e
à inovação tornam a segurança desse ambiente institucional ainda mais relevante. No caso
dos sistemas nacionais de inovação em saúde, a estrutura de governança também precisa
garantir a ligação entre os sistemas produtivo e de atenção à saúde, num ambiente em que
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as transações são sempre intermediadas pela regulação e que os interesses envolvem as
necessidades de saúde da população e de geração de lucros das empresas e envolvem,
ainda, um outro grupo, o dos médicos (que detêm um conhecimento especializado), que se
caracteriza como uma terceira parte (que, embora tenha grande participação na decisão de
que tecnologias serão difundidas, não se constitui como o produtor, nem como o usuário da
tecnologia, quer dizer, aquele que paga pela sua utilização). O ambiente institucional no
qual estão inseridas as diferentes organizações que fazem parte do sistema nacional de
inovação em saúde é que permitirá ou não a existência dos elos entre os sistemas produtivo
e de atenção à saúde, através da regulação - em grande parte dependente da terceira parte -,
que deve ser desenhada de forma a garantir o desenvolvimento do setor produtivo, sem
prejuízo do atendimento das necessidades da população.
Dessa forma, os conceitos de custos de transação e de estruturas de governança
serão utilizados para compreender como os consensos de terapia, na qualidade de estruturas
de governança híbridas, são estruturas adequadas para lidar com graus e tipos de poder
heterogêneos (entre as várias representações que compõem o sistema nacional de inovação
poderíamos mencionar o mercado ou as empresas, o governo, as Organizações Não
Governamentais, os pacientes e os pesquisadores, entre outros). A avaliação será feita com
o objetivo de verificar se este tipo de estrutura de governança seria adequado para estimular
a criação dos elos do sistema ou a diminuição de sua fragilidade, uma vez que o
estabelecimento de consensos de terapia envolve diferentes atores que representam vários
segmentos do sistema nacional de inovação, e se a existência de um elo fraco é reforçada
por esses representantes.
Após essa avaliação será possível concluir de que forma as políticas públicas que
regulam a incorporação de tecnologias em saúde, mais especificamente o mecanismo dos
consensos terapêuticos, promovem ou não a interação entre a incorporação de tecnologias
estrangeiras, as demandas verificadas no sistema de saúde e a agenda de pesquisa
direcionada ao tema HIV e AIDS.

5. HIPÓTESES
Algumas hipóteses foram levantadas, são elas:
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5.1. No caso dos medicamentos antirretrovirais incorporados, através dos consensos
de terapia, no Programa Nacional de DST e AIDS, a fragilidade do elo do sistema
nacional de inovação em que se observaria a influência da agenda de pesquisa
brasileira está relacionada ao fato de que, essencialmente, os novos produtos
correspondem a inovações da indústria farmacêutica estrangeira e não há
investimentos suficientes, nem o direcionamento da agenda de pesquisa brasileira
para a capacidade de aprendizado, a partir dessa incorporação. Embora estes
medicamentos possam atender às demandas das pessoas vivendo com HIV/AIDS,
no Brasil, a sua criação e desenvolvimento não se deu em conformidade com uma
agenda de pesquisa própria, criada segundo necessidades específicas e condições
locais de saúde, regulação e produção.
5.2. No sentido inverso, as informações sobre efeitos adversos e resistências
desenvolvidas geradas no sistema de saúde, a partir da incorporação dos
medicamentos antirretrovirais escolhidos pelos consensos de terapia, não têm
subsidiado a agenda de pesquisa sobre o tema. Portanto, como a agenda não tem
considerado as necessidades específicas e condições locais de saúde, de regulação e
de produção, e não se adquire capacidade de aprendizado através de P&D
simultâneos à incorporação, não tem sido possível desenvolver melhorias e novos
medicamentos que visem a atendê-las.
5.3. Um exemplo da dissociação entre a agenda de pesquisa e a regulação da
incorporação dos medicamentos está no fato de que atualmente toda a pesquisa
relacionada a medicamentos está fora do Programa Nacional de DST e AIDS. A
combinação de fragilidades faz com que os medicamentos antirretrovirais utilizados
pelo Programa Nacional de DST e AIDS estejam de acordo com uma agenda de
pesquisa estrangeira e que não está baseada nos efeitos adversos e resistências
observados no Brasil. A lógica envolvida, portanto, é a das empresas
multinacionais, que preferem lançar novas moléculas no mercado considerando
apenas os efeitos da utilização dos medicamentos anteriores nos países de
localização das empresas inovadoras.
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5.4. Os consensos terapêuticos e as evidências clínicas, como mecanismo de
regulação, podem diminuir a fragilidades dos elos do sistema, não só evitando a
incorporação de novos medicamentos, cujos efeitos adversos ainda não são bem
conhecidos, mas também aumentando o espaço para a inclusão de modificações
incrementais que atendam às necessidades específicas da população brasileira.
5.5. Essas modificações, além de atenderem às necessidades do sistema de saúde,
poderiam também ser favoráveis ao incremento do sistema produtivo local, já que o
mesmo teria a chance de inovar e de requerer novas patentes a partir de uma base de
conhecimento das tecnologias em uso, mas levando em consideração as
peculiaridades locais. Este seria um nicho privilegiado, posto que as empresas locais
teriam vantagens em comparação com as multinacionais que obedecem a uma outra
lógica. Neste caso, o papel da agenda de pesquisa seria fundamental, orientando os
eixos de pesquisa na direção destas particularidades.
5.6. O direcionamento da agenda de pesquisa para o desenvolvimento da capacidade
tecnológica do sistema produtivo, através da realização concomitante de P&D e da
compra de tecnologia estrangeira, tornaria o país mais capaz na produção de
genéricos, na negociação de preços e até mesmo no uso de licenças compulsórias de
patentes de medicamentos antirretrovirais.
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A organização da produção e do trabalho na Indústria Cisper e seus impactos no
povoamento da região entre 1949 e 1980
Henrique Pavan Beiro de Souza
FCLAr/UNESP
INTRODUÇÃO

A CISPER (Companhia Industrial São Paulo e Rio) instala-se em 1949, no bairro de
Ermelino Matarazzo na Zona Leste de São Paulo, dando origem à Vila CISPER. É a última
indústria “formadora de vilas” da primeira etapa da formação dos bairros de São Miguel
Paulista e Ermelino Matarazzo. A CISPER tem sua origem no Rio de Janeiro e pertencia
aos empresários Olavo Egídio de Souza Aranha e Alberto Monteiro de Carvalho, grandes
industriais do ramo de embalagens de vidro, com forte atuação no setor desde o início do
século XX. O principal produto da fábrica instalada em Ermelino Matarazzo é embalagem
de vidro, garrafas para a indústria de bebidas, as grandes cervejarias da cidade de São
Paulo.
A instalação da empresa na região vai aumentar a demanda de trabalho,
principalmente de trabalho não qualificado. Para a implantação da CISPER, o corpo
diretivo, administrativo e de técnico de manutenção, são “importados” do Rio de Janeiro,
prática que perdurou até os anos 90. A CISPER cria toda a infra-estrutura necessária para
acomodar seus técnicos e dirigentes, construindo uma vila dentro do parque industrial. Em
torno da vila começa a implantação de loteamentos populares que serão vendidos aos
operários contratados pela empresa. Estima-se em três mil operários entre 1950 e 1990.
A grande maioria dos trabalhadores empregados na época era constituída de
imigrantes nordestinos, considerados aptos para o trabalho pesado e de pouca qualificação.
O espaço econômico do entorno, portanto, é pautado principalmente pela forma de
organização do trabalho e seu reflexo na ocupação espacial. Os espaços econômicos são
criados pela territorialização das relações insumo-produto, que cria as condições de
reprodução de emprego e renda num determinado espaço geográfico. O processo de
implantação da grande indústria na região analisada atende esta condição. A fábrica
instalada cria uma demanda por insumo trabalho dentro da região, responsável pela geração
de renda dentro no espaço regional, que provoca movimentos de propulsão do
desenvolvimento, capazes de transformar o espaço econômica e socialmente. Pode-se dizer
que tais empreendimentos são caracterizados por grandes escalas padronizadas de
processos, produtos e produção, cujo resultado é a geração de uma classe homogênea de
trabalhadores com determinadas demandas econômicas e sociais. A Vila CISPER formada
neste contexto é um bairro operário, com sua população originada por forte migração
nordestina de origem rural sem nenhuma tradição urbana ou mesmo industrial. A marca
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operária nordestina define uma diferenciação do processo de industrialização do restante da
capital paulista, alimentada por imigração de italianos ao longo seu desenvolvimento.

TEMA
A partir de estudos referentes à industrialização e urbanização de São Paulo, bem
como das análises sobre a configuração espacial da cidade, estudaremos a relação entre o
processo de produção e trabalho na indústria CISPER e a formação da vila homônima,
entre os anos de 1949 e 1980.

JUSTIFICATIVA
O complexo industrial CISPER localiza-se na Zona Leste de São Paulo, região com
cerca de 4 milhões de habitantes e considerada zona de absorção de excedentes
populacionais oriundos do próprio processo de industrialização das regiões centrais da
cidade. Entretanto, tal visão não é suficiente para dar conta da heterogeneidade
socioeconômica e espacial da Zona Leste. O estudo da instalação da indústria e seu impacto
na formação de uma vila operária, faz-se necessário na medida em que coloca a região na
lógica da formação do capitalismo nacional. Antes de ser meramente um transbordamento
da industrialização do restante da capital paulista, a industrialização da Zona Leste – em
bairros como Ermelino Matarazzo, onde fica a indústria e Vila Cisper – segue lógica
própria e se relaciona com o restante do país através de seus próprios meios, como por
exemplo, a partir da “importação” de mão-de-obra nordestina.
Ademais, pouco se tem estudado sobre as relações de produção e trabalho na
indústria vidreira brasileira. Este setor, importante no primeiro impulso de industrialização
do país, responde a uma lógica organizacional um pouco distinta de outros tipos de
indústrias significativas na economia brasileira à época, tais como as de matriz metalmecânica. Entretanto, apesar de suas peculiaridades, notamos no setor vidreiro,
características comuns a formas de organização de caráter taylorista e fordista. Isto não
quer dizer que, de fato, a indústria vidreira se encaixa perfeitamente nesses conceitos. Ao
contrário, apesar da existência de tais características, a produção na fábrica vidreira é
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peculiar, apresentando diversas matizes. O objetivo deste trabalho, como veremos adiante,
é detectar tal peculiaridade, propondo uma classificação para ela. Todavia, podemos
afirmar que, a partir dessas observações, justifica-se o estudo da formação da vila operária à
luz de uma forma de organização da produção e do trabalho particularmente
homogeneizante, parcializada e, em termos marxistas, alienada.
Outra razão que nos move em direção ao estudo da CISPER e não de outras
companhias do setor é sua acessibilidade. Não só o autor viveu durante um bom tempo ao
entorno da vila, sendo que a proximidade da indústria gera um conhecimento mais
profundo, como também a própria gerência da fábrica se mostrou bastante receptiva em
acolher pesquisadores. Tal característica é notável, já que muitas outras empresas se
mostram fechadas ao público em geral, temendo a exposição de seu segredo industrial.
A referida indústria localiza-se em uma região estratégica dentro da RMSP. Situa-se
não muito distante do Aeroporto de Guarulhos e está a poucos quilômetros do acesso às
rodovias Ayrton Senna, Presidente Dutra, bem como da Marginal Tietê. Alem disso, faz
vizinhança com a linha 12 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – um dos
antigos entroncamentos da Central do Brasil, proximidade esta que foi um dos fatores
determinantes na instalação da indústria – e com a recém inaugurada USP Leste. Estudar a
indústria e vila CISPER, portanto, faz parte de uma reconstituição histórica de uma região
que vem se tornando cada vez mais importante no espaço geográfico paulistano.
Por fim, a investigação das relações de trabalho e produção na indústria CISPER,
bem como da formação da vila podem ser elucidativas do processo mais geral e amplo de
industrialização brasileira entre os anos de 1930 e 1980. As vicissitudes de tal processo,
baseado no modelo de substituição de importações, originaram um padrão industrial
próprio e praticamente auto-suficiente até 1980. Tal modelo de industrialização, aliado à
permanência de estruturas sociais arcaicas no campo e à existência de disparidades
regionais levou à explosão de vilas operárias periféricas que cresceram e se consolidaram
até aproximadamente a década de 1980, quando esse próprio modelo apresentou sinais de
esgotamento.
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HIPÓTESE CIENTÍFICA

A hipótese científica se constitui em suposições para orientação do pesquisador. É o
preâmbulo para a formulação de uma lei e terá seu objetivo alcançado se for confirmada
empiricamente e tiver algum alcance geral. Nossa hipótese: o tipo de organização do
trabalho e da produção industrial determina a produção do espaço. Vilas operárias têm
características relacionadas ao perfil do trabalhador e, paralelamente, às características de
organização do trabalho na indústria formadora da vila. Para estabelecer este vínculo é
preciso analisar as condições de produção da firma (tecnologia e trabalho). A confirmação
da hipótese em lei geral chegará quando conseguirmos identificar plenamente as condições
de trabalho bem como o perfil tecnológico da indústria e encontrarmos padrões semelhantes
em outros lugares. Para isto, não há a necessidade de fazermos somente estudos
comparados entre indústrias do mesmo setor – como, por exemplo, o vidreiro. Basta que
encontremos as mesmas características referidas acima em outras regiões – e outros tipos
de indústrias - e observemos as mesmas características de povoamento. Para dar subsídio a
tais comparações, investigaremos os casos já conhecidos pela literatura com relação ao
tema trabalho e espaço. A partir disso, nossa hipótese pode consubstanciar-se em uma lei
do povoamento de áreas industriais.

OBJETIVOS

a) Objetivos gerais

-

Analisar a conformação do espaço urbano à luz do processo de industrialização

paradigmático do período dentre 1945 e 1980.

-

Reconstituir um histórico das relações de produção de trabalho dentro da indústria

paulistana no período, tentando compreendê-los a partir dos referenciais conceituais do
fordismo, taylorismo e manufatura.
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-

Elucidar questões referentes ao processo de trabalho na indústria vidreira, suas

diferenças e semelhanças em relação a outros setores; e sua consequente influência na
conformação espacial.

b) Objetivos específicos

-

Compreender os processos de produção e trabalho na indústria CISPER durante o

período de 1949 e 1980, tentando entendê-los a partir de conceitos já existentes como
fordismo, taylorismo e manufatura.

-

Investigar as pecualiaridades da produção vidreira, comparando-a com outros

setores de produção, tais como os de bens de consumo duráveis em geral.

-

A partir do item anterior, confrontar os dados obtidos no intuito de encontrar uma

classificação satisfatória para os processos de trabalho e produção na indústria vidreira
CISPER.

-

Desenvolver uma lei que explique satisfatoriamente as características encontradas

na indústria vidreira, mesmo se as conclusões apontarem para a existência de variações dos
padrões fordista, taylorista ou manufatureiro.

-

Compreender o processo de formação da Vila CISPER a partir da organização da

produção e do trabalho na indústria estudada.

-

Identificar as características do processo de povoamento da vila, tais como tamanho

e diversidade das casas; nível de renda das famílias; disponibilidade de infra-estrutura
urbana.

-

Comparar as características de outras vilas operárias formadas no mesmo período.
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-

Confrontar os dados obtidos.

-

Reiterar ou rejeitar a hipótese de que a determinados arranjos de produção e

trabalho – tais como fordismo, taylorismo ou mistos – correspondem determinados padrões
de povoamento e ocupação do espaço.

-

Concluir o trabalho apontando os resultados confrontados com os apontamentos da

bibliografia pesquisada.

METODOLOGIA
A pesquisa é, por si só, de caráter interdisciplinar, envolvendo assuntos de
diferentes áreas do conhecimento, tais como a história econômica, economia política do
trabalho, geografia econômica e sociologia. Por isso envolverá técnicas e métodos
referentes a essas áreas. Em linhas gerais, a pesquisa se divide em dois campos: o teórico e
o empírico.
No campo teórico realizar-se-ão revisões bibliográficas sobre os seguintes temas:
•
A natureza do processo de trabalho, suas características históricas e relação
com a tecnologia. Dentro deste tópico aprofundaremos discussões sobre as formas de
relação entre capital e trabalho, abordando conjecturas que vão desde a manufatura
smithiana às formas de produção do século XX, tais como o fordismo e ohnoísmo,
realizando também uma apreciação sobre a introdução da maquinaria na indústria e seus
impactos na produtividade e exploração do trabalho.
•
História e características da indústria vidreira no Brasil e, particularmente,
em São Paulo. O contexto histórico de sua instalação, bem como o ambiente econômico
vigente à época. Também serão investigados dados gerais sobre suas características de
organização do trabalho e condições tecnológicas de produção.
Teorias de localização. Compilação dos principais autores que trabalham
•
com as motivações locacionais da instalação de unidades produtivas. Tal discussão será
complementada com dados empíricos que explicam a instalação da fábrica CISPER.
Pretendemos investigar as condições macroeconômicas que respondem à regionalização da
produção, bem como realizar uma micro-fundamentação da geografia econômica, ou seja,
investigar as motivações internas à firma no processo de escolha do local de produção.

186

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

•
Relação entre trabalho e espaço. Realizaremos aqui um inventário das
principais contribuições da geografia e da sociologia urbana no tocante às condicionantes
econômicas da formação do espaço. Particularmente, investigaremos como a indústria e
seus processos de trabalho influenciam a ocupação do espaço urbano.
Na pesquisa empírica, procederemos à:
Visita, observação e análise da fábrica, suas instalações, processos de trabalho,
•
maquinaria, administração.
•
Consulta a arquivo da indústria: análise de documentação – folhas de pagamento,
contratos de compra e aquisição de materiais e equipamentos, faturamento, projetos.
•
Entrevista com trabalhadores e ex-trabalhadores, gerentes, administradores,
engenheiros e outros funcionários.
•

Entrevista com moradores da vila.

•
Pesquisa em outros arquivos públicos, tais como a subprefeitura de Ermelino
Matarazzo, o CPDOC de São Miguel Paulista e a SEMPLA (Secretaria Municipal de
Planejamento), as quais já se mostraram abertas e possuem material diverso e de suma
importância para o nosso trabalho – cartografia, planos diretores e relatórios.
Análise de iconografia referente ao processo de instalação da indústria e da
•
formação da Vila CISPER. Tal análise nos permitirá alguma noção do espaço geográfico
que vai se constituindo, contribuindo assim para a verificação da infra-estrutura urbana –
basicamente, pavimentação de ruas, serviços de eletricidade, comércio e transportes. Da
mesma forma, procederemos a um primeiro contato com o perfil das casas (área construída,
padrões de acabamento, graus de semelhança entra as moradias).
•
A administração da indústria já selecionou aproximadamente 19 trabalhadores que
participaram do processo de instalação para a concessão de entrevistas. A entrevista com
tais pessoas será de vital importância para o estabelecimento de nossa hipótese, a de que a
organização dos métodos de trabalho e produção influenciará no padrão de povoamento da
vila.
•
As perguntas direcionadas aos trabalhadores serão referentes às informações de que
necessitamos para a confirmação de nossa hipótese. Ou seja, perguntaremos as
características da vila em seus primeiros anos: quantidade de ruas pavimentadas, perfil e
valor das casas, renda média, acesso a serviços públicos e informações sobre o processo de
trabalho.
•
Complementando as entrevistas, procederemos à investigação nas entidades
sindicais do setor vidreiro: ABIVIDRO e Sindividro (ambas patronais); e o Sindicato dos
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Trabalhadores da Indústria Vidreira (STIV). Os referidos sindicatos possuem
documentação sobre aspectos relacionados à questão do trabalho e da produção na indústria
vidreira, que podem nos ajudar, direta ou indiretamente, a enriquecer a pesquisa. Ademais,
serão selecionados membros que estejam dispostos a nos conceder informações mediante
entrevistas.
•
Sobre as entrevistas, é importante ressaltar que as realizaremos com rigor
metodológico. Em linhas gerais, o processo de entrevistas deve seguir as seguintes
diretrizes: a) definir previamente os objetivos da pesquisa; b) conhecimento do contexto no
qual a pesquisa é realizada; c) seguir um roteiro planejado, para evitar confusões durante a
entrevista; d) demonstração de segurança; e) equilíbrio entre a formalidade e informalidade.
•
Em suma, reunimos em nossos aspectos metodológicos, análise bibliográficoteórica, observações de campo, análise de documentação escrita e pictográfica, além de
entrevistas. Com tais opções, poderemos analisar de forma completa nosso objeto de
pesquisa.

CRONOGRAMA
MÊS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
( a partir de Março de 2010)
Escolha do tema
X
Elaboração do projeto
X X
Definição de sumário preliminar
X
Revisão bibliográfica
X X X X
Pesquisa empírica
X
X
Redação preliminar
X X X
Revisão metodológica e conceitual
X X
Preparação para a defesa
X X
Apresentação final
X
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A Evolução do Ensino Superior no Brasil e seus impactos sobre os Salários
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
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Nas duas ultimas décadas o Brasil vem passando por uma revolução no ensino
superior, pelo menos no que se refere à oferta de vagas oferecidas e ao numero de
matriculas. Praticamente estagnada na década de 80 do século passado, o ensino superior se
encontrou em uma situação totalmente oposta nos anos de 1990 e 2000. Um crescimento
astronômico, quando comparado com a década perdida. Veremos mais adiante que esse
aumento significativo na oferta de vagas do ensino superior se deve em grande medida ao
Ensino Privado, impulsionado por programas governamentais, pela estabilização da
economia, por período de crescimento econômico, entre outros. Além, claro, do grande
aumento da demanda, que pode ser justificado pela enorme expansão também do ensino
médio, que segundo Schwartzman (2000) tem crescido em torno de 20% em algumas
regiões, pelos incentivos do governo, como o PROUNI, o FIES, e talvez a atratividade
proporcionada pelos grandes diferenciais de salários oferecidos pelo ensino superior em
relação ao ensino médio, etc.
Podemos imaginar que o impacto imediato dessa evolução do ensino superior é o
mercado de trabalho. Através de vários estudos, autores estimam a taxa de retorno
proveniente de anos a mais de estudo. Existe uma relação próxima entre rendimentos do
trabalhador e seu nível de educação, como já mostrara a Teoria do Capital Humano nas
décadas de 60 em diante. Mas qual a conseqüência desse aumento significativo da oferta de
trabalho com qualificação superior sobre os salários? E quais os determinantes dessa
relação?

A EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL.

As mudanças ocorridas na economia brasileira nos anos 1990 têm um papel
fundamental na determinação dos novos rumos do ensino superior no Brasil. A
competitividade trazida por vários fatores, como por exemplo, a abertura comercial feita
durante o Governo Collor, a desregulamentação de mercados, a privatização de empresas
estatais efetuadas nos governos seguintes entre outras, passou a exigir uma mão de obra
mais qualificada, condizente com o novo nível tecnológico que as empresas se viram
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obrigada a situar. E nesse sentindo existia um grande déficit de mão de obra qualificada
naquele período. “No campo da educação, o governo Fernando Henrique Cardoso
diagnosticou, em 1996, que a qualidade da força de trabalho do país é baixa... tendo em
vista que a escolaridade média da população economicamente ativa totalizava 6,4 anos na
década de 1990” (SANTOS, 2002, pag. 68). Cria-se, portanto, todo um universo de
necessidades com relação à educação da mão de obra, por vários meios vieram às soluções,
ou as tentativas de soluções. Com relação ao ensino superior, a Lei de Diretrizes e Base
para e Educação, que por seus mecanismos, incentiva e facilita a educação superior, talvez
tenha sido o principal motor desse crescimento vertiginoso. “As transformações ocorridas
no Ensino Superior Brasileiro diante das mudanças originadas pela nova LDB (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação) de 1996 e a conseqüente abertura de um mercado com uma
elevada demanda reprimida criaram um ambiente de oportunidades no mercado de Ensino
Superior que se tornou progressivamente competitivo no setor privado. Na construção da
nova arquitetura do mercado de ensino superior, a flexibilização acadêmica e a autonomia
adquirida pelas IES na criação, manutenção e disponibilidade de vagas e de seus processos
seletivos de ingresso tornaram-se as balizas chaves para o entendimento do dinamismo da
estruturação do ensino superior privado.” (Teixeira, 2005, apud, SENHORAS;
TAKEUCHI; TAKEUCHI,).
Dessa forma, o Ensino Superior no país registrou acentuado crescimento
quantitativo nos últimos anos, caracterizado pelo aumento do número de novas instituições,
de matrículas, de cursos, etc. Nos gráficos abaixo, as Figuras 1, 2 e 3, analisaremos a
evolução da oferta de IES (Instituições de Ensino Superior), tanto pelo comportamento em
uma série histórica, quanto pela sua distribuição. Em 1980 o total de IES era de 882, já em
2008, este numero deu um salto para mais de 2 mil, o que significa um aumento de 157,07
%. Sendo o setor privado o principal motivador desse crescimento, enquanto o setor
público cresceu apenas 18%, o setor privado quase triplicou, respondendo ao final de 2008
mais de 89% do total das IES no Brasil.
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Figura 1

Fonte: Elaboração com dados do INEP
Figura 2

Fonte: Elaboração com dados do INEP
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Figura 3

Fonte: Elaboração com dados do INEP

*Faculdades, Centros Universitários, Fac. Integrada (maior

parte desse agregado é faculdades)

Outro fator importante a destacar é a distribuição por natureza administrativa. O
surgimento de novas instituições na forma de Faculdades, Centros Universitário, dentre
outros, foi espantoso nesse período. Uma explicação para isso, talvez seja a intensa
demanda verificada principalmente a partir dos anos 2000, a liberalização da educação, os
baixos custos de cursos, principalmente da área de humanas e o nível de investimento a
entrada relativamente baixos. Esses fatores tornam o sistema de ensino privado, a princípio,
altamente permissivo a novas pequenas instituições.
Da mesma forma, a demanda de Ensino Superior cresce de forma exponencial,
apresentando maiores taxas de crescimento a partir de 1998.
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Figura 4

Fonte: Elaboração com dados do INEP

No período de 1980 até 1998 o crescimento total registrado em relação a 1980 foi de
54,36%, já no período que vai de 2001 até 2008 o crescimento é mais acentuado de
67,61%, uma média de 9,70% ao ano. Entre outros que já foram citados, o crescimento de
matrículas pode também, ser justificado pelas facilidades concedidas pelo governo federal,
como por exemplo, o FIES (Programa de Financiamento Estudantil), criado em 1999, que
financia o aluno a taxa e prazos subsidiados. Atualmente são quase 500 mil estudantes
beneficiados e 1.459 instituições de Ensino Superior credenciadas, com 2.080 campi
cadastrados e aplicação de recursos da ordem de R$ 4,6 bilhões (MEC), e o PROUNI, que
oferece bolsas integrais e parciais aos alunos para estudarem em IES privadas, e em troca
concede subsídios às mesmas. Como causa dessa demanda aquecida, ainda se inclui o
barateamento das mensalidades justificado pelo descompasso do aumento da oferta e
demanda por ensino superior e existência de uma capacidade ociosa no começo da década
atual.
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Figura 5

Fonte: Elaboração com dados do INEP

Quanto à distribuição do número de matriculas, vagas e concluintes, verifica-se que
o setor privado é responsável pela maior parte de todos estes itens. Na figura 6 temos essa
distribuição para números de vagas oferecidas.

Figura 6

Fonte: Elaboração com dados do INEP
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Portanto, através de todos esses dados, podemos concluir que houve um crescimento
notável da oferta de ensino superior, seja através de numero de instituições, matriculas ou
vagas oferecidas ao decorrer principalmente desta ultima década. E, como visto isso se
deve tanto ao aumento do número de instituições quanto à expansão das instituições já
existentes, visto que as taxas de crescimento total do número de vagas superam as do
número de instituições. O relatório do INEP (2004) reforça essas conclusões, apontando a
liberalização recente da educação superior como um dos aspectos explicativos da expansão
da oferta, e ressaltando que essa “proliferação” foi acompanhada de queda da qualidade da
educação oferecida, “Portanto, se por um lado o ProUni possibilita aos estudantes, oriundos
da escola pública o acesso aos ensino superior, por outro lado, a proposta de
universalização produz um exército de desempregados diplomados, portadores de uma
formação de baixa qualidade. Neste processo de universalização do acesso ao ensino
superior, o principal beneficiado acaba sendo o empresário da educação, que além dos
incentivos governamentais tem a possibilidade de ampliar seu mercado consumidor.”
(CATANI; HEY; GILIOLI, 2006).
.

OS SALÁRIOS
Podemos intuitivamente pensar que maiores níveis de escolaridade e qualificação
relacionam-se de algum modo à maiores níveis de salários. Partindo do pensamento da
escola marginalista, em que as empresas alocam os recursos (capital e trabalho) de modo a
maximizar seus lucros, e que neste ponto, a produtividade marginal do capital ou trabalho
iguala-se a seu preço ou salário, um aumento da produtividade do trabalho aumenta seu
salário. A teoria do capital humano, que associa a capacidade produtiva do individuo ao seu
grau de habilidades (sendo essas habilidades definidas por tempo de estudo, experiência de
trabalho, etc.) vai de encontro a isso. Portanto, esperam-se maiores salários a indivíduos
com maior grau de escolaridade. Pensando por este lado, então, podemos dizer que o gasto
presente com tempo de estudo é um investimento feito pelo individuo, que espera através
deste investimento angariar rendimentos mais altos no futuro. Desta forma, tomando o
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contexto microeconômico, se a produção de uma empresa depende da combinação entre
capital e trabalho (simplificando), e o crescimento econômico está intimamente associado
ao grau de investimento da firma com formação bruta de capital, como o aumento da planta
produtiva, compra de maquinas, investimentos em tecnologia, então da mesma forma, o
investimento em capital humano é de fundamental importância para o crescimento
econômico. Inclusive, fundamental, no sentido que, o não desenvolvimento do capital
humano impossibilita um crescimento sustentado da economia, na medida em que as
empresas investem em tecnologia, novos métodos de produção, novas maquinas e
equipamentos para aumentarem suas produtividades e competitividades, necessitando
também de aumento da capacidade do trabalhador para saber operar essas novas
tecnologias. “O Brasil encontra-se recentemente, conforme destaca Castro (2006), em um
processo de mudanças rápidas em seu nível tecnológico, sugerindo que o papel da educação
deve ganhar ainda maior relevância. Ou seja, ao adquirir maiores habilidades ao se educar,
o indivíduo consegue absorver melhor as rápidas mudanças tecnológicas, conseguindo
assim aprender o novo em tempo hábil e protegendo assim do possível desemprego”
(Salvato; Silva, 2007).
“Em um estudo econométrico envolvendo 29 países, mostrou que investimentos em
educação

são

responsáveis

por

cerca

de

25%

do

crescimento

econômico”

(Psacharaopoulos, 1984, apud, Terra, 2002, pg. 2). Nos dois gráficos abaixo, compara-se a
situação da Coréia do Sul e do Brasil, percebe-se um crescente distanciamento do número
de matriculas entre Coréia e Brasil a partir de 1980. Chegando em 1997, enquanto na
Coréia quase 70% da população na idade de cursar o ensino superior estão matriculadas no
terceiro grau, no Brasil é menos de 20%. Comumente a isso, o PIB per capta da Coréia
dispara em relação ao do Brasil também a partir de 1980.

Figura 7
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Figura 8

V

Verifica-se que no Brasil, uma correlação positiva entre escolaridade e salários,
conforme dito acima. Ainda mais no que se refere ao Ensino Superior, de acordo com um
estudo feito por Barbosa Filho e Pessôa (2006) em que eles estimam a TIR (taxa interna de
retorno) sobre a educação no Brasil para os vários níveis de educação, a taxa de retorno do
Ensino Superior apresentou um grande crescimento passando de baixos 5% em 1960 para
14% em 2004. Comparando-se a outros países como à taxa inglesa e americana de 12,6% e
11,1%%, respectivamente e ainda à TIR sueca, espanhola, suíça, australiana e
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dinamarquesa, todas inferiores aos 10%, o Brasil possui retorno maior que todos estes
países.
Através da Figura 9, pode-se ver a diferença entre salários pagos ao Ensino Superior
no Brasil com os outros níveis de escolaridade. Esses grandes diferenciais de salários pagos
ao ensino superior no Brasil, segundo Coelho e Corseuil (2002) são um dos maiores do
mundo. Podem existir várias justificativas para isso, podemos imaginar que esse diferencial
de salários reflete a maior produtividade, ou de outra maneira “O que explica esta diferença
não parece ser que os diplomas de nível superior nos países em desenvolvimento estejam
associados a níveis tão mais altos de produtividade, mas sim à relativa escassez de
educação superior, e à possibilidade que as pessoas mais educadas nestes países encontram
de garantir, para si, rendas mais altas, que decorrem sobretudo da posição social que
ocupam ou que conseguem atingir.” Schwartzman (2000, pag 8) Talvez esta última seja
mais sensata.
Figura 9

Rendimento médio do trabalhador de acordo com o aumento da idade levando em
conside
ração a
escolari
dade.
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Fonte: elaborado a partir de dados da PNAD-2005, IBGE

De outra forma, em um estudo, realizado por Santos (2002), mostra a existência do
fenômeno conhecido como Overeducation no Brasil, em que o individuo é considerado
sobreeducado, ou seja, o individuo tem um grau de educação maior que do que o necessário
para a atividade que desempenha, e salários menores. Fenômeno mais comum em países
desenvolvidos, onde existe um nível médio de educação mais elevado, em países em
desenvolvimento como o Brasil isso pode evidenciar uma situação mais grave, que segundo
este autor, evidencia uma carência de mão de obra especializada e de boa escolaridade,
formando um “hiato” entre a demanda das empresas e a oferta do sistema educacional,
sendo “mais recomendável às empresas contratar trabalhadores com maior nível de
escolaridade, por terem maior estoque de capital humano e serem mais facilmente
treináveis, mesmo que as ocupações oferecidas por elas não venham a demandar essa
educação.” (Santos, 2002).
Como se pode observar, são vários os efeitos da educação sobre os salários, depende
da estrutura da economia como um todo, da qualidade da educação, das características do
mercado de trabalho, da demanda e da oferta de mão de obra qualificada e não qualificada
dentre outros. Portanto essa intensa evolução do Ensino Superior no Brasil com certeza teve
impactos significativos sobre as massas de salário, considerando tudo o que foi lido, falta
saber qual a direção e profundidade desses impactos.

OBJETIVO
O objetivo desse trabalho é verificar os impactos do crescimento extraordinário da
Educação Superior no Brasil sobre as massas de salários.

HIPÓTESE
Verificado o aumento expressivo da oferta de Ensino Superior, a tendência dos
salários pode ser convergir para um nível mais próximo da produtividade acrescentada
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pelos anos a mais de estudo, dado que a princípio, imagina-se que na realidade estes
retornos mais altos verificados aqui no Brasil não parecem refletir de fato a produtividade
marginal do trabalho, mas a escassez da oferta de mão de obra qualificada.

METODOLOGIA
Será usado Modelo de Regressão com Dados em Painel. Onde se objetiva
determinar os efeitos da quantidade de alunos ingressos e /ou egressos na universidade, e
outras variáveis exógenas, como o PIB, a taxa de desemprego, entre outras, sobre os
rendimentos dos trabalhadores. Ainda será levada em conta, a distribuição por formação
por área do conhecimento.
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O Sistema Setorial de Inovação do Setor Automotivo Brasileiro
Lourenço Galvão Diniz Faria
FCLAr/ UNESP
1 - Introdução
O automóvel transformou-se em um dilema para a sociedade moderna: ao mesmo tempo em que
é essencial para seu funcionamento, também lhe impõe custos enormes – desde sua fabricação até sua
utilização - em termos de danos ao meio ambiente, utilização de recursos não renováveis e mortes por
acidentes (Wells & Rawlinson, 1994). No intuito de reduzir o impacto desses problemas e se adequar
às crescentes exigências da sociedade e dos governos em relação às questões ambientais, aliado a um
cenário de maior competição global e introdução de novas e complexas tecnologias, a indústria
automotiva vive uma fase na qual os seus esforços inovativos - decorrentes da coordenação e interação
entre os “atores” envolvidos no setor - têm se tornado crescentemente importantes para a manutenção
da competitividade, transformando-se numa vantagem econômica para as firmas através da criação e
manutenção de relações estreitas onde circulam fluxos de conhecimento que auxiliam nos processos de
mudança tecnológica, formando um sistema que cria, coordena e difunde as inovações no setor. Dentro
deste contexto, as questões principais da presente pesquisa são as seguintes: Como se comporta esse
sistema (e qual a sua dinâmica)? Quais são as suas principais características e estrutura? E qual o papel
dos principais atores na geração de inovações no setor?
Para responder a essas questões, nosso estudo pretende identificar e analisar o Sistema de
Inovação da Indústria Automotiva brasileira através a abordagem dos Sistemas Setoriais de Inovação
(SSI) (Malerba, 2002), identificando as várias dimensões (ou building blocks) que formam sua
estrutura, quais sejam: a base de conhecimento, os atores e suas interligações e também as instituições
envolvidas. A pesquisa será estruturada em três capítulos: O primeiro se constituirá de uma revisão da
teoria Neo-Schumpeteriana e dos Sistemas Setoriais de Inovação, que dão base teórica e metodológica
à pesquisa. O segundo capítulo tratará, especificamente, da indústria automotiva, suas características
fundamentais, mudanças recentes e tendências futuras. Ao terceiro capítulo estará reservada a
estruturação e caracterização do SSI do setor automotivo brasileiro, a partir da elaboração de dossiês36
correspondentes a cada dimensão setorial e, posteriormente, da análise multidimensional do sistema,

36

Ver Anexo 1.
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envolvendo ainda o confronto dos resultados obtidos com a literatura abordada nos capítulos anteriores
- incluindo comparações com outros estudos de Sistemas Setoriais de Inovação37.
2 - Objetivos
O objetivo central da pesquisa é caracterizar e analisar o Sistema Setorial de Inovação do setor
automotivo brasileiro38, com base na abordagem neo-schumpeteriana e de Sistemas de Inovação,
através do reconhecimento das dimensões que o compõem, quais sejam, o regime tecnológico e a base
de conhecimento, os atores envolvidos (e suas relações) e as instituições39. Como objetivo secundário,
se busca captar a participação dos principais atores no sistema, procurando analisar também a
contribuição dos principais fornecedores para os processos de inovação das montadoras. A
compreensão destes fatores possibilitará avançar na construção de uma visão geral do sistema que
auxilie na compreensão dos processos de inovação tecnológica no setor, contribuindo com subsídios
para a elaboração de políticas públicas setoriais.
3 - Justificativa
A justificativa para o estudo do Sistema Setorial de Inovação do setor automotivo brasileiro se
baseia na importância desse setor (e de seu sistema de inovação) para a economia brasileira –
analogamente à importância do setor no plano internacional - e pela importância dos processos de
mudança tecnológica - principalmente nos últimos anos - para tal indústria40, dadas as novas
oportunidades tecnológicas decorrentes da introdução da micro-eletrônica e da demanda por veículos
mais eficientes em termos energéticos e menos poluentes.
O setor automotivo envolve uma complexa rede de produção, comércio, P&D e fornecimento de
peças que emprega uma grande parcela de trabalhadores, capital e recursos financeiros, tanto nas
atividades das montadoras, como a P&D in house e a montagem, quanto nas atividades das firmas
localizadas em sua extensa cadeia de valor, como o fornecimento de matérias primas, componentes
eletrônicos e autopeças. O setor foi ainda o berço de várias transformações organizacionais importantes

37

Referentes a outros setores da economia.
No entanto, dadas as características do SSI e dos agentes que atuam no país, é preciso ter uma idéia do que acontece
internacionalmente para entender o funcionamento do sistema brasileiro. Assim, as fronteiras do SSI do setor automotivo
brasileiro não se limitam às fronteiras geográficas e econômicas do país.
39
Em alguns trabalhos, o termo instituições pode indicar tanto as regras, leis, rotinas e afins que padronizam os
comportamentos quanto as organizações envolvidas, como as empresas, governo e centros de pesquisa. Porém, aqui o
conceito é utilizado apenas para o primeiro sentido, pois todas as organizações se encontram relacionadas ao termo atores.
40
Em nosso estudo, utilizaremos as expressões setor automotivo e indústria automotiva como sinônimos.
38
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que depois se espalharam pelas outras indústrias, como os métodos de produção em massa e, mais
recentemente, a produção enxuta.
No Brasil, a indústria automotiva é extremamente importante para a economia, respondendo por
5,5% do PIB total e 23,3% do PIB industrial, gerando 39,4 bilhões de reais em tributos, e empregando
(direta e indiretamente) aproximadamente 1,5 milhão de pessoas em 2008 (Anfavea, 2009). Segundo
Carvalho & Pinho (2009), o setor automotivo respondeu por 24,4% dos investimentos totais em P&D
feitos pela indústria brasileira em 2005, investindo 5,5 bilhões em atividades inovativas41 e
empregando 4.700 pessoas com curso superior, que correspondem a 17% do total de pessoas graduadas
alocadas nas atividades de P&D na indústria brasileira. Além disso, os investimentos em P&D (interno
mais externo) aumentaram 40% de 2003 para 2005 (Ver Tabela 2). Como pode ser visto na Tabela 1,
os esforços inovativos do setor automotivo são superiores à média da indústria de transformação no
Brasil, e se revelam inclusive superiores aos esforços de países como Itália e Espanha.
Tabela 1: Brasil1 e Países Selecionados2 - Esforço Inovativo3 na Indústria e no Setor
Automotivo Brasileiro
Alemanha

Espanha

França

Itália

Brasil

Setor Automotivo (%)
Gastos em atividades inovativas

8,5

2,3

5,0

2,0

4,4

Gastos em P&D (interno + externo)

4,5

1,4

4,8

1,4

1,4

2,1

2,8

0,9

0,7

Total da Indústria (%)
Gastos em atividades inovativas

4,6

1,4

3,4

Gastos em P&D (interno + externo)
2,6
0,8
3,0
Fonte: De Negri et al., 2008 apud Carvalho & Pinho (2009).
Notas:
1
Dados da PINTEC relativos a 2005.
2
Dados do Community Innovation Survey (CIS 4) relativos a 2004.
3
Porcentagem da receita líquida de vendas em empresas com mais de 10 pessoas ocupadas.

A indústria automotiva desempenha um papel de destaque também no Estado de São Paulo.
Segundo dados da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, o complexo
automotivo brasileiro possui 49 fábricas distribuídas em sete estados, embora 39% delas estejam em
São Paulo (juntamente com 56% das unidades produtivas do setor de autopeças), concentradas
principalmente na Região Metropolitana de São Paulo, no Vale do Paraíba e em Campinas. Segundo o
IBGE, em 2007 o Estado concentrava 54% do VTI (Valor da Transformação Industrial) no segmento
de fabricação e montagem de veículos automotores, reboques e carrocerias e 61% para o setor de
41

Sendo que muitos desses recursos são financiados por agências públicas, como o BNDES.
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autopeças. A participação da indústria automotiva de São Paulo no total de atividades de P&D da
indústria do Estado chega a 31% e no total de atividades de P&D da indústria automotiva brasileira é
de aproximadamente 75% (Ver Tabela 2). Portanto, embora sua participação na produção seja
decrescente (devido à desconcentração e incentivos por parte de outros Estados para a construção de
novas plantas), as atividades tecnológicas e de engenharia da indústria automotiva brasileira são
nitidamente mais concentradas em São Paulo devido a fatores como a disponibilidade de mão de obra
especializada e consolidação de centros de pesquisa e desenvolvimento das montadoras e dos
fabricantes de autopeças. Da mesma forma, pode-se dizer que o setor tem uma participação bastante
relevante nas atividades de P&D desenvolvidas pela indústria de transformação no Estado.
Tabela 2: Investimentos em P&D1
P&D Interno
P&D Externo
Total P&D
Variação 2003/2005
2003
2005
2003
2005
2003
2005
Total Brasil
5 098 811 7 112 928 674 657
955 937 5 773 467 8 068 865
40%
Total Estado de São Paulo 3 102 601 4 112 386 375 700
465 667 3 478 301 4 578 054
32%
Total Indústria Automotiva
no Brasil²
1 296 600 1 665 704 41 762
203 071 1 338 362 1 868 775
40%
Total Indústria Automotiva
em SP²
1 032 954 1300 642
32 492
104 059 1 065 447 1 404 701
32%
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PINTEC 2003 e 2005.
Notas:
1
Em milhares de R$.
2
Inclui os setores de Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários, caminhões e ônibus e o de Fabricação de peças e
acessórios para veículos.

A importância do setor no Brasil e no Estado de São Paulo, especialmente em termos de gastos
em atividades inovativas, é a principal justificativa para a realização da presente pesquisa. De posse do
estudo conjunto das diferentes dimensões setoriais é possível identificar as deficiências do sistema
(system failures) que comprometem o seu desempenho econômico e inovativo, o que permitirá
contribuir para a melhoria do sistema como um todo. Ao identificar tais falhas e definir suas causas, os
policy makers terão melhores condições para corrigi-las através de intervenção direta ou indireta na
estrutura organizacional ou institucional do sistema, contribuindo para melhorar seu desempenho.
No que tange às políticas públicas, a abordagem setorial é especialmente interessante: primeiro
porque as atuais políticas públicas voltadas para a inovação não levam em conta a ampla complexidade
dos processos inovativos ao focarem principalmente no investimento em P & D e minimizarem o papel
de outras formas de inovação informais, das relações entre os agentes, das instituições e da base de
conhecimento. Segundo, porque em geral as políticas realizadas em âmbito nacional têm efeitos
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diferentes em cada setor, ao mesmo tempo em que a atuação dos policy makers, dos agentes “nãofirma” e das instituições têm impactos diferentes em cada ambiente setorial. Malerba (2003) aponta
ainda que a co-evolução das capacitações das firmas, das bases de conhecimento, dos atores e das
instituições são determinantes em conjunto da liderança industrial. Isso permite afirmar que a criação e
a manutenção de um SSI robusto é uma das condições necessárias para a aquisição e manutenção de
vantagens competitivas em vários setores, dentre os quais a indústria automotiva.
4 - Referencial Teórico
4.1 – A ligação entre a inovação e a estrutura de mercado
Na teoria neoclássica (Hicks, 1932; Walras, 1988; Samuelson, 1986; Meade, 1961; Solow, 1956,
Swan, 1956), base do pensamento microeconômico ortodoxo, a inovação é considerada uma variável
aleatória e exógena ao crescimento econômico e à estrutura industrial42. No entanto, uma parte da
literatura microeconômica recente tem desafiado esse pressuposto, afirmando que existe uma forte
ligação entre o funcionamento da estrutura de mercado e os processos de mudança tecnológica. Um dos
primeiros autores a compartilhar dessa visão foi Joseph Schumpeter, que em seu estudo Capitalismo,
Socialismo e Democracia (1956) questiona alguns pressupostos neoclássicos fundamentais como a
racionalidade otimizadora das firmas e dos agentes, a concorrência exclusivamente via preços, as
desvantagens sociais e econômicas dos mercados monopolísticos, a natureza exógena da mudança
tecnológica e a visão estática dos fenômenos econômicos. Tendo em vista esses questionamentos, o
autor afirma que a economia capitalista deve ser entendida como um conjunto de processos de caráter
dinâmico e evolutivo inserido num ambiente de incertezas que é constituído não somente pelas
modificações naturais a que está sujeito, mas também pelo surgimento de novos produtos e modos de
produção que criam, alteram e destroem a estrutura dos mercados. Dessa forma, as análises estáticas e
isoladas presentes na teoria neoclássica não seriam suficientes para explicar o comportamento da
economia como um todo e da inovação em particular, que passaria a exercer um papel endógeno e
central no processo de desenvolvimento econômico (Schumpeter, 1956).
As conclusões do autor abrem caminho para o surgimento de uma nova corrente de pensamento,
cujo objetivo é a análise dos processos de geração e difusão tecnológica e seus impactos, destacando
42

No entanto, mesmo essa corrente de pensamento admite, após um determinado momento, que os processos de mudança
tecnológica são importantes para a explicação do crescimento econômico (Arrow, 1962; Romer, 1986; Lucas, 1988; Romer,
1990), embora seus autores ainda tenham certa dificuldade em adequar a hipótese da tecnologia endógena aos pressupostos
neoclássicos.
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sua relação com a dinâmica industrial e estrutura dos mercados (Possas, 1988). O pensamento neoschumpeteriano inicia-se com a análise chamada de “evolucionista”, formulada por Richard Nelson e
Sidney Winter (1977 e 1982), que além de reafirmar as criticas schumpeterianas e promover uma
ruptura com o pensamento neoclássico, procura traçar um paralelo heurístico entre a dinâmica
econômica e o processo de evolução biológica pressuposto na teoria darwiniana: Assim como as
espécies de seres vivos evoluem graças a mecanismos de mutação genética submetidos à seleção
natural, os mercados evoluiriam graças à “busca incessante, por parte das firmas, como unidades
básicas do processo competitivo, de introduzir inovações de processos e produtos” (POSSAS, 1988, p.
3) - num contexto que envolve certa aleatoriedade - submetidas à seleção do mercado e da
concorrência. Tal processo de busca é caracterizado pelas incertezas, cumulatividade e
irreversibilidade. Já o processo de seleção é determinado pela difusão (ou não) da inovação dentro da
firma ou no mercado.
A partir deste primeiro esforço teórico, outros autores foram adicionando importantes
contribuições. Dosi (1988) buscou explicar o porquê do investimento em inovação e de que forma as
firmas podem fazê-lo. Segundo o autor, os processos de mudança tecnológica envolvem basicamente a
solução de problemas tecno-econômicos e são caracterizados por:
•

Adoção de rotinas gerais de inovação através de paradigmas e trajetórias tecnológicas43.

•

Diferentes modos de busca44, utilizando combinações entre diversas formas de informação

pública e privada, conhecimentos técnicos e científicos etc.
•

Diversas formas de organização interna e comportamento da firma individual,

condicionadas às capacitações e expectativas das empresas, dentre outros.

43

Os paradigmas tecnológicos são padrões de solução para um determinado problema específico, o que inclui um exemplar
básico (um carro, por exemplo) com suas características tecnológicas e econômicas, e uma série de heurísticas relacionadas
ao exemplar (o que melhorar, qual base de dados é a melhor para buscar a solução, o que o mercado necessita etc.). A partir
do estabelecimento de um paradigma tecnológico, o aprimoramento do exemplar básico envolve um conjunto de “regras” e
competências específicas inerentes a cada paradigma, competências essas resultantes de conhecimento formal e tácito,
capacitações desenvolvidas a priori pela firma, além de especificidades institucionais de cada setor. Esses “padrões normais
de progresso” existentes são chamados de trajetórias tecnológicas, padrões de solução incremental dos trade-offs definidos
em um paradigma tecnológico (Dosi, 1988; Kupfer, 1996).
44
Dosi destaca alguns desses modos de busca, principalmente quanto ao papel de investimentos menos tradicionais do que o
P&D formal, como as networks entre firmas, parcerias com universidades e centros de pesquisa, relações de feedback entre
fornecedores e clientes (learning-by-using), percepções da firma durante o processo de fabricação/utilização do
produto/processo (learning-by-doing) ou troca de fluxos de conhecimento entre os trabalhadores especializados.
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•

Atributos inerentes à natureza de cada tecnologia, como níveis de oportunidades

tecnológicas, apropriabilidade, tacitividade, irreversibilidade e cumulatividade do conhecimento,
externalidades etc.
Portanto, segundo o autor, esses são os elementos cruciais de direcionamento dos processos de
busca e difusão que afetam a mudança tecnológica através da variação no grau de comprometimento de
recursos para inovação ou nas taxas em que ocorre o aprendizado. As diferentes combinações entre
essas várias características da inovação tendem a se desenvolver de forma relativamente conjunta entre
as firmas de um setor, culminando na existência de padrões de aprendizado e alocação de recursos em
inovação que influenciam e direcionam o processo de inovação tecnológica. Portanto, é correto afirmar
que aspectos estruturais podem afetar a inovação e vice-versa, ou seja, existe uma ligação complexa porém “visível” - entre a estrutura setorial e os padrões de inovação. As restrições que moldam os
padrões setoriais de inovação ocorrem porque o nível de oportunidades, cumulatividade,
apropriabilidade e complexidade da base de conhecimento moldam e regulam o rol de comportamentos
viáveis pelas firmas em termos de estratégias de tecnologia básica e tipos de organização, ou seja, a
proximidade comportamental e organizacional das firmas se dá pelo condicionamento que o regime
tecnológico45 impõe sobre as mesmas (Peneder & Kaniovski, 2001).
Esse condicionamento abre caminho para a elaboração de estudos que captem e organizem os
padrões setoriais de inovação através da análise dos diversos regimes tecnológicos, caracterizando
assim a estrutura industrial. Dentre os mais conhecidos estão as taxonomias de Pavitt (1984), Malerba
et al. (2000) e Marsili (2001). Apesar de reconhecer a contribuição ímpar de tais estudos para a
compreensão da estrutura industrial dentro da abordagem neo-schumpeteriana, pode-se dizer que
existem certas limitações: as taxonomias não tratam de maneira satisfatória as complexas relações das
firmas com os agentes “não-firma”, como universidades, governo e centros de pesquisa, cujo papel na
inovação é tão importante quanto os esforços in house, captando apenas uma das diversas “dimensões”
que moldam os processos inovativos (Malerba, 2002).

45

Um regime tecnológico basicamente representa os procedimentos e características usuais das estratégias de P & D sob
condições de uniformidade tecnológica e pode ser definido pela combinação especifica de quatro fatores: oportunidades
tecnológicas, apropriabilidade das inovações, cumulatividade dos avanços técnicos e propriedades da base de conhecimento
por trás das atividades inovativas das firmas (Nelson & Winter, 1982; Malerba et al., 2000).
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4.2 – Os Sistemas Setoriais de Inovação
O estudo dos Sistemas Setoriais de Inovação surge para cobrir parte das lacunas existentes nas
classificações industriais neo-schumpeterianas. Embora a abordagem neo-schumpeteriana não os
mencione em seus estudos, os sistemas de inovação são profundamente influenciados pelos
pressupostos que a compõem, podendo ser vistos como upgrades das suas tradicionais classificações
industriais, fornecendo uma análise multidimensional, integrada e dinâmica da inovação entre os
setores, abrangendo uma parcela maior de fatores que influenciam e determinam sua dinâmica, como as
variáveis estruturais, os diversos atores envolvidos e as instituições que governam as relações entre eles
(Malerba, 2002). Além disso, o conceito transcende a visão linear da mudança tecnológica (Kline &
Rosenberg, 1986) - uma “corrente causal”, onde o investimento em P&D no começo da corrente resulta
automaticamente em novos processos/produtos, levando a aumentos da produtividade no final – ao
tratá-la como fruto de complexas conexões e fluxos de conhecimento entre os atores (firmas, centros de
pesquisa, universidades, governo, etc.) mediados por um contexto institucional (leis, costumes, rotinas,
etc.).
Um sistema de inovação pode ser definido como uma rede de organizações públicas e privadas
cujas atividades e interações iniciam, importam, modificam e difundem novas tecnologias (Freeman,
1987; Edquist, 1997). Em um sentido mais amplo, Lundvall (1992) descreve um sistema de inovação
como sendo todas as partes e aspectos da estrutura econômica e do ambiente institucional que afetam o
conhecimento, sua busca e exploração. O conceito foi usado inicialmente em termos de P&D e
educação formal ao nível das firmas (de fácil mensuração), mas posteriormente foi estendido a uma
análise mais qualitativa em torno de um grande número de atores e instituições, e incluiu-se o papel da
difusão tecnológica, no mínimo tão importante quanto o investimento inicial em P&D. Embora seja um
conceito recente, a literatura teórica acerca dos sistemas de inovação é relativamente ampla e
abrangente, incluindo definições de sistemas nacionais (Nelson, 1993), regionais/locais (Cooke et al.,
1997) ou até mesmo supranacionais, além dos sistemas de aprendizado (Viotti, 2002) e dos sistemas
setoriais de inovação (Malerba, 2002). A divisão entre as dimensões (geográfica, setorial, tecnológica)
depende da delimitação do objeto de estudo, embora todas sejam importantes em qualquer sistema de
inovação e se complementem, devido às diversas interações entre os agentes. A abordagem do Sistema
Setorial de Inovação (SSI) foi proposta por Breschi & Malerba (1997) - sendo posteriormente
melhorada e sistematizada em Malerba (2002) - e transcende as fronteiras geográficas que delimitam,
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por exemplo, os Sistemas Nacionais de Inovação. Suas fronteiras são determinadas mais por fatores
tecnológicos e estruturais do que por fatores geográficos. No entanto, é preciso reconhecer que, dada a
complexidade da busca dos dados utilizados no estudo de um setor em âmbito global, as pesquisas com
sistemas setoriais realizadas até o momento dificilmente transcendem barreiras nacionais ou regionais.
De modo geral, o conceito de sistema refere-se àquele proposto por Bertalanffy (1975), ou seja,
um complexo de elementos (componentes) que se condicionam uns aos outros, trabalhando de forma
dinâmica e simultânea em torno de objetivos centrais claramente definidos (embora o sistema não seja
conscientemente “desenhado” 46), de forma que a soma dos resultados do funcionamento dos elementos
em conjunto seja maior do que a soma dos resultados que poderiam ser alcançados por cada um deles
individualmente, fora do sistema (Ballestero-Alvarez, 1990). Um sistema é tipicamente composto por
três dimensões: componentes, relações e atributos (Carlsson et al., 1999). No caso do sistema de
inovação, os componentes são os atores ou organizações envolvidos no processo de inovação, como
indivíduos, firmas, bancos, universidades, centros de pesquisa, agencias públicas e governos, etc. As
relações são aquelas mantidas entre esses componentes, dentre as quais se destacam as relações de
mercado (relações comerciais) e “não-mercado” (não envolvem comércio). Talvez a relação mais
importante num sistema de inovação seja a de transferência de tecnologia entre diversos componentes,
que pode ser tanto via mercado (investimentos formais em tecnologia) ou via “não-mercado”
(transferências “acidentais” e externalidades, como os technological spillovers). As relações de
feedback, ou interação mútua, determinam a dinâmica do sistema, garantindo que, se algum
componente for removido do sistema ou se suas características mudarem, todos os outros componentes
vão ter suas características alteradas ou vão mudar suas relações47. Por último, os atributos são as
características fundamentais dos componentes e de suas relações. Como o objetivo central de um
sistema de inovação é gerar, difundir e utilizar tecnologias, as capacitações dos agentes ligadas a esses
fatores são as que mais têm valor econômico. As capacitações econômicas são ligadas à habilidade de
identificar e explorar oportunidades de negócios (Carlsson & Eliasson 1994), dentre as quais se
destacam as capacidades seletiva (ou estratégica), organizacional, funcional e de aprendizado. No

46

Alguns autores discordam desta afirmação dizendo que alguns sistemas podem ser “desenhados” por atores como o
governo, através de planejamento estratégico (Edquist, 1997).
47
Isso quando o sistema é robusto. Um sistema não robusto pode entrar em colapso caso um componente fundamental seja
removido (Carlsson et al., 1999).
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entanto, os atributos do sistema também são importantes, como sua robustez, flexibilidade e
adaptabilidade (Carlsson et al., 1999).
O conceito de inovação é utilizado aqui tanto no sentido geral, ou seja, remete à criação e/ou
difusão de um novo produto ou uma nova forma de organização da produção (processo) (Schumpeter,
1956), como no sentido mais específico do conceito de inovação técnica, ou seja, a introdução de
conhecimento novo ou novas combinações de conhecimento técnico (Edquist, 1997). O estudo dos
sistemas de inovação engloba tanto a inovação per se quanto seu gerenciamento (através de
mecanismos que permitam a continuidade, a difusão e o aperfeiçoamento das atividades inovativas).
Um setor pode ser caracterizado como um conjunto de firmas heterogêneas unidas por processos
produtivos semelhantes ou por grupos de produtos interligados e que trocam algum conhecimento
comum (Malerba, 2002). As fronteiras setoriais são delimitadas pela base de conhecimento, pela
dinâmica da demanda, pelas ligações e complementaridades entre as atividades exercidas, bem como
por produtos e tecnologias básicas em comum. Tais determinantes não são estáticos, sendo que as
fronteiras setoriais podem mudar com o tempo.
Assim como em toda a literatura sobre Sistemas de Inovação, os sistemas setoriais guardam
profundas ligações com a teoria evolucionária de Nelson & Winter (1982)48: a dinâmica dos setores
tem como base processos de criação, replicação e seleção aplicados aos produtos, firmas, tecnologias,
inovações, instituições, dentre outros (Saviotti, 1997; McKelvey, 1997) . Os processos de criação são
responsáveis pela heterogeneidade existente em todo o sistema e pela mudança nos parâmetros setoriais
e, no caso da criação de novas firmas, são determinados pela estrutura competitiva do setor - que
depende principalmente da base de conhecimento, de suas características e da dinâmica da demanda – e
pelas instituições existentes. Por outro lado, os processos de seleção são responsáveis por diminuir a
heterogeneidade e reduzir a ineficiência no sistema.
Segundo Malerba (2002), para que se possa analisar e comparar a dinâmica e as fronteiras de um
SSI, primeiramente é preciso identificar as três diferentes dimensões (ou building blocks) que formam
sua estrutura. A primeira dimensão setorial busca identificar quais são as características do regime
tecnológico (em termos de domínio tecnológico e base de conhecimento) e dos fluxos de conhecimento
trocados entre os diversos atores num determinado setor. O regime tecnológico basicamente representa
48

Embora Edquist (1997) afirme que o conceito de Sistema de Inovação efetivamente não faça parte da literatura
neoschumpeteriana, mas seja complementar a ela.
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procedimentos e características usuais das estratégias de inovação das firmas (Nelson & Winter, 1982)
e tem um papel fundamental na definição da estrutura industrial de um sistema setorial de inovação:
suas características fundamentais (condições de oportunidade, apropriabilidade, cumulatividade do
conhecimento e a natureza da base de conhecimento) determinam a dinâmica e a intensidade dos
processos de competição e seleção e as fronteiras setoriais49.
A segunda dimensão dos SSIs procura identificar e caracterizar a gama heterogênea de agentes
envolvidos no sistema setorial e as relações entre eles, revelando o papel de cada um nos processos de
inovação e produção. Em geral, os “atores principais” são as firmas, que são as principais geradoras e
usuárias das novas tecnologias e a unidade de análise básica dos estudos industriais. No entanto,
usuários, universidades, agências de financiamento, organizações governamentais e outras instituições
também têm um papel importante. Esses atores “coadjuvantes” dão suporte às firmas nos processos de
inovação - incluindo a difusão tecnológica - e nos processos produtivos. O papel de cada um desses
atores pode variar de acordo com o tempo e o setor analisado, tendo maior ou menor importância no
sistema dependendo de como se comportam algumas variáveis, como as restrições de capital ou a
importância da pesquisa acadêmica no setor.

Além disso, cada um tem diferentes objetivos,

competências e comportamentos, o que molda a heterogeneidade dos agentes. Também é preciso
reconhecer o papel dos key agents, ou os agentes-chave, as firmas “mais inovadoras” que contribuem
para a dinâmica do setor gerando ativos intangíveis que podem ser utilizados por outras firmas
(spillovers) e infra-estruturas que estimulam a demanda e a oferta de serviços e insumos tecnológicos.
A última dimensão diz respeito à identificação das instituições que mediam as relações entre os
atores e que restringem e definem a atuação das firmas num setor. Tais instituições são as leis, rotinas,
regulações, procedimentos financeiros, etc. que condicionam o comportamento dos agentes no que
tange às suas inter-relações, à taxa de mudança tecnológica e aos processos produtivos, sendo assim
mais uma peça-chave da estrutura setorial. Segundo Malerba (2002), algumas instituições são
específicas a um determinado setor e outras a um determinado país. As instituições nacionais podem
influenciar os vários setores de maneira diferente, favorecendo aqueles que se adéquam melhor ao seu

49

Em parte, pois as fronteiras setoriais e os mecanismos de seleção também são determinados pela dinâmica da demanda, e
a competitividade também é determinada pela organização interna das firmas.
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ambiente institucional, mas pode haver também um processo contrário: quando um setor é
extremamente importante para um país, suas instituições podem influenciar as nacionais50.
A partir do reconhecimento dessas três dimensões é possível montar a análise integrada e
multidimensional que caracteriza o estudo do SSI, permitindo compreender como se dá a
transformação de um sistema setorial através dos processos co-evolucionários, ou seja, das interações
entre os vários elementos (base de conhecimento, atores e instituições) sujeitos aos processos de
criação, replicação e seleção que formam o ambiente setorial dinâmico, definindo a competitividade
setorial, a estrutura de mercado, os padrões de inovação e suas transformações ao longo do tempo
(Malerba, 2002).
Assim como num ambiente “natural”, todas as dimensões interagem e se influenciam
mutuamente em um determinado nível, específico a cada setor. Mudanças no regime tecnológico, na
base de conhecimento e nas instituições induzem a transformações profundas no comportamento e na
estrutura do sistema, podendo alterar os processos de criação, replicação e seleção e as interações entre
os agentes (Malerba, 2003). As firmas têm reações diversas na tentativa de sobreviver aos mecanismos
de seleção inseridos nesse ambiente particular, e suas estratégias acabam por influenciar o próprio
ambiente. As fronteiras geográficas também influenciam o ambiente setorial ao alterarem o
comportamento dos agentes e instituições envolvidas no sistema e suas relações.
Em sua taxonomia51 sobre distribuição geográfica, padrões de inovação e fronteiras setoriais do
conhecimento nos SSIs, Breschi & Malerba (1997) consideram o setor automotivo como representante
de um dos grupos principais52, sendo que seu regime tecnológico é caracterizado por altos níveis de
apropriabilidade e cumulatividade e média oportunidade. A base de conhecimento envolve uma
coordenação sistêmica de elementos tácitos e codificados, exigindo altas competências das firmas, para
atividades como design e operação dos sistemas complexos de conhecimento que caracterizam esse
grupo. As firmas inovadoras são grandes e poucas, se aproveitando de economias de escala e do alto
grau de cumulatividade e apropriabilidade do setor, e se distribuem em vários graus de concentração

50

Essa influência pode se dar, por exemplo, através de lobby do setor sobre as leis e regulamentações nacionais, ou mesmo
através da adoção de suas rotinas organizacionais pelas empresas de outros setores.
51
Elaborada a partir de estudos de caso, literatura empírica e um relatório da PACE – Policy Appropriability and
Competitiveness of Europe.
52
O exemplo mais óbvio é a indústria automotiva, mas envolve também outras indústrias de produção em larga escala.
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geográfica. As fronteiras espaciais do conhecimento são basicamente locais - mesmo contando com
algumas fontes de conhecimento genéricas, obtidas à distância - devido ao caráter tácito do
conhecimento que requer pouca distância entre os agentes e por se tratar de um sistema complexo, que
exige proximidade entre os agentes envolvidos.
5 - Contextualização Histórica
A contextualização histórica foi elaborada de modo a explicitar os elementos que afetam o objeto
de estudo do projeto, como a relação entre fornecedores e montadoras e as mudanças recentes no setor,
particularmente aquelas que dizem respeito aos aspectos tecnológicos e organizacionais, deixando de
lado os aspectos mais gerais. Dada a natureza transnacional das montadoras que compõem a indústria
automotiva no Brasil, as firmas aqui instaladas tendem a seguir os movimentos e estratégias de suas
respectivas matrizes, situadas em mercados como o americano, europeu e japonês. Sendo assim, a
presente seção foca no contexto internacional da indústria. Segundo Womack et al. (1992), a indústria
automotiva iniciou suas atividades no início do século XX com padrões de produção artesanal,
caracterizados por trabalhadores especializados, uso de máquinas de aplicação geral e limitações
tecnológicas. Nesse momento, apesar de serem considerados bens de luxo, a qualidade, durabilidade e
confiabilidade dos automóveis não eram garantidas. Este modo de produção foi logo substituído pelo
modelo de produção em massa criado por Henry Ford a partir da idéia de administração científica
(Taylor, 1978), adotando certas rotinas organizacionais (subdivisão das tarefas de montagem,
padronização de componentes e criação de linhas de montagem com controle da velocidade de trabalho
dos operários e máquinas) que permitiram a produção de produtos de baixo custo, garantindo a
popularização do automóvel e sendo adotada em vários outros setores industriais, principalmente na
década de 50.
A partir dos anos 50, o modelo “toyotista” ou modelo de produção enxuta53 (Womack et al.,
1992), foi desenvolvido e aperfeiçoado pela montadora japonesa Toyota, sendo provavelmente uma das
principais causas do grande sucesso dos carros japoneses no mercado internacional e introduzindo,
entre outras, a prática do just in time, cuja lógica era produzir apenas o que o mercado demandar, sem a
manutenção de grandes estoques. Nessa forma de produção procurou-se ressaltar os aspectos positivos
53

O termo enxuta, definido por John Krafcik, indica que se utilizam menores quantidades de fatores de produção, estoques,
desenvolvimento de produtos etc. para se produzir uma variedade crescente de produtos. No entanto, o modelo de produção
enxuta continua sendo um modelo de produção em massa, embora com algumas características distintas.
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do modelo de produção em massa e eliminar seus defeitos. Tornou-se necessário o trabalho cooperativo
entre as várias equipes envolvidas nos processos produtivos e inovativos, como a equipe de design e
projeto, produção e fornecedores especializados. Assim,
(…) pode-se dizer que os novos métodos produtivos japoneses subverteram
dois pilares básicos da produção em massa: as concepções de que a produção
em grandes lotes de produtos padronizados e o baixo custo unitário eram
indissociáveis e a de que, por outro lado, a alta qualidade e os baixos custos
seriam atributos mutuamente exclusivos. (CARVALHO, 2003, pp. 80).
Devido ao fato do automóvel ser um bem constituído de milhares de peças que necessitam de
trabalhos complexos de montagem, desde o seu surgimento a produção de automóveis esteve
dependente de fornecedores externos, constituindo uma das relações mais importantes da indústria
automotiva. Num primeiro momento, principalmente nos Estados Unidos, esse relacionamento era
pobre e se dava majoritariamente por acordos de compra e venda de componentes específicos entre
uma firma e vários fornecedores, sendo que o principal objetivo das montadoras era os preços menores,
sem grandes relações de cooperação no desenvolvimento das peças (Womack et al., 1992). As
montadoras apresentavam ainda um elevado grau de verticalização da produção, cabendo aos
fornecedores um papel secundário. Na busca pelo menor custo, as montadoras muitas vezes
estabeleciam acordos de curto prazo com vários fornecedores, que na maioria das vezes não mantinham
contato entre si. Isso gerava problemas técnicos durante a montagem de um componente complexo,
ocasionando a incompatibilidade entre peças ou mau funcionamento. A intensa competição entre os
fornecedores os desencorajava a compartilhar idéias sobre técnicas de produção e sobre o projeto das
peças. Enfim, no modo de produção em massa as relações entre montadoras e fornecedores eram
estritamente de mercado, as firmas eram mais auto-suficientes e consequentemente o sistema de
inovação do setor era centrado no papel das montadoras.
Com o surgimento do modelo enxuto de produção, o relacionamento entre montadoras e
fornecedores especializados, antes restrito a operações de mercado, passa a conter elementos
cooperativos, estabelecendo-se relações de longo prazo e troca de informações e fluxos de
conhecimento sobre o produto (especificações, detalhes do projeto, etc.). Essa mudança diminuiu o
custo de buscar e selecionar fornecedores no mercado, reduziu estoques na montadora, capital de giro e
ativos imobilizados54 e

fez com que muitos dos gastos em desenvolvimento e alterações dos

54

Essas reduções são especialmente importantes em momentos de crise, quando os meios de produção tendem a ficar mais
ociosos e a demanda diminui.

219

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

componentes fossem repassados para os fornecedores. O comprometimento destes com os processos
inovativos (no âmbito dos componentes) aumentou, e os fluxos de conhecimento no setor se tornaram
mais dinâmicos, tendo agora a participação de fornecedores de diversos níveis, inclusive através de
associações de fornecedores de uma mesma montadora para compartilhar idéias que melhorassem a
produção das peças (Womack et al., 1992). Com montadoras menos auto-suficientes e o aumento do
papel dos fornecedores, começa-se a formação de um sistema de inovação mais robusto, com a
participação ativa de diversos agentes e troca maior de conhecimentos.
Quanto aos processos inovativos, na indústria americana (modelo de produção em massa), o
fluxo de idéias dos centros de pesquisa para o mercado era vagaroso quando a situação das firmas não
estava em crise. Geralmente, esse fluxo só aumentava nos momentos em que houvesse alguma ameaça
à firma. A falta de comunicação diária entre os pesquisadores e os responsáveis pelo acompanhamento
da produção e do mercado levou ao distanciamento entre as atividades produtivas e de P&D, levando
ao surgimento de inovações que eram verdadeiras “gafes”, como as fabricas de tecnologia avançada
para os produtos GM-10 na década de 1980 (Womack et al., 1992). Já na indústria japonesa, adepta do
modo de produção enxuta, os engenheiros tinham um domínio prático maior do desenvolvimento de
produtos e da produção, o que fazia com que suas tecnologias avançadas não se isolassem das áreas
mais funcionais e cotidianas da companhia nem das demandas do mercado. Graças a essas diferenças
no modo como enxergavam a mudança tecnológica, as companhias americanas conseguiam gastar mais
em P&D do que as japonesas, embora as últimas tivessem maior número de patentes registradas. Mais
que isso, os japoneses conseguiam efetivamente introduzir essas inovações patenteadas no mercado
consumidor de modo lucrativo.
Por sua flexibilidade produtiva, os métodos organizacionais toyotistas fizeram com que as
montadoras japonesas se tornassem mais eficientes que as montadoras ocidentais após os choques do
petróleo em 1973 e 1979, o que contribuiu para a emergência da indústria automotiva japonesa no
cenário internacional (Carvalho, 2003). A forte competitividade dos automóveis japoneses atingiu
principalmente as montadoras norte-americanas (Sturgeon & Florida, 1999) que, no intuito de reduzir
custos e aumentar sua competitividade, buscaram a reestruturação produtiva adotando algumas das
práticas de organização da produção desenvolvidas pela Toyota55.

Segundo Carvalho (2003), as

55

Entretanto, esse processo de reestruturação não foi homogêneo, sendo que “as diferentes respostas adotadas em face do
avanço dos fabricantes japoneses (…) resultaram de percepções distintas, por parte das montadoras ocidentais, com relação
às novas técnicas desenvolvidas pela Toyota e aos fatores da sua maior eficiência relativa.” (CARVALHO, 2003, pp. 80).
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estratégias de reestruturação adotadas pelas montadoras ocidentais foram caracterizadas por:
downsizing, buscando fechar plantas velhas e pouco eficientes e reduzir a força de trabalho; tentativa de
adoção, em maior ou menor grau, das novas práticas organizacionais toyotistas, através de percepções
dos engenheiros e administradores ocidentais, acordos ou joint-ventures com as montadoras japonesas;
investimentos na modernização das plantas, visando aumentar a produtividade, flexibilizar a produção,
reduzir custos e aumentar a qualidade dos produtos; desverticalização da produção e adoção do
outsourcing externo; implementação de estratégias de globalização, administrando projetos globais e
dando menos autonomia às filiais; racionalização e compartilhamento de plataformas, visando reduzir
custos de desenvolvimento do produto através da utilização de plataformas em comum e modular
assembler.
Todas essas medidas ajudaram a diminuir o gap (em termos de produtividade, inovatividade, etc.)
das montadoras ocidentais em relação às japonesas, e na década de 1990 os esforços da indústria foram
voltados para os processos de globalização, nos quais as montadoras americanas tinham maior
vantagem do que as japonesas. Do ponto de vista tecnológico, as últimas décadas têm sido marcadas
por um aumento na utilização da micro-eletrônica e dos gastos com P&D. O regime tecnológico da
indústria automotiva, tradicionalmente caracterizado pela introdução de inovações incrementais de
produto e processo (creative accumulation), tem se mostrado mais dinâmico com a intensificação da
concorrência e o surgimento de oportunidades tecnológicas associadas “aos avanços na tecnologia do
motor a combustão interna, às novas tecnologias micro-eletrônica, de materiais, de informação e, mais
recentemente, às emergentes – e inovadoras – técnicas de propulsão dos autoveículos” (CARVALHO,
2008, pp. 13).

Esses fatores contribuem para a visão de que está em curso um processo de

rejuvelhescimento (de-maturity) (Albernathy et al. 1983), que abre novas oportunidades de inovação às
firmas do setor. As exigências regulatórias e a crescente preocupação com os efeitos nocivos do motor
à combustão interna para o meio ambiente têm levado a uma corrida tecnológica para se estabelecer um
padrão mais eficiente e economicamente viável de propulsão, que passa não só pelos esforços das
montadoras como de fornecedores de autopeças, universidades e governos. O estabelecimento de novos
padrões para os autoveículos pode levar ao surgimento ou ao aumento da participação de novos atores
no sistema56, bem como à diminuição da participação ou mesmo a extinção de outros.

56

A título de exemplo, Orsato & Wells (2007) afirma que o uso crescente de componentes micro-eletrônicos tem feito com
que os fornecedores desses componentes ficassem substancialmente mais influentes no sistema automotivo.
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6 - Metodologia57
A metodologia da pesquisa segue os princípios fundamentais daquela proposta por Malerba
(2002), complementada por outros estudos teóricos [Breschi & Malerba (1997); Malerba et al. (2000);
Malerba (2003); Edquist & Johnson (1997)], exemplos de aplicação em outros setores [Malerba, 2004;
Marques & Oliveira (2006)] e adaptações nossas58. Em termos gerais, a construção metodológica do
SSI (assim como das taxonomias neo-schumpeterianas) pode ser considerada uma ontologia59
descritiva, no sentido utilizado nas ciências da informação, ou seja, é o esforço de produzir uma
especificação formal de uma determinada área do conhecimento - no caso o Sistema Setorial de
Inovação - através de instâncias (elementos), axiomas, funções, relações e conceitos (Gómez-Pérez,
1999), seguindo os princípios de clareza, coerência, extensibilidade e máxima simplicidade possível
[Gruber (1993); Schiessl (2007)]. No intuito de organizar e estruturar o conhecimento gerado em torno
do objeto (SSI), a pesquisa empírica será desenvolvida através da formulação de três dossiês, cada um
correspondente às características de uma dimensão (building block) do SSI do setor automotivo
brasileiro: Conhecimento e Processos de Aprendizado; Atores e suas Relações; Instituições (Ver
ANEXO 1). Em seguida, será realizada uma Análise Multidimensional envolvendo todas as dimensões
(e seus respectivos dossiês), buscando entender como elas interagem entre si e como afetam e
condicionam os processos de mudança tecnológica. É importante lembrar que as variáveis-chave
contidas em cada dimensão se complementam, sendo que os resultados da análise de uma delas (ou
mais) podem influenciar na análise de outra(s).
Os dados para montagem dos dossiês serão obtidos através de procedimentos de levantamento
bibliográfico e análise de dados estatísticos, provenientes de duas fontes: de um lado, os trabalhos
acadêmicos (artigos, livros, relatórios, teses, etc.), complementados por reportagens de jornais, revistas
e boletins de organizações, associações e outras entidades especializadas em economia e indústria
automotiva. De outro, as bases de dados, notadamente a da PINTEC, do Fourth Community Innovation
57

A pesquisa abrange apenas a fabricação de veículos automotores (automóveis de passeio, comerciais leves, caminhões e
ônibus), autopeças e componentes. Ficam de fora os segmentos de fabricação de motocicletas, máquinas automotrizes e
carrocerias.
58
Dada a perceptível falta de metodologias detalhadas e abrangentes sobre o SSI, o nosso esforço metodológico poderá
eventualmente contribuir para o avanço desse importante e promissor âmbito de pesquisa.
59
Segundo Gruber (1993), uma ontologia pode ser descrita como a especificação explícita de uma conceitualização, ou a
descrição dos conceitos e relações relativos a um agente ou a um conjunto de agentes, sendo “planejadas e construídas pelo
homem para atender suas necessidades de informação em relação à organização, à estruturação e à recuperação. Dessa
forma, elas são parte integrante de um sistema formal que de alguma maneira necessita de uma forma de representação”
[SCHIESSL (2007), pp. 175].
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Surveys (CIS4), da Comunidade Européia (ambas baseadas no Manual de Oslo), entre outras fontes
(ANFAVEA, OICA, OCDE, ISIC60). A pesquisa prevê também a elaboração de questionários a serem
enviados para algumas firmas do setor, com o intuito de fornecer informações adicionais acerca da
atuação dos atores envolvidos no sistema, suas práticas inovativas e relações mantidas com outros
agentes.
Os principais procedimentos metodológicos a serem desenvolvidos são:
1-

Revisão bibliográfica: coletar e analisar informações relacionadas à pesquisa, com foco em:
- Literatura neo-schumpeteriana, acerca das características dos processos de mudança
tecnológica, e literatura sobre Sistemas Setoriais de Inovação, inclusive exemplos de
estudos semelhantes realizados em outros setores.
- Aspectos ligados às mudanças recentes na indústria automotiva e seus impactos,
introdução da microeletrônica, novas tecnologias de propulsão e novos materiais
utilizados na fabricação dos autoveículos, processo de globalização, emergência de novos
mercados consumidores, entre outros.
- A situação da indústria automotiva no país, quanto às relações entre montadoras e
fornecedores, inovatividade, políticas públicas, entre outros.

2-

Acompanhamento de associações especializadas no setor automotivo brasileiro (como os

relatórios setoriais do BNDES, Cartas da ANFAVEA, Informativos do Sindipeças e FENABRAVE,
etc.) e em entidades internacionais e de outros países (como a AAM, CCFA, JAMA, ANFIA, OICA,
ACEA, VDA, CSM Worldwide etc.), além de notícias sobre o setor publicadas em jornais, periódicos e
Websites especializados em economia e indústria automobilística, como Valor Econômico, Conjuntura
Econômica, Automotive Business Review, Just-Auto dentre outros. O objetivo é manter o conteúdo da
pesquisa atualizado e fornecer informações adicionais que não estejam contempladas na revisão
bibliográfica.

60

Disponível no GEEIN - Grupo de Estudos em Economia Industrial, do Departamento de Economia da FCLAR/UNESP –
até 2006.
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3-

Participação em seminários de pesquisa relacionados ao tema do projeto (seminários e reuniões

semanais do GEEIN, congressos de Iniciação Científica, congressos acerca da Indústria Automotiva
etc.).

4-

Coleta dos dados nas diversas fontes citadas através dos procedimentos de levantamento

bibliográfico, busca nas bases de dados e envio dos questionários às firmas.

5-

Elaboração dos dossiês relativos aos building blocks e Análise Multidimensional do Sistema

Setorial (Conforme explicitado no ANEXO 1).

6-

Elaboração de Relatórios Científicos acerca dos resultados (parciais e definitivos) da pesquisa.
7 – Cronograma

Atividades
Levantamento e revisão
bibliográfica.
Consulta a jornais,
informativos e periódicos
especializados.
Coleta de dados.

Duração (em meses)
1

2

3

4

5

6

7

8

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

Elaboração e envio dos
questionários às firmas do
setor.
Elaboração dos Dossiês.
Análise Multidimensional do
SSI e discussão dos
resultados.
Participação em Congressos e
Seminários.

X

X

X

X

X

X

X

9

10

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Elaboração de Relatórios
Científicos.

X

X
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ANEXO 1 – Procedimentos metodológicos a serem desenvolvidos para a elaboração dos dossiês e da
análise multidimensional do SSI
No intuito de organizar e estruturar o conhecimento gerado em torno do objeto (SSI), a pesquisa
empírica será desenvolvida através da formulação de três dossiês, cada um correspondente às
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características de uma dimensão (building block) do SSI do setor automotivo brasileiro: Conhecimento
e Processos de Aprendizado; Atores e suas Relações; Instituições. Em seguida, será realizada uma
Análise Multidimensional envolvendo todas as dimensões (e seus respectivos dossiês), buscando
entender como elas interagem entre si e como afetam e condicionam os processos de mudança
tecnológica.

1 - Conhecimento e Processos de Aprendizado:
Busca reconhecer as características do Regime Tecnológico do setor. Para isso, o dossiê irá se
basear na análise de algumas variáveis-chave, explicitadas a seguir61:
- Condições de oportunidades tecnológicas: refletem o nível de oportunidades econômicas
que os agentes têm para inovar tecnologicamente. Quatro fatores caracterizam essa variável: “nível”
(incentivos à inovação, ambiente econômico favorável ou não aos potenciais inovadores); “variedade”
(grande variedade de soluções tecnológicas, design dominante existente ou não); “abrangência” (se as
tecnologias utilizadas podem ser aplicadas numa grande variedade de produtos e mercados ou não) e
“fontes” (avanços em P&D, aprendizado endógeno, acordos com governo ou universidades, etc.). A
análise será feita utilizando-se levantamento bibliográfico, dados da PINTEC relativos à “Participação
percentual dos produtos tecnologicamente novos ou substancialmente aprimorados no total de vendas
internas”, “Empresas que receberam apoio do governo para as suas atividades inovativas”; “Empresas
que não implementaram inovações, com indicação das razões”, entre outras.
- Condições de apropriabilidade tecnológica: refletem as condições que as firmas inovadoras
têm de protegerem suas inovações de outras firmas. Basicamente é formada por dois fatores: “nível”
(condicionado pelas externalidades do conhecimento ou proteção das imitações) e “meios” (patentes,
segredo industrial, complexidade da tecnologia, etc.). A análise desses fatores será realizada utilizandose levantamento bibliográfico, complementado pelos dados da PINTEC relativos aos “métodos de
proteção utilizados pelas empresas que implementaram inovações”, entre outros.
- Condições de cumulatividade: representa o grau de correlação serial entre as atividades
inovativas desenvolvidas no passado e as atividades inovativas desenvolvidas no presente, ou em outras
palavras, o nível de continuidade de tais atividades. A cumulatividade pode aparecer em quantro níveis:
nível tecnológico (características da tecnologia, natureza cognitiva dos processos de aprendizado);
61

As variáveis-chave foram adaptadas do estudo de Breschi & Malerba (1997). Nesse estudo, os autores utilizam apenas os
dados de patentes como proxy da inovação. Aqui, por termos acesso a bases de dados mais completas (PINTEC, CIS4),
utilizaremos dados que retratem melhor a real situação dos processos de inovação do setor.
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nível das firmas (cumulatividade pode depender fortemente das competências, tamanho ou organização
das firmas); nível setorial (o conhecimento pode se desenvolver conjuntamente entra as firmas do setor
quando é facilmente difundido) e nível local (competências e capacitações inovativas ligadas às firmas
situadas em um determinado local). A análise será feita utilizando levantamento bibliográfico,
complementado pelos dados da PINTEC de “Caráter das atividades de P&D internas das firmas
(contínuas ou ocasionais)” entre outros.
- Base de conhecimento: Representa as características do conhecimento no qual as atividades
inovativas são baseadas. Dois fatores serão levados em consideração: natureza do conhecimento
(genérico vs. específico, tácito ou complexo, independente ou dependente do sistema, etc.) e meios de
transmissão do conhecimento (publicações, licenças, patentes, contatos face-to-face, treinamento,
conversas informais entre engenheiros, mobilidade de pessoal etc.). A análise utilizará levantamento
bibliográfico, complementado pelos dados da PINTEC acerca do “Grau de importância das fontes de
informação empregadas”, “Localização das fontes de informação empregadas” entre outras, além de
dados do CIS4 sobre as características do conhecimento no setor em outros países. Essa variável-chave
será especialmente articulada junto à variável “Distribuição geográfica das firmas inovadoras”,
buscando encontrar alguma relação entre a distribuição geográfica das firmas e as características da
geração e transmissão do conhecimento.
- Distribuição geográfica das atividades inovativas: Refere-se à localização geográfica das
atividades inovativas, que podem ser tanto dispersas em várias regiões quanto concentradas em um
determinado local. Para a análise, serão utilizadas duas ferramentas: A primeira consiste na construção
de um índice de Herfindahl-Hirschman, utilizando como variável indicativa os dados da PINTEC sobre
gastos em inovação62 e como recorte geográfico os 27 Estados da Federação, como a seguir:

onde

representa os gastos em inovação e

a parcela desses gastos de cada Estado (que

também será explicitada no trabalho). O índice mostrará o quão concentrados estão os esforços
inovativos das firmas entre os Estados brasileiros. Em segundo lugar, será montado um mapa
62

O dado “Gasto em Inovações”, na pesquisa da PINTEC, engloba os gastos com P&D interna e externa, aquisição de
conhecimentos externos, software, máquinas e equipamentos, treinamento, introdução da inovação no mercado e projeto
industrial/preparações técnicas.
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cartográfico contendo a distribuição geográfica dos esforços inovativos das firmas entre os Estados
brasileiros, com a ajuda do software Philcarto (versão 4.50), destinado a traduzir sobre uma base
cartográfica a variação espacial de uma variável estatística.
- Padrões de Inovação das Firmas: Refere-se aos processos de competição e seleção inovativa
entre as firmas. Sua análise se dá através de variáveis como número, tamanho e concentração dos
inovadores e seu grau de turbulência (natalidade e mortalidade “inovativa”), através de quatro proxies
adaptadas do estudo de Breschi & Malerba (1997), utilizando-se os dados da PINTEC63 e CIS4: A
primeira é a razão de concentração “C5”, composta pela parcela do total de gastos em inovação
realizados pelas cinco firmas mais inovadoras do setor, como segue:

onde
baixo) e

representa o total de gastos em inovação (da firma em cima, e do total de firmas em
a parcela de gastos em inovação da firma relativo ao total do setor. Tal razão busca

verificar o nível de concentração das atividades inovativas entre as maiores inovadoras. A segunda
proxy é a variável “Tamanho”, composta pela parcela de gastos em inovação de firmas com mais de
500 empregados, buscando captar a participação das empresas grandes e pequenas no total de
inovações do setor; a terceira é “Natalidade”, ou a parcela do total de firmas inovadoras que realizaram
gastos com inovações pela primeira vez; a última é a “Mortalidade”, ou a parcela de firmas inovadoras
que saíram do mercado. Ambas captam o grau de “turbulência” ou instabilidade do setor. A partir
desses dados, combinados com a análise dos graus de cumulatividade, apropriabilidade e oportunidade
tecnológica, será possível classificar o setor entre os padrões de inovação schumpeterianos “Marco I”
(muitos inovadores, turbulência e instabilidade na hierarquia de inovadores, inovações não produzem
posições dominantes no mercado) e “Marco II” (poucos inovadores, estabilidade e concentração das
atividades inovativas, inovações incrementais e que produzem posições dominantes no mercado).
- Fronteiras espaciais do conhecimento: Refere-se às fronteiras geográficas de onde as firmas
estão aptas a absorver conhecimentos relevantes, podendo ser locais, regionais, nacionais, globais ou
“mistas”. A fronteira do conhecimento é condicionada pelas características da base de conhecimento,
63

Para as variáveis “C5”, “Tamanho”, “Natalidade” e “Mortalidade”, será realizado um esforço de obtenção de dados
desagregados junto ao IBGE-PINTEC.
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pelo padrão de inovações das firmas e pela sua distribuição geográfica, sendo necessária uma análise
dessas variáveis-chave para caracterizá-la.

2 – Atores e suas Relações:
O dossiê responsável por essa dimensão busca reconhecer e descrever quais os principais atores
participantes dos processos inovativos do setor e quais são as suas relações. São dois fatores
analisados64:
- Reconhecimento dos atores: As principais entidades que contribuem ou restringem os
processos de mudança tecnológica no setor através de combinações diferentes de atributos como:
competências, expectativas, comportamento, tipo (público ou privado), organização interna, etc.
Exemplos de atores no setor automotivo: montadoras, fornecedores de componentes, clientes,
universidades, agências do governo, instituições financeiras, laboratórios de P&D das montadoras,
entre outros. Para tal reconhecimento, serão utilizados o levantamento bibliográfico e também dados da
PINTEC relativos ao número de empresas inovativas (com a identificação posterior das principais
firmas), além dos dados de “Fontes de informação empregadas pelas firmas (grau de importância)” e
“Principal responsável pelo desenvolvimento de produto/processo nas empresas inovativas”, entre
outros.
- Relações entre os atores: As principais relações que afetam os processos de mudança
tecnológica no setor. Podem ser divididas em relações de mercado (comércio, competição, aquisição) e
“não-mercado” (acordos, comunicação informal, cooperação, comando). Será usado o levantamento
bibliográfico, complementado por dados da PINTEC sobre: “fontes de financiamento das atividades de
P&D e das demais atividades inovatidas realizadas pelas empresas”, “Grau de importância das fontes
de informação empregadas nas atividades inovativas”; “Empresas inovativas com relações de
cooperação com outras organizações (por grau de importância, localização do principal parceiro e
objeto de cooperação)”; “Empresas que receberam apoio do governo para as suas atividades inovativas
64

Em ambos os fatores analisados nessa dimensão, serão utilizadas ainda as bases de dados do CIS4 e ISIC e
levantamento bibliográfico para reconhecer quais os principais atores internacionais influenciam no SSI automotivo
brasileiro e quais suas relações com os atores nacionais. O objetivo é tentar encontrar diferenças marcantes na composição
dessas variáveis em relação à indústria automotiva em outros países.
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(tipo de programa de apoio)”, “Obstáculos à inovação: escassas oportunidades de cooperação com
outras empresas”, entre outras.

3 – Instituições:
As instituições são as leis, normas, rotinas, hábitos comuns, práticas estabelecidas, etc. que têm
o poder de influenciar o comportamento inovativo dos agentes. O dossiê responsável por essa dimensão
as dividirá em:
- Nacionais.
- Regionais.
- Estaduais.
- Setoriais.
- Individuais (no âmbito das firmas).
Cada instituição contém uma série de características diferentes que serão analisadas, podendo
ser caracterizada como instituição formal ou informal, forte ou fraca (em termos de consequências para
as inovações), etc. A análise se dará fundamentalmente por meio de levantamento bibliográfico
complementado pela base de dados da PINTEC sobre: “Problemas e obstáculos encontrados pelas
empresas inovativas e não inovativas: dificuldade para se adequar a padrões, normas e regulações,
rigidez organizacional e fraca resposta dos consumidores quanto a novos produtos”; “Mudanças
estratégicas e organizacionais adotadas pelas firmas inovativas e não-inovativas”, entre outras.

4 - Análise Multidimensional:
A partir da formulação destas três dimensões, será possível analisar o sistema de inovação como
um todo, formando um “mapa” do setor e reconhecendo o papel do Regime Tecnológico, dos agentes e
suas relações e das instituições nos processos de mudança tecnológica. Será possível entender também
como a interação dessas dimensões afeta tais processos [eg. uma determinada norma (instituição) afeta
o comportamento inovativo de uma firma (agente) em particular]. O intuito é entender como as
diferentes dimensões afetam umas às outras e em que medida elas determinam e direcionam os
processos de inovação no setor automotivo brasileiro (Ver Figura 1).
Figura 1 – O Sistema Setorial de Inovação
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A internacionalização do setor siderúrgico via fusões e aquisições: Um estudo sobre a
competitividade do setor no Brasil
Luis Gustavo Baricelo
FCLAr/ UNESP
1 – Introdução
Este projeto de iniciação científica busca analisar o fenômeno da internacionalização no
setor siderúrgico, a fim de melhor compreender, a partir das fusões e aquisições
empresariais, de que maneira se estrutura a competitividade neste setor. No Brasil, como se
sabe, a primeira onda de internacionalização tem seu princípio com a desestatização setorial
e se intensifica a partir da segunda metade da década de 1990.
Esta proposta de iniciação cientifica se estrutura fundamentalmente em quatro partes. Na
primeira, será feita a revisão bibliográfica necessária para compreender tanto o fenômeno
da internacionalização em linhas gerais quanto como tal processo se desenrolou no âmbito
do setor siderúrgico. Esta 1ª Parte contempla ainda uma breve revisão das características
técnicas da siderurgia e da história do setor no país, enfatizando-se a privatização e as
subseqüentes mudanças em termos patrimoniais e estruturais ocorridas.
A segunda parte enfoca os objetivos da pesquisa, dando destaque à importância que o
processo de internacionalização do setor ganhou recentemente, no Brasil, seja de
transnacionais

entrando

no

Brasil,

seja

de

empresas

siderúrgicas

de

capital

predominantemente nacional se dirigindo a aquisições de subsidiárias no exterior. Na 3ª
Parte, são apresentadas as justificativas para a análise deste tema. Na quarta parte,
mostram-se as maneiras pelas quais o estudo será conduzido, apresentando-se a
metodologia que será utilizada e para analisar o processo de internacionalização e a
competitividade setorial.
Por fim, apresenta-se a proposta de pesquisa, com o cronograma previsto de trabalho e a
bibliografia consultada.

2 – A Internacionalização do Setor Siderúrgico
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Esta seção está dividida em duas partes: a primeira compreenderá a revisão das teorias
de internacionalização de empresas e na segunda parte será feita a revisão técnica do
setor siderúrgico, destacando seu processo de produção, seus principais produtos, a
história da siderurgia no Brasil e a recente internacionalização do setor.

2.1- Das teorias de internacionalização das empresas

Dentre os autores e escolas estudados para embasar teoricamente o fenômeno da
internacionalização das empresas se encontram Stephen Hymer, Raymond Vernon e John
Dunning. Cada um deles deu significativa contribuição para entender de que maneira se dá
este fenômeno, quais as etapas da internacionalização e como e por que ela acontece.
O primeiro modelo, o de Stephen Hymer, surgiu na década de 1960 e buscou analisar a
internacionalização das empresas através do controle que a matriz exerce sobre sua filial,
por meio da Teoria do Poder de Mercado. Hymer (1960) conduziu seu estudo da
internacionalização das empresas por um método histórico, mostrando que desde a Segunda
Revolução Industrial as empresas adotaram o seguinte esquema: surgem como oficinas,
mas à medida que a tecnologia e as formas de produção evoluem, a pequena unidade passa
a operar como uma fábrica. O próximo passo do desenvolvimento da então fábrica se dá na
conquista do mercado nacional. Durante esta fase, a empresa busca obter vantagens
relacionadas com custos de produção e domínio de grande fatia do mercado nacional.
Devido ao seu âmbito de atuação mais amplo, torna-se necessário que seus funcionários
sejam mais eficientes e a empresa nacional busca então subdividir suas atividades, para
uma maior e melhor especialização e organização – ver também Chandler (1962). Ao se
subdividir, a empresa torna-se multidivisional e suas atividades podem se disseminar para
todas as partes do mundo.
Segundo Hymer, mesmo que nas décadas de 1940 e início de 1950 os EUA já possuíssem
um grande domínio nas questões militares e políticas, ainda não possuíam um grande fluxo
de internacionalização de suas empresas. Somente a partir de 1960 o mundo vai conhecer
uma primeira onda mais maciça de internacionalização das atividades produtivas das
empresas estadunidenses, vale dizer, agora não mais concentradas na Europa. Neste
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período, os principais países europeus, bem como o Japão, já se encontravam reconstruídos.
É, então, naquela década que se acirra a busca por novos mercados, de mais baixo
desenvolvimento econômico. Os países em desenvolvimento também se transformam em
importantes fornecedores de mão de obra barata. Hymer explica que, daquela década em
diante, as empresas se tornam menos dependentes de seus países de origem e mais
dependentes da economia global.
A teoria da internacionalização das empresas de Hymer recebeu o nome de teoria do poder
de mercado, pois analisa como uma firma, a partir da posse de determinada vantagem,
consegue sair de seu mercado de origem e atingir o âmbito mundial, competindo numa
estrutura de oligopólios com outras empresas.
Hymer (1983) destaca que há duas maneiras possíveis de investimento: em portfólio e
direto. O primeiro está relacionado diretamente com a taxa de juros, com os agentes
buscando no mercado internacional a taxa que proporcione a maior remuneração para o
capital. Neste tipo de investimento não há por parte do investidor controle das atividades da
empresa.
A segunda maneira de investimento, o direto, subdivide-se em duas categorias: a primeira
compreende os investimentos realizados na empresa dentro do seu país de origem e
vincula-se com a preferência do investidor em controlar o uso dos recursos investidos, de
maneira especial quando há algum risco de expropriação ou alteração na taxa de juros. A
categoria de número dois esta diretamente relacionada com o investimento no exterior.
Hymer considera diversas maneiras para que isto ocorra: construção de uma nova planta,
construção de uma subsidiária, acordo para uma joint venture, licenciamento de produtos e
atividades, entre outros. O fator decisivo para que haja investimento no exterior, segundo
ele, é o investidor perceber em outros países a possibilidade de auferir maiores lucros; além
do mais, ao atuar-se em nível internacional haverá a possibilidade de reduzir a concorrência
no setor, em termos globais.
O estudo da internacionalização das empresas por Hymer é abrangente, pois parte do caso
em que uma empresa (matriz) controla apenas uma firma (filial) no exterior, até o caso em
que controla um significativo número de firmas em outros países. Principiando, assim, do
caso mais simples, Hymer começa a fazer considerações sobre as dificuldades que uma
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empresa em vias de internacionalização enfrenta para conquistar espaço no cenário
internacional. Uma empresa que deseja expandir sua produção para outros países pode se
deparar com leis diferentes quando comparadas ao seu país de origem, dificuldades com
novos fornecedores, os quais podem discriminar a firma estrangeira, e também dificuldades
quanto ao tratamento recebido de consumidores e de governos, os quais podem ser hostis à
entrada da nova empresa, no país.
Em Hymer(1960), o comércio internacional é considerado a pedra angular para que haja a
internacionalização das empresas. Uma empresa tende a sair do seu país de origem, a fim
de explorar locais onde o comércio internacional foi, ou ainda é, importante, mas com a
internacionalização podendo consistir em uma forma de substituir importações ou mesmo
de gerá-las, caso a internacionalização implique, adicionalmente, na exportação de produtos
a outros países. Hymer não exclui a possibilidade de uma empresa atuar em uma área na
qual o comércio internacional não é desenvolvido; neste caso ela despenderá esforços para
fomentar o comércio nesta região.
Não é apenas a busca por maiores lucros que incentivam a internacionalização, o autor
considera que uma empresa também pode desejar se internacionalizar para explorar, no
mercado internacional, vantagens que já estão consolidadas no mercado de origem da
empresa (Francischini,2009). Para ele, ademais, a posse de determinada vantagem por uma
empresa em um dado mercado não é algo imutável; aquela que hoje possui determinada
vantagem poderá amanhã ser superada por uma concorrente, o que Hymer denomina “a
dialética do capitalismo”. Tal dialética é explicada através de um ciclo, cujo início surge
com uma firma que detém certa vantagem no mercado nacional, seja esta em relação à
produção, custos ou tecnologia empregada. É através desta vantagem que a empresa poderá
conquistar lucros mais elevados. Contudo, surge, em dado momento, uma saturação do
mercado: novos grupos surgem e entram na competição de suas produções por mercados.
Poderia parecer um tanto quanto irracional um grupo, ou empresa, entrar em um mercado
saturado, mas Hymer afirma que tal fato se torna possível devido à aceitação de menores
lucros por parte dos capitalistas ou devido a custos de produção menores.
A empresa que antigamente era detentora de alguma vantagem busca então inovar para
retomar sua posição de liderança no mercado. Isto pode se dar pela busca de menores
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custos de mão de obra, mas principalmente pelo esforço de abrir novas frentes de comércio
(Hymer, 1983). A partir da internacionalização da empresa, os lucros alcançados são
reinvestidos dentro dela mesma como uma forma de conquistar novos mercados, via sua
expansão, como também de conseguir um mecanismo de autoconservação. Todavia, para
que uma empresa possa expandir cada vez mais suas operações e mercado é necessário que
haja financiamento de suas atividades; o crédito então recebe determinada atenção no
estudo da expansão das firmas.
A competição entre as empresas em busca de novos mercados com mão de obra cada vez
mais barata e com potencial demanda por seus produtos, alinhada com a estratégia de
expansão das empresas, tende a levar o mercado a um oligopólio, no qual as empresas
multinacionais não disputariam mercado via preços, mas pela diferenciação e melhora em
seus produtos e métodos de produção. Esta é a interpretação de Cantwell (1989), sobre a
teoria de Hymer.
Vernon (1966) é outro pilar de sustentação teórico deste projeto. Este considerava
insuficientes as teorias que explicavam até então o fenômeno da internacionalização das
empresas e do comércio internacional. Em seu trabalho, fatores como a inovação,
economias de escala e incerteza têm lugar privilegiado, enquanto aspectos como custos são
analisados como plano de fundo.
Na chamada Teoria do Ciclo do Produto, Vernon (1966) explica a internacionalização das
empresas partindo do pressuposto que todas as economias capitalistas desenvolvidas teriam
a mesma chance de acesso aos avanços da ciência; isto seria um fato facilitador para que
tais nações inovassem em termos de produtos. Porém, Vernon pondera esta afirmação, ao
apontar que o fato de todos terem a mesma condição de acesso não significa
necessariamente que serão inovadores na mesma intensidade. Ele supõe que a aplicação de
recursos em atividades inovadoras dependerá da proximidade e da facilidade da
comunicação entre os produtores e consumidores. Ademais, qual seria a vantagem de um
empresário ser inovador em seu setor? Segundo Vernon (1977) as inovações somente
seriam efetivadas se o produtor vislumbrasse alguma vantagem, por exemplo, ampliar seu
poder de monopólio sobre o mercado. Se tal poder de monopólio cobrir os custos da
inovação, o empresário certamente terá vantagem ao realizá-la. Como o próprio nome da
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teoria sugere, Vernon considera que os produtos passam por um ciclo que compreende a
criação, maturação e a possível extinção, ao final de um período.
Na fase inicial da produção, o empresário tem livre escolha entre a melhor combinação de
seus insumos bem como liberdade para substituí-los (Francischini,2009). Tal fase é
dependente dos insumos escolhidos pela empresa para a confecção do produto. Portanto, os
custos da produção são relevantes, o que torna importante a escolha da localidade onde se
realizará a produção, em muitos casos onde os insumos forem mais baratos.
Segundo Vernon, as inovações devem ser feitas no país de origem da empresa, pois é no
processo de inovação que estão presentes os agentes de alta qualificação (engenheiros,
empresários, cientistas) e o sucesso da inovação depende fundamentalmente da
comunicação efetiva entre estes atores. Como é ressaltado por Francischini (2009), as
inovações feitas em âmbito local, ou seja, dentro do próprio país de origem, tendem a
carregar características do local, além de minimizar custos de transporte. Vernon afirma
que se uma inovação é lançada em um mercado local, a demanda pelo produto tende a ser
inelástica.
Finalizada a etapa inicial inovadora, atinge-se a etapa da maturação do produto, com novos
concorrentes no mercado; é isto que leva as empresas a buscarem a diferenciação de seus
produtos. Esta estratégia faz surgir uma gama de novos bens e serviços, além de diminuir a
competição via preços. No estágio de maturação do produto, devido ao maior conhecimento
sobre como fazê-lo, aumentam-se as economias de escala, enquanto as incertezas são
reduzidas e o elemento que passa a preocupar mais os empresário são os custos (ver
também Utterback, 1994).
Vernon considera que o mercado externo pode, em um primeiro momento, ser abastecido
via exportações de bens produzidos na unidade local. A exportação leva os empresários a
considerarem a possibilidade de abrir filiais no exterior, considerando os custos dos fatores
de produção e da tecnologia a ser empregada, a qual pode diferir levemente da matriz
(Vernon, 1966). Ao decidir a nova localização da produção, deve-se levar em conta
principalmente o custo da mão de obra. Na situação em que tal dispêndio não supera os
custos de transportes, a empresa preferirá abastecer o mercado internacional por meio das
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exportações, rejeitando a construção de uma nova filial. Vernon afirma que uma empresa
internacionaliza sua produção quando sua posição monopolística se encontra ameaçada.
Já Dunning, com sua Teoria Eclética da Internacionalização, através do modelo OLI
(Vantagens de Propriedade [O], Vantagens Locacionais [L] e Vantagens de Internalização
[I]), aponta que o objetivo de uma empresa é transformar insumos em produtos com maior
valor agregado. Os insumos/vantagens relacionados à localização podem ser conseguidos
por qualquer empresa, porém possuem especificidade em termos geográficos. A vantagem
de ser possuidor de algum insumo de localização está ligada à existência de recursos
naturais próximos à unidade de produção ou com fácil acesso; à diferença nos preços de
matérias primas, de produtividade ou nos padrões de qualidade; à presença de custos
significativos de transportes e comunicação internacional; à existência de barreiras para
comercialização de bens e serviços determinadas por tarifas de exportação e importação,
entre outros.
Insumos relacionados à propriedade podem ser desenvolvidos no âmbito da própria
empresa e em muitos casos se encontram sob a proteção de patentes e/ou registros de
direitos autorais e de marca. Em tais casos, uma empresa incorpora vantagens que se
relacionam com a existência de direitos de propriedade ou vantagens sobre ativos
intangíveis; vantagens de governança comum; acesso exclusivo ou favorável em
determinado mercado; e vantagens relacionadas à internacionalização da produção através
da redução dos riscos das operações.
Para que uma empresa possa atuar em nível internacional é necessário que seja detentora de
um ou dos dois tipos de vantagens já citados: vantagens de localização e propriedade.
Contudo, uma terceira categoria de vantagens advém quando a empresa decide explorar
suas vantagens de propriedade ao invés de difundi-las ou as repassar para outras empresas,
sob a forma de licenciamento. Neste caso, de não difusão, uma empresa passa a possuir,
então, uma vantagem de internalização.
Uma empresa estará mais disposta a se internacionalizar quanto mais vantagens conseguir
obter nos novos mercados nos quais atuará. As possibilidades de internacionalização, para
Dunning, transcendem as clássicas formas de internacionalização, como exportações,
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investimento direto e licenciamento de atividades. Dunning sugere que fusões e aquisições
são vias que geram proteção no mercado internacional e propiciam um modo de alcançar
uma posição competitiva no local. Deste modo não seria necessário explorar vantagens
relacionadas à propriedade.
Após desenvolver as bases de seu paradigma, Dunning (1997) pondera sobre evoluções
ocorridas no cenário mundial que necessitam ser incorporadas ao modelo, haja vista elas
terem influenciado decisões de internacionalização. Entre elas estão: as comunicações
tornaram os processos empresariais mais eficientes; a economia japonesa emerge, após a
sua reestruturação, como uma potência; a China cresce a taxas elevadas; as empresas
passam a cooperar entre si, buscando diminuir falhas de mercado, o que não quer dizer que
elas diminuam as disputas e concorrência entre si.
Dunning pensa que a possibilidade de uma empresa se fundir ou adquirir outra geraria
vantagens a uma empresa internacional ampliada, como a proteção em relação às
concorrentes devido a uma participação maior na fatia de mercados nacionais e do
internacional como um todo. No entanto, é necessário descrever sob quais aspectos uma
empresa estaria disposta a realizar um tal negócio. A empresa que deseja firmar uma
aliança deve considerar um possível trade-off que emerge desta operação. Assim, por um
lado, a junção de duas firmas pode reduzir incertezas, riscos da atividade e custos de
transação e coordenação. Todavia, por outro lado, ao se expandir à magnitude da empresa,
será mais difícil obter total controle sobre as atividades.
Finalizada esta revisão teórica sobre o fenômeno da internacionalização, é necessário
oferecer um panorama sobre a siderurgia, setor foco deste projeto, buscando-se entender
como se refletem os fluxos de internacionalização sobre este setor, sobretudo no Brasil.
Para tanto a revisão setorial compreenderá, em um primeiro momento, uma breve descrição
técnica do setor, seguida de uma visão panorâmica da história do setor no Brasil e, por fim,
de uma análise da internacionalização em tal setor, no país.

2.2- O setor siderúrgico nacional, fatores técnicos e sua internacionalização.
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A siderurgia é um setor que fornece insumos para uma variada gama de bens, que vai desde
setores com simples utilização de aço, como utensílios domésticos, a setores com uso mais
intenso, como a construção civil e o setor automobilístico, chegando a setores que
necessitam de medidas e proporções de aço muito específicas, como o de aviação.
Poderiam ser citados diversos outros setores como o ferroviário, o naval, o de embalagens
industriais, etc. que têm no aço um de seus principais insumos (Instituto Aço Brasil, 2010).
O aço, que compreende uma liga metálica de 98% de carbono e 2% de oxigênio, é
produzido nas usinas siderúrgicas, as quais se subdividem em dois grupos: usinas
integradas e usinas semi-integradas. Ao se diferenciar tais unidades de produção também
começa a se compreender algumas especificidades da produção.
Nas usinas integradas, as quais são predominantes, no Brasil, os produtos são obtidos
através de três processos básicos: redução, refino e laminação, com a produção partindo do
insumo básico, o minério de ferro. Não ocorre o mesmo em usinas semi-integradas, as
quais têm por base a sucata metálica como insumo. Por não necessitar da primeira fase,
redução, a qual transforma minério de ferro em liga de aço por meio da coqueria, a
produção neste segundo caso passa apenas pelos processos de refino e laminação.
No que tange aos produtos finais do setor, pode-se afirmar que há três grandes grupos de
produtos finais: produtos semi-acabados, planos e longos. O primeiro compreende placas,
blocos e tarugos: tais produtos geralmente são vendidos a outras siderurgias que os
laminam antes de vendê-los aos consumidores finais. O segundo grupo compreende
produtos de alto valor agregado e tem como principais representantes as bobinas, folhas de
flandres e chapas em aço inoxidável. O último grupo compreende produtos com menor
valor agregado, dentre eles: tubos sem costura, vergalhões e perfilados.
A siderurgia no Brasil surge durante a segunda década do século XX, mais precisamente
com o surto industrial ocorrido durante os anos de 1917 até 1930. Foi durante este período
que surgiu a primeira unidade de produção no país, em 1921, com a Companhia Siderúrgica
Belgo-Mineira na cidade de Sabará (MG). Esta siderúrgica foi resultado da associação entre
a Companhia Siderúrgica Mineira e o consórcio industrial belgo-luxemburguês Arbed
(Instituto Aço Brasil, 2010). Naquela época, o governo brasileiro pouco incentivava o setor,
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o qual chegou a ter uma produção de apenas 36 mil toneladas de ferro gusa/ano. Como
comparação, Pinho (2001) descreve que para operar de forma eficiente uma usina integrada
é necessária atualmente à produção mínima de 36 milhões de toneladas/ano.
É apenas quando Getulio Vargas chega pela primeira vez à presidência e põe como meta o
desenvolvimento de setores industriais de base que a siderurgia ganha maior importância no
cenário nacional. A fim de suprir a demanda brasileira de produtos siderúrgicos, os quais
eram quase totalmente importados, foi construída em Volta Redonda (RJ), em 1948, com
financiamento estatal e capital parcialmente norte-americano, a primeira siderúrgica
nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Desta data até 1970, o Brasil passa
pela chamada Era do Aço, superando ano após ano o montante de aço produzido
anteriormente e batendo seu recorde, em 1970, quando foram entregues ao mercado 5,5
milhões de toneladas (Instituto Aço Brasil, 2010). Na mesma década de 1970, entra em
ação o Plano Siderúrgico Nacional (PSN), que tinha como objetivo quadruplicar a produção
de aço, das quais 70% se encontravam nas mãos de empresas estatais – parte da produção
seria exportada. Várias empresas surgiram neste período, como a Usina Siderúrgica da
Bahia (Usiba), em 1973, mesmo ano da fundação da Siderurgia Brasileira S. A (Siderbras).
Em 1983, entra em funcionamento a Companhia Siderúrgica Tubarão (CST), localizada em
Vitória (ES), e em 1986 a Açominas, com sede em Ouro Branco (MG).
Com isso, o Brasil passa, na década de 1980, de importador de aço para exportador do
produto, o que foi auxiliado, naquela década, pela retração do mercado interno – a única
saída encontrada para escoar a produção foi o mercado externo. Tal fato não significa que
toda a produção excedente conseguia ser exportada, pois o mundo passava por uma fase de
crise econômica, com altas taxas de juros nos EUA, no final dos anos 70/início dos anos 80,
o fechamento dos mercados internacionais, as sobretaxas antidumping e o primeiro e
segundo choques do petróleo.
A década de 90 é um marco na história da siderurgia nacional, pois o setor passa por
modificações em termos patrimoniais, estruturais, tecnológicos e administrativos. As
empresas, excetuando a Usiminas, adentram a década acumulando prejuízos que chegam,
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por exemplo, a R$ 4,2 bilhões, no caso da Siderbras, e a um montante total de US$ 2,62
(Pinho, 2001).
A reestruturação do setor foi feita com base em privatizações. Pode-se dividir tal
movimento em duas etapas: a primeira compreende a negociação e compra dos grandes
conglomerados siderúrgicos nacionais por parte de empresas nacionais e multinacionais.
Após 1995, estas compras cessam e inicia-se o processo de reestruturação produtiva e
tecnológica, além de algumas redistribuições patrimoniais.
Os anos 90 se iniciam com a venda das empresas siderúrgicas estatais, as quais
acumulavam dívidas, baixa produtividade e quadro de funcionários inchado. O Plano
Nacional de Desestatização (PND) definiu que empresas internacionais apenas poderiam
obter 40% do capital de uma siderúrgica. Destaca-se, neste período, a Gerdau, empresa
fundada em 1951, no Rio Grande do Sul, que adquiriu o grupo Korf, por US$ 62
milhões, tornando-se a maior produtora de aços longos comuns do país. Na tabela abaixo
apresentam-se os principais compradores de usinas integradas durante a fase da
Desestatização. É perceptível que os investidores internacionais se encontram em menor
número, sendo que bancos, empresas do ramo siderúrgico e grupos empresariais foram
os principais responsáveis pela compra de tais empresas.
Quadro 1: Acionistas das principais empresas siderúrgicas pós 1990
Usiminas
Previ
CVRD
Empregados
Valia
Bozano,Simonsen
Economico
Fundo Polinveste
Bamerindus
BCN
Multiplic
Aço Fasal
Bradesco
Banco América do Sul
Confab
Banafer
Caoital Estrangeiro
Outros fundos de pensão
Outros
Capital pré-existente
Total
Acesita
Previ
Empregados
Sistel
Safra/Albatroz
Real
Bancesa
Petros
Capital Estrangeiro
Outros fundos de pensão
Outros
Capital pré-existente
Total

14,9
14,7
10
7,7
7,4
5,6
3,3
2,3
2
1,8
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
4,5
3,5
1,3
14,7
100
15
12,4
9,2
8,8
5,6
4,2
2,2
1,8
9,7
22,7
8,4
100

CSN
Empregados
CVRD
Vicunha
Bamerindus
Bradesco
Fundos Privatinvest
Fundos Polinvest
CBS(CSN)
Outrras instituições financeiras
Outros fundos de pensão
Outros
Capital pré-existente

11,9
9,4
9,2
9,1
7,7
6,3
1,4
0,6
12,5
2,7
20
9,2

Cosipa
Usiminas
Empregados
Bozano,Simonsen
Grupo seis
Outros distribuidores de aço
Outros
Capital pré-existente

Total

100 Total

CST
Bozano,Simonsen
Unibanco
CVRD
Empregados
Outros
Capital pré-existente
Total

25,4
20
15
8,8
4,8
26
100

Açominas
Mendes Júnior
Empregados
BCN
Econômico
Bemge/BDMG
Aços Villares
CVRD
Outros
Capital pré-existente
Total

49,7
20
12,4
12,4
4,5
0,9
0,1

100
31,5
20
10
10
7,8
6,2
5
8,5
1
100

*Fonte: Elaboração própria com base em Pinho (2001)
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Pinho (2001) afirma que, até 1994, os grupos que adquiriram as siderúrgicas buscaram
fundamentalmente restaurar financeiramente as companhias, diminuir o quadro de
empregados no alto escalão, objetivando a redução de custos – em certos casos foi
necessária a paralisação da produção em determinadas unidades, para que o objetivo fosse
atingido. Com tal estratégia, as empresas conseguiram atender os pedidos dentro dos prazos
estipulados, com redução da taxa de produtos fora dos padrões especificados e aumento da
produtividade do trabalho. Em 1994, o setor já lucrava US$ 1,09 bilhão.
O mesmo autor afirma que, após 1995, a onda de aquisições cessa e entra em cena uma
nova fase, a qual se identifica pela reestruturação tecnológica do setor, entrada de empresas
estrangeiras no país, bem como início pela internacionalização. Abaixo se explica
sucintamente cada um destes processos.
O setor foi reestruturado em termos tecnológicos após 1995, com modernização e o
enobrecimento da linha de produção. A modernização se refletia na busca por maior
eficiência em relação aos insumos, reformas nas linhas de laminação e instalação do
processo de lingotamento contínuo. O montante investido no setor, durante o período 19951998, alcançou a cifra de US$ 1,64 bilhão; ao se comparar tal valor com os invertidos
durante 1990-1994, há um aumento de 211% no total de inversões em modernização.
Na fase de desestatização das empresas siderúrgicas, como vimos, havia normas que
regulamentavam o percentual (de até 40%) que um grupo ou empresa estrangeira poderia
adquirir de uma empresa nacional. Por isso, é durante a segunda fase, após 1995, que
começa uma internacionalização maciça do setor, merece atenção especial à entrada no ano
de 1998 da Cosinor, quinta maior produtora de aço do mundo, no mercado nacional, e ao
mesmo tempo a internacionalização do Grupo Gerdau, que comprou mais de uma dezena
de unidades siderúrgicas entre a América Latina e América do Norte.
É neste período pós 1995 que se inicia a primeira fase das fusões e aquisições e, portanto,
de internacionalização siderúrgico brasileiro. É notável, todavia o comentário de Lourenço
(2003), a qual diz:
“Em termos mundiais, o nível de internacionalização do setor siderúrgico é, historicamente,
um dos mais baixos da indústria de transformação. Nesse sentido, há uma correlação entre a
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internacionalização tardia da estrutura produtiva ocorrida no mundo e a recente aceleração
da internacionalização do parque siderúrgico nacional, com desnacionalização de parte do
parque produtivo concomitante à elevação do IDE por parte de uma empresa de capital
nacional”.

3-Objetivos.

Esta pesquisa de iniciação científica tem como objetivo principal analisar o fluxo de
internacionalização do setor siderúrgico, enfocando tal fenômeno através dos movimentos
de fusões e aquisições, tanto por multinacionais no mercado brasileiro quanto por empresas
de capital nacional no mercado exterior. Tal análise buscará analisar quais os fatores que
levam, na atualidade recente, empresas siderúrgicas brasileiras buscarem parcerias ou
adquirir unidades produtivas em outros países, ao redor do mundo. Em um segundo
momento, serão analisadas quais as motivações, vantagens ou estratégias perseguidas para
que grupos estrangeiros venham ao Brasil adquirir empresas ou realizar fusões.
A motivação principal da pesquisa é a compreensão da maneira como se dará à
competitividade interna do setor, além de analisar, dadas as estratégias de cada grupo, em
quais segmentos de produto ou matérias primas as empresas vêm buscando se tornar mais
fortes.

4-Justificativas

O setor siderúrgico é de fundamental importância para a dinâmica industrial de um país;
através dele podem ser desenvolvidos setores a montante, como o de mineração e de bens
de capital. Ademais, setores, como, novamente, o de bens e de capital, além dos de bens de
consumo durável e construção civil, encontram na siderurgia o seu principal fornecedor de
insumos. A expansão do produto interno bruto brasileiro, desde 2000 até 2007, marca uma
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fase em que o crescimento econômico foi acompanhado por uma maior produção e
demanda dos produtos siderúrgicos.
Durante a década de 1990, como já explicitado na revisão bibliográfica, o setor siderúrgico
passa por transformações em termos tecnológicos, administrativos e patrimoniais. É neste
último item que se concentrará este estudo, buscando analisar como tais transformações
patrimoniais, sobretudo as ocorridas após o inicio do século XXI, geraram uma nova
configuração das relações de competitividade intersetorial. A escolha da data decorre da
inexistência de muitos trabalhos explorando estes temas, neste novo século, dando margem
para novos desenvolvimentos, dentro do setor, renovando, desta forma, a literatura sobre o
tema.
A crise econômica iniciada em 2007, gerou efeitos sobre o setor nos anos subseqüentes,
reduzindo a produção de empresas tradicionais do ramo, como a ArcellorMittal. Postos de
trabalho foram também fechados, bem como prejuízos financeiros foram sentidos pelos
vários grupos, neste triênio. Também neste sentido, empresas brasileiras com projetos de
internacionalização tiveram de rever suas estratégias, chegando a pontos críticos, como no
caso das subsidiárias da Gerdau nos Estados Unidos, as quais tiveram de ser fechadas. É
necessário que se faça um estudo de como se comportarão os grupos após o colapso
financeiro, tentando entender, sobretudo, por que tais empresas passaram, após a crise, a
fazer maiores aquisições em setores ligados à mineração, seja em âmbito nacional, seja
internacional.
É sabido que os grandes grupos siderúrgicos brasileiros possuem, entre si, linhas de
produtos diferentes, o que permite que não haja concorrência em produtos entre eles. Tal
fato dá origem à hipótese de que grupos estrangeiros se deslocam para o Brasil a fim de
explorar tal baixa competitividade e concentração de mercado em vários segmentos,
ganhando mercado caso esta contestação seja bem sucedida (Baumol et al., 1982). Pode-se
ainda analisar o impacto de tal internacionalização nas estratégias dos grupos nacionais.
5 – Metodologia
O Grupo de Eestudos em Economia Industrial (GEEIN), dentro do qual esta pesquisa será
realizada, possui uma base metodológica consolidada, a qual já deu embasamento para
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inúmeros trabalhos de iniciação cientifica, monografias de conclusão de curso e
dissertações de mestrado. Para o presente estudo serão utilizados:
1- Em um primeiro momento, será feita uma ampla revisão bibliográfica, buscando
estudar obras que incrementem o conhecimento do fenômeno em questão, bem
como

encontrar

bibliografia

específica

relacionando

o

fenômeno

internacionalização com o objeto estudado, fusões e aquisições do setor siderúrgico.
Serão analisadas obras que contenham características e descrições técnicas do setor,
a fim de que se possa relacionar a onda de F&As com os devidos segmentos de
produtos em que tal fenômeno tem se intensificado.
2- Mapeamento das principais fusões e aquisições decorrentes no âmbito siderúrgico,
identificação das empresas nacionais e transnacionais com maior ímpeto de
transnacionalidade, seleção da amostra de empresas a serem estudadas.
3- Elaboração de dossiês corporativos, destacando as principais características das
empresas em estudo, suas estratégias de internacionalização, plantas já instaladas ou
em instalação em outros países, lucros e todos os demais itens relevantes para
análise completa do movimento das fusões e aquisições
4- Elaboração de quadro resumo, apontando as principais fusões e aqusições, análise
das estratégias das fusões e aquisições e impacto de tais negócios na
competitividade setorial.
5- Tratamento quantitativo e qualitativo dos dados coletados, com análises
comparativas entre os principais grupos, com foco em internacionalização por meio
de fusões e aquisições; posterior análise quantitativa, utilizando métodos estatísticos
adequados, a fim de mensurar o impacto da internacionalização do setor na
competitividade nacional e internacional.
6- Participação em reuniões semanais dentro do GEEIN, ao longo da realização do
projeto, para que haja troca de informações relevantes entre os pesquisadores do
grupo bem como entre orientando e orientador. Estas reuniões propiciam também a
todos os alunos ampliarem seus conhecimentos, principalmente em economia
industrial, o que sempre os auxilia na confecção de relatórios e monografias. Haverá
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ainda participação ativa em seminários, buscando apresentar os resultados
encontrados neste trabalho, recebendo críticas e sugestões de outros pesquisadores e
professores, tais como nos Congressos de Iniciação Científica da Unesp e USP.
7- Elaboração de relatórios para envio aos órgãos competentes. Na primeira fase do
projeto será feito o Relatório Parcial da pesquisa, o qual embasará apresentações em
seminários e congressos de Iniciação Científica. Em um segundo momento,
realização de Relatório Final do projeto encaminhando-o aos órgãos competentes e
servindo de base para futuras apresentações em seminários e congressos.

6-Cronograma
Esta bolsa de iniciação científica dá continuidade a diversas atividades desenvolvidas no
âmbito do projeto de pesquisa ora em desenvolvimento, no Grupo de Estudos em Economia
Industrial (GEEIN/Departamento de Economia/FCL-Ar/UNESP), buscando compreender o
processo recente de internacionalização do setor siderúrgico. No programa de execução
considera-se um período de trabalho correspondendo a 80 horas mensais, distribuídas de
forma a atingir os objetivos do projeto. O número 1 refere-se ao mês de início da pesquisa,
sendo 12 o mês no qual será entregue o Relatório final e finalização da pesquisa.

ATIVIDADES E ALOCAÇÃO APROXIMADA DE HORAS DO BOLSISTA – DISTRIBUIÇÃO
ANUAL
Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Atividades
1. Seleção de bibliografia
30 20 10 10 5
30 20 10 10
2. Mapeamento das principais
10 10 10 10 10
fusões e aquisições
3. Elaboração de dossiês
15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 30 30
corporativos
10 10 10 10 10 15 10 10
4. Elaboração de quadro resumo
5. Elaboração de resultados
qualitativos e quantitativos

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Total
145
50
250
85
120
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6. Participação em reuniões de
estudos industriais e setoriais,
seminários de pesquisa (GEEIN) e
Congressos de Iniciação Científica
7. Elaboração do relatório de
atividades e notas para oProjeto de
Iniciação Científica
Total de horas

5

5

10 10 10 10

5

80

10 10 15 20 30

175

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

960

10 15 15 20 30

5

5

5

5

5
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Estratégias de Alocação das Atividades Produtivas e Tecnológicas em Subsidiárias de
Empresas Multinacionais: Estudo de casos da indústria brasileira de tratores de rodas
e colheitadeiras
Mariana Cristina Luciano
FCLAr/ UNESP

RESUMO:
O presente artigo buscar examinar a Indústria de Máquinas Agrícolas (IMA)
brasileira a partir de um estudo de casos das subsidiárias dos três maiores players mundiais.
O estudo avalia as atividades produtivas e de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), incitadas
pela interação usuário-produtor, uma forma de cooperação intrínseca a essa indústria.

PALAVRAS-CHAVE: Indústria de Máquinas Agrícolas; Interação Usuário-Produtor;
Pesquisa e Desenvolvimento.
_________________________________________________________________________
_______

1. Introdução
A Indústria de Máquinas Agrícolas (IMA) é produtora de bens de capital, ou seja,
de produtos portadores de conhecimento que incorporam tecnologias, sendo, por isso,
considerada transmissora do progresso técnico aos seus usuários. O uso dessas máquinas
no campo moderniza as atividades agrícolas e proporciona a ampliação da capacidade
produtiva e da produtividade da agricultura (VERMULM, 2003). Ao mesmo tempo,
através do uso contínuo desses bens, os usuários auxiliam na evolução de seu padrão
tecnológico, ao demandarem dos fabricantes soluções tecnológicas específicas,
relacionadas aos avanços nas técnicas de produção das diferentes culturas agrícolas.
Assim, essa relação, descrita pela literatura como usuário-produtor, impulsiona o
dinamismo tecnológico da IMA, da mesma forma que motiva a internacionalização dos
players mundiais dessa indústria. Esse estudo procura examinar as condicionantes entre
a interação usuário-produtor e a internacionalização das empresas multinacionais
(EMNs).
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2. Caracterização da Indústria de Máquinas Agrícolas (IMA)
A evolução e a dinâmica do setor de máquinas agrícolas são caracterizadas pelas
estratégias competitivas, vistas como condição essencial para as empresas se manterem
no mercado, e pelas estratégias tecnológicas, impulsionadas pela interação a montante
com os fornecedores e a jusante, com os usuários.

2.1.

A Dinâmica Competitiva

De acordo com o Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira (1993), a
indústria de máquinas e implementos agrícolas caracteriza-se por ser uma estrutura
heterogênea, onde coexistem empresas de diferentes portes com distintas peculiaridades
técnicas e organizacionais. A concorrência nos segmentos específicos de mercado inclui
desde os implementos mais elementares e manuais até as máquinas agrícolas motorizadas e
com recursos tecnológicos avançados. Assim, a concorrência se dá em mercados que vão
desde o preparo do solo até a pós-colheita. Os produtos são classificados em três categorias
gerais: 1) máquinas automotrizes; 2) implementos de tração mecânica; 3) implementos
manuais65.
Neste estudo, a ênfase será dada a primeira categoria, em especial os tratores de rodas
e colheitadeiras. Essa categoria também inclui outros tipos de máquinas como os tratores de
esteiras e cultivadores motorizados. Os tratores de rodas são máquinas autopropelidas
projetadas para tracionar, transportar e fornecer potência para máquinas e implementos
agrícolas, sendo classificadas de acordo com a potência do motor. A Associação Nacional
de Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA) utiliza em suas estatísticas uma
classificação de acordo com as faixas de potência66.

65

Conforme Gadanha (1991), “as máquinas são conjuntos de componentes com movimentos suficientes para
transmitir efeitos de forças ou energia e são motoras quando transformam o efeito e movidas quando
transmitem o efeito. Os implementos são conjuntos de componentes que não transformam energia”. (apud
REAME JUNIOR, 2008, p. 28).
66
Até 49 cv, de 50 a 99 cv, de 100 a 199 cv e acima de 200 cv. Outro tipo de classificação criado pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ordena os tratores segundo as categorias Leves (até 45
cv), Médios (de 45 cv a 80 cv) e Pesados (acima de 80 cv).
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Igualmente autopropelidas, as colheitadeiras são projetadas para a colheita de
lavouras, porém com design diferenciado por tipo de colheita como, por exemplo, de grãos
(soja milho, feijão, soja, trigo, arroz e milho)67, café, cana-de-açúcar, algodão e uva. É
evidente a maior complexidade e especificidade da colheitadeira quando comparada aos
tratores de rodas que são máquinas mais genéricas.
Existem dois tipos de empresas nesse setor: aquelas que buscam oferecer uma linha
completa e diversificada de produtos, denominada full-line, e as empresas que se
concentram em nichos específicos de mercado (FERREIRA, 1995; FONSECA, 1990). De
acordo com Fonseca (1990), a estratégias full-line são adotadas quando existem fortes
convergências quanto aos métodos de fabricação e uso de insumos. Assim, uma empresa
pode usufruir de vantagens (economias de escopo) ao fabricar modelos agrícolas junto com
máquinas industriais ou de construção, por compartilhar sistemas de transmissão,
componentes hidráulicos, peças estampadas, etc. em diferentes produtos (mercados).
Segundo Ferreira (1995), o segmento de máquinas automotrizes configura-se como
um oligopólio diferenciado-concentrado. É um caso de oligopólio concentrado na medida
em que passou por uma reestruturação corporativa entre 1970 e 1980, origem da atual
conformação. Além disso, é também diferenciado por basear-se na estratégia de
diferenciação de produtos, a qual envolve basicamente significativas alterações de
qualidade com melhoramento de desempenho do produto. No caso dos tratores, por
exemplo, as melhorias podem implicar na conquista de maior capacidade de tração, que
pode resultar na formação de nichos específicos de faixa de potência. Cada grupo têm a
identidade da marca reforçada pelos investimentos em marketing e pela qualidade e
presença da assistência técnica. Por outro lado, no caso das colheitadeiras, a diferenciação
baseia-se no rendimento da máquina, ou seja, na busca por índices próximos de zero em
relação à perda de colheita e na maior capacidade de colher um determinado número de
sacas por minuto.
67

Existem particularidades quanto à colheitadeira de grãos: i) Para a colheita de milho, é necessário acoplar à
colheitadeira uma plataforma específica denominada plataforma de milho; ii) A cultura de arroz pode ser de
dois tipos: irrigado ou de sequeiro. No primeiro caso, também deve ser utilizada uma plataforma específica
para a colheita, enquanto para o arroz de sequeiro, emprega-se a plataforma de grãos, tal como para o restante
dos grãos (feijão, soja e trigo). Além disso, para algumas culturas são necessários componentes específicos
acoplados às colheitadeiras, os chamados kits utilizados no caso do milho e do feijão, por exemplo.
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Fonseca (1990), ao avaliar o processo de diferenciação de produto pelas empresas,
ressalta que:
[...] A dinâmica deste processo está associada tanto às melhorias
vindas da indústria automobilística e de autopeças, quanto à
capacidade de adaptação dos equipamentos às necessidades dos
agricultores e dos sistemas de uso. Isso permite que as empresas
aumentem sua participação no mercado, ficando distante da
competição por preços (FONSECA, 1990, p. 188).

Além da diferenciação de produtos vista por Ferreira (1995) como a principal
forma de concorrência na indústria de tratores agrícolas, este autor ainda adiciona outros
três itens relevantes às estratégias competitivas da IMA. Primeiramente, as redes de
comercialização e assistência técnica, requisitos importantes no momento de fidelização
da marca para com seus clientes. Este tipo de estratégia serve como mola propulsora
para o surgimento de inovações baseadas na relação usuário-produtor. Isto se deve, em
primeiro lugar, ao estabelecimento de inúmeras redes de comercialização, as quais
proporcionam uma maior abrangência territorial e a conquista de uma maior participação
da empresa no mercado no qual está inserida. Em segundo lugar, a assistência técnica,
integrada a essas redes, oferece uma adequada estrutura de reposição de peças e
programas de treinamento, garantindo mesmo após a aquisição do produto, uma
interação confiável e continuada entre o usuário (consumidor) e o produtor (empresas).
Neste ponto reveste-se o essencial dessa estratégia, o fortalecimento da relação usuárioprodutor, uma relação imprescindível para a absorção de informações relevantes ao
aprimoramento tecnológico dos produtos a diferentes sistemas de uso agrícola.
O segundo item apontado por Ferreira (1995) como estratégia competitiva da IMA
é a concorrência por segmentos específicos de mercado, divididos de acordo com a faixa
de tamanho e potência do motor dos tratores. Esta divisão fica mais clara para os tratores
do que para as colheitadeiras, as quais são avaliadas quanto ao rendimento por tipo de
colheita.
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O terceiro item é a existência de economias de escala em nível da planta industrial
nesse setor, com o propósito de redução do custo de produção dos bens de capital seriados.
Vale ressaltar que existe uma grande sinergia entre os processos produtivos de tratores e
colheitadeiras, uma vez que a maior parte das etapas de produção são as mesmas. Assim, é
possível haver a associação da produção de ambos os produtos em uma mesma planta
industrial. A presença de economias de escala é fonte de importantes barreiras à entrada
nessa indústria parcialmente responsáveis pela conformação da oferta. Essa estrutura,
como mencionado acima, decorre, também, de outros tipos de economias, como as de
comercialização, distribuição, marketing, etc.

2.2.

A IMA e a interação produtor-usuário

As empresas da IMA, tal como a indústria automobilística, encontra-se no final da
cadeia produtiva, apoiada por uma extensa rede de fornecedores, elemento-chave no
desenvolvimento tecnológico dessa indústria. Por essa característica, é cabível classificá-la
como uma indústria montadora. Assim, o aprimoramento dos produtos da IMA ocorre
através da incorporação de peças e componentes melhorados vindos do complexo metalmecânico (TATSCH, 2006). Além disso, como a IMA é uma indústria que fornece bens
para uso na produção de outros produtos, a relação com os usuários/clientes torna-se
fundamental para o aprimoramento tecnológico do produto a ser ofertado. Nesse caso, a
agricultura e a agroindústria, ao aplicarem ou demandarem soluções técnicas específicas
dos fabricantes de máquinas agrícolas, contribuem para o processo de evolução tecnológica
dessa indústria.
Para Lundvall (1988), uma parte considerável das atividades geradoras de
conhecimento e tecnologia é endereçada aos usuários situados fora das unidades inovativas,
de tal forma que o sucesso das inovações depende do conhecimento sobre as necessidades
dos usuários potenciais. Assim, a interação usuário-produtor identifica-se como elemento
fundamental para a geração de inovações de produto68 de determinados setores industriais.
Tatsch (2007, p.66) ressalta que é “o processo de aprendizado que gera e integra o

68

Lundvall considera “inovações de produto” como sendo novos materiais e novos processos, como também
novos produtos para o consumo.
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conhecimento especializado, que torna possível a inovação; logo, o processo de
aprendizado está na raiz do processo inovativo”. Em razão disso, o aprendizado por
interação (learning-by-interaction) torna-se fundamental para o acontecimento da inovação.
Lundvall (1988, p. 17) destaca cinco fortes incentivos para o produtor monitorar o
que está acontecendo nas unidades usuárias e, portanto, estabelecer formas de interação
usuário-produtor:
1) Se as inovações de processo dentro das unidades usuárias não forem apropriadas
pelos produtores, representarão um perigo competitivo potencial;
2) As inovações de produto ao nível do usuário podem implicar novas demandas por
equipamento de processo;
3) O conhecimento produzido através do aprendizado pelo uso (learning-by-using)
somente será transformado em novos produtos, se os produtores tiverem um
contato direto com os usuários;
4) Os gargalos e interdependências tecnológicas observadas dentro das unidades
usuárias representarão mercados potenciais para o produtor inovador;
5) O produtor pode estar interessado em monitorar a competência e o potencial de
aprendizagem dos usuários, em condição de estimar suas respectivas capacidades
para adotar novos produtos.
Na tipologia de Pavitt (1984), a IMA pode ser caracterizada como fonte (produtores)
das inovações para a agricultura e agroindústria (usuários). Nesse sentido, estes últimos
são, em grande medida, receptores e pouco propensos ao desenvolvimento de novas
tecnologia. No entanto, há motivos para estabelecer interações visando o processo de
inovação porque também o usuário necessita adquirir informações específicas sobre novos
produtos, que estabelecem elos de confiança e favorecem a efetivação de uma cooperação
direta.
Para a eficácia do learning-by-interaction é indispensável o estabelecimento de dois
mecanismos: os canais e os códigos de informação. Os primeiros facilitam o fluxo de
informação envolvendo custos de investimento em capital físico, enquanto os últimos
tornam efetiva a transmissão da mensagem através do aprendizado cooperativo. A
proximidade do espaço geográfico e cultural é essencial para a instituição de códigos
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tácitos de comportamento que fortaleçam a decodificação de mensagens complexas
trocadas69 (LUNDVALL, 1988).
Ferreira (1995, p.35) salienta a importância da proximidade para a interação com
vistas à troca de informações para a possível geração de melhorias de produtos da IMA. No
quadro 1 são apresentadas as três fases que configuram a relação usuário-produtor nesse
setor.

Quadro 1 – Relação usuário-produtor e a dinâmica tecnológica na IMA

Fonte: Elaborado a partir de Ferreira (1995, p.35)

Na primeira fase, as empresas da IMA utilizam os seus contatos com os revendedores
e os serviços de assistência técnica para obterem informações sobre o desempenho de suas
máquinas automotrizes em campo. Na segunda, a partir das informações obtidas sobre as
69

Tatsch (2007, p. 69-70) define os códigos tácitos como “saberes não-disponíveis nos manuais, por isso,
implícitos e não estruturados, relacionados à capacidade de resolução de problemas e à capacidade de
relacionar situações e interagir com outros recursos humanos. Esses conhecimentos tácitos se manifestam nas
rotinas organizacionais e na experiência coletiva de diferentes grupos”. E conhecimentos codificados, como
“aqueles saberes acessíveis no mercado e, dessa forma, transacionáveis, pois podem ser adquiridos a partir de
livros, cursos, bases de dados etc. Incluem um conjunto de saberes incorporados nos equipamentos, nos
componentes e nos produtos finais”.
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necessidades dos usuários, as empresas criam atividades de acompanhamento com o
propósito de transformar essas informações em conhecimento sobre novas oportunidades
tecnológicas. Diante destas novas oportunidades, as empresas direcionam suas atividades
de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) com a finalidade de desenvolvimento de melhorias
nos produtos, configurando, por fim, a terceira fase da relação usuário-produtor.
Castellacci (2008), com base em Pavitt (1984), desenvolve uma nova taxonomia
setorial para classificar as principais fontes de inovação. De acordo com o autor, nos setores
de manufaturas intensivas em escala, como é o caso do setor de máquinas agrícolas, é
freqüentemente peculiar a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) interna, levada a cabo em
cooperação com as fontes externas de conhecimento, fornecedores e usuários. Todavia, o
autor entende que o nível de oportunidade para a criação de uma nova tecnologia nesse
setor é médio, e que a apropriabilidade tecnológica pode ser alcançada através de fatores
como design e segredos de processos.
Nota-se, portanto, um padrão tecnológico incremental na IMA, baseado em inovações
adaptativas concernentes com as interações para frente e para trás de sua indústria, isto é,
entre usuários e fornecedores, respectivamente.
O Mapa 1 resume as atividades globais das três principais empresas da IMA. Esse
mapa foi construído a partir da seleção dos países com participação igual ou superior a 10%
da produção agrícola mundial em nove culturas escolhidas (feijão, arroz, soja, milho, trigo,
café, cana-de-açúcar, algodão e uva), as quais podem ser colhidas pelas colheitadeiras
fabricadas pelas EMNs da amostra.
Como ilustra a legenda do mapa, cada empresa é diferenciada por uma cor diferente.
As unidades estritamente fabris estão representadas por triângulos e as fábricas que estão
associadas a centros de P&D são assinaladas por quadrados.
Na IMA, como a relação usuário-produtor mantém forte dependência geográfica,
exige-se a proximidade dos principais países produtores de bens agrícolas. O mapa 1
destaca as seis áreas onde há sinais da existência dessa relação. O Brasil inclui-se nesse
caso.
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Considerando que a interação usuário-produtor “puxa” as atividades de P&D, é de se
supor que as fábricas que contam com centros de P&D associados tenham mais autonomia
para o desenvolvimento de projetos.

3. Os determinantes e as motivações da internacionalização produtiva

3.1 Teorias da internacionalização
A primeira forma de as empresas iniciarem o processo de internacionalização deu-se
através do comércio exterior. Na década de 1980 ocorre uma nova fase de expansão
internacional, a qual engendra novas combinações de investimento direto estrangeiro (IDE),
comércio exterior e cooperações internacionais interempresas coligadas. Com o advento
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), desregulamentação financeira e
liberalização comercial houve uma mudança em direção ao investimento direto estrangeiro
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(IDE70) como veículo de dispersão das atividades produtivas. Esses fenômenos
contribuíram para, respectivamente, o melhoramento no grau de coordenação das
atividades, a facilitação do financiamento através de instituições bancárias e financeiras que
proviam recursos para fusões e aquisições (F&As) e, por fim, para a possível elevação do
intercâmbio intracorporativo, ao remover as barreiras às trocas internacionais (CHESNAIS,
1996).
Com a globalização produtiva, o comércio exterior passa a ter um novo sentido, o de
facilitar e suprir as operações dos grupos multinacionais, ao tomar a forma de intercâmbio
corporativo baseado no comércio intrafirma e no comércio intra-indústria. Este intercâmbio
é motivado por uma nova estratégia corporativa baseada na mobilidade do capital ou
“deslocalização” que transforma a divisão internacional do trabalho antigamente
predominante e a realoca segundo suas necessidades (CHESNAIS, 1996). Nesse sentido,
Stopford (1995) revela que as TNCs têm transferido partes específicas da cadeia de valor
para locais onde os custos são os mais favoráveis.
Dunning (1994) classifica o IDE em quatro tipos, segundo os determinantes
econômicos presentes no país hospedeiro que motivam e conduzem a internacionalização
das EMNs: busca de mercado (market-seeking), busca de recursos (resource-seeking),
busca de eficiência (efficiency-seeking) e busca de ativos estratégicos (strategic assetseeking). Segundo o autor, os dois primeiros representam os principais motivos para a
entrada inicial de uma EMN em um país hospedeiro, seja no setor primário, secundário ou
terciário. Enquanto os outros dois motivos representam os principais modos de expansão de
investidores estabelecidos.
Em primeiro lugar, a busca de mercado é um investimento inicial que busca obter
retornos através da exploração de vantagens internas à empresa em função da dimensão e
potencial do mercado interno no estrangeiro, bem como acesso a mercados
70

Em termos de contas nacionais, são três as possibilidades de contabilização do IDE: 1) aporte líquido de
capitais para a compra de ações ou quotas, aumento de capital ou criação de empresas; 2) empréstimos de
curto prazo intracompanhias, feitos pela matriz as suas filais; 3) lucros não distribuídos reinvestidos nas
filiais. Considera-se um investimento estrangeiro como IDE quando o investidor detém 10% ou mais das
ações ordinárias ou de direito de voto em uma empresa. Esse patamar foi considerado pelo FMI e pela OCDE
o que melhor estima um investimento empresarial com vistas a um interesse de longo prazo na exploração de
uma empresa localizada em outro país que não o do investidor. Em contrapartida, quando o investimento feito
tem uma dimensão menor que 10%, é considerado investimento em carteira, sob a forma de títulos públicos
ou privados (OCDE, 1992).
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adjacentes/regionais. A busca de recursos tem em vista vantagens de custo e
disponibilidade de recursos naturais, entre eles mão-de-obra.
A busca por eficiência é um investimento seqüencial que visa racionalizar as
estruturas dos investimentos baseados em recursos e mercado. Para Dunning e Lundan
(2008), esse tipo de IDE pode ser classificado em dois tipos principais. O primeiro busca
adquirir vantagem de diferenças de disponibilidade e custos relativos de dotações de fatores
tradicionais em diferentes países. Isso explica o fato de a maioria das atividades de maior
valor adicionado, intensivas em tecnologia e informação serem concentradas nos países
desenvolvidos, e as atividades mais intensivas em recursos naturais e trabalho serem
concentradas nos países em desenvolvimento. Nesse sentido, esse tipo de IDE reforça as
desigualdades nacionais/regionais.
O segundo tipo de IDE ocorre geralmente em estruturas econômicas e níveis de renda
similares e procura obter vantagens das economias de escala e escopo, das diferenças nos
gostos dos consumidores ou das capacidades de oferta. Isso decorre da especialização de
produto, através da cadeia de valor, ou da especialização de processo, ao longo da cadeia de
valor. Nesse caso, as dotações de fatores tradicionais têm menos importância, enquanto as
competências e capacidades criadas, estruturas de incentivos e a disponibilidade e
qualidade das instituições de apoio, as características da competição local, a natureza da
demanda dos consumidores e as políticas macro e micro dos governos têm um papel mais
relevante. O resultado é o aumento da eficiência das atividades regionais e globais da EMN
ao integrar ativos, produção e mercados.
Por fim, a busca de ativos estratégicos é um tipo de IDE que visa adquirir ativos
criados representados como vantagens competitivas incorporadas no âmbito individual,
empresarial ou de grupos empresariais. Estes ativos variam entre capacidades inovativas
(tecnologia), estruturas organizacionais para acessar canais de distribuição e uma melhor
apreciação das necessidades dos consumidores em mercados desconhecidos. Este tipo de
estratégia proporciona ao investidor uma forma rápida de catching up, de equiparação aos
seus rivais, garantindo a sustentação ou o avanço do seu núcleo de competências nos
mercados regionais e globais.
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Dunning e Lundan (2008) destacam que no começo dos anos 2000 algumas EMNs
estavam perseguindo múltiplos objetivos com a prática do IDE e a maioria se empenhando
em duas ou mais das categorias acima de investimento. Além disso, para os autores, as
EMNs podem ser caracterizadas como agressivas, quando o investimento visa buscar uma
atitude proativa para avançar nos seus objetivos estratégicos, ou defensiva, quando o
comportamento se trata de uma reação a ações tomadas pelos seus concorrentes ou por
governos estrangeiros. Estas atitudes são requeridas com o propósito de proteger sua
posição no mercado.

3.1.1. O potencial agrícola do Brasil
A busca por mercado visa novos mercados, não apenas em fase de crescimento, mas,
muitas vezes, com potencial de crescimento da produção e da produtividade agrícola.
Fatores como o crescimento populacional aliado a demanda por alimentos, especialmente
na Ásia, e a demanda atual por energias renováveis requerem avanços técnicos nas
atividades relacionadas à agricultura, usuária de conhecimento produzido em outros setores
da economia. Os mercados agrícolas bem estabelecidos ou promissores configuram-se
como elementos atrativos para o movimento inicial de internacionalização das EMNs da
IMA.
O Gráfico 1 mostra o índice de mecanização agrícola (hectares aráveis/tratores de
rodas) por país71 - quanto maior o índice, menor o grau de mecanização da agricultura. Esse
gráfico confirma o baixo grau de mecanização dos principais países agrícolas,
especialmente as nações chamadas de emergentes. Em outras palavras, essas últimas
nações, como mercados com grande potencial de expansão da produtividade agrícola, são
atraentes a IMA. Nesse contexto, as EMNs da IMA procuram estar próximas desses
mercados, tais como Argentina, Brasil, Colômbia, China e Índia.
Segundo a OCDE-FAO (2010), os países em desenvolvimento (PEDs) serão a
principal fonte de crescimento da população agrícola mundial, consumo e comércio.

71

Selecionou-se uma amostra de países agrícolas, a partir da FAOSTAT Agriculture, com participação igual
ou superior a 10% da produção agrícola mundial em nove culturas escolhidas (feijão, arroz, soja, milho, trigo,
café, cana-de-açúcar, algodão e uva), as quais podem ser colhidas pelas colheitadeiras fabricadas pelos três
players mundiais da IMA.
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Fatores como aumento dos rendimentos per capita e urbanismo, reforçado pelo crescimento
populacional, cujo valor é quase o dobro da área da OCDE, elevam a procura por produtos,
com base em uma dieta mais diversificada. A organização também revela um afastamento
dos alimentos de base, em direção aos alimentos de carne e processados.

Fonte: Elaboração própria a partir da FAOSTAT Agriculture da FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations) e IBGE (2006).

Ainda de acordo com a OCDE-FAO (2010), o Brasil terá o mais rápido crescimento
da produção agrícola mundial, nos próximos dez anos, com expansão superior a 40%, o
dobro da média mundial, quando comparado ao período 2007-2009. Diante das projeções
de produção, consumo, estoque, comércio e preços para 2010-2019, o Brasil deverá se
tornar o grande “celeiro do mundo”.
O Brasil tem vantagens competitivas relevantes no setor agrícola. Há diversos
fatores fundamentais que podem ser enunciados como motivos desse êxito: i) grande
extensão de terras aráveis (utilizadas) e disponíveis (potenciais) para a agricultura; ii) clima
tropical com grande incidência de energia solar e temperaturas favoráveis; iii) significativa
disponibilidade fluvial; iv) fertilidade do solo; v) topografia favorável. Estes fatores
proporcionam ao Brasil a prática de uma diversidade de culturas e uma posição privilegiada
em sua maioria.
Em termos de produção mundial, o Brasil garante o primeiro lugar na cultura de
cana-de-açúcar, café e feijão seco, perdendo somente para os EUA na produção de soja. No
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que se refere aos subprodutos da cana-de-açúcar, o Brasil ocupa o primeiro e segundo lugar
na produção de açúcar e etanol, respectivamente. As perspectivas para 2019 são a
permanência da supremacia brasileira no setor de açúcar, bem como o seu status de
formador de preços dessa commodity no mercado global (OCDE-FAO, 2010). Além de
condições naturais favoráveis, o Brasil tem séculos de experiência na produção de açúcar a
partir da cana-de-açúcar, acumulando forte know-how nessa cultura.
A partir da cana, também é produzido o etanol combustível, um subproduto
utilizado em veículos automotores como substituto (ou adicionado) aos combustíveis
fósseis derivados do petróleo. Quase 40% do aumento da produção de etanol deve vir de
maior oferta a partir da cana-de-açúcar, sobretudo do Brasil. Esta produção suprirá a
demanda do mercado doméstico, bem como a dos EUA, cuja lei dos combustíveis
renováveis, assinada em 2007, estabelece metas crescentes e obrigatórias para a mistura do
etanol à gasolina (CARTA CAPITAL, 2010). As projeções são a triplicação do comércio
de etanol chegando a atingir 9% da produção global. Diante desse cenário, o Brasil será o
maior fornecedor internacional.
Em relação à produção de soja, as expectativas também são estimulantes:
aproximadamente 70% do aumento das exportações virá do Brasil, cuja fatia no comércio
mundial chegará a 35% até 2019. Dessa forma, o país poderá se tornar o maior exportador
mundial de oleaginosas em 2018, superando a supremacia estadunidense (OCDE-FAO,
2010).

3.1.2. A busca por eficiência
Se no passado as EMNs da IMA ingressaram no Brasil procurando mercado, as
novas perspectivas apontam na direção de um movimento seqüencial de internacionalização
configurado pela busca por eficiência.
A busca por eficiência na IMA procura vantagens de economias de escala e escopo a
partir da especialização, seja de produto ou de processo, em um número limitado de locais
que suprem os múltiplos mercados. Após o investimento inicial baseado na busca por
mercado, a presença de certos elementos incita a posterior investida com o propósito de
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racionalização da produção. As competências e capacidades criadas pela companhia em
território hospedeiro configuram-se como um dos motivos.
A presença de centros de pesquisa ou de apoio às atividades agrícolas favorece o
aprendizado de determinadas práticas que são fundamentais para o desenvolvimento de
urgências técnicas demandadas pela agricultura. A natureza da demanda dos clientes da
IMA, o caráter geograficamente dependente, também é fator gerador de soluções
peculiares; um exemplo é a seleção de pneus específicos ou das bitolas dos tratores72.
O maior compromisso da EMN pode ser reflexo também das políticas macro e
microeconômicas conduzidas pelos governos, como, por exemplo, as políticas agrícolas, os
programas de financiamento de máquinas agrícolas ou o número e o estágio científico das
instituições de pesquisa. O Brasil é uma referência nas pesquisas referente à agricultura e
ao agronegócio, pois conta com centros de excelência do setor, tais como o CTC (Centro
Tecnológico Canavieiro), a Embrapa, bem como inúmeras universidades e outros institutos
de pesquisa.
Assim, o Brasil pode ser considerado como uma referência para as companhias da
IMA. Nesse contexto, de interação e de proximidade com ambientes de pesquisa e a
possibilidade de estar apoiada por programas de financiamento, há fortes atrativos à criação
de competências e capacidades em território brasileiro de determinados segmentos da IMA.

3.1.3. A busca por ativos estratégicos
O segundo movimento visa tanto às estruturas organizacionais para acessar canais
de distribuição, comercialização e conhecimento sobre as necessidades dos
consumidores quanto à capacidade inovativa. No primeiro caso, a IMA visa adquirir,
bem como ampliar as redes de comercialização e assistência técnica. As redes de
comercialização, ao abranger uma grande extensão territorial, somadas aos esforços em
marketing , são fundamentais para o estabelecimento da popularidade das marcas e
conseqüentemente para a conquista de uma posição fortalecida no mercado. Por isso, é
comum na IMA, posteriormente aos processos de F&As, a manutenção das marcas
72

No quesito bitolas, a sua seleção depende do espaçamento entre fileiras de algumas culturas; quanto
maior o espaçamento, maior deve ser a bitola para evitar o pisoteio da lavoura.
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adquiridas e já estabelecidas, pois cada marca responde por certa parcela do mercado e
por certos nichos específicos extremamente relevantes para o market-share da firma.
Mas, resta uma questão: não seriam as redes de comercialização unicamente locais
de venda e revenda de máquinas e peças, contribuindo apenas para a “busca de
mercado”, e, por isso, irreal configurá-las como um ativo estratégico? Essas redes são
mais do que locais de venda e revenda, são fontes de informações relevantes para
promover os objetivos estratégicos de longo prazo da firma, principalmente aqueles de
sustentação ou avanço da competitividade global. A causa disso decorre do fato de a
assistência técnica, estando integrada às redes de comercialização, realiza a aproximação
entre o fabricante (IMA) e o cliente (agricultor). O aspecto fundamental dessa relação,
que a promove, a mantém e a adensa, reside no fato que as dinâmicas competitivas e
tecnológicas de cada um dos setores envolvidos são absolutamente distintas.
Essa relação, geograficamente dependente de grandes mercados agrícolas,
reafirma essas forças cooperativas, por demandar informações sobre as necessidades
potenciais dos agricultores e estabelecer as condições prévias às atividades de P&D na
IMA
Diante dessa relação, visualizamos outro ativo estratégico, fundamental para o
aprimoramento tecnológico da IMA, o know how agrícola inerente aos agricultores
especializados em determinadas práticas agrícolas. Esse elemento é absorvido pela IMA
no processo de interação realizado entre o cliente e o fabricante, especialmente no que se
refere ao segmento de colheitadeiras, no qual a diferenciação de produto é direcionada
ao tipo de colheita.
Conforme mostrado anteriormente, o Brasil tem supremacia em diversas práticas
agrícolas, o que lhe confere um know how privilegiado. Este ativo é buscado pelas EMNs
que a partir disso, objetivam o desenvolvimento de P&D estratégicas a essas demandas
agrícolas. O Brasil garante uma vantagem incomparável em uma tecnologia limpa e
renovável – a produção do etanol - altamente demanda em tempos de novas posições
direcionadas à economia ambiental. O etanol é resultado da fermentação alcoólica dos
açúcares (amido e sacarose) da cana-de-açúcar, processo tecnológico denominado
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convencional ou de 1ª geração, no qual o Brasil é de longe, o mais bem sucedido, quando
comparamos o balanço energético resultante desse processo com aquele originado do
milho, por exemplo, empregado pelos EUA (BNDES, 2008). Contudo, encontra-se em fase
de pesquisa e desenvolvimento o etanol celulósico, ou de 2ª geração, uma nova forma de
geração de etanol, a partir da fermentação do bagaço e da palha da cana, bem como da
gaseificação dessa biomassa, entre outras formas. Este já é um processo dominado, porém
ainda dispendioso. O Brasil tem grande potencial de se antecipar para essa rodada
competitiva. A produção de uma matéria-prima barata e muito produtiva reflete-se como
uma vantagem comparativa brasileira, somado a isso, gastos de pesquisa, apesar de
menores relativamente aos EUA, Europa e China, estão em processo, especialmente no
caso da Petrobrás. A competitividade da cana explica o enorme interesse de empresas e
investidores estrangeiros pelo setor sucroalcooleiro no Brasil (CARTA CAPITAL, 2010).
Nesse contexto, o Brasil inclui-se como local estratégico de desenvolvimento de máquinas
mais modernas e eficientes com vistas à produção dessa cultura extremamente importante
para a criação de soluções para os problemas dos combustíveis fósseis.
Além da criação e desenvolvimento de tecnologias em mercados agrícolas
capacitados, a IMA, em seu processo histórico sempre utilizou de estratégias de jointveintures e F&A para adquirir competências incorporadas em seus rivais e progredir
tecnologicamente, o que resultou na sua atual concentração corporativa.

4. Estratégias das empresas da IMA
4.1.

As empresas líderes

Os fabricantes de maquinaria agrícola somam mais de 1.500 produtores ao redor do
mundo, mas apenas 15 possuem uma presença representativa em escala global e
multinacional através de suas instalações de produção e distribuição (METHA; GROSS;
2007). A tabela 1 apresenta dados, de 2005, sobre a receita das doze maiores companhias
da IMA. Dado que o faturamento mundial desse setor, no ano de 2005, correspondeu a US$
70,2 mi, em conjunto, os três primeiros players mundiais apresentados na tabela respondem
por um terço do market share global, em se tratando da receita de equipamentos agrícolas.
Revela-se, portanto, o grau de concentração desse setor, constituído por três gigantes de
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caráter multinacional somados a uma porção restante de empresas pulverizadas. Evidenciase, dessa forma, a importância da amostra selecionada para esta pesquisa, a qual agrega a 1)
Deere & Company (EUA); 2) CNH Global NV (Itália) e 3) Agco Corporation (EUA).
Tabela 1 - Fabricantes de Equipamento Agrícola Selecionados - Dados de Receita, 2005
Equipamento
Receitas de
Receita Total
agrícola
Equipamento
da
como % da
Companhia
Agrícola
Companhia
Receita Total
Mundial
(US$ mi)
da
(US$ mi)
Companhia
Deere & Company
21.900
10.100
46
CNH Global NV
57.900
7.600
13
AGCO Corporation
5.500
5.200
100
Kubota
9.300
3.200
34
Yanmar
Agricultural
4.900
2.900
59
Equipment

% do
market
share
global

Principais
Linhas de
Negócios de
Equipamento
Agrícola

14,39
10,83
7,41
4,56

Full-line
Full-line
Full-line
Full-line

4,13

Full-line
Colheitadeiras,
Enfardadeira
Full-line
Tratores,
Colheitadeiras
Tratores,
Colheitadeiras
Tratores,
Implementos

CLAAS

2.700

2.500

93

3,56

Iseki & Company

1.400

1.400

100

1,99

Same Deutz-Fahr

1.200

1.150

96

1,64

Caterpillar 1

36.300

850

2

1,21

2.100

700

33

1,00

1.600

625

39

0,89

Full-line

617
145.417

600
36.825
70.200

97

0,85
52,46
100,00

Full-line

Mahindra &
Mahindra
Bucher Industries
(Kuhn)
Kverneland
Total Empresas
Total Mundial

Fonte: Elaborado a partir do Fredonia Group (2006)
1

O segmento agrícola da Caterpillar foi incorporado pela Agco Corporation em 2004.

Os três players mundiais são caracterizados como full-line e organizam suas
operações em três segmentos de negócios: equipamentos agrícolas, equipamentos de
construção (exceto a Agco Corporation) e serviços financeiros. No primeiro segmento
encontram-se as máquinas agrícolas automotrizes, tratores de rodas e colheitadeiras, mas
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incluem também ferramentas para fenação e forragem, pulverizadores, cultivadores
motorizados, tratores de esteiras e implementos. O segundo segmento se refere às máquinas
rodoviárias

ou

de

construção

tais

como

pás-carregadeiras,

motoniveladoras

e

retroescavadeiras. O terceiro segmento tem forte relevância para essa indústria, uma vez
que os bens de capital seriados produzidos são duráveis e de alto valor e, portanto,
necessitam de financiamento de longo prazo para a sua aquisição. Sendo assim, cada EMN
possui um banco próprio obtido através de aquisições ou construiu associações com bancos
privados e com outras empresas do segmento de máquinas, capaz de dar-lhes o apoio
financeiro necessário às vendas.

4.2.

Estratégias das empresas para o Brasil

A partir dos dados de produção do Anuário Estatístico da ANFAVEA de 2009, a
tabela 2 mostra os diferentes segmentos de mercado e as várias marcas de cada uma das
empresas no Brasil. Implicitamente a tabela apresenta as estratégias de diferenciação de
produtos (número de marcas versus presença em diferentes segmentos de mercado) e as
competências (especializações) tecnológicas de cada empresa (segmentos de mercado e
culturas atendidas)

Tabela 2 – Classificação do segmento de tratores de rodas e
colheitadeiras
por empresa e segmentos específicos no caso brasileiro, dados
de 2009
AGCO
Challenger Valtra
Tratores de
Rodas
Até 49 cv
De 50 cv a 99 cv
De 100 cv a 199
cv
Acima de 200 cv

CNH

Massey AGCO
Ferguson Allis

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Case
IH

x
x

Deere
New
Holland

x

x

x

x
x
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Colheitadeiras
Cana-de-açúcar
Café
Grãos

x

x

x

x

x
x
x

x
x

x

Fonte: Elaborado a partir da ANFAVEA e dos sites das corporações

A AGCO Corporation é uma corporação multimarcas, situação garantida através
de seu longo histórico de F&A e manutenção da maioria das marcas. Estas se
encontram, em especial, nas faixas de potência média (50 a 99 cv) e pesada (100 a 199
cv), deixando as potências superpesadas (acima de 200 cv) de tratores de rodas para
apenas duas de suas marcas. Com relação às colheitadeiras, para todas as marcas, a
AGCO produz apenas aquela direcionada a cultura de grãos.
Esta corporação possui quatro unidades fabris no Brasil, onde produzem quatro de
suas marcas de máquinas agrícolas: Valtra, Challenger, Massey Ferguson e AGCO Allis.
Na unidade Valtra do Brasil SA situada na cidade de Mogi das Cruzes (SP) são
produzidos os tratores das duas primeiras marcas citadas, bem como os motores SISU
POWER73, os quais abastecem todas as fábricas. Na unidade AGCO do Brasil Comércio
e Indústria instalada em Canoas (RS) são fabricados os tratores de rodas das duas
últimas marcas. Nesta unidade também se situa o único centro de P&D da AGCO na
América do Sul, o Centro Tecnológico da AGCO do Brasil, onde são feitas pesquisas
nos segmentos de tratores e colheitadeiras. A terceira fábrica, de mesma razão social da
anterior, situa-se em Santa Rosa (RS), onde são fabricadas as colheitadeiras de grãos das
quatro marcas acima citadas.
Por fim, a última fábrica da AGCO, denominada Industrial Agrícola
Fortaleza Importação e Exportação Ltda, localiza-se em Ibirubá (RS) e tem como foco a
produção de implementos agrícolas sob a marca SFIL. A AGCO possui outros quesitos
que favorecem a identidade de sua marca: a AGCO Parts e a AGCO Finance. A primeira

73

Divisão de motores, antigamente denominada Sisu Diesel, quando pertencia a empresa finlandesa Valtra,

que por sua vez foi incorporada pela AGCO em 2004.
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oferece peças de reposição aos equipamentos adquiridos e a segunda fornece serviços
financeiros abrangentes a seus clientes.
Quanto a CNH Global NV, a corporação é representada por duas marcas no
mercado brasileiro, produzidas em três unidades fabris: a Case IH e a New Holland
Agriculture. O quadro mostra que a Case IH se mantém nas faixas pesadas e superpesadas,
bem como é a marca de colheitadeiras que atende, no Brasil, o maior número de tipos de
culturas agrícolas: café, cana-de-açúcar e grãos. Os dois primeiros tipos de colheitadeiras
são produzidos na unidade de Piracicaba (SP), juntamente com os pulverizadores e as
plantadeiras também dessa marca. A CNH acredita que na região de Piracicaba, onde se
concentram as maiores e mais avançadas usinas de açúcar e álcool do mundo e os centros
de excelência técnica do setor, existe um grande potencial para o aprimoramento
tecnológico da colheitadeira de cana-de-açúcar. Diante disso, criou um Centro de P&D
nesse local, onde faz investimentos maciços em tecnologia e pesquisa e desenvolvimento
de novos produtos e concentra, desde 2004, toda a sua fabricação de colhedoras de cana,
tornando o Brasil a plataforma mundial desse produto. Vale ressaltar que a Case IH é a
única marca da amostra das EMNs que detém a tecnologia de colheita de café e mantém
toda a sua linha de produção em território brasileiro.
A segunda marca da CNH, a New Holland Agriculture concentra-se nos segmentos
de mercado das faixas de potência média e pesada, como também, em apenas um tipo de
colheitadeira de grãos.
Quanto às outras duas unidades fabris, estas são responsáveis pela fabricação dos
produtos de ambas as marcas. Em Curitiba (PR), são produzidas as colheitadeiras de grãos,
tratores, cabines e plataformas de colheita. Nesta cidade também há a sede do Banco CNH
Capital, o qual promove financiamentos que fomentam a venda de máquinas de todos os
segmentos da corporação. Em Sorocaba está localizada a unidade fabril responsável pela
produção das colheitadeiras de grãos e de peças e componentes para as demais unidades,
além de ser o Centro de Logística e Distribuição de peças, o maior da América Latina e o
mais moderno da empresa no mundo.
Verifica-se também que ao contrário das outras corporações, a Deere & Company é
representada por apenas uma marca. Apesar de também ter passado por reestruturações
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organizacionais, a corporação teve a preferência de ser representada pela marca John Deere
em suas máquinas. A empresa mantém sua produção de tratores de rodas desde a faixa
média até a superpesada. Quanto ao quesito colheitadeiras, fica atrás da Case IH em relação
à diversificação por tipo de colheitadeiras. Com relação às unidades fabris brasileiras, ao
todo se constituem por três. A unidade de Horizontina (RS) foi a primeira fábrica da
companhia, incorporada em 1979, através da aquisição total da empresa SLC. Atualmente,
esta fábrica produz colheitadeiras de grãos e plantadeiras. A segunda fábrica, instalada em
1999, encontra-se em Catalão (MG) e fabrica exclusivamente colheitadeiras de cana-deaçúcar. A terceira unidade foi inaugurada em 2008 na cidade de Montenegro (RS) e é
destinada à produção de tratores. Os motores utilizados por todas as fábricas brasileiras têm
origem na Argentina, de onde são importados da unidade subsidiária Deere instalada em
Rosário, Santa Fé.
Outra associação relevante, destacado interiormente, deve-se a joint-veinture
realizada pela Deere em 2009, com a empresa brasileira Auteq Telematica AS, com sede
em São Paulo. Esta empresa oferece soluções de tecnologia avançada no gerenciamento de
frota e de monitores de plantio de cana-de-açúcar, em direção à participação cada vez maior
desta corporação no fenômeno da Agricultura de Precisão.
Além disso, a John Deere mantém um escritório regional e o Banco John Deere com
sedes em Porto Alegre. O primeiro centraliza o comando das operações na América do Sul,
enquanto o segundo favorece através do John Deere Credit, o financiamento das máquinas
agrícolas. Outras unidades importantes localizam-se no estado de São Paulo: o Centro de
Distribuição de Peças para a América do Sul, em Campinas, e a Unidade de Negócios
Cana, em Ribeirão Preto.
Apesar de a Deere não possuir um centro de P&D brasileiro, utiliza de parcerias, no
Brasil, para o melhoramento de suas máquinas. A última parceria aconteceu com a
multinacional Syngenta, a qual desenvolveu mudas de cana-de-açúcar geneticamente
modificadas. Diante dessa nova tecnologia para a agricultura, surgiram novas
oportunidades referentes ao plantio dessa muda diferenciada. A partir disso, a Deere gerou
soluções tecnológicas através da produção de uma plantadeira especial para essa nova
demanda.
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5. Conclusão
A dinâmica competitiva da IMA caracteriza-se pela presença de diversos fatores
fundamentais para a manutenção e expansão das empresas no mercado: 1) diferenciação de
produtos com significativas alterações de qualidade com melhoramento de desempenho do
produto; 2) redes de comercialização e assistência técnica, elementos-chave no
aprimoramento tecnológico do setor; 3) concorrência por segmentos específicos, divididos
de acordo com a faixa de tamanho e potência do motor dos tratores; 4) economias de
escala, uma fonte de importantes barreiras à entrada nessa indústria.
Quanto à dinâmica tecnológica, a IMA possui um padrão tecnológico incremental,
baseado em inovações adaptativas concernentes com as interações para frente e para trás de
sua indústria, isto é, entre usuários e fornecedores, respectivamente. Os fornecedores fazem
parte do complexo metal-mecânico e são responsáveis pela incorporação de peças e
componentes melhorados por parte da IMA. Os usuários são representados pelos clientes
(agricultura e agroindústria) e auxiliam na evolução da IMA através da interação usuárioprodutor. Diante dessa relação é possível conhecer as necessidades potenciais dos usuários
e a partir da P&D, desenvolver as melhorias de produto.
A internacionalização da IMA direciona-se aos países agrícolas com vistas à busca
por mercado, busca por eficiência e busca por ativos estratégicos. Nesse contexto, o Brasil
constitui-se como um mercado estratégico para o desenvolvimento de projetos, diante do
seu potencial agrícola.
As conclusões do trabalho apontam para uma conexão entre 1) a internacionalização
das unidades produtivas dos players (especialmente as colheitadeiras) em direção 2) aos
principais produtores agrícolas mundiais e, devido à exigência de proximidade inerente à
relação usuário-produtor, 3) a internacionalização da P&D, o que ratifica as hipóteses
estabelecidas.
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A indústria farmacêutica nos países emergentes: um estudo comparativo sobre a
trajetória de desenvolvimento do setor na Índia e no Brasil
Mariane Santos Françoso
FCLAr/ UNESP
1. Apresentação

A indústria farmacêutica pode ser caracterizada como um oligopólio em que o
investimento em P&D é alto e a concorrência se dá, sobretudo, pela diferenciação de
produtos e não pelos preços, a não ser no caso dos medicamentos genéricos ou pouco
diferenciados (Santos, 2010).
Esse setor também se destaca pela relação, muitas vezes indireta entre produtores e
consumidores, já que muitos medicamentos necessitam de prescrição médica. Essa
indústria sempre foi dominada por grandes empresas, sediadas principalmente nos países da
tríade (Estados Unidos, Europa e Japão). Esses países também foram sempre os principais
produtores de inovações no setor e os detentores das maiores fatias do mercado.
No entanto, nos últimos anos, muitos países emergentes têm se tornado alvo de
interesse das grandes empresas, destacando-se Brasil e Índia. Esse interesse deve-se,
principalmente, ao grande mercado consumidor e à estrutura de Ciência, Tecnologia e
Inovação (C, T & I) magnificada e dinamizada. A tabela abaixo mostra as principais
vantagens e desvantagens dos dois países quanto ao recebimento de Investimento Direto
Estrangeiro (IDE) no setor:

Vantagens e desvantagens do Brasil e da Índia
País

Vantagem

Desvantagem

-Oportunidade de crescimento no médio e -Carga tributária elevada;
longo prazo, à luz do atual baixo índice de -Taxa de juros elevada;
Brasil consumo médio de medicamento per capita;
-Estrutura fabril instalada;

-Baixo investimento em P&D;
-Colocação desfavorável no índice

-Potencial de crescimento do consumo de de percepção de corrupção da
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medicamentos genéricos;

Transparency International;

-Diversidade étnica e perfis epidemiológicos -População menor que a de outros
heterogêneos, favoráveis à realização de países emergentes, como Índia e
testes clínicos;

China.

-Regime de patentes em conformidade com o
TRIPS.

-Potencial de crescimento econômico e -Sistema
inclusão social;

legal

extremamente

complexo e elevado nível de

-Sistema educacional avançado, combinado burocracia;
com a segunda maior população nativa de -Desrespeito
Índia

língua inglesa do mundo;

à

propriedade

intelectual;

-Potencial para expansão dos medicamentos -Infra-estrutura precária;
de marca, diante do atual domínio dos -

Colocação

desfavorável

no

genéricos;

índice de percepção de corrupção

-Sistema de ponta na área de TI.

da Transparency International.

Fonte: Extraído de IPT, 2008.

Mesmo com as desvantagens da Índia, este país tem recebido destaque no setor
farmacêutico e conseguiu assumir uma posição de liderança no setor entre os países
emergentes. É um dos principais mercados e um dos países emergentes com maior
capacidade tecnológica no setor, superando o Brasil, que há alguns anos tinha o mesmo
nível de desenvolvimento no setor que a Índia. A atual situação mundial, quanto à
capacitação dos países de atuar nas diferentes etapas produtivas da cadeia farmacêutica é
mostrada no mapa a seguir:

Capacitação da produção farmacêutica local nos países
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Fonte: Extraído de Gennif e Ramani, 2008.

2. Revisão Bibliográfica

2.1. Aprendizado e comportamento da firma
O comportamento e a trajetória desenvolvidos pelas firmas dependem de muitas
variáveis. A fim de explicar tais variáveis, muitos autores observaram diferentes elementos
das firmas e desenvolveram conceitos para o entendimento de seu comportamento,
observando a importância do processo histórico na conformação das estratégias e dos
comportamentos das firmas capitalistas.
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Paul David (2000), por exemplo, mostra a importância da história, descartada por
alguns autores, e trabalha com o conceito de path dependence. Para ele, a análise da
importância da história não pode ser padronizada, pois a forma como a história influencia a
evolução não apenas das tecnologias, mas também do conjunto de instituições e
organizações que compõe o ambiente no qual essa evolução acontece, difere entre os
diversos eventos reais.
Compreender a dependência da trajetória como um processo evolucionário implica,
então,

reconhecer ao menos quatro importantes características que ele assume:

contingência, irreversibilidade, não-ergodicidade e cumulatividade.
O caráter contingente do processo relaciona-se ao fato de que ele é imprevisível,
pois os agentes envolvidos não têm pleno conhecimento de quais serão os resultados
gerados e de que forma o processo se desenvolverá, isto é, ele é cercado de incertezas.
Esses processos são irreversíveis, já que, quando iniciados, não há como voltar atrás, pois
eles já estarão se desenvolvendo, causando mudanças e afetando todos os agentes
relacionados. O processo evolucionário também é considerado não-ergódico, pois ele nunca
se repete igualmente, ou seja, se tentarmos reproduzir um processo evolucionário ele nunca
apresentará os mesmos resultados. Isso acontece, porque cada processo tem suas
particularidades e não é possível ter pleno controle sobre todos os fatores que exercem
influência sobre ele. Por fim, há um caráter cumulativo nos processos, pois os resultados
gerados e as trajetórias definidas são fruto de uma série de elementos, que, ao longo do
tempo, delinearão seu desenvolvimento, sua trajetória, como pesquisa, inovações, difusão
de conhecimento, entre outros.
O conceito de path dependence está, assim, relacionado ao fato de que as decisões
tomadas hoje têm relação com as decisões tomadas anteriormente, da mesma forma que
vários fatos atuais estão relacionados com fatos pretéritos. As primeiras decisões foram
responsáveis pela criação de uma conjuntura interna, de fatos internos, que influi nas
decisões tomadas pela empresa hoje. O que vai determinar como vai ocorrer o processo de
evolução e qual será o comportamento das firmas serão as decisões e rotinas adotadas.
O conceito de rotinas é utilizado por Nelson e Winter (1982) na teoria evolucionária
que desenvolveram sobre a mudança técnica. As rotinas, adaptadas a partir de Simon
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(1976), a fim de caracterizar uma racionalidade procedimental, em contraposição à
racionalidade substantiva, tipicamente adotada pelos neoclássicos, são caracterizadas como
as regras utilizadas pelas firmas para tomar decisões e solucionar problemas em diversas
áreas, como produção, organização estrutural, investimentos em P&D e marketing. Assim,
elas contribuem para definir o comportamento da empresa. Essa teoria evolucionária faz
uma analogia com os processos evolucionários da biologia, sobretudo da teoria
lamarckiana, por ser mais aplicável à economia, e trabalha com outros conceitos-chave,
como comportamento das firmas, capacitações, busca e seleção (Metcalfe &Saviotti, 1991;
Teece & Pisano, 1994).
Dessa forma, Nelson, Winter, Metcalfe, Saviotti etc., caracterizam os agentes como
capazes de desenvolver características que favorecem sua adaptação ao ambiente em que
estão inseridos. Ao longo do tempo as firmas vão se moldando para sobreviver no mercado,
adquirindo novas características. Esse processo de moldagem passa, entre outros, pela
mudança de rotinas, novas capacitações e busca por novas tecnologias.
O comportamento das firmas, suas rotinas e capacitações são elementos que estão
interligados, pois da mesma forma que as rotinas influenciam nas capacitações das
empresas, as capacitações também influenciarão nas rotinas, que são as regras práticas
utilizadas pelas firmas para tomar decisões e solucionar problemas, o que acaba
determinando o comportamento da empresa.
De acordo com as rotinas adotadas pelas empresas, determinadas capacitações serão
conformadas enquanto outras podem ser negligenciadas. Essas capacitações são fruto da
experiência adquirida pela empresa, resultado dos esforços na resolução de problemas e
eventos aleatórios, e das rotinas adotadas por ela, já que as capacitações têm caráter
cumulativo.
A relação entre rotinas e comportamento exposta por Nelson e Winter (1982) e
outros permite relacioná-las às estratégias adotadas pelas firmas para atingir seus objetivos
que, de forma geral, podem ser aumentar os lucros, a participação no mercado ou a própria
sobrevivência em um prazo longo, conseguindo lucros satisfatórios (Simon, 1976) através
do tempo. A ponte entre rotinas e estratégias pode ser construída a partir do conceito de
busca cunhado pelos mesmos autores. Segundo eles, as firmas estabelecem processos de
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busca guiados por rotinas, ou seja, as firmas buscam por diferentes maneiras as melhores
formas de atingir seus objetivos e selecionam aquelas que julgam poderem apresentar os
melhores resultados ou simplesmente aquelas que estão a seu alcance, dado o nível de
capacitação que acumularam até aquele momento.
A seleção ocorre em três níveis: rotinas, tecnologias e firmas. As rotinas são
selecionadas, através dos resultados demonstrados pelas firmas, pois quando uma rotina
mostra-se eficiente, ela deve ser adotada pela empresa em questão e, se a emulação for
possível, também por outras empresas, que a utilizarão a fim de alcançar resultados
positivos. As tecnologias também são selecionadas de acordo com as expectativas de lucros
que elas podem gerar. A seleção de firmas é feita pelo mercado e está pautada no
crescimento diferenciado ou na sobrevivência daquelas que apresentam características mais
adequadas ao ambiente corrente.
Simultaneamente ao processo de seleção, ocorre um processo de busca, que se dá
nos mesmos três níveis citados acima. Esse processo está baseado na procura por elementos
que sejam selecionados, a partir das características requeridas em cada ambiente.
Para Bell e Pavitt (1982) a capacitação tecnológica está relacionada ao conjunto de
habilidades, conhecimento e instituições que compõem a capacidade de gerar mudança
tecnológica enquanto a capacidade produtiva é o conjunto de bens de capital,
conhecimentos e habilidades necessárias para produzir bens industrializados, a partir de
certa tecnologia.
Algumas empresas têm capacidade produtiva, mas não capacidade tecnológica. A
capacidade produtiva está ligada à capacidade de operar uma mudança técnica, já a
capacitação tecnológica relaciona-se à geração de mudanças técnicas.
A capacidade de gerar mudanças técnicas se dá através da introdução de novas
tecnologias. Esse processo de desenvolvimento de novas tecnologias depende intensamente
de pesquisa e do conhecimento já acumulado, pois as inovações que serão desenvolvidas
estão diretamente relacionadas às capacitações acumuladas. Essas capacitações são geradas
a partir de experiências, inovações anteriores e pesquisas já realizadas. Assim, as rotinas
adotadas anteriormente, quanto a políticas de realização de investimento em P&D, serão
cruciais para o desenvolvimento de novas tecnologias .
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Esse fator cumulativo pode ser usado para explicar por que a capacitação
tecnológica está concentrada nos países desenvolvidos. Pensando na indústria farmacêutica,
as atividades de P&D, historicamente, estão concentradas nos países de origem das
empresas, geralmente nos Estados Unidos, Japão e países europeus, pois o acúmulo de
capacitações nesses países é maior do que nos países em desenvolvimento. Dessa forma, há
uma diferença muito grande a ser superada pelos países em desenvolvimento, o que faz
com que a maioria deles esteja muito distante da fronteira tecnológica.
Também devemos considerar a importância do aprendizado tecnológico, em relação
à acumulação de capacitação tecnológica. Esse aprendizado ocorre no interior da firma e é
condicionado por alguns fatores, como tipo de produto, tamanho da firma e níveis de
desenvolvimento. As firmas não têm capacidade de aprender muitas tecnologias diferentes
ao mesmo tempo, por isso, a seleção é importante. Como não é viável para as firmas
aprenderem muitas tecnologias ao mesmo tempo, elas selecionam algumas e, a partir dessas
tecnologias, criam algumas trajetórias e se movimentam dentro delas, sendo que o
conhecimento adquirido anteriormente contribui para a definição das direções das
mudanças técnicas.
O ambiente em que as firmas estão inseridas não é estático, e muitas vezes ocorrem
mudanças que requerem que as firmas se adaptem a um novo contexto. Esse novo ambiente
pode exigir das firmas novas capacitações, muitas vezes, pouco compatíveis com aquelas
que elas já possuem.
Sobre isso, Teece e Pisano (1994) afirmam que as empresas que se saem bem nessas
situações, são aquelas que apresentam maior rapidez e flexibilidade na realização de
inovações e na administração eficiente das capacitações.
Segundo eles, para ter a capacidade de adaptação a um novo ambiente, as firmas
precisam ter capacitações dinâmicas. Essas capacitações dinâmicas são definidas como um
subconjunto das capacitações, que permitem a firma criar novos produtos e processos e
responder às mudanças no mercado.
As capacitações dinâmicas de uma firma são influenciadas pelos seus respectivos
processos gerencial e organizacional, sua posição atual e as trajetórias disponíveis
(Metcalfe & Saviotti, 1991). O primeiro elemento citado diz respeito à maneira como os
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processos e rotinas são executados; o segundo relaciona-se a aspectos gerais da firma, como
dotação de tecnologia, propriedade intelectual, base de consumidores e relação com
fornecedores; o terceiro está ligado às estratégias disponíveis.
Quando o ambiente passa por uma mudança, uma das etapas necessárias à
adaptação é o aprendizado. Esse processo ocorre através da experimentação e repetição,
que possibilitam a realização de uma atividade de forma mais eficiente. O aprendizado
envolve habilidades individuais e organizacionais. O conhecimento gerado a partir desse
aprendizado vai gerar novos padrões de atividade, novas rotinas e novas formas de
organização.
Os países emergentes costumam ter capacidade produtiva, mas não capacitação
tecnológica. Assim, muitas tecnologias são importadas de países desenvolvidos, o que
contribui para a acumulação local de capacitações e para a difusão dessas tecnologias. Essa
difusão se dá através de mudanças técnicas, pelas quais as inovações e tecnologias são
moldadas e adaptadas às condições locais. Os custos e riscos dessas mudanças dependem,
principalmente, da distância dos saltos tecnológicos (Bell e Pavitt, 1982). Entretanto,
muitos países conseguiram superar essas deficiências e criar capacitações tecnológicas em
determinados setores, através de políticas públicas específicas e de capacitações geradas a
partir das filiais de multinacionais, como é o caso da Índia, no setor farmacêutico.

2.2. A indústria farmacêutica
A indústria farmacêutica é constituída por vários segmentos, como a fabricação de
farmoquímicos, de medicamentos para uso humano e animal e de materiais de uso
hospitalar e odontológico.
A indústria farmacêutica, de forma geral, pode ser caracterizada, de acordo com a
taxonomia desenvolvida por Pavitt (1984), como baseada em ciência, sendo que sua fonte
de inovação e de diferenciação de produtos é resultante de novos conhecimentos, gerados a
partir da infra-estrutura de ciência e tecnologia (C&T) e das atividades de P&D das
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empresas (Bermudez, Labra e Oliveira, 2006). O setor é um oligopólio diferenciado, em
que os medicamentos são heterogêneos e medicamentos indicados para o tratamento de
uma mesma enfermidade, podem apresentar diferenças entre si (Prado, 2008). Assim, esse
setor apresenta diversas peculiaridades, como a concentração, o forte investimento em P&D
e em marketing, a utilização do sistema de patentes para proteger as inovações, a assimetria
de informações, a baixa elasticidade-preço e, portanto, a concorrência por diferenciação de
produtos e não pelo preço.
A cadeia produtiva do setor farmacêutico é constituída das seguintes etapas: P&D,
produção de princípios ativos, dosagem e formulação final e marketing e comercialização.
Na primeira fase, os princípios-ativos empregados na fabricação de medicamentos, ou seja,
as matérias-primas são desenvolvidos e/ou (re)combinados. Essa fase pode ser subdividida
em outras três: pré-clínica (descoberta de novas substâncias e testes com animais para
constatação de eficácia, seguridade etc.), clínica (testes em humanos) e galênica
(monitoração da composição, pureza e estabilidade do medicamento) (Prado, 2008). Na
segunda etapa, ocorre a produção da matéria-prima utilizada e, na sequência, a fabricação
do medicamento propriamente dito. As últimas etapas, marketing e comercialização, são
responsáveis pelo êxito do produto desenvolvido.
Os medicamentos produzidos pelas empresas do setor podem ser classificados como
inovadores, seguidores ou cópias. Os medicamentos inovadores são aqueles que resultam
do esforço e investimento em P&D da firma, são medicamentos novos e diferentes do que
já existe no mercado. Esses medicamentos são protegidos por patentes, o que garante um
período de monopólio sobre o novo medicamento à empresa detentora da patente. Os
medicamentos seguidores, ou me too, são os medicamentos feitos a partir de medicamentos
inovadores. Esses medicamentos caracterizam-se por ter uma fórmula um pouco diferente
da do medicamento inovador, essa diferença é necessária para não desrespeitar o período de
patente. As cópias são os medicamentos conhecidos como genéricos; eles são fabricados
quando a patente de um medicamento inovador expira. Os genéricos possuem a mesma
fórmula dos medicamentos inovadores, mas, como apresentam um preço significativamente
inferior, são muitas vezes preferidos pelos consumidores, fazendo com que, nesse caso, a
concorrência no setor se dê também pelos preços.
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O setor farmacêutico é extremamente concentrado, sendo que as dez maiores
empresas do setor no mundo, conhecidas como big pharma, são responsáveis por 55% do
total das vendas no mundo. Essas empresas são originárias dos países da tríade (Estados
Unidos, Europa e Japão). Assim, também há uma grande concentração geográfica do setor,
sendo a tríade, responsável por 87% das vendas mundiais. Essas empresas se
internacionalizaram e passaram a atuar em diversos países, inclusive nos emergentes.
Entretanto, as atividades tecnológicas continuaram restritas aos países em que a sede estava
instalada, cabendo aos países subdesenvolvidos, no geral, as atividades de mais baixo
conteúdo tecnológico, como a formulação, fazendo com que haja uma disseminação
desigual das atividades que incorporam maior valor agregado (IPT, 2008).
Os investimentos em P&D são uma das principais marcas desse setor, sendo que as
grandes empresas farmacêuticas estão entre as empresas que mais gastam em P&D no
mundo. O tempo de pesquisa empregado na descoberta de um novo medicamento pode
durar mais de uma década e custar milhões de dólares. Assim, quando um novo
medicamento é obtido, as empresas farmacêuticas patenteiam esse novo medicamento. Essa
patente garante que a empresa que a detém usufrua de um período de monopólio da
fabricação e comercialização do produto. Durante esse período, a empresa investe muito em
marketing, com o objetivo de criar uma imagem sólida junto ao consumidor, para que,
quando a patente do medicamento expirar, o consumidor tenha uma relação de fidelidade
com a marca. Essa estratégia é praticada, principalmente, com os medicamentos não-éticos,
que são aqueles que não precisam de prescrição médica.
Com os medicamentos éticos, a abordagem das empresas farmacêuticas é
diferenciada. Como esses medicamentos precisam de prescrição médica, há uma assimetria
de informações, pois o medicamento que o médico receitar será o que o consumidor
comprará, pois o consumidor não tem conhecimento de qual medicamento poderia
substituir aquele que foi prescrito. O fato de o consumidor não substituir o medicamento
receitado pelo médico, por falta de conhecimento, mostra que os medicamentos não são
como outros produtos, que podem ser substituídos por outro semelhante de valor inferior.
Isso evidencia outra característica do mercado farmacêutico, a baixa elasticidade-preço.

287

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

Durante o período em que as patentes vigoram, as empresas farmacêuticas praticam
preços extremamente altos, chegando a estar 200% acima do valor de mercado. Em alguns
casos, quando a patente está perto de expirar, as empresas realizam alguma inovação
incremental, como adicionar alguma substância ou mudar a forma de apresentação do
medicamento, para estender o tempo da patente.
As pesquisas farmacêuticas passaram por grande evolução durante o século XX,
através das ciências biológicas, da química orgânica e, mais recentemente, no final do
século XX e inicio do XXI, da biotecnologia e da nanotecnologia. Com isso, os remédios
estão se tornando cada vez mais eficientes. Esse investimento em novas tecnologias está
diretamente ligado ao fato de que, no setor farmacêutico, a concorrência ocorre,
principalmente, por diferenciação de produtos. Assim, quanto mais eficiente for o
medicamento, mais específico e com menos efeitos colaterais, mais consumidores serão
atraídos.
As estratégias adotadas pelas empresas farmacêuticas têm passado por mudanças.
Uma estratégia muito comum nos últimos anos foi a prática de fusões e aquisições, o que
fez com que o mercado mundial se concentrasse ainda mais. Além disso, muitas empresas
estão focalizando sua atuação para algumas áreas terapêuticas, como a Pfizer, que decidiu
focalizar sua atuação nos segmentos de câncer, esquizofrenia, doença de Alzheimer, dores,
inflamações e diabetes (Jornal Valor Econômico, 2009). Outra estratégia adotada pelas
empresas é o outsourcing, realocação de unidades produtivas, visando os países com baixo
preço da mão-de-obra e crescente interesse em biotecnologia (IPT, 2008).

2.3. A indústria farmacêutica no Brasil
O início da indústria farmacêutica no Brasil remete à década de 1930, com a
formação das primeiras empresas farmacêuticas brasileiras com características industriais
(BNDES Setorial, 2003). Nessa época, os principais produtores de medicamentos eram
Alemanha, Suíça e Estados Unidos.
Posteriormente, nas décadas de 1940 e 1950, as primeiras filiais de empresas
farmacêuticas internacionais entraram no país, incentivadas pela política econômica
praticada na época. O setor experimentou um significativo aumento de sua produção
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durante a II Guerra Mundial, devido ao deslocamento de recursos para a indústria bélica,
por parte dos países europeus, os principais fornecedores de medicamentos da época. Com
esse aumento, na década de 1950, foi possível reduzir a importação de produtos finais do
setor, que antes respondiam por aproximadamente 70% do consumo local, para níveis
pouco significantes (BNDES Setorial, 2003).
Durante a década de 1950, a internacionalização do setor se consolidou
efetivamente, e diversas empresas que antes atuavam, essencialmente, na Europa e Estados
Unidos passaram a ter filiais em outros países, inclusive no Brasil. Durante todo esse
período, as patentes de medicamentos não eram reconhecidas no país e, na década de 1970,
as empresas farmacêuticas de origem brasileira lançaram cópias de medicamentos
patenteados. Essa produção era feita com insumos importados de países europeus.
Nos anos 1980, houve alguns incentivos à indústria farmacêutica, através de
políticas adotadas pelo governo, como a Política de compras do Ministério da Saúde;
mecanismos de proteção do mercado nacional, via restrição às importações; e a Lei das
Patentes, que viabilizava mecanismos de reprodução de processos tecnológicos na área de
fármacos (IPT, 2008). Com a política de restrição de importações adotada no período,
muitas empresas começaram a investir, mesmo que timidamente, na produção de fármacos,
que eram importados da Europa e dos Estados Unidos.
Contudo, com a abertura econômica, nos anos 1990, e o fim da restrição às
importações, esse caminho foi abandonado pelas empresas locais.
Os benefícios proporcionados pela abertura ao setor são controversos. Alguns
autores afirmam que, com a abertura, houve um aumento do fluxo de IDE para o setor;
outros afirmam que a abertura fez com que a indústria farmacêutica brasileira ficasse ainda
mais dependente das empresas multinacionais.
Outros acontecimentos importantes para a indústria brasileira, no período, foi a
aprovação do Acordo TRIPS, em 1994, e a aprovação da Lei dos Genéricos, em 1999. Os
genéricos já existiam nos Estados Unidos e na Europa, e possibilitaram a muitas empresas
nacionais grandes oportunidades, devido ao número reduzido de barreiras à entrada e ao
investimento mais baixo em P&D. Com isso, o mercado brasileiro ficou mais competitivo e
algumas empresas passaram a se destacar no segmento.
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Atualmente, o complexo farmacêutico brasileiro é composto por divisões de
empresas multinacionais focadas nas etapas de menor valor agregado, por empresas
nacionais pouco capitalizadas e com capacidade de inovação e por um pequeno grupo de
empresas de biotecnologia (Avila, 2004; Santos, 2010).

2.3. A indústria farmacêutica na Índia
A Índia é uma das economias emergentes mais importantes do mundo e um dos
principais destinos de investimento do setor farmacêutico, principalmente devido ao grande
mercado consumidor, à boa estrutura educacional e ao aparato tecnológico do país.
Atualmente, a Índia possui o maior número de unidades manufatureiras
farmacêuticas autorizadas pela Federal Drug Agency dos Estados Unidos, 75 no total, fora
dos Estados Unidos, superando países europeus e outros países emergentes, como a China
(Guennif e Ramani, 2008).
O desenvolvimento da indústria farmacêutica indiana foi fortemente marcado pela
influência de políticas públicas industriais e tecnológicas, principalmente a partir da década
de 1970. De acordo com Kale e Little, esse desenvolvimento pode ser dividido em três
fases:
1. Antes de 1970: quando a indústria era pequena e a capacidade produtiva baixa;
2. De 1970 a 1990: quando a indústria passou por certo crescimento;
3. Dos anos 1990 até hoje: período no qual o crescimento do setor foi muito rápido e houve
a implantação de mudanças regulatórias.

Até meados da década de 1970, a indústria farmacêutica indiana era dominada por
empresas multinacionais. A fim de encorajar o crescimento da indústria doméstica e
diminuir a dependência externa, o governo implantou três políticas: o controle dos preços
de medicamentos, a adoção de uma lei de patentes fraca e permissiva, e a adoção de uma
política de medicamentos, que propôs o uso de licenciamento, com o objetivo de criar
capacitações nas firmas locais (Kale e Little, 2007).
O governo indiano também investiu na criação de infra-estrutura, que teve um papel
fundamental na evolução do setor nos últimos cinqüenta anos. Foram criados institutos de
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pesquisa e empresas farmacêuticas públicas, em 1954 e 1961, sendo que a última medida,
contou com a cooperação da Rússia (Kale e Little, 2007). Essa estrutura, associada às
subsidiárias de empresas estrangeiras instaladas no país, foram fundamentais para o
crescimento e criação de capacitações no setor.
Com a lei de patentes de 1970, a Índia legalizou a utilização de engenharia reversa
em seus processos produtivos. Essa medida contribuiu para que ocorresse uma
descentralização do mercado, pois as barreiras à entrada foram reduzidas. Assim, além de
incentivar a indústria local e diminuir a dependência externa do setor, a política também
criou condições para o aprendizado básico e a acumulação de competências.
Entretanto, o forte uso da engenharia reversa gerou dois problemas. O primeiro era a
grande acumulação de algumas competências e a pouca experiência em outras. O segundo
era a falta de confiança no setor, por parte das empresas multinacionais. Essa desconfiança
pode ser justificada pelo fato de que, na década de 1980, praticamente todas as novas
moléculas eram produzidas pelas firmas indianas ( Kale e Little, 2007).
A década de 1990 foi muito importante para o desenvolvimento do setor
farmacêutico indiano, pois, nesse período, ocorreram mudanças na economia e na
propriedade intelectual no país.
A Índia passou por um processo de liberalização econômica a partir de 1991, e a
partir de 1995 teve inicio uma gradual diminuição do controle de preços. Em 1995, o país
passou também a ser membro da OMC (Organização Mundial do Comércio), e, assim
como todos os membros, foi obrigada a assinar o Acordo TRIPS. Esse acordo proibiu a
produção e venda de produtos feitos a partir de engenharia reversa; a proteção patentária foi
estendida a todos os tipos de manufaturados , incluindo medicamentos, para 20 anos; e
também foi proibida a discriminação entre produtos importados e nacionais (Athreye et al.,
2009).
Na década de 1990, muitas empresas começaram a voltar sua atenção para o grande
mercado de medicamentos genéricos dos Estados Unidos. Muitas empresas já exportavam
medicamentos, mas essa exportação era mais restrita a países em desenvolvimento.
Para entrar nesse concorrido mercado, muitas empresas indianas compraram
laboratórios americanos já aprovados pelo FDA. Essa estratégia permitiu a entrada de
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firmas indianas em novos mercados e favoreceu a incorporação de novos processos
(Athreye et al., 2009).
Atualmente, a indústria farmacêutica indiana é vista como uma das mais
promissoras do mundo, com expectativas de que, até 2015, sua produção cresça para um
valor entre US$ 16 e 24 bilhões (Guennif e Ramani, 2008). A indústria indiana é uma das
principais fornecedoras de medicamentos genéricos para todo o mundo, mas, desde 1995,
muitas empresas tem se concentrado também na P&D de medicamentos inovadores,
aumentando, consequentemente, seus gastos em P&D e internacionalizando esse tipo de
atividade, com unidades de P&D em países desenvolvidos, principalmente nos Estados
Unidos (Athreye et al., 2009).
Além disso, a indústria indiana está aumentando ainda mais sua inserção no
mercado, com uma maior divisão do trabalho, através da contratação de P&D e do
outsourcing de testes clínicos (Athreye et al., 2009).

3.Objetivo

O objetivo dessa pesquisa de iniciação científica é entender e caracterizar a
trajetória da indústria farmacêutica em dois países emergentes, nos quais os investimentos
no setor são expressivos e as mudanças ocorridas nos últimos cinqüenta anos são intensas:
a Índia e o Brasil. Para isso, serão analisadas as especificidades de cada país, que estão
relacionadas ao desenvolvimento do setor, como as políticas implantadas, incentivos à
indústria, capacitação da mão-de-obra e processo de aprendizagem. Além disso, também
será feita uma caracterização das dinâmicas competitivas da Índia e do Brasil, através da
identificação dos padrões de competição vigentes em cada um dos países .
Por fim, será elaborado um panorama geral da indústria em cada um dos países,
utilizando, para isso, os resultados referentes às principais empresas locais, em termos
financeiros (faturamento, lucros, entre outros) e de capacitação técnica.

4.Justificativa
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Quando a indústria farmacêutica indiana começou, a indústria farmacêutica
brasileira já existia. Apesar de ser muito jovem e pouco expressiva, estava alguns anos à
frente da sua concorrente asiática. Já na década de 1970, as indústrias indiana e brasileira
estavam praticamente no mesmo nível de capacitação e desenvolvimento, porém, hoje há
uma notável diferença entre elas a favor da Índia.
A partir de 1970, o governo indiano deu início à implantação de uma série de
políticas públicas, que favoreceram o aparecimento de diversas empresas nacionais de
pequena escala, através da redução às barreiras a entrada. Com isso, houve uma redução da
dependência externa e da concentração do setor. Além disso, essas políticas também
favoreceram o acúmulo de capacitações através da prática da engenharia reversa e da
colaboração de institutos de pesquisa.
Enquanto

isso,

o

Brasil

apresentou

poucas

políticas

direcionadas

ao

desenvolvimento do setor. Assim, a indústria brasileira continuou dominada por filiais de
empresas estrangeiras, que realizavam no país apenas as etapas mais simples e com menor
conteúdo tecnológico da produção, basicamente sem nenhuma P&D no país. Como também
não houve políticas de incentivo ao desenvolvimento de empresas locais, estas continuaram
a desenvolver um papel pouco significativo no setor nacional.
Os medicamentos genéricos foram uma grande oportunidade para os dois países. A
Índia, que já tinha experiência na cópia de medicamentos, exportava seus genéricos para
todo o mundo, inclusive para os Estados Unidos, e também internacionalizou a P&D no
segmento, com laboratórios em países desenvolvidos. No Brasil, com os genéricos,
surgiram várias empresas nacionais especializadas no segmento, devido, principalmente, às
menores barreiras à entrada e os menores custos de produção.
Hoje, a Índia é um dos maiores produtores de medicamentos genéricos do mundo,
além de também produzir farmoquímicos, as matérias-primas para a produção de
medicamentos, que incorporam maior conteúdo tecnológico, exportando, inclusive para o
Brasil. Já o setor farmacêutico, no Brasil, continua dominado por empresas multinacionais
e, com a participação das empresas nacionais restrita aos genéricos e, mais direcionada ao
mercado doméstico.
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De acordo com Paul David, a condição inicial de um setor não é tão importante,
quando comparada às decisões tomadas ao longo do tempo pelas empresas e governo, pois
essas decisões serão responsáveis pelo delineamento da trajetória seguida pelo setor.
A partir dessa idéia e considerando as mudanças ocorridas nas indústrias
farmacêuticas indiana e brasileira, as quais na década de 1970 estavam em níveis
semelhantes de capacitação e atuação pouco expressiva, e hoje estão em patamares muito
diferentes, surgiu a motivação de entender e caracterizar as diferentes trajetórias delineadas
pelas duas indústrias, entendendo suas particularidades.

5. Metodologia

A fim de cumprir com os objetivos propostos pela pesquisa, esta será desenvolvida
através de uma metodologia razoavelmente específica para cada país. Pois como a pesquisa
trata da indústria farmacêutica em dois países, será adotada uma metodologia adequada a
cada país.
As análises serão realizadas através da construção de tabelas analíticas e de
correspondências de padrões, que serão feitos com o uso de:
No Brasil:
•

Trabalhos clássicos sobre o setor: Frenkel e outros (1978), Queiroz (1993);

•

Balanço Anual (Gazeta Mercantil): indicadores de rentabilidade (1970-2000);

•

Dossiês Corporativos das três principais empresas em termos de faturamento;

•

Clipping de reportagens do jornal Valor Econômico e de sites especializados, como ProGenéricos, para caracterizar o setor nos últimos 10 anos;

•

Pintec: indicadores de gastos em P&D e pessoal ocupado;

•

RAIS: empregados na indústria segundo qualificação e família ocupacional.
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Na Índia:
•

Relatórios da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, WTO 2004;

•

Artigos indexados na base Scopus e ISIS;

•

Dossiês Corporativos das três principais empresas em termos de faturamento;

•

Clipping de reportagens do jornal Financial Times e de sites especializados como
http://business.mapsofindia.com/pharmaceutical/.

Além disso, a aluna participará das reuniões semanais do GEEIN (Grupo de Estudos em
Economia Industrial), nas quais são discutidos textos sobre economia industrial, os quais
poderão contribuir para o embasamento teórico da pesquisa, e onde também serão
apresentados resultados parciais das várias pesquisas desenvolvidas pelos alunos, o que
garante um intercâmbio de informações.
Também será realizada a elaboração de relatórios científicos, mostrando os resultados
parciais obtidos no desenvolvimento da pesquisa, após a realização dos procedimentos
descritos acima. Será feita ainda a elaboração e organização de materiais relacionados à
pesquisa, para serem apresentados em seminários de iniciação científica.

6.Cronograma

A tabela abaixo mostra quais serão as atividades desempenhadas pelo bolsista e como
será feita a alocação do tempo durante os doze meses em que a pesquisa será desenvolvida.
Atividades/meses
Trabalhos clássicos
sobre o setor
Balanço Anual

1

2

3

4

5

20

20

20

20

10

6

7

8

9

10

11

12

TOTAL
90

10

10

10

10

10

50
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Dossiês
corporativos

10

30

20

20

10

10

5

5

80

Clipping de
reportagens do
5

5

5

5

90

PINTEC

10

10

10

10

40

RAIS

10

10

10

10

40

10

20

10

10

80

jornal Valor

10

10

10

10

Econômico e sites
especializados

Relatórios da OMS

20

10

Artigos indexados
nas bases Scopus e

30

30

30

10

100

ISIS
Dossiês
Corporativos

20

20

20

20

80

Clipping de
reportagens do
jornal Financial

10

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

120

20

30

10

20

20

100

80

80

80

80

80

960

Times e sites
especializados
Reuniões semanais
do GEEIN
Elaboração de
relatórios
TOTAL

80

80

80

80

80

80

80
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A Indústria do Capital de Risco em Minas Gerais: Funcionamento, Desafios e
Oportunidades
Matheus Henrique de Sousa Oliveira
Fábio Chaves do Couto e Silva Neto
Lucas Teixeira Araújo
Luiza Teixeira de Melo Franco
Vanessa Parreiras de Oliveira
FACE/ UFMG
Resumo:
O desenvolvimento da indústria de capital de risco desponta como uma possível alternativa
de financiamento para pequenas empresas de tecnologia, uma vez que, além de não exigir
garantias reais, propicia capital de longo prazo e oferece suporte gerencial e administrativo.
Além disso, o retorno dos investidores é limitado ao crescimento e à lucratividade da
empresa independente do sucesso ou do fracasso do negócio, ao contrário do que ocorre no
caso de investimentos tradicionais (GONÇALVES, 2002; SAAD, 2008). Este artigo
apresenta um panorama da indústria de capital de risco em Minas Gerais, concentrando-se
na análise do perfil dos investimentos das organizações gestoras de fundos de venture
capital do estado, bem como nas dificuldades e oportunidades deste modo de
financiamento para as empresas mineiras. Para tanto, sob responsabilidade da pesquisa
“Oportunidades ao desenvolvimento sócio-econômico e desafios da ciência, da tecnologia e
da inovação em Minas Gerais”, foram realizadas entrevistas com gestores dos fundos de
venture capital que realizaram aportes de capital no estado de Minas Gerais. Segundo Valor
Econômico (2009), doze empresas apresentam em seu portfólio empresas localizadas em
Minas Gerais. Deste total, foram realizadas entrevistas com as quatro gestoras que mantêm
sede no estado, mais especificamente em Belo Horizonte, e com três gestoras com sede na
cidade de São Paulo. Os principais resultados indicam que o financiamento pelo capital de
risco no estado de Minas Gerais encontra-se ainda em estágio incipiente, uma vez que
apresenta sérias deficiências, tais como a dificuldade de ser aproveitado adequadamente
pelo setor produtivo.
Palavras-chave: capital de risco em Minas Gerais; venture capital; financiamento da
inovação; empresas de base tecnológica
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1. Introdução
As empresas de base tecnológica são caracterizadas pelo desenvolvimento de
produtos, processos e serviços intensivos em conhecimento científico e tecnológico,
gerados a partir do aproveitamento comercial de um resultado de pesquisa. Um dos
principais fatores que permitem sua criação, expansão e consolidação é a disponibilidade de
recursos financeiros.
No Brasil, entretanto, os mecanismos de financiamento tradicionais são inadequados
para suprir as necessidades de tais empresas. Isso porque as atividades que envolvem as
empresas tecnológicas requerem intensos investimentos e geralmente não possuem ativos
reais para servirem de garantia a empréstimos. O capital de risco adquire, portanto,
importância nesse contexto e desponta como uma possível alternativa para pequenas
empresas de tecnologia, uma vez que, além de não exigir garantias reais, propicia capital de
longo prazo e oferece suporte gerencial e administrativo (GONÇALVES, 2002; SAAD,
2008). Os recursos disponíveis para investimentos de capital de risco no país aumentaram
significativamente entre 1999 e 2008. Alguns dos motivos, como a estruturação do governo
no que diz respeito à alocação de capital para investimento e o aperfeiçoamento dos
instrumentos reguladores no setor, explicam em alguma medida esse aumento de recursos.
Apesar disso, o financiamento via capital de risco ainda é incipiente no Brasil, sendo
que o estado de Minas Gerais responde por parcela bastante reduzida dessa indústria no
país. Além disso, pouca parte dos recursos é dirigida à fase de pesquisa e desenvolvimento
de produtos ou à pesquisa e desenvolvimento de viabilidade comercial. O capital de risco é
mais aplicado em empresas de porte médio e naquelas em fase de expansão. Dentre os
fatores responsáveis pela dificuldade do desenvolvimento do capital de risco no país,
podem ser destacadas a dificuldade dos empresários brasileiros em aceitar outro sócio, de
abrir o capital a terceiros ou o receio de perder controle da empresa; a falta de habilidade
gerencial e de marketing por parte dos empreendedores, fator esse que pode dificultar a
obtenção de investimentos; a pouca experiência dos organismos de fomento na gestão de
linhas de financiamento de risco; as poucas ações efetivas por parte do governo; a
existência de opções de remuneração mais atrativas, menos arriscadas e mais rentáveis; a
inexistência de uma rede de investidores, fato esse que gera obstáculos quanto ao volume
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de capital disponível e quanto à diluição dos riscos mediante investimentos compartilhados;
custos elevados relativos a questões legais e societárias e auditorias externas; inexistência
de mecanismos regulatórios e fiscais de estímulo a esta atividade (GONÇALVES, 2002).
Este artigo apresenta um panorama da indústria de capital de risco no estado de
Minas Gerais, concentrando-se no perfil dos investimentos das organizações gestoras de
fundos de venture capital do estado, bem como nas dificuldades e oportunidades deste
modo de financiamento para as empresas mineiras. Seu objetivo é contribuir para a
compreensão dos obstáculos à consolidação e crescimento de empresas de base tecnológica
(EBTs).Serão apresentados resultados de uma pesquisa sobre o financiamento das
atividades inovativas em Minas Gerais, conduzido no CEDEPLAR/UFMGi,, no período
2009-2010.
Além desta introdução e das considerações finais, a análise realizada neste artigo está
estruturada em quatro seções. A seção 2 apresenta os conceitos básicos do capital de risco,
para facilitar ao leitor o entendimento das questões que serão apresentadas ao longo do
texto. A terceira seção apresenta brevemente a metodologia utilizada na pesquisa sobre o
capital de risco em Minas Gerais e a quarta seção mostra os resultados dessa pesquisa
realizada junto às organizações gestoras de capital de risco em Minas Gerais.
2. Conceitos do capital de risco
O capital de risco, também conhecido como venture capital, atua na criação e no
desenvolvimento de empresas. É uma modalidade de investimento na qual os investidores
aplicam recursos em empresas com expectativas de rápido crescimento e elevada
rentabilidade. O capital de risco se diferencia de um financiamento comum pelo fato de
não exigir avalistas, garantias ou juros e, além disso, o empreendedor não apresenta
obrigações de dívidas caso a valorização das ações que o investidor comprou não ocorra
conforme o esperado, ou seja, o risco de prejuízo fica a cargo do investidor (CRIATEC,
2008).
O intuito do investimento de capital de risco é a obtenção de lucro com a venda da
participação nas empresas investidas - que ocorre geralmente entre dois e dez anos após o
início da parceria – ou com o lançamento de ações em bolsa de valores, conhecido como
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Inicial Public Offering (IPO). Esta modalidade de investimento se dá por meio da aquisição
de ações ou direitos de participação, e implica, além da entrada de recursos financeiros, em
um compartilhamento de gestão do investidor com o empreendedor. De fato, ainda mais
importante que o montante fornecido pelos investidores pode ser o auxílio proporcionado
pelos fundos de capital de risco aos empreendedores, no sentido de profissionalizar a gestão
do negócio. Isso ocorre porque as empresas nascentes de base tecnológica muitas vezes são
caracterizadas pela ausência de capacidade gerencial, uma vez que elas podem ser criadas
por profissionais com grande conhecimento técnico em áreas específicas, mas sem muita
experiência na área administrativa (ÁVILA 2001; CRIATEC, 2008; SAAD, 2008).
Segundo Criatec (2008) e Saad (2008), existem três tipos de capital de risco com a
finalidade de desenvolver empresas e negócios.
O capital semente, ou seed capital, é o investimento feito na fase inicial da empresa
ou do projeto e apresenta, por isso mesmo, grande risco tecnológico. Seu objetivo é
proporcionar capital suficiente para que a empresa nascente possa testar suas idéias e iniciar
suas operações. Seus investidores são os chamados investidores-anjo. Existem ainda fundos
de investimento voltados para o financiamento das empresas que se encontram em estágio
de formação, tais como o Fundo Criatec, do BNDES; o Gávea Angels; o Inovar Semente,
da FINEP; e o Intel Capital, da Intel; dentre outros.
O venture capital é o investimento feito em empresas de pequeno e médio porte que
apresentam potencial de crescimento, para que estas tenham capital para suas primeiras
expansões. É, portanto, um investimento na fase de risco comercial, voltado para empresas
já existentes. Como exemplo, podem ser citadas algumas organizações gestoras desse tipo
de capital de risco, tais como o BNDESPar, o Axxon Group, a CRP, entre outras.
O private equity, por sua vez, é um investimento realizado na fase de expansão, que
tem como foco processos de fusão aquisição as empresas já estabelecidas. Dentre as
organizações gestoras, podem ser citadas o BNDESPar e o Investidor Profissional.
O capital de risco pode viabilizar o desenvolvimento de novos produtos de forma que
estes se traduzam, efetivamente, em resultados comerciais. A garantia do investimento,
neste caso, é a boa oportunidade de negócio, e um sólido plano de negócios. Ele pode ser
entendido, portanto, como uma forma de participação no capital de uma empresa, que
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geralmente é nova. O empreendedor desse negócio de risco, consciente de que o retorno de
seu investimento depende do resultado do produto inovador e independe de garantias reais,
procurará acompanhar o desenvolvimento e os problemas do negócio. Sua base é
fundamentada na aceitação de um risco elevado no presente para uma possível
rentabilidade alta no longo prazo, que varia de 3 a 7 anos (GONÇALVES, 2002; SAAD,
2008).
Vale observar que no estudo realizado pelo GVcepe – Centro de Estudos em Private
Equity e Venture Capital da FGV-EAESP, intitulado “Panorama Anual da Indústria
Brasileira de Private Equity e Venture Capital”, consideram-se os seguintes estágios e
modalidades de investimento de venture capital: 1) venture capital – seed capital ou capital
semente, que se caracteriza por um pequeno aporte em fase pré-operacional para
desenvolvimento de uma idéia, de um projeto, ou para testes de mercado ou registro de
patentes; 2) venture capital – start-up no qual é realizado aporte de capital para empresas
em fase de estruturação, em geral no seu primeiro ano de funcionamento, quando ela ainda
não vende seus produtos/serviços (nesta fase, a empresa já iniciou a contratação de
profissionais e efetuou os estudos necessários para a implementação do plano de negócios);
3) venture capital – early stage, estágio inicial de financiamento das empresas que já
apresentam produtos ou serviços comercializados, com até 4 anos de operação e
faturamento de, no máximo, R$9 milhões; 4) private equity – expansion, aporte de capital
destinado a empresas comercialmente operacionais, que normalmente desejam expandir sua
atuação, seja através do investimento em uma planta nova, distribuição, capital de giro ou
marketing e propaganda; 5) private equity – buyout aquisição do controle de empresas
maduras em termos de gestão e desempenho financeiro; 6) mezanino, investimentos em
empresas com bom potencial de geração de caixa estável por meio de dívidas subordinadas
e instrumentos híbridos de financiamento, tais como debêntures e direitos de subscrição.
(FGV, 2008).
3. Metodologia
A primeira etapa da pesquisa sobre a indústria de capital de risco em Minas Gerais,
iniciada no segundo semestre de 2009, compreendeu um levantamento abrangente de
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informações públicas disponíveis sobre as organizações brasileiras gestoras de private
equity e venture capital nos websites de diversas instituições, tais como a Comissão de
Valores Mobiliários (CVM), a Associação Brasileira de Venture Capital & Private Equity
(ABVCAP), o Portal do Capital de Risco Brasil (Financiadora de Estudos e Projetos FINEP) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dentre
outras, bem como nos websites das próprias organizações gestoras. Adicionalmente, foram
consultadas publicações especializadas sobre a indústria brasileira de venture capital e
private equity.
Esta etapa da pesquisa propiciou a identificação, a localização e o levantamento de
informações sobre as organizações gestoras de venture capital e private equity mineiras ou
que possuem investimentos em empresas do estado, e seus respectivos fundos de
investimento. As entidades identificadas foram as seguintes: Instituto Inovação, Confrapar,
JB Partners, FIR Capital, AxialPar, Banco Santander (divisão de Private Equity), AIG
Capital para a América Latina.
A etapa seguinte consistiu da pesquisa de campo junto a essas organizações gestoras
,realizada sob a forma de entrevistas semi-estruturadas com gestores dos fundos de venture
capital de cada uma destas organizações, tendo ocorrido entre os meses de novembro de
2009 e janeiro de 2010.
O questionário que embasou a pesquisa de campo explorou questões referentes aos
dados cadastrais das organizações gestoras, às fontes dos fundos de capital de risco geridos,
ao portfólio de empresas investidas, às empresas já vendidas (casos de sucesso de
desinvestimento), aos critérios para seleção de investimento e às principais dificuldades
encontradas no processo de investimento nas empresas selecionadas, dentre outras.
QUADRO 1 – Relação da população total de empresas gestoras
Empresa
Araújo Fontes / JB Partners
Confrapar S.A
FIR Capital

Observação
A empresa atua com capital semente em diversas áreas.
Pretende começar em breve com o Venture Capital.
Depois da união com a Estufa Investimentos se tornou a
maior empresa de Seed Capital do Brasil.
Empresa atua em vários setores como venture capital
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Instituto Inovação /Antera
Gestão de recursos S/A
Angra Partners / AG Angra
Investimentos
Axial Gestão de recursos

Atuação conjunta que financiada pelo BNDES deu origem
ao fundo CRIATEC
A AG Angra Investimentos foi criada através de uma
associação entre o Grupo Andrade Gutierrez e a Angra
Partners para atuar na gestão de fundos de private equity.
Empresa de Venture Capital especializada em gestão de
projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentavél

BSSF Investments do Brasil

Subsidiária da AIG que participou do projeto de equity da
Providência S/A (maior produtora de não tecidos da AL) em
2007.

Grupo Santander Brasil

As atividades da empresa em capital de risco vêm da antiga
divisão de Private Equity do ABN

Idéiasnet S/A

A empresa especializada em telecomunicações e informática

Rio Bravo Investimentos

Rio Bravo Investimentos é uma gestora de recursos focada
em investimentos fundamentalistas de longo prazo.

Tarpon Investimentos S.A

Banco Fator

Criada em 2002, a Tarpon é uma importante gestora
brasileira de recursos, dedicada a investimentos em
companhias com ações negociadas em bolsa de valores e
empresas de capital fechado.
O banco está como private equity no site da ABVCAP e tem
escritório em BH. No Site do banco, eles se identificam
como banco de private equity, mas não divulgam nenhum
projeto.

Fonte: ELABORAÇÃO PRÓPRIA A PARTIR DE VALOR ECONÔMICO, 2009

4. A indústria de capital de risco em Minas Gerais
A quarta seção deste trabalho se dedica, a partir dos principais resultados encontrados
na pesquisa, analisar comparativamente as peculiaridades do processo de financiamento
proposto pela indústria de capital de risco, subdividido segundo seu três estágios dos três
estágios: formação de fundos, investimento/gestão e desinvestimento.
4.1 O PERÍODO PRÉ-FUNDOS DE INVESTIMENTO
A indústria de capital de risco no Brasil é um caso muito mais recente que no modelo
americano. Em Minas Gerais, os primeiros escritórios com tais perspectivas de
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investimentos começaram a se estruturar no final da década de 90. Mas a política de
constituição de fundos para a realização do investimento ainda não era um fator implícito
na forma de atuação do setor.
Sem a capacidade de articular parcerias, no espaço público ou privado, voltadas para
a consolidação de capitais, a alternativa encontrada pela maioria dos gestores foi operar
através de investimentos diretos. Como é o caso da FIR Capital que assumiu a perspectiva
de investimento na industria de capital de risco desde 1999, mas não havia constituído
nenhum fundo até 2001, investindo diretamente nas empresas selecionadas.
Mas o modelo descrito anteriormente pressupõe algum fomento ou parceria com
outro grupo para a formação do capital inicial para o investimento. Uma alternativa para
esse impasse na captação de recursos é a associação de capitalistas anjos. Nesse modo, um
grupo de empreendedores une o seu capital individual sob a estrutura de um grupo de
investidores e começam a realizar investimentos de forma direta. Foi o caso da Confrapar
que começou a se estruturar a partir de 2004 como grupo de investimento. Na sua origem, a
empresa começou seguindo um modelo de capitalistas anjos, enquanto os fundos para a
captação de recursos não estivessem formados.
As gestoras que investem em Minas Gerais, mas mantém escritórios fora do estado
em sua maioria são divisões de grandes bancos internacionais e estão mais focadas nas
atividades de Private Equity. Diferente das empresas mineiras o grau de peculiaridade na
formação de cada gestora é maior. Essas empresas carregam de seus respectivos bancos
uma capacidade de organizar a acumulação de capital em fundos mais facilmente, fundos
de pensão, seguradoras e correntistas de grandes bancos internacionais. Além dessa
vantagem existe uma expertise em se relacionar com o mercado de capitais externo.
Das gestoras entrevistadas, a primeira a se estruturar como investidora de risco foi o
banco Santander, as atividades da empresa em capital de risco vêm da antiga divisão de
Private Equity do ABN. O ABN mantinha atividades de investimento em Capital de risco
no Brasil desde a década de 1990, no entanto, o banco holandês, em 2002, resolveu
encerrar esta atividade em todas as suas unidades espalhadas no mundo através de um
management buyout de todos os empregados. O braço brasileiro do grupo decidiu que o
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mesmo não deveria ser feito no Brasil, criando, assim, um novo fundo que seria
responsável por investimentos em empresas de infra-estrutura.
Algumas empresas aproveitaram os fundos estruturados fora do país, como uma
ponte para o mercado brasileiro. No fim dos anos 90 a Argentina apresentava uma indústria
de Venture Capital mais estruturada que a brasileira. Empresas como a AIG aproveitaram
do modelo que já era utilizado no contexto argentino, no qual o capital é levantado a partir
de outros grupos de investimentos localizados na Europa e nos EUA, para entrar no
mercado brasileiro.
Fazer investimentos de forma direta não é um estágio inferior de preparação da
empresa de capital de risco. De acordo com as expectativas das gestoras, pode-se optar por
diferentes formas de investimento. Por movimentar quantias maiores que o Venture
Capital, o Private Equity requisita um nível menor de diversificação de ativos. Segundo
esse contexto, pode ser de opção da própria gestora atuar através de investimento direto.
Esse é o caso da Axial Par, a gestora não detém fundos de investimento em sua carteira,
realizando apenas investimentos diretos, nos quais há também uma participação estatal por
dívida - modalidade na qual o estado apenas realiza os dispêndios em capital físico nas
empresas investidas, nos quais a gestora assume a dívida com o estado posteriormente – da
FINEP e do BNDES de até 80% do capital investido nas empresas. A gestora não pretende
criar fundos de investimento nem mesmo no longo prazo, tendo como objetivo continuar a
realizar investimentos diretos capitalizados por meios próprios, através de relações com
investidores privados.
4.1.1

CARACTERIZAÇÃO BREVE DE TODOS OS FUNDOS COM
INVESTIMENTOS EM MG

Os casos de sucesso da indústria de Venture Capital / Private Equity ainda estão
correlacionados com a fase pré-fundo de investimento. Essa característica está
correlacionada com a formação recente da maioria dos fundos. Mas essa tendência esta
começando a mudar, apenas a Axial Par atua exclusivamente no segmento de investimentos
diretos.
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O quadro 2 (ANEXO 1) estrutura de forma simples as características mais gerais dos
fundos com atividade em Minas Gerais. O quadro define bem as perspectivas de cada fundo
com relação às perspectivas de investimento e retorno.
A FIR Capital apresenta outros cinco fundos que estão em fase de captação final e
tem diretrizes de investimento baseadas em setores específicos ou em regiões específicas.
São fundos que pretendem investir em regiões específicas o Fundo Santa Catarina, o Fundo
São Carlos e o Fundo Recife. O Fundo de Ciências da Vida é destinado especificamente ao
investimento em empresas do setor de biotecnologia. Com exceção do Fundo Santa
Catarina, que entrou recentemente em operação e está na fase de seleção de empresas para
o portfólio, os demais deverão entrar em operação todos em 2010. Há outro fundo, o DFJ
FIR Brazil, que tem o objetivo de adquirir participações em fundos e empresas em regiões e
setores localizados. Também está em fase final de captação para iniciar suas operações em
2010.
A CONFRAPAR está organizando outros dois fundos o BanderanTI e o NascenTI.
Formados sob estruturas semelhantes ao HorizonTI, esses dois novos fundos pretendem
entrar em funcionamento em 2010 e atender as áreas regionais do estado de São Paulo e
Rio de Janeiro, respectivamente. O investimento dos dois fundos soma para um total de 55
milhões de reais (BanderanTI – R$30 milhões e NascenTI – R$25 milhões).
O Santander está em fase de capitação de um segundo fundo que prevê investimentos
de R$ 1 bilhão em infra – estrutura nas áreas de saneamento, logística e geração de energia.
O novo fundo também buscará investir no setor de gás, entretanto, não serão investido nas
empresas que estiverem iniciativas governamentais, pois, essas já contam com o apoio do
governo.
4.1.2

AS ESPECIFICIDADES DO INVESTIMENTO

O modo como as gestoras selecionam suas empresas passa pela análise de
informações relativas à cadeia produtiva de determinado setor, sempre observando se há
mercado suficiente para uma empresa que atue em determinado setor. Além disso, foi
relatado o estudo de movimentos dos cenários setoriais externos nos quais se analisa a
possibilidade da entrada de empresas estrangeiras no mercado nacional nos setores, com
vistas ao estabelecimento de operações no país. Essas duas premissas estão associadas com
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a perspectiva da fase de desinvestimento, porque setores mais visados, seja internamente a
cadeia ou no exterior correspondem a uma facilidade no momento de realização dos ganhos
das gestoras.
Em geral para o cenário mineiro, os investimentos são realizados em empresas de
porte pequeno. Essa tendência segue os parâmetros adotados para a estruturação de
parcerias, sendo determinante para proporcionar à gestora a tarefa de intervir no próprio
funcionamento das empresas. A maioria dos entrevistados apontou para a necessidade de se
intervir na gestão empresarial visando suprir certa carência por estruturação interna das
empresas investidas.
4.1.2.1

ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS

A forma de estruturação de parcerias é direcionada pelo segmento de investimento
que a empresa gestora deseja entrar. Essa correlação esta ligada com o montante de capital
necessário para cada operação. O investimento destinado a indústria do Venture Capital é
menor que o necessário para operações de oferta pública de ações, fusões e aquisições que
estão mais a cargo do Private Equity.
Todas as empresas com escritório em Minas Gerais estão direcionadas para operações
em Venture Capital. Fora do estado, existe uma diversificação maior de investimento, as
três empresas entrevistadas atuam nos dois segmentos da indústria de Capital de Risco.
Existem algumas peculiaridades do sistema de investimento em VC/PE do Brasil em
relação ao modelo americano. Um desses pontos se encontra sobre a formação de parcerias.
Nos EUA, os principais órgãos de fomento são os fundos de pensão e seguros, enquanto no
caso brasileiro a maioria dos encargos é provido por instituições publicas de financiamento.
Uma análise comparativa entre as empresas com escritório em Minas Gerais com as
demais gestoras que somente apresentam investimentos na região permite verificar que esse
efeito se agrava ainda mais. Enquanto as parcerias em MG estão muito mais atreladas com
órgãos públicos de financiamento, como FINEP, BNDES E BID, os fundos estruturados
fora do estado já apresentam participações de fundos de pensão (PREVI e PETROS) e
investidores privados nacionais ou estrangeiros.
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4.1.2.2

PRINCIPAIS ÁREAS DE CONHECIMENTO NAS QUAIS
AS EMPRESAS INVESTIDAS ATUAM

A proposta do investimento em capital de risco é abordar oportunidades de
investimento que embora estejam sujeitos à níveis de incerteza mais altos que os demais
ativos, são compensados por taxas de retorno mais elevadas. Os agentes do setor
apresentam mais claramente duas estratégias para escolher em quais grandes áreas do
conhecimento se localizarão.
A primeira estratégia se apóia no investimento em empresas que apresentam produtos
na fronteira tecnológica. Como é o caso do Criatec, que possui atualmente 13 empresas
investidas, das quais 5 são do estado de Minas Gerais. Dentre essas 5 empresas, 3 são de
biotecnologia, 1 do setor alimentício e 1 de robótica. Essa presença de empresas de
biotecnologia no portfólio se deve à força do pólo de biotecnologia de Belo Horizonte, com
um núcleo empresarial crescente de novas empresas com caráter inovador.
Em geral, as empresas que atuam nas grandes áreas de pesquisa de biotecnologia,
nanotecnologia e tecnologia da informação apresentam boas perspectivas de retorno para o
investimento. A Confrapar preferiu se especializar seus investimentos na área de T.I.,
porque a empresa já havia trabalhado em empresas desse ramo e observou determinada
capacitação que lhe daria uma vantagem.
Investimentos nessas novas tecnologias são quase que exclusividade do segmento de
Seed Capital (Capital Semente). A proposta do segmento é estruturar a empresa a partir da
idéia até a comercialização do produto. A necessidade de acompanhamento em assuntos
como gestão empresarial e tributária se fazem muito mais presente do que nos demais
investimento do capital de risco. O Fundo Novarum da JBPartners/Araújofontes atua nesse
segmentos é claramente focado para o setor de tecnologias do futuro (TI, biotecnologia e
nanotecnologia). Com prazos de maturação diferentes, as empresas selecionadas para
investimento recebem valores muito distintos de aporte no tempo e estão em fases de
investimento distintas.
A segunda estratégia busca explorar as tecnologias nas quais o país se mostra já
firmado com um referencial. No caso brasileiro, observa-se uma vocação para o
agronegócio e metalurgia. O investimento na Calix Agro é exemplo para essa estratégia,
porque esta é uma empresa formada a partir de uma holding da Louis Dreyfus (Empresa
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Francesa que atua no mercado de comoditties agrícolas pelo mundo). A empresa tem sede
na cidade de Uberlândia e atua em vários estados brasileiros assim como na Argentina,
Paraguai e Uruguai. O ramo de atuação da empresa consiste na compra de terras que
tenham potencial agrário para o plantio de determinada cultura. A AIG investiu US$ 65
milhões e está em fase de estruturação.
Com relação à modalidade de Private Equity, o cenário internacional é um fator mais
relevante. Essa especificidade é própria da modalidade de investimento, porque, em geral,
as grandes empresas utilizam os recursos provenientes do PE para realizar processo de
fusões, aquisições, IPOs e internacionalização. Por trabalhar em uma esfera mais complexa
do mercado de capitais, as gestoras tendem a ser mais cautelosas com relação ao
movimento dos principais agentes financeiros.
4.1.2.3

FORMAS DE PROSPECÇÃO

Adiantando um dos pontos da seção posterior, as formas de prospecção são uma
propriedade da fase de investimento, mas são determinantes para o sucesso do
desinvestimento. Embora nessa esfera exista a grande influência de fatores imprevisíveis
para a gestora, propriedade inata a todo o tipo de investimento, as gestoras demonstram
afinidades com certas formas de procurar por investimentos.
Em linhas gerais existem dois tipos de prospecção, Ativo e Passivo. O modo de
prospecção ativo é aquele que a própria gestora procura identificar as empresas que mais
estão aptas a receber investimentos dos seus fundos. Em Minas Gerais, esse modo ainda
apresenta uma subdivisão muito importante para o setor. O modo ativo pode ter duas fontes
de pesquisa, a referência prévia ou a pesquisa a fundo. A prospecção ativa a fundo busca
empresas a partir do processo, interno à gestora, de rastreamento, análise de rentabilidade e
aproximação com as empresas que possivelmente receberão o investimento.
A prospecção ativa por referência prévia considera informações que chegaram à
empresas através de indicações por terceiros. Esse ponto leva em consideração o fato do
mercado financeiro trabalhar com uma rede de informações e um sistema de parcerias
bastante útil. A grande vantagem que esse modelo tem sobre a prospecção a fundo é a
relativa redução de custos, mas está sujeita a informações duvidosas.
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A FIR Capital é uma empresa que acredita na prospecção via referência prévia, de
todas as empresas investidas pela gestora até hoje, é possível verificar que a maioria delas
(cerca de 80%) foi investida por meio de referência prévia, mediante contatos com pessoas
que já atuavam nos mercados das mesmas, o restante foi fruto de prospecção a fundo da
gestora. O fundo Criatec em contrapartida da preferência ao modelo de pesquisa própria por
parte da gestora.
Em correspondência ao modo de prospecção ativa, algumas gestoras optam pelo
modelo passivo, que consiste em divulgar publicamente editais para planos de negócio nas
áreas de interesse do fundo e aguardar pelo recebimento de propostas. O HorizonTI, fundo
da Confrapar, tem preferência pela prospecção passiva, em função do menor custo da
atividade de prospecção dos gestores. Durante o processo de seleção, as empresas que se
enquadram no primeiro critério passam pela primeira triagem composta de reuniões com os
gestores auxiliados também por softwares de avaliação de projetos. A matriz de critérios
responsável por avaliar a possibilidade de uma determinada empresa receber o aporte de
capital leva em conta quatro fatores: a equipe, a viabilidade financeira, o mercado e o fato
de as empresas serem inovadoras.
Falhas no processo de submissão de planos de negócio são os principais problemas
para a eficiência nesse modelo de prospecção. O descompasso entre as perspectivas de
grandes áreas para o investimento e as atividades das empresas que efetivamente
apresentam propostas de trabalho é um elemento que eleva o custo e acaba por requisitar
um setor da empresa especialmente voltado para essa atividade.
Existe ainda um terceiro evento determinante para o processo de prospecção, são os
fóruns de tecnologia. Esse posicionamento é defendido principalmente pela JBPartners /
Araújo Fontes. Segundo o entrevistado, para atividades de investimento em Seed Capital, o
modo mais eficiente do fundo escolher a empresa que mais se enquadre nos objetivos do
primeiro, é através dos eventos chamados de Seed Fórum. Esses eventos são, em geral
organizados pelo FINEP, que tem o papel de conseguir um pool de empresas, seja por meio
de prospecção passiva (através de cadastro no site), seja por meio de referências prévias, e
direcionar a escolha das empresas aos fundos de acordo, filtrando pelas características que
mais se encaixam nos objetivos dos fundos.
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4.1.3

DETERMINANTES DO SUCESSO – FASE DE SAÍDA

Todos os elementos descritos nos capítulos anteriores são importantes para a
realização das duas esferas do capital de risco, a inovação tecnológica e o ganhos do
capitalista de risco. Mas é somente na última fase do processo de investimento que a
segunda esfera se faz concreta. O estágio de desinvestimento é o momento que o capitalista
assume que seus investimentos na empresa valorizaram-se ao máximo, logo esse é tempo
para liquidar suas participações.
Durante a pesquisa foram consideradas cinco possibilidades para o desinvestimento:
IPO (Oferta pública de ações), Trade-sale (Venda das ações a um comprador estratégico),
Secondary-sale (Venda das ações a um comprador secundário), Buyback (recompra das
ações pelo dono da firma) e Write-off/down (Liquidação dos ativos da firma e encerramento
de operações). Os casos de desinvestimento já realizados são a amostra para interpretar
quais formas de saídas são mais usadas e determinar a eficiência de cada modelo para os
retornos das gestoras.
O modelo de investimento americano se apóia na estruturação do mercado de capitais
do país. No Brasil, a indústria de capital de risco não conta com o mesmo grau de eficiência
no setor. Em Minas Gerais, a possibilidade de uma empresa recém criada explorar o
mercado de capitais é muito restrita. A maioria das empresas descritas como casos de
sucesso conseguiram seus resultados através de operações Trade-sale. Na maioria dos
casos, as gestoras imaginavam resultados melhores caso a saída fosse feita através de
vendas públicas de ações.
Além da carência de uma estrutura de mercado de capitais, o próprio investimento em
Seed Capital (forma de investimento mais comum no Brasil) em poucos casos consegue
estruturar empresas de grande porte. A venda das participações é uma parte da realização
dos investimentos da gestora. Mas, esse evento também é determinado por outros processos
que estão mais ligados à estruturação da gestão da firma.
Em contrapartida algumas gestoras começam a ter uma perspectiva bem otimista do
mercado brasileiro. Essa percepção surge a partir de uma análise da base histórica dos
IPO´s de 7 anos atrás até o momento atual, no entanto, o melhor momento do mercado se
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deu a uma ano e meio atrás. Os gestores disseram que o IPO não é a única alternativa de
saída das empresas e alternativas são sempre estudadas.
A cultura empreendedora foi citada entre os principais problemas do investimento nas
empresas. Fatalmente existe uma correlação entre o sucesso da empresa com a presença de
um empreendedor (ou a uma equipe) competente e dinâmico, que compreenda todos os
aspectos da produção, gestão e mercado relativo à empresa. O empreendedor de perfil
acadêmico no Brasil, um cientista por natureza, geralmente menospreza a questão da gestão
da empresa.
No salto de uma idéia para uma empresa, o dono da tecnologia tem que ter em mente
que se a empresa em questão não conseguir converter seu conhecimento tecnológico e/ou
inovador em resultado financeiro, as chances de o investimento ser bem sucedido ou
realizar-se é bem pequena. Nesse momento, métodos de gestão empresarial como a
governança corporativa se tornam elementos necessários para o sucesso. Esse fator não é
exclusivo de investimento destinado ao Venture Capital. O Private Equity é ainda mais
rigoroso com relação à implementação da governança corporativa, auditorias constantes e
outras estratégias de organização empresarial.
Outra dificuldade mencionada diz respeito às questões legais referente à transferência
de tecnologia junto das iniciativas de pesquisa pública para os setores privados. As
universidades têm dificuldade de tratar questões relacionadas à transferência de tecnologia
de forma adequada à realidade das empresas. Spin Off’s das universidades, principalmente
por instituições federais, sofrem com obstáculos legais de transferência tecnológica. O
tramite dentro da justiça trava a constituição de acordos diretos entre universidades e
empresas. Esse constante atravancamento diminui a rentabilidade do capital investido em
empresas que dependem do acesso a tecnologias desenvolvidas no meio acadêmico.
Nos grandes investimentos de risco, a velocidade de saída é um fator determinante, os
investidores do banco Santander disseram que pode ser de forma mais lenta, quando for
uma debênture, e mais acelerada, no caso de um private equity. Isso ocorre porque no caso
da debênture a gestora espera que o empreendedor tenha condição de pagar a dívida que foi
realizada e isso pode levar mais tempo. Quanto ao private equity a gestora vai buscar uma
maneira de vender os ativos da empresa na qual se investiu, o que pode ocorrer tanto num
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mercado alternativo ou até mesmo para a própria empresa investida. Soluções alternativas
são importantes, pois a abertura de capitais na bolsa é bastante complicada.
Por último, algumas gestoras reclamaram sobre uma possível escassez de
possibilidades de investimento em empresas nos mercados de base tecnológica. O excesso
de recursos é direcionado a outros ativos de risco, como o de participações acionárias de
empresas consolidadas.
6. Considerações Finais
As organizações gestoras entrevistadas nesta pesquisa possuem escritório em Belo
Horizonte e São Paulo, com operações em outros estados, por meio de gestores
responsáveis por investimentos nas empresas locais. Isto sugere que, embora os escritórios
das gestoras estejam concentrados na região sudeste do Brasil (FGV, 2008), elas possuem
operações distribuídas que amparam de forma descentralizada as empresas que recebem
aporte de capital de risco em todo o Brasil.
É possível notar ainda que todas as gestoras pesquisadas possuem histórico recente de
atuação, uma vez que suas operações se iniciaram em períodos posteriores ao ano de 1998.
Anteriormente, havia apenas investidores privados associados, que investiam diretamente
nas empresas selecionadas. Os fundos, conseqüentemente, também são recentes, em
operação há menos de quatro anos. Desta forma, apenas quatro fundos geridos por
organizações gestoras de Minas Gerais contam com pelo menos uma empresa investida. Os
fundos geridos pelas gestoras de outros estados investem em outras cinco empresas com
presença em Minas Gerais.
Os casos bem sucedidos de desinvestimento de empresas mineiras são provenientes
exatamente dos investimentos diretos dos sócios das gestoras, pelo fato de terem tido tempo
suficiente para investir recursos nas empresas e conseguir agentes interessados na compra
das suas participações. Os exemplos mais marcantes são a Akwan, vendida para o Google;
a Miner, vendida para o UOL; e a TakeNet, vendida para um grupo japonês. Todas as
empresas que receberam investimentos diretos por parte das gestoras tiveram que ser
estruturadas para receber investimentos, com exceção da TakeNet, que já se encontrava
previamente estruturada, operando e gerando receitas.
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As organizações gestoras contempladas neste estudo são responsáveis por gerenciar
diretamente treze fundos de venture capital ou capital semente, dos quais seis se encontram
em operação, e outros dois fundos de private equity . Além desses, outros sete fundos terão
seu capital captado e entrarão em operações para investir em empresas a partir de 2010.
Esse fato poderá gerar uma ampliação da participação do estado de Minas Gerais no
financiamento às empresas inovadoras no âmbito do capital de risco nacional.
É importante notar a participação percentual maciça de órgãos públicos na
composição destes fundos, geralmente maior que 50%ii. Particularmente, a FINEP possui
participação em todos os fundos pesquisados e ainda determina algumas regras básicas para
a seleção e o investimento nas empresas. Outro órgão presente na participação de vários
dos fundos levantados é o BID. Cabe observar que há também participação de capital de
investidores e/ou empresas privadas em todos os fundos, ainda que na maioria dos casos, de
forma minoritária. Dentre os investidores privados mais presentes estão os investidores
associados, grupos estrangeiros e bancos nacionais.
As empresas mineiras investidas pelos três fundos de capital semente levantados
nesta pesquisa – o Criatec, o Fundotec I e o Novarum – possuem o seguinte perfil: em
geral, elas são de pequeno porte e pertencem ao setor de TI ou biotecnologia.
No caso das empresas de biotecnologia investidas pelos fundos, constata-se que elas
são frutos da iniciativa de um pesquisador empreendedor, que constituiu a empresa
recentemente, com equipe já conhecida oriunda da universidade, ou elas são spinoffsiiipropriamente ditas. Já as empresas de TI investidas são, de um modo geral, pequenas e
médias, mas já constituídas, com clientes e faturamento.
Os fundos de venture capital stricto sensu levantados nesta pesquisa exigem que as
empresas já estejam constituídas e, diferentemente dos fundos de capital semente, conta
com a presença dos fundos de pensão públicos na sua participação, tais como o PETROS,
POSTALIS e PREVI, entre outros.
A metodologia utilizada pelos gestores para a prospecção de empresas potenciais é
bem semelhante, com diferenças apenas do peso atribuído aos critérios utilizados para
avaliar a viabilidade do investimento nas empresas. Todos eles avaliam a empresa ou a
idéia em potencial sob 4 critérios fundamentais: a equipe que será responsável pela
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atividade da empresa, o estágio da tecnologia proposta, o mercado potencial e a previsão de
retorno financeiro e de desinvestimento para a empresa. Um dos gestores mencionou que o
critério de corte seria a taxa interna de retorno esperada do investimento, enquanto outro
atribui peso maior à adequação da tecnologia ao mercado potencial para a decisão de
investimento. Já um terceiro gestor atribui peso decisivo à competência da equipe para
comandar a empresa. Entretanto, todos eles mencionaram a importância crucial do
planejamento da saída dos investimentos, ou seja, da necessidade de se ter em vista quem
serão os potenciais compradores da participação ou do controle adquirido pelo gestor do
fundo de capital de risco, após seu investimento.
Os entrevistados mencionaram alguns problemas no processo de investimento nas
empresas.

Em

algumas

ocasiões

foram

apontadas

deficiências

relativas

aos

empreendedores. Uma delas é a falta de compreensão da importância da profissionalização
da gestão da empresa e a conseqüente falta de preparo de alguns dos empreendedores, fato
esse que caracteriza uma escassez de empreendedores de base tecnológica no país. Outra
deficiência está relacionada à pesada carga tributária imposta às empresas nascentes,
mesmo com alguns incentivos fiscais que o governo destina a elas, o que as leva a cobrar
um preço mais alto por seu produto ou pelo serviço disponibilizado, reduzindo a
competitividade das mesmas. Outro problema relatado diz respeito à falta de mão-de-obra
qualificada disponível nos setores alvo de investimentos por parte dos fundos. Todas essas
questões levariam ao problema principal da escassez de empresas aptas a receber aporte de
investimentos provenientes do capital de risco, apesar da oferta crescente e do aumento da
disponibilidade desses recursos.
Do ponto de vista das empresas gestoras e dos investidores, há alguns problemas que
sugerem deficiências estruturais na indústria de capital de risco no estado e no Brasil, em
última instância. Todos eles são relativos à falta de cultura empreendedora no país, um
problema considerado crônico por todos os gestores entrevistados. Em primeiro lugar, há a
queixa de que os investidores brasileiros não tendem a investir em empresas cujo valor de
mercado está mais atrelado ao potencial existente na tecnologia desenvolvida nas mesmas.
Ao contrário, eles tendem a investir em empresas cujo valor está mais atrelado ao resultado
financeiro gerado no curto e médio prazo. Assim, a demanda por empresas a serem
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desinvestidas dos fundos de capital semente é restringida. A dificuldade de encontrar
fundos especializados em vender suas participações a outros fundos de venture capitaliv (ou
mesmo de encontrar fundos de venture capital interessados em adquirir as participações)
faz com que o desinvestimento de empresas dos fundos de capital semente se dê pela forma
da venda da participação das empresas a outras empresas já consolidadas, com objetivos de
expansão de operações (trade sale). Como o leque de empresas brasileiras aptas a exercer
essas operações de fusão e aquisição é ainda restrito, os grupos estrangeiros em expansão
no mercado global acabam adquirindo o controle das empresas investidas pelo capital de
risco. Esta poderia ser considerada uma das razões pelas quais o país é caracterizado como
“incubador” de empresas para grandes grupos estrangeiros.
Com relação aos problemas institucionais mencionados, o principal está relacionado
especificamente às empresas dos setores que dependem de conhecimentos gerados nas
universidades, como o de biotecnologia. Segundo um dos entrevistados, os direitos de
propriedade intelectual, bem como a utilização de outros recursos das universidades por
parte das empresas investidas, são de difícil negociação junto às primeiras, que não
dispõem de estrutura adequada para realização de tal atividade, de forma a atender às
necessidades de ambas as partes.
Deste cenário nacional da indústria de capital de risco, é possível notar a
concentração dos seus investimentos em empresas já consolidadas – em sua maioria de
médio e grande porte – e que possuem objetivos estratégicos dentro do seu mercado, tais
como abrir o capital e expandir suas operações. Um dos motivos para essa concentração é a
maior segurança de retornos advindos dos investimentos nessas empresas. Os fundos de
capital de risco destinados ao investimento em novas empresas com bom potencial de
crescimento são escassos e dependem, como poderá ser visto posteriormente, da presença
do estado no que diz respeito à sua composição.
Dessa forma, é possível verificar que há deficiências estruturais na indústria de
capital de risco de Minas Gerais, dentre as quais está a dependência do financiamento
público federal às empresas de base tecnológica do estado, e a conseqüente presença
reduzida do capital privado nesse processo. Cabe salientar que este artigo desenvolve uma
exploração inicial, na medida em que concentra sua análise nas gestoras de capital de risco
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com presença física no estado de Minas Gerais, as quais gerenciam, em grande parte,
fundos de capital semente. Análises futuras baseadas em resultados da segunda etapa da
pesquisa no segmento de private equity, somadas às informações apresentadas neste artigo,
contribuirão para reflexões adicionais sobre o tema.
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GOVERNANÇA, MODERNIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS NA
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA PARANAENSE
Ricardo Lobato Torres
Universidade Federal de Santa Catarina
torres.rl@hotmail.com
RESUMO
Este artigo apresenta a proposta de pesquisa da dissertação de Mestrado do autor e alguns
resultados preliminares de análise da cadeia produtiva da indústria automobilística
brasileira. O trabalho tem como objetivo estudar especificamente a indústria automotiva
paranaense, desde a perspectiva analítica das cadeias globais de valor. Para tanto, propõe-se
um estudo dos casos das montadoras Renault/Nissan e da Audi/Volkswagen, que se
instalaram na Região Metropolitana de Curitiba no final da década de 1990. Três aspectos
fundamentais da abordagem teórica das cadeias globais de valor são propostos para serem
explorados: a estrutura de governança, a modernização de fornecedores locais e a
distribuição do valor adicionado entre os diferentes elos cadeia automotiva paranaense. Por
se tratar de uma pesquisa em andamento, o presente artigo apresenta resultados limitados e
conclusões preliminares acerca da cadeia automotiva brasileira. Uma breve revisão da
abordagem das cadeias globais de valor é apresentada e a atual estrutura da cadeia é
discutida aqui. A partir dos dados apresentados, parece válida a tese de que as montadoras
comandam a cadeia produtiva, não apenas por sua capacidade de gerenciar o fornecimento
de um grande número de empresas subcontratadas, mas principalmente porque são as que
se apropriam, de forma desproporcional, do maior valor adicionado na cadeia. Além disso,
são as que se encontraram em uma condição de concorrência menos intensa quando
comparadas com as firmas de outros elos da cadeia. No fornecimento de autopeças,
observa-se também um valor adicionado elevado e, embora o número de empresas seja
significativamente maior, constata-se um desequilíbrio na distribuição dos rendimentos
entre as firmas nacionais, a maioria, e as estrangeiras, a minoria. No comércio de
automóveis e de autopeças, por outro lado, verifica-se menor geração de valor e uma
intensa concorrência.
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Palavras-chave: cadeias globais de valor, governança, indústria automobilística.
1. INTRODUÇÃO
A globalização econômica impõe às empresas a necessidade de aumentar sua
capacidade competitiva, que diz respeito não apenas ao aumento de sua eficiência produtiva
particular, mas também à eficiência dos fornecedores em toda a cadeia produtiva, o que se
pode chamar de uma necessidade de competitividade “sistêmica”. As novas tecnologias e
formas de organização industrial, a internacionalização da produção e a facilitação do
comércio exterior tornaram possível uma ampliação da divisão social do trabalho em escala
mundial. A interligação e interdependência da produção de diferentes componentes de uma
mesma mercadoria, cujas unidades produtivas estão dispersas mundialmente, implicam na
necessidade de uma perspectiva analítica que transcenda o nível da firma, da indústria ou
da nação (KAPLINSKY & MORRIS, 2001).
Com esse propósito, a análise das “cadeias globais de valor”, preconizada por
Gereffi, propõe uma nova abordagem para o estudo das indústrias e do desenvolvimento
econômico. As relações de poder entre os diferentes elos da cadeia produtiva são o ponto
central da análise. A assimetria de poder surge em decorrência de monopólios sobre
recursos-chave da produção e comercialização de uma mercadoria, como tecnologia,
recursos naturais escassos, propriedade de marca, design ou acesso privilegiado aos grandes
mercados. A partir dessa concepção, Gereffi identifica dois tipos de cadeias mercantis: as
cadeias comandadas por produtores e as comandadas por compradores. No primeiro caso,
são as grandes empresas, geralmente transnacionais, que desempenham o papel central na
coordenação da produção de uma rede de fornecedores subcontratados, tanto nas ligações
para trás quanto para frente na cadeia. No segundo, grandes varejistas ou “fabricantes” de
marcas de origem nos países desenvolvidos que estabelecem uma grande rede mundial de
produtores terceirizados, focando suas atividades na comercialização e publicidade de
marcas (GEREFFI, 1999).

323

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

Este artigo faz parte da pesquisa em andamento da dissertação de mestrado do
autoriv, que tem por objetivo estudar a indústria automobilística do Estado do Paraná desde
a perspectiva analítica das cadeias globais de valor. Para tanto, propõe-se um estudo dos
casos das montadoras Renault/Nissan e da Audi/Volkswagen, que se instalaram na Região
Metropolitana de Curitiba no final da década de 1990. Três aspectos fundamentais da
abordagem teórica das cadeias globais de valor são propostos para serem explorados: a
estrutura de governança, a modernização de fornecedores locais e a distribuição do valor
adicionado entre os diferentes elos cadeia automotiva paranaense.
Assume-se a hipótese de que as montadoras desempenham o papel da governança
sobre toda a cadeia de valor. Assim, busca-se descrever como essa governança é exercida.
De forma complementar, adota-se, a hipótese de que as montadoras se apropriam da maior
parte do valor adicionado da cadeia produtiva. Em relação aos fornecedores locais, a
hipótese que a análise das cadeias globais de valor traz é de que a sua ligação com as
empresas líderes no fornecimento de peças e componentes lhes permite uma modernização
(upgrading), seja em termos de ganhos de eficiência produtiva ou na produção de novos
bens ou de bens mais alto valor adicionado. Para a análise desses três elementos, a pesquisa
utilizará dados primários, mediante aplicação de questionário às montadoras, e dados
secundários dos anuários estatísticos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotivos, do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores, da Associação Brasileira da Indústria de Autopeças, e das Contas Nacionais e
Regionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Por se tratar de uma pesquisa em andamento, o presente artigo apresenta
resultados limitados e conclusões preliminares acerca da cadeia automotiva. A próxima
seção traz uma breve revisão da abordagem das cadeias globais de valor. A terceira seção
discute a atual estrutura da cadeia produtiva automotiva brasileira e uma breve comparação
com a industrialização de México e Coreia do Sul. Conclusões preliminares são
apresentadas na quarta e última seção.
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2. A ABORDAGEM DAS CADEIAS GLOBAIS DE VALOR
Uma cadeia de valor descreve o conjunto de atividades necessárias para produzir e
disponibilizar um produto ou serviço ao consumidor final. Envolve várias atividades, desde
a sua concepção, através das diferentes fases de produção (uma combinação de
transformação física e de prestação de serviços), até a sua entrega aos consumidores finais e
a sua eliminação após o uso. Assim, a perspectiva da cadeia de valor é mais ampla do que a
produção em si, sendo esta apenas um elo de um número maior de atividades que agregam
valor a um produto (KAPLINSKY; MORRIS, 2001, p. 4). A Figura 1 mostra o
encadeamento dos elos em uma cadeia de valor simples:
Figura 1. Elos de uma cadeia de valor simples

Fonte: Adaptado de Kaplinsky; Morris, 2001, p. 4.

Uma primeira referência ao conceito de cadeias de valor pode ser atribuída aos
escritos de Michael Porter. Em sua abordagem, uma cadeia de valor refere-se ao rol de
atividades necessárias para a produção de um bem ou serviço dentro de uma unidade
produtiva. À sucessão de atividades necessárias para levar ao consumidor final um
determinado bem ou serviço, Porter denomina de sistema de valor. Tem-se aqui uma
confusão quanto à nomenclatura atribuída, quando se compara com a definição de cadeia de
valor apresentada na Figura 1. Uma segunda abordagem refere-se à escola francesa e sua
análise de filières (cujo significado literal é “linha”). Essa análise descreve o fluxo de
insumos e serviços na produção de um produto final (bem ou serviço). Em termos de sua
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preocupação com as relações técnicas quantitativas, não é essencialmente diferente do
quadro desenhado na Figura 1 ou do sistema de valor de Porter (KAPLINSKY; MORRIS,
2001, p. 7). Um terceiro conceito utilizado na literatura para descrever as cadeias de valor é
o das cadeias mercantis globais, preconizado por Gereffi (1994). O conceito de cadeias
mercantis globais foi desenvolvido por Hopkins e Wallerstein (1986), que destacaram o
poder do Estado na definição de sistemas de produção global, exercido em grande parte sob
a forma de tarifas e regras de conteúdo local afetado no momento em que as mercadorias
atravessam fronteiras. Já na abordagem de Gereffi (1994), reorientou-se o foco das atenções
sobre as estratégias e ações das empresas, em parte devido à capacidade limitada dos
Estados para definir as tarifas e regras de conteúdo local no contexto da liberalização do
comércio internacional (STURGEON, 2008, p. 6). Sua abordagem foca explicitamente
sobre a coordenação dos sistemas de produção dispersos mundialmente. Gereffi demonstra
que em muitas cadeias mercantis existe uma parte (ou algumas partes) dominante(s), em
que firmas-líderes se encarregam da coordenação e modernização da cadeia de
suprimentos. A essa função, o autor denomina de “governança”. A partir do estudo
empírico de cadeias particulares, como a do vestuário e a automobilística, Gereffi
classificou as cadeias mercantis globais de acordo com o tipo de governança: as “cadeias
comandadas pelos compradores” e as “comandadas pelos produtores” (KAPLINSKY;
MORRIS, 2001, p. 8).
O primeiro tipo caracteriza-se pelos grandes varejistas ou “fabricantes” de marcas
de origem nos países centrais que estabelecem uma grande rede mundial de produtores
terceirizados, focando suas atividades na comercialização e publicidade de marcas. Nesse
tipo de cadeia, o autor argumenta que se desenvolveu um padrão de indústrias direcionadas
à exportação, em que prevalece a produção intensiva em mão-de-obra de bens de consumo,
como calçados, brinquedos, eletro-eletrônicos, utensílios domésticos, etc. Assim, a
produção é feita por empresas contratadas nos países periféricos e exportada para os
grandes compradores estrangeiros. A característica mais marcante desse tipo de cadeia é
que as grandes companhias

nada produzem, apenas se encarregam do design e da

comercialização desses bens, o que Gereffi chama de “firmas da nova era de produtores
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sem fábricas”. Participam das cadeias comandadas pelo comprador principalmente os
países do Leste Asiático que adotaram a estratégias de desenvolvimento baseada na
industrialização orientada para exportação (GEREFFI, 1999; GEREFFI, 2001).
Já as cadeias comandadas pelo produtor caracterizam-se pelas grandes empresas,
principalmente as transnacionais, que desempenham papel central na coordenação da
produção de uma rede de fornecedores subcontratados, tanto nas ligações para trás quanto
para frente na cadeia. Esse tipo de cadeia se caracteriza pela produção intensiva em capital
e em tecnologia avançada, como na indústria de automóvel, de aviões, computadores,
semicondutores e maquinaria pesada (bens de capital). A instalação das transnacionais nos
países periféricos esteve associada à política de industrialização por substituição de
importação adotada principalmente nos países latino-americanos (GEREFFI, 1999).
No geral, as cadeias comandadas pelos produtores são formadas por oligopólios
globais, cuja governança é determinada pelo capital industrial, enquanto as cadeias
comandadas pelos compradores se caracterizam pela alta competitividade de produtores
espalhados mundialmente, cuja governança é conferida ao capital comercial. No primeiro
caso, a principal estratégia global refere-se à expansão do mercado mediante instalação
local de base produtiva nos países estrangeiros, enquanto no segundo, as firmas líderes
desempenham papel de intermediação entre produtores dispersos internacionalmente e os
grandes mercados consumidores das economias centrais (GEREFFI, 1999). O Quadro 1
resume essas principais características e diferenças entre os dois tipos de cadeias de
mercadorias sugeridas por Gereffi:
Quadro 1 – Características das cadeias comandadas por produtores e por
compradores
Características
Direção da cadeia
Competências centrais
Barreiras à entrada
Setores econômicos
Indústrias típicas

Cadeia comandada pelo produtor
Capital Industrial
Pesquisa e Desenvolvimento,
Produção
Economias de escala
Bens de consumo duráveis, bens
intermediários, bens de capital
Automóveis, computadores, aeronaves

Cadeia comandada pelo comprador
Capital comercial
Design, Marketing
Economias de escopo
Bens de consumo não duráveis
Vestuário, calçados, brinquedos
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Propriedade das firmas
produtoras
Principais ligações
Estrutura de rede
predominante
Fonte: Gereffi, 1999.

Empresas transnacionais
Baseado em investimento direto
Vertical

Empresas locais, principalmente nos
países em desenvolvimento
Baseado em comércio
Horizontal

Por se basear em uma constatação empírica estática, a tipologia de cadeias
comandadas por "compradores" e "produtores" foi aperfeiçoada pelos teóricos das cadeias
de valor, tornando-a mais flexível, uma vez que essa classificação não se aplica para todas
as cadeias mercantis (GEREFFI; HUMPHREY; STURGEON, 2005). Optaram também por
substituir o termo “mercadoria” (commodity) por "valor", dada a conotação popular do
termo "commodity", cuja referência são produtos indiferenciados, principalmente produtos
primários, como petróleo e produtos agrícolas a granel. Também porque o termo "valor"
captura o conceito de "valor adicionado", que está relacionada à idéia de sucessão de valor
acrescentado ao longo da cadeia e se encaixa bem com o desenho proposto na Figura 1
(STURGEON, 2008, p. 10).
As cadeias de valor implicam em interações repetidas entre os diversos elos que as
compõem. A governança assegura que as interações sigam uma ordem lógica e não sejam
apenas um processo aleatório ou de relações puramente mercadológicas. A governança
existe quando parâmetros relacionados a produtos, processo, logística e qualidade são
definidos e cuja abrangência atinge acima e abaixo na cadeia de valor. Governança, no
entanto, não é o mesmo que coordenação. A coordenação das atividades de uma cadeia
produtiva é apenas uma tarefa da governança. É a assimetria de poder o aspecto central e
diferenciador do conceito de governança. A coordenação geralmente envolve a gestão dos
parâmetros e do acompanhamento dos resultados, monitorando-se as atividades dos
diferentes participantes da cadeia produtiva. O papel complementar de identificar
oportunidades de renda econômica e de determinar os papéis de importantes “jogadores”
reflete uma parte fundamental do ato de governança (KAPLINSKY; MORRIS, 2001, p.
29).
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A principal hipótese da abordagem das cadeias globais de valor é que o
desenvolvimento requer relações com as principais empresas líderes de uma indústria. Tais
líderes não são necessariamente verticalizadas e integradas, e às vezes nem estão
envolvidas com a produção. Elas podem estar à frente ou atrás na cadeia produtiva. Podem
desempenhar como função principal o desenvolvimento de marcas ou comercialização,
como a Nike ou a Wall Mart, ou envolvidas no suprimento de peças e componentes
críticos, como, por exemplo, a Intel em microprocessadores e a Microsoft em sistemas
operacionais. O que distingue as empresas líderes de suas subordinadas é o acesso ou
controle de recursos-chave, que geram os maiores retornos na indústria, como design de
produtos, novas tecnologias, patentes de marcas ou acesso ao mercado consumidor
(GEREFFI, 1999).
Essencialmente, os rendimentos mais altos são auferidos pelas partes que são
capazes de se proteger da concorrência. Essa capacidade de isolar as suas atividades da
concorrência excessiva pode ser atribuída ao conceito de renda econômica, que decorre da
posse de atributos escassos e envolve barreiras à entrada. Os economistas clássicos, como
Ricardo, argumentam a renda econômica advém com base na apropriação, acesso ou
controle desigual sobre um recurso escasso existente (terra, por exemplo). No entanto,
como Schumpeter mostrou, a escassez pode ser construída através de uma ação intencional
e, portanto, um excedente empresarial pode advir para aqueles que criam este escassez.
Para Schumpeter, isso é essencialmente o que acontece quando os empresários inovam,
criando "novas combinações" ou condições, que proporcionam maior retorno sobre o
capital investido. Os lucros extraordinários decorrentes da inovação funcionam como um
estímulo à replicação por outros empresários que também pretendem adquirir uma parte
deste lucro. Assim, a apropriação do maior valor gerado por uma inovação depende não
apenas da capacidade de inovar, mas também da capacidade de proteger-se da imitação e da
concorrência (KAPLINSKY; MORRIS, 2001, p. 25-6).
Argumenta-se, às vezes, que as rendas econômicas em uma cadeia de valor são
cada vez mais encontradas em áreas fora da produção, tais como design, criação e
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publicidade de marcas e marketing. No entanto, como argumentam Kaplinsky e Morris
(2001, p. 27), esta é uma conclusão precipitada, uma vez que mesmo dentro de algumas
atividades de produção envolvem maiores barreiras à entrada. Um exemplo é a indústria
automobilística que, embora as funções de design e marketing tenham ganhado importância
na concorrência, tecnologia e conhecimento ainda representam barreiras fundamentais à
entrada de novos concorrentes.
Outro conceito-chave na abordagem das cadeias globais de valor é o de
modernização ou ascensão industrialiv. Esse conceito está relacionado a duas trajetórias que
uma empresa pode tomar: uma seria a de especialização no fornecimento de um
determinado insumo em um elo da cadeia produtiva marcada por intensa concorrência; a
outra seria através de inovações tecnológicas ou capacitação e aprendizado, mover-se para
a produção de mercadorias de maior valor agregado, em que existe um número menor de
empresas aptas a fazê-lo e onde a concorrência é menos intensa. Obviamente, mover-se
para uma trajetória de “maior valor agregado” não é uma tarefa simples, uma vez que
existem barreiras à entrada (KAPLINSKY; MORRIS, 2001, p. 37-8). A modernização
industrial consiste, portanto, grosso modo, em substituir atividades intensivas em mão-deobra por atividades intensivas em capital e conhecimento (HUMPHREY; SCHMITZ, 2000,
p. 3-4).
É possível identificar quatro trajetórias que as empresas podem adotar na busca do
objetivo de modernização, a saber: (1) Modernização de processo: um aumento da
eficiência dos processos internos de forma que estes sejam significativamente melhores que
os dos rivais;

(2) Modernização de produtos: introdução de novos produtos ou de

produtos antigos melhorados, de forma mais rápida que os concorrentes; (3) Modernização
funcional: que é o aumento do valor adicionado, alterando o conjunto de atividades
realizadas dentro da empresa ou deslocando o locus de atividades para diferentes elos na
cadeia de valor, por exemplo, da fabricação para o design; (4) Modernização de cadeia: o
que significa mudar para uma nova cadeia de valor, a exemplo das empresas de Taiwan que
mudaram da fabricação de rádios e calculadoras para a produção de TVs, monitores de
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computador, laptops e, agora, para telefones WAP. Enquanto a primeira forma requer fazer
a mesma coisa de maneira mais eficiente, os outros três tipos de mudanças requerem um
reposicionamento das firmas perante os mercados globais. Consiste, assim, em produzir
novos produtos para novos consumidores, o que requer uma capacitação das firmas para
enfrentar os novos desafios (KAPLINSKY; MORRIS, 2001, p.38; HUMPHREY;
SCHMITZ, 2000).
Assim, o desenvolvimento econômico significa uma empresa, indústria ou região
entrar em uma dessas trajetórias. É possível estabelecer uma hierarquia da modernização
industrial apresentada acima. Na concepção Kaplinsky e Morris (2001, p. 38), a hierarquia
pode ser traçada tendo com base a modernização no processo produtivo, subindo
gradativamente até a modernização da cadeia. Como exemplo, os autores baseiam-se no
caso das empresas do leste asiático, cuja expressão maior pode ser vista no leste chinês,
conforme demonstra Gereffi (2007). Essas empresas fizeram uma transição da montagem
de equipamentos originais (MEO), ou seja, atividades com pequeno valor agregado de
montagem, sob contrato com um comprador global, para fabricação de equipamentos
originais (FEO), que é a fabricação de um produto que leva a marca do comprador.
Posteriormente, partiram para a posição de fabricante de design próprio (FDP), e, por fim,
para fabricação de marca própria (FMP). A Figura 2 apresenta um esquema dessa
classificação adotada pelos autores e a hierarquia da modernização industrial. Além disso,
observa-se que conforme se move ao topo da hierarquia, em termos de modernização, temse cada vez mais o valor adicionado por atividades intangíveis, como o desenvolvimento de
produtos, conhecimento especializado, design e publicidade de marcas.
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Figura 2. Há uma hierarquia para a modernização industrial?

3. A CADEIA AUTOMOTIVA BRASILEIRA
A indústria automobilística tem sido alvo de vários estudos desde a abordagem das
cadeias globais de valor por ser um exemplo típico de cadeia produtiva comandada pelo
produtor. Com a difusão do modelo organizacional da Toyota na década de 1980, a
indústria ampliou sua rede de empresas subcontratadas, permitindo às montadoras “jogar”
para fora parte do processo produtivo e da responsabilidade, e focar em suas competências
centraisiv. Com a reformulação do sistema produtivo, a atenção da indústria voltou-se para
o processo de globalização. Houve gradativa transição do modelo de “produção local e
exportação” nos países centrais, para um modelo baseado em redes e alianças, juntamente
com o estabelecimento de novas plantas produtivas nos grandes mercados mundiais
(STURGEON; FLORIDA, 1999; CARVALHO, 2005). A partir desse período, a indústria
automobilística ficou marcada fundamentalmente pelo aumento do investimento estrangeiro
direto, pela produção global e pelo comércio exterior. Atraídas principalmente pelo
crescimento do mercado e pela ampla oferta de trabalho qualificado em países como Brasil,
China e Índia, as grandes montadoras expandiram suas atividades com o objetivo de
penetrar nos mercados locais e, também, para exportar de volta aos países centrais. Outra
332

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

característica diz respeito à terceirização de atividades de maior valor agregado para os
fornecedores. Muitos deles também têm origem nos países centrais e tornaram-se
"fornecedores globais", oferecendo bens e serviços para diferentes montadoras em todo o
mundo (STURGEON et al., 2009).
Analisando a incorporação da cadeia produtiva automobilística, Lee e Cason
(1994) sugerem, a partir da constatação de que países como Coreia do Sul, México e Brasil
tornaram-se, a partir da década de 1970, exportadores de veículos acabados, motores e
autopeças, que a semiperiferia estaria subindo na escada tecnológica e produzindo bens de
maior valor adicionado para o resto do mundo. De fato, esses países ingressaram na rede de
produção e comércio com papéis importantes, porém, como os próprios autores mostram,
de maneira muito distinta. O Quadro 2 apresenta as principais características da indústria
automobilísticas desses três países e sua relação com o mercado externo.
Como se pode observar, a primeira diferença fundamental entre a incorporação da
indústria automobilística pela Coreia do Sul e pelos países latino-americanos está
relacionada à propriedade do capital. Enquanto na Coreia do Sul, as principais firmas
exportadoras (e também montadoras) são as empresas privadas locais, no México e no
Brasil, a montagem e as exportações são lideradas pelas empresas transnacionais (ETN). A
Coreia do Sul tornou-se forte exportadora de pequenos carros de passeio para a América do
Norte, donde tinha vantagens competitivas em relação aos custos de produção, relacionadas
à alta produtividade e ao baixo custo da mão-de-obra qualificada. O México serviu de palco
para a estratégia global das “três grandes” montadoras dos EUAiv, tornando-se fornecedor
de motores e autopeças para a indústria estadunidense. No Brasil, a exportação foi
comandada pelas empresas transnacionais européias, mas com uma pauta mais
diversificada, sendo exportados veículos acabados, motores e autopeças. O principal
destino das exportações da produção brasileira era outros mercados regionais, como a
Argentina e outros países de América Latina, e também o Oriente Médio. Obviamente, sua
exportação também esteve – e ainda está – atrelada à estratégia global das montadoras
transnacionais (LEE; CASON, 1994, p. 225).
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Quadro 2 – Características das redes de montagem na Coreia do Sul, México e Brasil.
Características

Coreia do Sul
Firmas privadas
locais

México
“Três Grandes” dos
EUA

Brasil
ETN européias
(VW, Fiat)

Período de transição para a fase
exportadora

Início dos anos 1980

Final dos anos 1970

Início dos anos 1970

Estratégia de exportação

Pequenos carros de
passeio exportados
para o mercado norteamericano

Integração rápida e
extensiva às
estratégias globais
das “Três Grandes”

Exportador regional e
exportador para
outros mercados de
países em
desenvolvimento

Principais firmas exportadoras

Fonte: LEE; CASON, 1994, p. 231.

A incorporação da indústria automotiva em seus territórios e sua inserção na rede
mundial de comércio reflete as diferenças de políticas de industrialização adotadas pelos
países. Argumenta-se que a Coreia do Sul, assim como outros países do Leste Asiático,
adotou uma política de industrialização orientada para exportação. Por outro lado, a
América Latina, em geral, adotou uma política de industrialização por substituição de
importação. A partir da década de 1920, a America Latinaiv atraiu as montadoras de
automóveis estrangeiras com objetivo de atender o mercado interno (GEREFFI, 1999). No
caso brasileiro, o ingresso das montadoras pode ser dividido em três fases: a primeira
refere-se à entrada da General Motors e da Ford na década de 1920, quando concentram sua
produção em ônibus e caminhões; a segunda, entre os anos de 1950 e 1980, em que se
instalaram no país a Volkswagen, Vemag, Simca e Fiat para a produção de automóveis de
passeio – nesse mesmo período, a GM e a Ford também iniciam sua produção de veículos
de passeio no país; e a terceira após a abertura comercial na década de 1990, quando novas
montadoras se instalaram no país, como Renault, Peugeot, Citroën, entre outras (SANTOS,
2002).
Houve forte industrialização desses países com a instalação de plantas produtivas
locais, pois a indústria automobilística apresenta fortes efeitos multiplicadores,
principalmente atrás na cadeia de valor, uma vez que um único carro contém mais de 15
mil peças (LEE; CASON, 1994, p. 225). Neste aspecto, convém analisar os efeitos a
montante e a jusante na cadeia produtiva da instalação das montadoras no território
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nacional. Para essa tarefa, voltamos nossa atenção para a distribuição do emprego, do
número de empresas e do valor adicionado em diferentes elos da cadeia produtiva
automobilística brasileira, conforme dados apresentados na Tabela 1.
Tabela 1 – Pessoal ocupado, número de estabelecimentos e valor adicionado em
diferentes elos da cadeia automobilística brasileira, 2008.
Setor de Atividade
(Grupo CNAE 2.0)
Fabricação de automóveis,
camionetas e utilitários
Fabricação de peças e acessórios
para veículos automotores
Comércio de veículos automotores

Pessoal
Ocupado

Estabelecimentos

Valor
Adicionado
(R$ 1.000)

VA/POa
(R$ 1.000)

VA/Eb
(R$ 1.000)

87.766

97

29.984.868

342

309.122

286.166

2.757

25.835.783

90

9.371

15.356.449

68

730

12.177.560

34

158

224.402
21.023
Comércio de peças e acessórios
357.267
76.859
para veículos automotores
Fontes: RAIS/MTE, 2008, PIA/IBGE, 2008, PAC/IBGE, 2008.

Nota: (a) Valor adicionado por pessoal ocupado; (b) Valor adicionado por número de estabelecimentos.

Na primeira classificação, tem-se a fabricação de automóveis, camionetas e
utilitários, onde se encontram as montadoras de veículos. Na segunda linha, têm-se os
dados das empresas que se situam a montante na cadeia produtiva, envolvendo os
fornecedores de peças originais e de reposição. Nas duas linhas seguintes, temos elos
jusante na cadeia, incluindo a comercialização de automóveis (concessionárias e
revendedoras) e de autopeças. Esses quatro elos são, por hora, suficientes para desenhar um
panorama geral da distribuição do emprego e dos rendimentos entres os diferentes elos da
cadeia produtiva. Primeiro, verifica-se que o maior valor adicionado está no elo das
montadoras, da mesma forma que o menor número absoluto de pessoal ocupado e de
estabelecimentos. Pela relação valor adicionado por pessoal ocupado e valor adicionado por
número de estabelecimentos, verifica-se que este é o elo dinâmico da cadeia, quando
comparado aos demais. Em segundo lugar na “hierarquia” do valor adicionado estão os
fornecedores de autopeças. Porém, visivelmente, o número de empresas é muito mais
elevado, enquanto a relação valor adicionado por trabalhador e por número de
estabelecimento é sensivelmente menor do que o das montadoras. Quando avançamos para
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a comercialização de automóveis e de autopeças, verificamos uma forte redução do valor
adicionado por trabalhador empregado e por estabelecimento.
Voltemos nossa atenção para o segundo elo mais rentável da cadeia. Observando
os dados da Tabela 2, verificamos que mais de 60% das empresas nesse segmento são
nacionais. No entanto, verificamos que em 1994, antes da terceira onda de ingresso de
montadoras estrangeiras no Brasil, elas respondiam por 52,4% do faturamento do setor. Em
2009, esse número se reduz para 29,0%. Em contrapartida, verifica-se que pouco mais de
um terço do segmento é formando por companhias de capital estrangeiro, cujo faturamento
saltou de 47,6%, em 1994, para 71,0% em 2009. Comportamento semelhante é observado
para os dados relativos ao valor do capital e do investimento entre as empresas de capital
nacional e estrangeiro.
Tabela 2 – Origem do capital na indústria de autopeças brasileira, 1994 e 2009.

Dados
Valor do capital
Faturamento em autopeças
Valor do investimento
Empresas
Fonte: SINDIPEÇAS, 2010.

Capital nacional
51,9%
52,4%
52,0%
66,1%a,b

1994
Capital estrangeiro
48,1%
47,6%
48,0%
33,9%a

Capital nacional
24,6%
29,0%
26,8%
62,8%b

2009
Capital estrangeiro
75,4%
71,0%
73,2%
37,2%

Nota: (a) Dados referem-se ao ano de 1999; (b) consideraram-se de capital nacional as empresas com pelo
menos 50% da participação acionária nacional.

As empresas estrangeiras foram capazes de contestar a participação de mercado das
firmas nacionais, concentrando o faturamento em pouco mais de um terço das empresas no
segmento de produção de autopeças. Esse parece ser um reflexo da tendência apontada por
Sturgeon et al. (2009) da formação de fornecedores globais. Se tomarmos o exemplo da
Renault do Brasil, verificamos que todos os fornecedores de primeira linha são também
empresas transnacionais (SANTOS, 2002). O Gráfico 1 apresenta a origem das empresas
estrangeiras no segmento de autopeças. Verificamos que em 1999, mais da metade das
firmas de capital estrangeiro eram dos EUA e da Alemanha. Em 2009, sua participação
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diminui e os destaques são as firmas italianas, espanholas e japonesas, que aumentam sua
participação no setor.
Gráfico 1 - Distribuição das empresas conforme participação estrangeira, 1999 e 2009

Fonte: SINDIPEÇAS, 2010.

Sendo este o segundo elo mais rentável na hierarquia do valor adicionado da cadeia
e onde se encontra um número significativo de empresas nacionais, convém apresentar
mais detalhes sobre sua inserção na rede de comércio mundial. A Tabela 3 apresenta o
destino das exportações do segmento de produção de autopeças. Observa-se um aumento da
importância das exportações para países sul-americanos, destacadamente Argentina e
Venezuela, ao passo que os EUA vêm perdendo bruscamente a participação na compra de
autopeças fabricadas no Brasil. Apesar do curto período de tempo em análise, percebe-se
uma tendência de redução das exportações para os países centrais, face ao aumento da
importância dos países periféricos e semiperiféricos. Em 2000, metade das exportações de
autopeças era direcionada para os países do núcleo orgânico que aparecem na Tabela 3; em
2009, esse número cai para menos de um terço. Por outro lado, no ano de 2000, pouco mais
de um terço das exportações era direcionado para os países latino-americanos listados
abaixo; em 2009, eles representam mais da metade. Isso revela uma tendência, nos últimos
dez anos, de redução do fornecimento de autopeças para os países centrais, e uma
regionalização do comércio na América Latina.
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Tabela 3 – Destino das exportações brasileiras de autopeças, 2000, 2008 e 2009.
2000
País importador
20,8
Argentina
34,3
Estados Unidos
8,8
México
8,9
Alemanha
1,9
Venezuela
0,3
Países Baixos
1
África do Sul
2
Chile
1,3
França
2,7
Itália
0,9
Uruguai
0,7
Colômbia
2,3
Reino Unido
0,8
Paraguai
0,5
China
0,4
Peru
0,1
Angola
0,4
Índia
0,2
Polônia
0,4
Equador
Subtotal
88,7
Outros
11,3
Total
100,0
Fonte: MDIC - Secex/Depla (www.desenvolvimento.gov.br).

2008
28,6
17,5
7,8
8,9
4,1
1,9
3,1
2,2
2,1
2,1
1,2
1,1
1,9
1,2
1,6
1,4
0,7
0,5
1
0,6
89,5
10,5
100,0

2009
34,1
14,3
7,2
6,8
5,5
5,3
2,8
2,2
2,1
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,2
1
0,9
0,7
0,6
0,6
92,1
7,9
100,0

Elaboração: SINDIPEÇAS, 2010.

4. CONCLUSÕES
O que se apresenta, diante dos dados na seção anterior, é que a incorporação da
cadeia automotiva em território nacional representa para a América Latina, a exemplo do
caso brasileiro, uma forte industrialização e inserção na rede mundial de comércio de
veículos e autopeças. No entanto, em contraste com o caso sul-coreano, a política de
industrialização adotada pelos países latino-americanos de favorecimento do investimento
estrangeiro direto apresenta limitações para o desenvolvimento.
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A partir dos dados em nível nacional, algumas considerações preliminares podem
ser feitas. Primeiro, parece válida a tese de que as montadoras comandam a cadeia
produtiva, não só por sua capacidade de gerenciar o fornecimento de um grande número de
empresas subcontratadas, mas principalmente porque são as que se apropriam, de forma
desproporcional, do maior valor adicionado na cadeia. Além disso, estão em uma condição
de concorrência menos intensa. Some-se a isso o fato de que o elo é dominado
exclusivamente por empresas transnacionais. Não há participação do capital nacional no
“andar mais elevado” da cadeia de valor.
Em suma, no elo dinâmico da cadeia, onde são gerados os maiores rendimentos, o
domínio é pleno do capital estrangeiro e a concorrência é menos intensa. No segundo elo
mais rentável, 70% dos rendimentos concentram-se em menos de um terço das firmas, cujo
capital também é estrangeiro. Para as firmas nacionais, resta o papel de fornecimento e a
comercialização de veículos e autopeças, atividades que além de adicionar menor valor,
estão sujeitas à concorrência mais agressiva. No comércio internacional, no segmento em
que se evidenciam a participação direta das firmas brasileiras, gradativamente diminuem-se
as exportações para os países ricos do centro, substituindo-as por relações com os países
semiperiféricos e periféricos regionais.
Não nos parece, neste primeiro momento, que o cenário no Estado do Paraná seja
distinto das características gerais observadas para a indústria automobilística no Brasil. Este
artigo apresentou apenas dados preliminares da distribuição dos rendimentos entres os
diferentes elos da cadeia e de parte da participação da indústria no comércio internacional
(exportações de autopeças). Porém, um maior nível de detalhamento sobre esses aspectos se
faz necessário, principalmente porque a cadeia de suprimentos na indústria automotiva
apresenta-se hierarquizada, e grandes empresas, geralmente transnacionais, são as que se
encarregam do fornecimento de componentes complexos e intensivos em tecnologia e
conhecimento. Essa característica pode trazer implicações importantes para o estudo da
modernização de fornecedores locais (upgrading). Por fim, o estudo em andamento da
governança pretende revelar outros aspectos do exercício do poder e coordenação da cadeia
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por parte das montadoras, que são assumidas pela presente interpretação teórico-analítica
como as líderes ou comandantes da cadeia de valor.
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Cooperação interempresarial: estudo de caso da Zona Oeste do Município do Rio de
Janeiro
Rhana Karine dos Santos Soares
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ

Introdução e Delimitação da pesquisa

Na conjuntura econômica atual na qual as empresas buscam respostas e soluções
rápidas para as alterações inerentes ao sistema, a cooperação surge como uma das
estratégias empresariais para o enfrentamento de tais fatos. Sendo assim, busca-se através
dessa pesquisa analisar se a cooperação interempresarial entre empresas do setor metalmecânico instaladas na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro seria uma estratégia
viável a este caso em específico.
A Zona Oeste do Rio de Janeiro é composta por 41 bairros e 10 regiões
administrativas das 34 do Município do Rio de Janeiro. Porém a região delimitada para
estudo é constituída por quatro regiões administrativas (Bangu, Campo Grande, Realengo e
Santa Cruz). Tal restrição deve-se ao fato dessas se caracterizarem como as áreas de
expressivo caráter industrial.
O setor metal-mecânico é formado pela indústria metalúrgica, a indústria de
máquinas e equipamentos, a indústria de bens finais e outras atividades como a produção de
artefatos metálicos e a indústria de material elétrico como apresentado por Rosenthal (1999,
apud Ferreira, 2002). É caracterizado por um setor com presença de diversas atividades e
tamanhos de empresa o que acaba levando a composição de uma cadeia produtiva. Por
estas especificidades o setor foi escolhido para análise e limitado às classificações CNAE
24, 25 e 28, pois, na região as empresas encontradas são principalmente dessas
classificações, como exposto na tabela 1 abaixo.
Tabela 1: Setor metal-mecânico da Zona Oeste do MRJ por número de empregados
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Número de
100 a
Até 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99
empregados
249

250 a
499

500 a
999

Total

DIVISÃO 24

4

3

0

1

0

0

1

0

9

DIVISÃO 25

27

17

10

9

2

6

0

0

71

DIVISÃO 28

5

4

6

2

0

1

0

1

19

Total

36

24

16

12

2

7

1

1

99

Fonte: Elaboração própria com base na RAIS/2008
Objetivo

O objetivo desse projeto é analisar se a cooperação das empresas do setor metalmecânico da Zona Oeste do MRJ é possível dentro das características desse setor, da região
e do empresariado local.
O foco central da pesquisa é verificar se há a possibilidade das grandes empresas
exercerem junto à micro e pequenas relações de cooperação a fim de tornar viável a
qualificação das últimas a fim de torná-las compatíveis com os requisitos exigidos pelas
empresas-âncoras e assim, então, funcionarem como fornecedores de sua linha de
produção.
Ou seja, avaliar se o fortalecimento das cadeias produtivas na Zona Oeste do
município do Rio de Janeiro é realizável através da estruturação de um Arranjo Produtivo
Local baseado na cooperação que agirá tanto na melhoria do desempenho operacional das
empresas (produtoras dos bens intermediários e dos finais), quanto no auxílio do
desenvolvimento local por meio da expansão da demanda e da qualificação da mão-deobra, acarretando, portanto, na transformação da economia da região estudada.

Metodologia
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O estudo será realizado através de uma pesquisa na literatura sobre cooperação
interempresarial entre empresas de pequeno e grande porte que mostrará como se dá a
“organização das atividades através da coordenação e cooperação entre firmas”
(POULYMENAKOU e KLEIN, 2006, p.4). E a partir daí, expor se o empresariado local
dispõe das características e interesses necessários e se a região representa um ambiente
propício para o mesmo.
Logo, é imprescindível a coleta de dados sobre os interesses e a disposição do
empresariado local na mútua colaboração a fim de construir a rede de interação entre eles, o
que só será viável através de uma pesquisa de campo para que ocorra uma análise
específica: se os fatores determinantes de um arranjo logístico são os encontrados na região.

Hipóteses / Resultados Preliminares

Pelo visto na literatura a respeito das organizações produtivas de caráter
cooperativo, é possível, sim, que ocorra a formação de uma rede logística baseada na
cooperação na região da Zona Oeste. Já que nos estudos referentes à teoria comportamental
da cooperação, o comportamento cooperativo é relacionado às condições do ambiente e do
grau de aversão ás conseqüências de uma possível falha.
Logo, a cooperação é concebida pelo produto de determinados incentivos e
ameaças, sendo esta motivada pelos potenciais ganhos e/ou por uma cooperação anterior
bem sucedida, como Craig (1993, p.11) menciona.
Como parte-se do pressuposto de que a região da Zona Oeste acolhe empresas que
possuem grande interesse na formação de uma rede logística que supra suas demandas de
insumos e matérias-primas, então, pode-se afirmar a existência na região de incentivos para
que as grandes empresas cooperem na qualificação das pequenas, já que a partir deste ato
de cooperação serão originadas recompensas para ambas.
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Para as empresas de maior porte, a capacitação das menores significará insumos e
matérias-prima de qualidade assegurada devido à produção capacitada especificamente para
sua empresa, assim como a flexibilidade com prazos e quantidades necessários para atender
sua produção. Quanto às micro e pequenas, estas seriam as mais beneficiadas, pois
obteriam maior qualidade de seus produtos e garantia de demanda.
Além disso, já existe uma organização do setor que trabalha com o mesmo intuito, a
Núcleo Inox (Núcleo de Desenvolvimento Técnico Mercadológico do Aço Inoxidável),
uma empresa sem fins lucrativos que visa reunir fornecedores de insumos, produtores,
reprocessadores, distribuidores, fabricantes e entidades de classe, todos do setor metalmecânico o que pode exercer nos demais agentes a confiança necessária para incentivar tais
relações. Pois, “é a confiança na disposição de outros agentes de cumprir suas obrigações
que é crucial pra a cooperação” (GAMBETTA, 1996, p.119).
Ao longo da pesquisa de campo, que está sendo realizada no setor metal-mecânico
estabelecido na região, observou-se que há o interesse do empresariado local em
estabelecer uma rede logística com outras empresas da região. Porém, ainda não há
elementos suficientes na pesquisa para determinar a viabilidade da qualificação das
pequenas pelas grandes empresas.
Além disso, foram observados entraves relacionados à infra-estrutura da região,
uma vez que, apesar de existirem instituições de ensino, essas não capacitam devidamente a
mão-de-obra empregada nesse setor industrial, como também não conseguem suprir a
demanda por técnicos e tecnólogos.
Apesar dos resultados serem ainda preliminares, a problemática da mão-de-obra
oferecida na região ser aquém da necessária para o desenvolvimento das firmas
estabelecidas na região tem se mostrado como principal alvo das estratégias adotadas por
essas. Já que essa é uma barreira de efeito direto à produção, como também, de maior
dificuldade de locomoção. Pois, em relação à busca por fornecedores, foi observado que
muitas firmas da região recorrem a outras regiões do Estado do Rio de Janeiro ou até
mesmo a São Paulo.
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Considerações Finais

A região estudada possui já instalado um número significante de empresas do setor
metal-mecânico, o que representa por si só potencial em relação à economia de
aglomeração. Além de haver outras potencialidades referentes à proximidade com o Porto
de Itaguaí e do Estado de São Paulo e a disponibilidade de terrenos adequados às atividades
produtivas.
Logo, a região mostra-se como uma área estratégica para o setor, na qual deveria
haver o desenvolvimento de ações no âmbito governamental a fim de incentivar e
possibilitar propostas como a feita neste trabalho, assim como, qualquer outra que
resultasse na transformação dessas potencialidades em vantagens estratégicas para a região.
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Concentração na Produção Cinematográfica Brasileira: Análise do período de 1995 a
2008

Rodrigo Cavalcante Michel
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
Resumo

A produção cinematográfica brasileira apresenta-se em um processo de retomada desde
meados dos anos 90. Nesse período as políticas de incentivo à produção ganham força e o
papel do Estado na promoção de fomentador da atividade cinematográfica se renova. O
sucesso dessas políticas em retomar a produção é evidente, entretanto essa produção se
apresenta de forma altamente concentrada, o que é mostrado através de índices de
concentração. Através de dados disponibilizados pela ANCINE verificou-se que quase 90%
da produção de longas-metragens no Brasil se concentram nos estados de Rio de Janeiro e
São Paulo, onde um número restrito de empresas respondem por grande parte da renda
gerada no setor. O trabalho conclui que essas políticas foram fundamentais para a retomada
da indústria do cinema no Brasil. Sobre a concentração da indústria, durante o período
analisado os índices apontam para um mercado altamente concentrado com tendência,
ainda tímida, de desconcentração.
Palavras-chave: Indústria cinematográfica; concentração; políticas de incentivo à cultura

Introdução

O cinema representa uma forma de produção artística que para sua consolidação
utiliza um processo produtivo com reprodução em massa. Alguns debates acadêmicos em
relação à atividade cinematográfica se colocam em função do enquadramento da atividade
enquanto indústria. A dicotomia entre arte e indústria pode ser superada ao se considerar o
cinema como uma forma de arte que apresenta sua produção realizada na indústria.
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A Economia Industrial historicamente pouco se dedicou ao estudo das indústrias
culturais. Existe a preocupação com a obtenção de dados e de material bibliográfico que
viabilizem uma análise pormenorizada desses setores, entretanto instituições como
Ministério da Cultura, IBGE e, no caso do cinema, a ANCINE disponibilizam essas
informações, de forma que um estudo acerca das condições, estrutura e desempenho da
indústria cinematográfica no Brasil se faz possível e necessário.
Françoise Benhamou, ao caracterizar a Economia da Cultura afirma que o estudo
das indústrias culturais, a saber, cinema, literatura e música gravada devem ser enquadrados
dentro desse campo. A autora afirma o seguinte:

Restrita durante muito tempo ao campo da arte, segunda a tradição anglo-saxã, a
economia da cultura ignorou as indústrias culturais, por considerar que essas
fariam parte da economia industrial. No entanto, os vínculos entre as indústrias
culturais e as artes ao vivo ou as belas-artes são mais forte do que se acredita. O
papel de vitrine promocional que o espetáculo ao vivo representa para a música
gravada, os produtos derivados de todos os gêneros provenientes de nossos
museus, a importância da criação na origem dos produtos industriais, tudo isso
milita em favor de colocar as indústrias culturais, o cinema, a edição de livros e
a gravação de discos no campo da economia da cultura. (BENHAMOU, 2007,
p.19)

Michel e Avellar (2010) mostram que estudos da Economia da Cultura, em alguns
momentos (como no caso deste trabalho) mescla-se à Economia Industrial. Os autores
mostram ainda a existência de dois setores dentro da economia da cultura, os setores
cultural e criativo. O primeiro engloba atividades como cinema, artes visuais, música,
teatro, dança; enquanto no segundo setor estão a publicidade, o design, a arquitetura e a
moda.

A diferença entre os dois setores está no modo de incorporar a cultura na
produção. Enquanto os setores culturais englobam as atividades que trabalham a
cultura, os setores criativos utilizam-se desta como input à produção de bens e
serviços não culturais. (MICHEL e AVELLAR, 2010, p.2)

A indústria cinematográfica compreende empresas que atuam em quatro segmentos,
a saber: produção, infra-estrutura, distribuição e exibição. Existem diferenças estruturais
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entre as diversas empresas agrupadas nessa cadeia produtiva, em todos os elos apresentamse peculiaridades e situações que merecem ser analisadas.
O cinema é uma atividade que se insere no setor cultural e apresenta uma
reprodução em massa e um consumo imediato, como também é o caso das indústrias da
música e da literatura. Ao se elaborar um estudo industrial sobre alguma dessas atividades
deve-se levar em consideração algumas peculiaridades em cada caso.
A indústria cinematográfica no Brasil, como em um número grande de países, é
dependente de políticas que incentivem sua produção, bem como fica à mercê das
características dos governos para seu funcionamento. A consolidação de uma verdadeira
indústria de cinema auto-suficiente no Brasil nunca se deu.
Trata-se de uma atividade no qual o processo produtivo é longo, e o produto final
(filme) chega ao seu destino final (salas de exibição e janelas de home vídeo) no prazo
médio de um a três anos, dependendo, muitas vezes do porte e do grau de consolidação da
empresa produtora no setor.
O cinema é alvo de políticas governamentais, de incentivo, que fomentam sua
produção, como é o caso da Lei do Audiovisual e da Lei Rouanet, entretanto essas políticas
apresentam certa concentração na distribuição de recursos, visto que algumas empresas
captam um número maior de recursos e, por conseguinte produzem mais.
O objetivo deste artigo é mostrar, com base em alguns dados e materiais
bibliográficos, a situação atual da produção de cinema no Brasil, salientando a
concentração na produção de filmes. Para isso o trabalho está dividido da seguinte maneira,
em uma primeira parte é mostrado um breve histórico da produção de cinema no Brasil,
salientando o papel do Estado no setor. Posteriormente segue uma análise descritiva de
dados para salientar a concentração da produção, além disso o trabalho contam com esta
introdução e algumas considerações finais.

1. Produção cinematográfica no Brasil
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A produção de cinema brasileiro se dá hoje de forma dependente das políticas
públicas destinadas ao setor. O Estado representa um papel crucial no desempenho da
indústria cinematográfica, pois sem as leis de incentivo a produção de filmes cairia
drasticamente.
O cenário da produção cinematográfica é caracterizado pela presença de empresas
produtoras que buscam recursos para a realização de longas e curtas-metragens, sendo raros
os casos onde um filme seja realizado sem recursos advindos das leis de incentivos.
Earp e Sroulevich (2008) categorizam a produção cinematográfica nacional da
seguinte forma: A Era de Ouro (1971 até1987), os Anos de Chumbo (1988 até 1995) e a
Retomada (de 1996 em diante). No primeiro período a média de filmes lançados foi de
84,25; com o valor máximo de 108 em 1985 e um mínimo de 57 em 1974.
Com relação à chamada Era de Ouro é importante salientar de que forma o Estado
atuava no período ditatorial. O regime militar criou a Empresa Brasileira de Filmes –
EMBRAFILME que foi responsável por grande parte da produção de cinema no Brasil,
como afirma Franchini (2005):

A Empresa Brasileira de Filmes S.A. _ Embrafilme _ foi criada em 1969 pelo
Regime Militar instaurado em 1964. A finalidade da empresa era a divulgação
do filme brasileiro no exterior, mas este objetivo foi sendo gradualmente
transformado. Em 1975, uma reforma na empresa modificou seu perfil e a tornou
mais ágil para a disputa no mercado cinematográfico, produzindo e distribuindo
filmes brasileiros. Durante os anos seguintes, a produção nacional promovida
pela empresa foi expressiva, tendo conquistado cerca de quarenta por cento do
mercado. (FRANCHINI, 2005, p.13)

No período descrito a produção de filmes se dava de forma expressiva, e o
protecionismo exercido pelo regime militar assegurava um alto market share dos filmes
nacionais. Esse protecionismo era verificado também nas temáticas dos filmes, grande parte
dotados de grandes discursos nacionalistas. Esse discurso nacionalista foi responsável pela
consolidação da empresa, pois a mesma conquista a adesão de cineastas e produtoras
simpatizantes da esquerda política. (FRANCHINI, 2005)
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O esgotamento da EMBRAFILME ocorreu de forma gradativa, a instituição foi
perdendo suas funções até que foi extinta em 1990 em um movimento do governo Collor
que mostrava que o seotr cultural deveria dali em diante ser guiada pelas leis de mercado.
Os Anos de Chumbo foram caracterizados pelos reflexos dessa decisão, a produção
cinematográfica se viu órfã de todo aparato que a baseava. O declínio é drástico, passando
de 107 longas-metragens lançados em 1988 para apenas 3 em 1992. (EARP e
SROULEVICH, 2008)
É nesse período que melhor pode-se observar a dependência da indústria
cinematográfica em relação ao Estado e dos mecanismos de produção. Com a saída do
Estado no setor a resposta no desempenho da indústria cinematográfica foi imediata.

Com o fim da Embrafilme na década de 1980, diversos mecanismos legais de
caráter fiscal surgiram na década seguinte com o objetivo de viabilizar a
retomada da produção cinematográfica brasileira. Estes, no entanto, fizeram com
que o segmento da produção se tornasse excessivamente dependente dos
recursos governamentais, seja por meio da aplicação direta dos recursos
orçamentários (via Fundo Nacional de Cultura), seja principalmente por meio
dos instrumentos de renúncia fiscal criados. (GORGULHO et al, p. 318)

A partir de 1996 a produção volta a se recuperar, decorrente da implantação de
políticas que incentivam a produção através de incentivos fiscais. Destaca-se a Lei do
Audiovisual, de 1993 por ser a mais utilizada no setor. De acordo com Pfeiffer (2010) em
2008 do total de R$ 150 milhões advindos de todos os mecanismos de incentivo R$ 120
milhões eram da Lei do Audiovisual.
A lei funciona a partir de dois mecanismos de incentivo, através do Art. 1º pessoas
físicas e jurídicas podem adquirir Certificados de Investimento Audiovisuais e abater os
recursos gastos nessa compra no Imposto de Renda, até o limite de 3% do imposto devido.
Os certificados são negociados no mercado imobiliário após a aprovação da Secretaria para
o Desenvolvimento do Audiovisual do MinC.
O Art. 3o atende as empresas estrangeiras que exportam obras audiovisuais para
comercialização no Brasil. Através desse as distribuidoras que comercializam filmes no
Brasil podem investir parte do imposto de renda devido da remessa de lucros para o
exterior na co-produção de filmes nacionais.
352

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

Os resultados de tal política podem ser analisados no Gráfico 1, que mostra a
evolução do número de filmes lançados em salas de exibição desde 1972 até 2008. A
divisão de ciclos de produção proposto por Earp e Sroulevich (2008) fica bem elucidada no
gráfico.

Gráfico 1 – Filmes nacionais lançados: 1972-2008
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Fonte: Filme B, apud Earp e Sroulevich (2008)

A Lei do Audiovisual caracteriza-se como uma política de parceria público-privada.
O Estado tem a iniciativa de fomentar, realiza a seleção dos projetos (através da ANCINE),
entretanto a decisão de investir no projeto fica na mão dos empresários, ou seja, os
produtores aprovados devem ir a mercado captar recursos.
Sobre esse fato colocam-se alguns pontos em debate, Rosenfeld (2002) discute a
relação entre os interesses do Estado e os interesses do grupo empresarial. De acordo com o
autor o artista-criador se identificaria mais com os interesses e ideais do Estados, que
teoricamente representam a legitimidade da sociedade, do que com os interesses do
mercado.
É evidente que empresas são em grande parte levadas a investir tendo como
contrapartida o marketing que o filme lhe proporcionaria. A saída do Estado no ato da
decisão do investimento torna inviável um pensamento em outra direção.
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Outro debate que se coloca sobre o funcionamento dessas políticas se direciona à
diversidade cultural. Como será mostrado a seguir os recursos da Lei do Audiovisual ficam
concentrados em determinadas regiões do país. Visto que o cinema é um difusor de
ideologias e culturas, apenas aquelas regiões estariam dialogando com o país todo. Sob esse
aspecto Pfeiffer (2010) afirma:

De fato, a transferência da tomada de decisões para o setor privado favorece o
funcionamento espontâneo do mercado segundo as leis básicas da oferta e da
procura, alimentando por sua vez o domínio do cenário cultural pelo discurso
hegemônico. Assim, considerando que as forças de mercado não conseguem
satisfazer por si só as necessidades culturais de uma sociedade, caberia ao
Estado cuidar para que outras formas de discurso conseguissem também se
desenvolver, através de políticas que resultassem num equilíbrio maior entre
diferentes formas de expressão. (PFEIFFER, 2010, p.3)

Em um país como o Brasil, com particularidades culturais tão vastas, a
representatividade cultural se faria quando os estados estiverem aptos a participar das
atividades culturais e que essas sejam difundidas para o restante do país. No caso do
cinema, dois estados mantém a hegemonia cultural.
As políticas de incentivo à produção cinematográfica foram de grande importância
para a retomada na produção de filmes no Brasil. Nota-se a dependência da produção em
relação à instituições e à políticas destinadas ao setor pelo fato da produção acompanhar a
institucionalidade.
Ou seja, na década de 70 e começo da década de 80, onde a EMBRAFILME era
capaz de exercer o papel de propulsora da indústria, a produção se matinha em níveis bons.
Em meados da década de 80, quando o cenário institucional foi desativado a produção entra
em colapso, a partir da década de 90 percebe-se uma melhora na produção, devido à
implantação das leis de incentivo.
A próxima seção analisa os dados referentes ao mesmo período a fim de elucidar a
concentração da produção.

2. Análise da concentração da produção
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A implantação de políticas culturais voltadas para o audiovisual na década de 90 foi
e ainda são cruciais para a retomada da produção de cinema no Brasil. O histórico do setor
mostra que a participação do Estado é fundamental para o seu funcionamento.
A Lei do Audiovisual foi implementada em 1993 e desde então a produção de
longas-metragens apresenta uma melhora significativa. Entretanto, alguns pontos merecem
ser analisados referentes à algumas falhas que existem no setor.
Um desses pontos refere-se à concentração da produção em dois estados brasileiros.
Os dados que serão mostrados elucidam essa concentração, através destes percebe-se que
os estados do Ro de Janeiro e São Paulo respondem pela quase totalidade da produção
cinematográfica nacional.
Os dados analisados a seguir são referentes à produção de longas-metragens
lançados comercialmente nas salas de exibição no Brasil no período correspondido entre
1995 e 2008. A base de dados foi retirada do site da ANCINE.
A Tabela 1 mostra o total de filmes produzidos no período e a Unidade Federativa
de origem da obra. Percebe-se que o estado do Rio de Janeiro lidera a produção, com mais
da metade da produção, seguido de São Paulo. Os dois estados em conjunto respondem por
quase 90% da produção total.
Sob esse cenário pode-se considerar a questão da dependência de recursos que se
coloca na indústria cinematográfica. As empresas produtoras realizam os filmes, em grande
parte, a partir unicamente de recursos advindos das leis de incentivo à produção. Logo, essa
concentração da produção pode ser ligada à distribuição dos recursos disponibilizados.

Tabela 1 – Produção de filmes nacionais por Unidade Federativa: 1995-2008
UF
BA
CE
DF
ES

Frequência
4
5
7
2

%
0.74
0.93
1.30
0.37
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MG
13
2.41
MT
1
0.19
PE
3
0.56
PR
4
0.74
RJ
316
58.63
RS
23
4.27
SC
3
0.56
SP
158
29.31
Total
539
100.00
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANCINE

Nota-se a partir disso que as políticas de incentivo à produção de cinema no Brasil
não atende de forma uniforme a todos os Estados, o que mostra que o objetivo dessas
políticas não é a desconcentração ou disseminação da produção entre os Estados, e sim o
aumento no total de filmes produzidos.
De acordo com Pfeiffer (2010) a deliberação dos recursos pela ANCINE leva em
consideração o “histórico produtivo” das empresas. Dessa forma, empresas mais
consolidadas e atuantes no mercado são capazes de arrecadar mais recursos, e, por
conseguinte produzir um maior número de longas-metragens.
Esse processo de captação de recursos caracteriza-se por uma parceria públicoprivada. Entretanto a decisão de inversão final se encontra na mão do empresário. O papel
do Estado, através da ANCINE é o de aprovar ou não o projeto da obra. Os produtores
então devem ir ao mercado “vender” seu projeto aos empresários, esse fato em alguns casos
causa uma diferença entre o valor que é autorizado pela lei e o valor que o projeto
realmente capta.
Pela análise da Tabela 2 nota-se a relação positiva entre os recursos captados e a
produção estadual. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo apresentam empresas
produtoras consolidadas e bem atuantes no mercado, essas características favorecem no
processo de aprovação do projeto pela ANCINE.
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Tabela 2 – Total de recursos captados por Estado – 1995 a 2008
UF
Total Captado (R$)
RJ
596.693.230
SP
232.450.119
RS
28.702.692
MG
16.315.437
PR
4.878.756
DF
4.821.317
PE
2.894.568
CE
1.932.163
ES
1.191.971
SC
1.134.000
BA
842.250
MT
0
PA
0
Total
891.856.503,93
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANCINE

A distribuição dos recursos não objetiva a difusão da produção, e desta forma não
contribui para a diversidade cultural do país. O estado, através dessa Lei se coloca como
fomentador da produção, mas não como um agente que promove a representatividade
cultural dos diversos estados brasileiros através do cinema.
A atividade cinematográfica trabalha com ideologias e culturas, então a
concentração da produção leva a processos de hegemonias ideológicas, o Estado não têm
conseguido exercer alguma contribuição em relação a esse processo. Pfeiffer (2010) afirma:
(...) muitas vezes o Estado não consegue se posicionar como um mediador entre
os interesses privados e o coletivo. No caso das leis de incentivo à cultura, o
poder de decisão concentrado nas mãos das empresas patrocinadoras acaba
contribuindo para a manutenção e a reprodução do discurso hegemônico
estabelecido, uma vez que, naturalmente, tais empresas optarão por investir em
projetos que possuam maior potencial de retorno comercial. (PFEIFFER, 2010,
p.12)

Além da concentração em dois estados a produção cinematográfica brasileira
encontra-se em cenário concentrado. Como mostra a Tabela 3 a empresa líder no mercado é
a Diller & Associados com um total de 25 filmes no período. A oitava maior empresa já
apresenta um número menor, com 8 filmes.
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Analisando os dados da Tabela 3 percebe-se o grande número de empresas que
obtiveram poucos longas-metragens produzidos no período. Cerca de 200 empresas
lançaram apenas um filme, sendo que apenas 20 empresas alcançaram número igual ou
superior a 5 lançamentos.
Tabela 3 – Ranking de produção de longas-metragens
Ranking

Produtora

Nº Filmes

1

Diller & Associados Ltda.

25

Videofilmes Produções Artísticas Ltda.

20

Conspiração Filmes Entretenimento Ltda.
Filmes do Equador Ltda.

14
13

Dezenove Som e Imagens Produções Ltda.

8

Casa de Cinema de Porto Alegre Ltda

7

O2 Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda.

6

14

A.F. Cinema e Vídeo Ltda

5

21
32

Cinearte Produções Cinematográficas Ltda

4

Agravo Produções Cinematográficas SC Ltda
1001Filmes Ltda

3
2

2
3
4
5
6
9

48

A Exceção e a Regra Produções Artísticas Ltda
89
Zeugma Films / República Pureza Filmes
288
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANCINE

1
1

Para melhor elucidar a concentração na indústria podem ser observados os gráficos
2 e 3 que mostram os resultados dos índices de concentração CR4, CR8 e IHH. Tais índices
foram calculados para esse trabalho com base na renda bruta auferida por cada empresa
para cada ano.
De acordo com os índices CR4 e CR8 percebe-se uma concentração alta na indústria
em todo o período, visto que os resultados oscilam entre 0,92 e 0,59 para o CR4 e entre
0,99 e 0,8 para o CR8. Entretanto, esse cenário começa a se modificar em 2006, quando os
índices apresentam queda. O CR4 apresenta uma tendência de queda mais evidente que o
CR8.

Gráfico 2 – Evolução dos índices CR4 e CR8
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANCINE

O índice de Hirschman-Herfindahl é utilizado na literatura econômica para também
avaliar a concentração industrial. Tal índice é utilizado pelo Horizontal Merger
Guidelines do Department of Justice (DOJ) e Federal Trade Comission (FTC) dos Estados
Unidos, e é assim dividido: valores entre zero e 1.000 não apresentam preocupações quanto
à concorrência, valores entre 1.000 e 1.800 exigem alguma preocupação, e valores acima de
1.800 caracterizam um mercado altamente concentrado.
De acordo com o Gráfico 4 e as definições de risco definidas acima pode-se afirmar
que a indústria cinematográfica apresenta-se de forma altamente concentrada em quase
todo o intervalo analisado. Assim como o CR4 e o CR8, o IHH apresenta um cenário de
melhora da concentração a partir de 2006, entretanto, ainda considera-se um mercado
concentrado.

Gráfico 3 – Evolução do Índice Hirschman-Herfindahl
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da ANCINE

Ao se analisar os dados referentes à renda constata-se que o somatório das rendas se
todas as empresas no período todo foi de R$ 716.626.980,38. Cerca de 40% da renda total
concentra-se em quatro empresas – Diler e Associados Ltda. (18%), Conspiração Filmes
Entretenimento Ltda. (8%), Total Enterteinment Ltda. (7,5%) e Lereby Produções Ltda.
(7%).
Os filmes que mais arrecadaram no período foram: Dois Filhos de Francisco, da
Conspriação Filmes Entretenimento com R$ 36.728.278,00; Carandiru, da HB Filmes Ltda
com R$ 29.623.481,00; Se eu fosse você, da Total Enterteinmet com R$ 28.916.137,00;
Cazuza da Lereby Produções com R$ 21.230.606,00; Tropa de Elite, da Zazen Produções
Audiovisuais, com R$ 20.375.397,00.
A empresa Diler e Associados Ltda. trabalha com filmes que apresentam um
marketing mais fácil por se tratar de personagens conhecidos da televisão brasileira como
Xuxa e Didi. Os longas-metragens produzidos com os nomes de personagens desse porte
arrecadam uma quantia significativa, e a empresa apresenta uma produção constante a
partir de 1999, fato que explica sua liderança no mercado.
Em suma, pode-se afirmar que a indústria apresenta-se de forma altamente
concentrada em dois estados brasileiros, e além disso poucas empresas são consolidadas o
suficiente para apresentarem uma produção constante. A produção é dependente de
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políticas que a incentivem, entretanto tais políticas não são capazes de amenizar esse
cenário concentrador, muitas vezes contribuindo para sua manutenção, visto que a decisão
de investir encontra-se no mercado privado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho conclui que as políticas de fomento à produção cinematográfica foram
indispensáveis para o processo de retomada da produção de cinema no Brasil. Esse fato
mostra a dependência do setor em relação à intervenção do Estado.
Tais políticas, apesar de contribuírem significativamente para a produção não foram
capazes de evitar que esta se desse de forma altamente concentrada em cerca de 4 e
empresas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo.
Os resultados dos cálculos dos índices de concentração CR4 e CR8 mostraram que
poucas empresas apresentam uma produção constante, e dessa forma auferem rendas
elevadas. O índice IHH mostrou que o mercado tem apresentado uma queda nessa
concentração, mas ainda encontra-se em cenário concentrado.
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Teorias sobre a lógica de mensuração de custos e a determinação de preços

Rúbia Strassburger
Bárbara Zen
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
RESUMO
A literatura econômica tradicional traz na teoria da firma a abordagem marginalista
da determinação dos preços, quantidades de produção e do lucro pelos empresários. A idéia
de maximização dos lucros e da utilidade está presente na microeconomia para explicar o
comportamento empresarial e do consumidor. A maximização dos lucros pela firma na
abordagem marginalista afirma que a produção é dada através da igualdade entre o custo e
a receita marginais. Nesse ponto o preço e a quantidade são ótimos, pois geram o máximo
lucro. Juntamente com essa idéia está o pressuposto de que a racionalidade dos agentes seja
substantiva ou maximizadora, e que a informação é completa. Desta forma os agentes
conseguem ordenar consistentemente as suas preferências para tomar decisões. Apesar de
destacar-se pelo rigor formal, o princípio do custo marginal impõe dúvidas quanto ao
realismo e relevância da idéia proposta. Será a partir da igualdade entre receita e custo
marginais que os empresários tomam suas decisões de preços? Os agentes têm informações
perfeitas sobre o ambiente onde estão inseridos e as relações deste com a empresa?
Abordagens alternativas apareceram ao longo do tempo contrapondo a idéia marginalista. O
princípio do custo total é uma dessas abordagens e aponta que as políticas de preço são
baseadas no custo total médio da produção e no comportamento da concorrência, e que as
empresas geralmente desconhecem a elasticidade da sua curva de demanda e são vagas
sobre a relação entre preço e custo marginal. O presente trabalho pretende abordar as
teorias de custos da economia e os pressupostos de racionalidade através de pesquisa
bibliográfica e, assim, analisar se ocorre diálogo entre o princípio do custo total e a
racionalidade limitada e como ele acontece.

PALAVRAS-CHAVE: Princípio do custo total, racionalidade limitada.
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1 INTRODUÇÃO
Há muitos anos a literatura econômica aborda a determinação dos preços e do lucro
pelos empresários com base no princípio do Custo Marginal. Abordagens alternativas
apareceram ao longo do tempo contrapondo a idéia básica da teoria marginalista de que os
preços são determinados a partir da análise das curvas de custo e receita marginal em
determinadas estruturas de mercado. Além disso, tal teoria é acompanhada de um
pressuposto de que os agentes são dotados de racionalidade substantiva, ou seja, conseguem
todas as informações necessárias no meio e ordenam essas informações de forma a
maximizar o seu objetivo.
A teoria da firma, segundo a abordagem tradicional da microeconomia, afirma que o
objetivo dos empresários é maximizar o lucro. Para atingir esse objetivo, eles devem
analisar suas curvas de custo e receitas marginais buscando o nível de produção que gere o
máximo lucro, onde seus custos e receitas marginais se igualam. No dia-a-dia das empresas,
os seus gestores fazem controle de custos do empreendimento, geralmente utilizando-se de
ferramentas contábeis e planilhas de controle para, posteriormente, tomarem decisões de
preços das suas mercadorias levando em conta o mercado, a concorrência e o custo da
produção. No entanto, o que os empresários levam em conta ao mensurar seus custos para
tomar decisões de preço de venda e nível de produção? Eles possuem informações claras
sobre o meio e sobre suas curvas marginais e de demanda para decidir?
Na década de 1930, dois pesquisadores, Hall e Hitch, desenvolveram uma pesquisa
empírica com alguns empresários sobre suas políticas de preço que se intitulava “A teoria
dos preços e o comportamento empresarial”. Introduziram uma alternativa à teoria
marginalista que é conhecida como o Princípio do Custo Total, e sugere que as decisões de
preço no ambiente empresarial são tomadas levando em conta o custo variável médio de
cada unidade produzida, acrescidas de uma margem para cobrir os custos fixos e os lucros
da produção. Julgada por alguns estudiosos como uma teoria que se aproxima mais da
realidade do que a teoria marginalista, o debate a respeito do princípio do custo total teve
repercussão e ainda é bastante citado no meio acadêmico quando se refere ao
comportamento do produtor.
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O problema central deste trabalho é entender o comportamento dos empresários
frente às políticas de preço e produção, e analisar se este comportamento é compatível com
o pressuposto da racionalidade limitada. Diferentemente da racionalidade substantiva, a
racionalidade limitada admite que as informações que os agentes possuem são imperfeitas e
que as decisões nem sempre são tomadas para atingir a maximização do objetivo.

2 MÉTODO
Para a realização do presente trabalho utilizou-se pesquisa bibliográfica sobre as
teorias que abrangem o tema proposto. Os autores estudados para a elaboração da pesquisa
possuem trabalhos com aceitação no meio acadêmico e o tema já foi amplamente debatido.
Em um primeiro momento foram lançados cinco questionamentos que pretendem
ser respondidos no decorrer do trabalho:
1) O que é o Princípio do Custo Marginal?
2) O que é o Princípio do Custo Total?
3) O que é racionalidade limitada?
4) Como a racionalidade limitada se diferencia da racionalidade substantiva?
5) Ocorre diálogo entre o Princípio do Custo Total e a racionalidade limitada?
A contraposição de diferentes abordagens sobre um determinado tema serve para
alavancar os conhecimentos a respeito de teorias e modelos propostos e instigar o
pensamento sobre os mesmos. Com o objetivo de investigar o diálogo entre o princípio do
custo total e o pressuposto da racionalidade limitada, a pesquisa bibliográfica vasculha as
idéias que já foram lançadas, contratando-as em busca de compatibilidades ou oposições.

3 DISCUSSÃO TEÓRICA
3.1 DA ABORDAGEM TRADICIONAL AO PRINCÍPIO DO CUSTO TOTAL
A teoria tradicional fundamenta-se na idéia de otimização com base na igualdade
entre custo marginal e receita marginal. Nesse ponto, onde a receita e o custo marginal se
igualam, o preço e a quantidade produzidas serão ótimos, pois segundo a idéia, ao aumentar
ou diminuir uma unidade de produção, o lucro diminui. Ou seja, no ponto ótimo o lucro é
maximizado, e o empresário expande a produção até esse atingi-lo.
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Essa determinação tem origem na função Lucro da empresa. No ponto de máximo
desta função está o ponto considerado ótimo (maior lucro). Desta forma, o ponto onde a
derivada primeira da função lucro se iguala a zero corresponde ao ponto onde a receita
marginal é igual ao custo marginal (VARIAN, 1994), como o demonstrado abaixo:
Lucro total = Receita total – Custo total
Derivando e igualando esta função, obtemos:
Lucro máximo = Receita marginal – Custo marginal
E, portanto, a maximização do lucro acontece onde:
Receita marginal (Rmg) = Custo marginal (Cmg)
Em um mercado caracterizado por concorrência perfeita Rmg = Cmg = Preço, pois
o mercado tende a estar em equilíbrio e quando o preço aumenta ou diminui, haverá entrada
ou saída de firmas no mercado em questão.
Nos casos de mercados que não se encontram em concorrência perfeita, como em
oligopólio, a receita marginal da firma é menor do que o preço de equilíbrio para o bem no
mercado, mas a otimização do lucro continua onde Rmg = Cmg.
Além disso, a teoria marginalista leva em conta a existência de rendimentos
decrescentes. Ao aumentar o nível de produção, a curva do custo médio de longo prazo tem
formato de “U”, o que significa que a partir de determinado ponto, um aumento da
produção acarretará em decréscimo dos rendimentos e, conseqüentemente, aumento de
custos. Essa teoria é baseada na lei dos rendimentos decrescentes de David Ricardo, que
buscava analisar a renda da terra. Diagnosticava que, ao se ultrapassar um certo número de
trabalhadores em uma área, tem-se o declínio da rentabilidade dos fatores de produção na
parte ascendente da curva de custo médio de longo prazo. Piero Sraffa (1982) publicou um
artigo que se intitulava “As leis dos rendimentos sob condições de concorrência”, alegando
que a lei dos rendimentos decrescentes não era válida para todos os tipos de processos
produtivos. A curva de custo é decrescente até o ponto em que torna-se constante em
atividades que utilizam operários e máquinas, não obedecendo a mesma lei da renda da
terra.
A teoria marginalista destaca-se pelo seu rigor formal, com representações
consistentes dos argumentos propostos, porém impõe dúvidas quanto ao realismo da
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proposição da política de preços adotada pelas empresas (Hall e Hitch, 1986). O problema
do irrealismo é que ele implica uma insuficiência analítica e a interpretação restrita da
forma como as decisões são tomadas. A análise é feita de forma generalizada para as
empresas, quando estas estão inseridas em mercados que possuem particularidades e a
decisão de preço não é tomada de forma genérica através da receita e custo marginais,
podendo até mesmo a empresa desconhecer suas curvas marginais ou não levá-las em
conta. Em contraposição a ela, surgiu o Princípio do Custo Total, alegando ser esse o custo
usado como base pelos empresários ao tomarem suas decisões de preço, e não o custo
marginal. Hall e Hitch concluíram em seu artigo através da análise de uma amostra de 38
empresários, que o custo total está mais presente do que o custo marginal no dia-a-dia das
empresas, sendo aquele o levado em conta ao fixar-se o preço de venda das mercadorias.
Segundo os autores, o preço será o custo direto médio mais uma margem destinada a cobrir
os custos indiretos e um acréscimo convencional para os lucros da empresa. Para os
autores, as políticas de preço são baseadas no custo total e no comportamento da
concorrência, e as empresas geralmente desconhecem a elasticidade da sua curva de
demanda e são vagas sobre a relação entre preço e custo marginal.
Os autores trabalham com a idéia de um “preço convencional” para os produtos, já
aceito pelo mercado, em torno do qual há uma “quebra” da elasticidade da demanda. Essa é
a idéia da demanda quebrada, inserida por Hall e Hitch, e também por Paul Sweezy
independentemente, com um enfoque especial para mercados oligopolísticos. Afirma que as
decisões de preço das firmas concorrentes afeta a demanda pelos produtos da empresa,
assim como as decisões de preço tomadas da empresa levam em conta as possíveis reações
que podem ter as empresas concorrentes.
Ao desenvolver a sua idéia de que as políticas de preço se baseiam no custo total,
Hall e Hitch apontam que o preço do produto será dado pelo custo variável médio acrescido
de uma margem, geralmente de 10% para cobrir os custos fixos e o lucro da empresa. Essa
margem se molda conforme o preço já estabelecido no mercado e aceito pelos
consumidores.
Para Labini (1988), a argumentação de Hall e Hitch é eficiente para explicar a
estabilidade dos preços, porém é insuficiente no critério de formalização, em que não
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esclarece qual será exatamente a margem embutida no preço que será cobrado pelo produto.
Buscando aperfeiçoar a idéia, insere formulações para os preços e faz a comparação dessas
fórmulas com as tradicionais da teoria marginalista.
Labini chega à conclusão de que não existe apenas um preço de equilíbrio. O preço
de mercado fica a rigor dos preços que possibilitam a empresa de sobreviver na atividade.
Há um preço que deve garantir a empresa um retorno mínimo de capital, tentar barrar a
entrada de novas concorrentes no mercado e tem o intuito de eliminar as empresas em
operação.

3.2 A RACIONALIDADE NA CIÊNCIA ECONÔMICA
A tomada de qualquer decisão sempre vem acompanha de algum tipo de avaliação
do objeto ou objetivo pelo decisor. Na teoria econômica, a racionalidade está atrelada com
a idéia de que o comportamento individual é influenciado pelas oportunidades versus
necessidades e desejos dos agentes econômicos. Os indivíduos são capazes de fazer
escolhas racionais buscando a otimização de uma variável.
O pressuposto teórico metodológico neoclássico, que acompanha a teoria
marginalista, é o de que a racionalidade é substantiva. Assim, os agentes estabelecem as
suas preferências, conseguem no meio onde estão inseridos todas as informações que
necessitam para tomar a melhor escolha e maximizam o seu objetivo.
Em seus estudos, Simon (1979) lança o princípio da racionalidade limitada e
processual (ver Possas, 2002) se opondo a racionalidade substantiva neoclássica. Considera
a posição restritiva demais, inalcançável e muitas vezes colocando um fardo hiper-racional
sobre os agentes. Afirma que a limitação não é do agente, mas da sua relação com o
ambiente. A presença de incerteza e complexidade dificulta a plenitude do conhecimento
do mercado. As vezes até o excesso de informações dificulta a tomada de decisões,
podendo atrapalhar o agente na seleção de quais informações deve considerar.
Assim, Possas (2002) faz a seguinte colocação a respeito da incerteza que cerca os
agentes, contrapondo a premissa neoclássica de que os agentes aprendem com o passar
tempo a partir da experiência ou da observação:

368

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

“ [...] a incerteza não se elimina, embora certamente se reduza, pela simples passagem do tempo; de
certo modo, é como se o passado também fosse incerto – pelo desconhecimento não de informações,
mas das principais relações de causalidade envolvidas. A importância crucial da incerteza “forte”
para a teoria econômica, como Keynes (1936) e Simon (1979, entre outros) já haviam ressaltado, é
que ela altera as condições de exercício da racionalidade instrumental por parte dos agentes. Por um
lado, se uma decisão econômica deve ser tomada, as lacunas da função objetivo devidas à incerteza
precisam ser preenchidas com hipóteses e cenários sobre acontecimentos futuros plausíveis, mas cuja
probabilidade não é calculável objetivamente, podendo dar lugar a previsões sempre passíveis de
erros sistemáticos. Por outro, a dificuldade de maximização pode ser contornada pela adoção de
regras práticas e rotinas, ou ainda pela adoção de soluções subótimas.”

Em síntese, a incerteza leva a comportamentos defensivos em busca de proteção
(reservas) ou flexibilidade (liquidez, por exemplo). O processo de decisão racional sob
incerteza gera indeterminação no nível microeconômico, tornando problemático assumir
hipóteses de equilíbrio (Possas, 2002).

4 CONCLUSÕES
As conclusões preliminares, que podem ser tiradas da análise das teorias buscadas
para explicar o comportamento dos agentes abordadas nesse trabalho, são reflexões sobre a
contraposição das mesmas. A teoria marginalista e o princípio do custo total diferem no
modo de pensar que os agentes conheçam, interpretem e utilizem seus custos para
determinar os preços de venda. A determinação das quantidades de produção usadas pelas
empresas no seu dia-a-dia nem sempre consegue atingir o nível de máximo lucro, e a
maioria dos empresários desconhece as formas das suas curvas marginais para utilizá-las
como ferramenta de maximização. O ambiente econômico onde as firmas estão inseridas é
complexo e sofre mudanças a cada dia. Obter as informações completas sobre ele e
conseguir ordená-las de forma perfeita também parece distante da realidade empresarial.
Portanto, o princípio do custo total dialoga com a idéia de racionalidade limitada e
processual no sentido de que as informações que os agentes possuem sobre suas curvas de
custo e receita marginais e da sua curva de demanda podem ser incompletas, assim como o
comportamento da concorrência frente às decisões que o agente venha a tomar também são
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incertas. Os mercados estão em constante transformação, interferindo no desempenho das
empresas e muitas vezes essas mudanças são difíceis de prever. Os empresários acabam por
tomar decisões em boa parte das situações por estimação e dedução de informações,
aprendendo com o passar do tempo coisas novas e estabelecendo regras e rotinas diante de
determinadas condições em que a empresa e a economia se encontram.
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Resumo: Este artigo discute a viabilidade econômica-financeira das Pequenas Centrais
termoelétricas, que são implementadas com caldeiras a vapor a partir da biomassa florestal.
O objetivo deste estudo foi identificar o ponto e equilíbrio da viabilidade econômicafinanceira de um projeto, por meio das técnicas de análises de investimentos, as quais são
subdivididas em três análises: Payback (período), Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa
Interna de Retorno (TIR). A metodologia utilizada é adaptada de Creus (2009), tendo em
vista um estudo de caso, baseado em uma pesquisa exploratória e descritiva. Os resultados
obtidos deste estudo demonstraram que esse empreendimento não seria viável do ponto de
vista econômico-financeiro. Essa inviabilidade se deve, em primeiro momento, pelo
período de payback, que se apresentou inadequado ao cenário econômico-financeiro, pois o
período onde as entradas financeiras superaram o investimento inicial, ocorreu somente no
décimo sexto ano, para um projeto de 20 anos. Os indicadores produzidos pelo VPL foram
negativos, na ordem de (10.956.205). Como isso, reforça a tendência de rejeição desse
projeto, já demonstrada anteriormente pelo Payback. Para finalizar essas análises, a TIR
demonstrou-se menor diante do custo de capital, isto é, o custo de capital do
empreendimento é de 7% ao ano e a TIR foi gerada na ordem de 4% ao ano. Nesse
contexto, as três técnicas de análises de investimentos produziram indicadores
desfavoráveis ao empreendimento estudado. O ponto de equilíbrio deste projeto foi
demonstrado pela TIR, uma vez que apresentou-se na ordem de 4%. Sugere-se que o
projeto poderá ser mantido, desde que se elabore um novo planejamento, levando em
consideração o custo de capital no máximo de 4%, garantindo um valor presente líquido
igual zero.
Palavras chaves: Energia; Energias Renováveis; Viabilidade Econômica-financeira.

1. Introdução
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Com o advento da mecanização e a inserção de novas tecnologias no cenário
empresarial, o mundo está cada vez mais dependente de energia elétrica, buscando fontes
alternativas e limpas, na tentativa de diminuir a dependência das fontes de energia fósseis.
Essas tendências se fortaleceram a partir do protocolo de Kyoto, uma vez que esse acordo
tem como objetivo, estabelecer uma redução de 5,2% de emissão dos gases poluentes, em
relação aos níveis de 1990, para o período de 2008-2012.
Este artigo está subdivido em seis etapas, ilustrando um cenário de geração de
energia elétrica por meio de uma pequena central termoelétrica no Canadá.
A primeira etapa foi descrito um cenário global da necessidade da energia elétrica,
assim como, a preocupação com a preservação do planeta, sobretudo, na intensificação do
uso das fontes energéticas renováveis e limpas.
Na seqüência do artigo, a segunda etapa do estudo, demonstrou o levantamento
bibliográfico, o qual conceitua-se em diversas fontes de energia, bem como essas fontes de
energia que estão sendo explorada em alguns países.
Com relação à terceira etapa do artigo, foi desenvolvida a metodologia, baseando-se
me Creus (2009), em função de uma análise econômica-financeira, que propõe um estudo
de caso.
No caso da quarta etapa, foi aplicada a proposta metodológica em um caso, o qual
demonstrou a geração de energia elétrica por meio da biomassa florestal e agrícola. Desta
etapa, apresentou-se os dados quantitativos dos gastos, assim como das receitas, ou seja, as
entradas e as saídas deste empreendimento.
Na quinta etapa, foi desenvolvida a conclusão do trabalho, demonstrando a situação
econômica-financeira da unidade de negócios, por meio dos dados quantitativos produzidos
na aplicação prática desta proposta. Para finalizar o artigo, a sexta etapa apresenta as
referências bibliográficas que foram utilizadas ao longo deste trabalho.
O objetivo deste estudo foi identificar o ponto e equilíbrio de um projeto de
viabilidade econômica-financeira, por meio das técnicas de análises de investimentos, as
quais são subdivididas em três análises: Payback (período), Valor Presente Líquido (VPL) e
Taxa Interna de Retorno (TIR).
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2. Levantamento Bibliográfico
Este tópico foi desenvolvido para a obtenção dos embasamentos teóricos
necessários neste trabalho, habilitando a proposta metodológica, com vista à aplicação
prática do estudo.

2.1.

Energias Renováveis e Limpas

A energia elétrica é amplamente consumida em todo o planeta, procurando
transformar movimentos em trabalho. A literatura descreve diversos conceitos sobre a
energia, como, por exemplo, Salgado (2009) conceitua energia como algo que não pode-se
tocar, ver, pesar e não ocupa-se lugar. Desse modo, são ações que se pode realizar sobre
qualquer objeto, sobre qualquer sistema material. É uma propriedade que se encontra
associada aos sistemas materiais.
Essa técnica de movimentos é essencial no mundo contemporâneo, porém pode
haver uma forte conseqüência para o planeta, por contado uso demasiado de energias de
fontes fósseis. Essa energia pode provocar danos ao planeta de grande magnitude, tais
como, aumento da emissão de gases tóxico na atmosfera, contaminação nos mares
provocados por possíveis vazamentos ocorridos no processo de exploração do petróleo etc.
Para amenizar esse perigo eminente na terra, por conta da exploração e uso das
energias de fontes fósseis, surgiu a exploração e o uso da energia renovável, a qual pode ser
definida como uma série de fontes energéticas que se regeneram de maneira natural e que
são praticamente, inesgotáveis ao longo do tempo, em funação da exploração humana
(SOLÉ 2009).
Para Salgado (2009), as energias renováveis são obtidas por meio da identificação
das fontes dessas fontes energéticas, as quais são definidas como algo que se administrada
de forma adequada, podendo haver uma exploração ilimitada, isto é, a quantidade
disponível não diminui na medida em que se explora o poder energético.
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Dessa forma, as energias renováveis são derivadas da luz solar, exceto a energia
geotérmica, esta é proveniente do interior da terra, causado pelas altas temperaturas, de
acordo com a profundidade, podendo obter até 5000 ºC no núcleo do planeta. Desse modo,
pode-se definir que essas energias se derivam de duas maneiras. A primeira é obtida
diretamente da energia solar, como, por exemplo, energia solar térmica, energia
votovoltaica etc. Já no caso da segunda, é obtida por meio das energias eólicas, hidráulicas,
do aproveitamento dos mares e ondas e da biomassa, no processo de pirólise ou na reação
anaeróbica (SALGADO, 2009).
Ainda na definição de energias renováveis, Madrid (2009) corrobora com os demais
autores, conceituando da seguinte forma: as fontes de energia renovável são de origem
natural e pode explorar-se ilimitadamente, ou seja, de maneira abundante e inesgotável.
Essa fonte de energia, geralmente, causa um baixo impacto ambiental durante a sua
exploração. Nesse contexto, a Agência Européia de Meio Ambiente (2009), contribui que
as fonte de energia disponíveis no mundo é abundante e gratuita, porém um dos grandes
entraves desse negócio, são os altos custos de exploração dessas fontes energéticas.
Diante dos conceitos atribuídos pelos diversos autores mencionados ao longo do
texto, pode-se sintetizar que as fontes de energia renováveis estão sendo tratadas como
aliadas na luta contra degradação do planeta. Além disso, essas fontes podem ser viáveis do
ponto de vista econômico-financeiro.

2.2.

Principais Fontes de Energias Renováveis

As energias renováveis estão sendo exploradas no mundo, tendo como objetivo, a
substituição das energias fósseis, na tentativa da redução de emissão dos gases poluentes,
que compõem o efeito estufa. Neste sentido, as fontes de energias renováveis mais
relevantes são denominadas:
 Energia solar - é abordada como sendo a base da maioria das energias. Podese definir que sem o sol não há vida no planeta. Essa fonte é explorada por
meio do processo de captação da luz solar (fotovoltaica);
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 Energia eólica – trata-se de energia proveniente do vento, cuja produção
pode ser em grande escala, promovidos pelos parques eólicos ou em
pequenas escala, utilizado em granjas, em edifícios etc.
 Biomassa – essa energia é gerada por meio da matéria orgânica, que ao
entrar em combustão ou fermentação, libera-se a energia elétrica, de acordo
com o poder calorífico de cada matéria.
 Energia geotérmica – esse potencial energético encontra-se armazenado no
interior do planeta.
 Energia hidráulica – é a energia encontrada nas águas, provenientes de rios e
mares. Estas são denominadas hidroelétricas (MADRID 2009).

2.3.

Vantagens e Desvantagens das Energias Renováveis

A possibilidade de geração de energia elétrica por meio de fontes renováveis vem
sendo discutida mundialmente. Segundo Madrid (2009), essa discussão estabelece
vantagens e desvantagens.
Por um lado, destacam-se os pontos positivos, tais como, fontes inesgotáveis,
abundantes, menos poluentes, menos riscos a saúde humana etc. Nesse sentido, as energias
renováveis são fontes acessíveis a todos os países, tanto em nações menos favorecidas,
assim como, como em nações abastadas. Para Salgado (2009), a geração de energia elétrica
oriundas de fontes renováveis pode proporcionar mais uma oportunidade de negócio ao
setor agrícola. Nesse caso, isso somente seria possível caso haja estoques de alimentos
excedentes ao consumo humano.
Por outro lado, cogitam-se alguns inconvenientes, como, por exemplo, dificuldade
em concentração por unidade.

Essas energias trazem outros aspectos negativos, tais

como, os parques eólicos e os parques solares podem prejudicar a visibilidade e a beleza do
local, as centrais hidrelétricas podem afetar a cadeia alimentar da região, por meio de
supostas extinções de espécies. Outro aspecto negativo, nesse contexto, é a extinção das
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correntes de águas, por conta dos grandes represamentos, conseqüentes, das centrais
hidrelétricas. Isso pode afetar algumas espécies de peixes e répteis.
Dentre as diversas fontes de energias renováveis, surge-se a biomassa, a qual pode
ser definida como qualquer matéria de origem orgânica (animal ou vegetal). Essa matéria
acumula energia sob a luz solar, por meio do processo da fotossíntese, que as plantas, de
modo geral, absorvem a energia luminosa do sol (MADRID, 2009).
Segundo Salgado (2009), biomassa se define como matéria orgânica originária de
um processo biológico, espontâneo ou provocado, com finalidade de fonte energética.
Desse maneira, qualquer substância orgânica de origem vegetal ou animal, inclusive os
materiais que resultam dessa transformação pode ser denominado biomassa. Na verdade,
essa matéria orgânica compõe uma energia solar convertida pela vegetação em matéria
orgânica. Essa energia pode ser recuperada pela combustão direta ou pela transformação
dessa matéria orgânica em combustível. A biomassa, inclusive toda matéria viva,
geralmente não é utilizada na alimentação humana, tampouco na alimentação de animais,
que vivem no ecossistema natural.
A biomassa é tratada como combustível a partir da energia existente na radiação
solar, que é captada e transformada em energia, por meio de uma ligação química, mediante
a fotossíntese. Esse composto orgânico tem um caráter de energia renovável, já que a sua
composição energética procede da energia solar absorvida pelos vegetais, por meio do
processo da fotossíntese. Para utilizar a energia advinda desse processo natural, rompem-se
as ligações dos compostos orgânicos, diante do processo de pirólise (SALGADO, 2009).
A energia existente na matéria orgânica dos animais é formada pelas ligações dos
tecidos, que compõem os organismos fotossintéticos, os quais são transferidos aos animais
pelas cadeias tróficasiv, que por sua vez liberam-se ao meio ambiente em processos de
oxidação, como, por exemplo, a decomposição dos materiais biológicos residuais ou
mortos. Isso acontece de maneira muito mais rápida, com relação ao processo de
combustão das matérias orgânicas de origem vegetal. Em suma, essa biomassa se constitui
em forma de energia solar, onde a captação, conversão e armazenamento de energia se
realizam diante dos processos metabólicos de seres vivos.
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A exploração da biomassa pode ser uma excelente opção de consumo energético,
contrapondo dependência da exploração das fontes de origem fósseis no mundo. No
entanto, Thiffauet et al (2010), ressalta que há pontos preocupantes nesta fonte energética,
como, por exemplo, o acréscimo intensivo da exploração de biomassa florestal, como fonte de
bioenergia na América do Norte, está despertando preocupações sobre os impactos que essa prática pode ter
na manutenção da produtividade do solo da floresta. No Canadá, essas preocupações estão sendo discutidas
desde a década de 1970, por meio de estudos que foram iniciados para investigar e predizer o impacto da
remoção intensa a biomassa florestal no local produtividade. A maior parte destes estudos concentrou-se em
premissas orçamentárias dos nutrientes.
Deborah et al (2010) contribui com outro exemplo, sobre os riscos da exploração da biomassa
florestal, podendo afetar o solo da floresta, bem como pode provocar impactos no solo recurso por meio de
alterações físicas, químicas e propriedades biológicas do solo. Os impactos causados por essa exploração
pode variar dentro de uma unidade de colheita, tais como, possíveis perdas de nutrientes orgânicos do solo,
uso de áreas de tráficos pode reduzir a compactação do solo, causando riscos de erosões etc.
Ainda sobre as advertências provocadas pela exploração intensiva da biomassa florestal. Ralevic et
al (2010) colabora descrevendo que as avaliações da sustentabilidade do planeta baseada na biomassa
florestal, como fonte energética, pode está sendo negligenciado, com relação aos desafios operacionais, que as
centrais termoelétricas vêm enfrentando nos dias contemporâneos. Desse modo, existem amplas
preocupações com essa matéria orgânica. Na medida em que essa fonte se intensifica no mundo, aumenta
também, os possíveis impactos ambientais, sobretudo, a degradação do solo.
No sentido contrário, ao pensamento de advertência ao risco da exploração da biomassa. Viana
(2010) menciona que juntamente com a estratégia da União Européia, em matéria de energias renováveis,
Portugal estabeleceu em seus programas nacionais de política, que a produção de energia elétrica a partir de
fontes renováveis deverá chegar a 45% do total fornecimento até 2010. Outro País que está explorando a
biomassa, em larga escala é a China. Nesse sentido, Wang et al (2010), descreveu que há estudos direcionados
às florestas Chinesas, os quais demonstraram uma exploração de raízes em grande escala. Neste estudo,
foram utilizadas 515 medições de campo de biomassa, na parte nordeste da China. Para auxiliar no controle
das fontes energéticas menos acessíveis, isto é, em localidades de difícil acesso, surgiu o Sistema de
Informação Geográfica (GIS). Com esse sistema é possível visualizar toda a área explorada dentro da
florestal.
O Japão está utilizando também, o sistema GIS no controle de exploração de biomassas florestais.
Segundo Kinoshita (2009), foi realizada uma avaliação espacial do uso da biomassa florestal por meio desse
Sistema de Informação, na cidade japonesa de Yusuhara. Essa avaliação identificou que no Japão, mais de
60% da terra é coberta por floresta, a qual pelo menos 40% é de floresta artificial. O governo japonês está
subsidiando a indústria de geração de energia elétrica por meio da biomassa florestal. Essa prática do
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governo, por um lado aquece o segmento de geração de energia elétrica por meio da biomassa florestal. Por
outro lado, aumenta a degradação do solo devido o acréscimo da exploração dessa matéria orgânica.

2.4.

Tipos de Biomassa

Esse tópico descreve as principais fontes de biomassa, destacando as mais utilizadas
no mundo.

2.4.1. Biomassa Natural
A fonte energética tratada como biomassa natural se produz espontaneamente, pela
natureza, sem nenhuma intervenção humana. Essa fonte é encontrada nas localidades de
altas densidades de vegetação nativas. Salgado (2009), afirma que os recursos gerados em
podas naturais dos bosques constituem exemplos dessas biomassas. A utilização desses
recursos exige uma gestão de logística, que inicia-se na comercialização dessa biomassa,
até o mecanismo de transporte que será utilizado para o aproveitamento desse recurso.
Todo esse processo pode torna oneroso, transformando-se em um negócio economicamente
inviável.

2.4.1.1.

Biomassa Residual Seca

Os resíduos secos gerados pelas atividades agrícolas, florestais, agroindustriais etc.,
podem ser aproveitados como fonte energética. Para tanto, exige-se o desenvolvimento de
novas tecnologias de processamento. Segundo Salgado (2009), os resíduos secos podem ser
tratados de maneira distinta entre os resíduos florestais e os dejetos agrícolas. O primeiro é
uma relevante fonte de biomassa que, atualmente, está sendo pouco explorada. Nesse
sentido, pode haver barreiras dessa exploração, sobretudo, na viabilidade econômicofinanceira, por conta do custo de transporte dessa biomassa. Cita-se também, como
agravantes dessa atividade, a possibilidade de acréscimo de risco de erosão, a probabilidade
de perda de fertilizantes, em razão da extração de nutrientes causados pela exploração dessa
fonte energética. O segundo é abordado estabelecendo-se percentuais de relevância, como,
por exemplo, aproximadamente, 60% de resíduos de matos e de 20% a 40% por cento de

378

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

dejetos de processos industriais. Esses dejetos são basicamente gerados por meio de
cultivos de cereais e cultivos de plantas utilizadas nas indústrias têxteis e de óleo e azeites.
A biomassa florestal é abordada como uma das fontes energéticas mais eficientes para geração de
energia elétrica por diversas Nações. Segundo Yang (2009), a China está explorando esse segmento, pois, a
sua indústria florestal compõe um dos maiores grupos da indústria madeireira na China

(the Longjiang

group), o grupo controla 40 gabinetes florestais, 624 explorações agrícolas de árvore. Nesse sentido, a área
explorada é de 10.054.000 hectares, dentro de uma área de floresta 8293000 hectares. Essa floresta armazena
até 605 milhões cúbicos metros de biomassa florestal. Toda essa exploração exige uma taxa de cobertura
florestal de 82,7%, isto é, uma área de preservação florestal 2.837.000 hectares. A legislação daquele País
permite até 10% de exploração das áreas não florestais para fins energéticos.

2.4.1.2.

Biomassa Residual Úmida

A biomassa residual úmida é biodegradável, sobretudo, dejetos residuais urbanos,
dejetos industriais, resíduos agrícolas e pecuários.
Em primeiro momento, aborda-se a biomassa urbana, a qual é decorrente dos
centros urbanos, que geram uma grande quantidade de biomassa de diversas formas, como,
por exemplo, resíduos de alimentos, papéis, cartões, madeiras etc. Para Salgado (2009), o
lixo urbano é tratado como um problema de difícil solução, por grande parte das nações,
sobretudo, as menos abastadas. Essa biomassa requer investimentos em novas tecnologias,
bem como em pesquisas científicas, para que se converta em benefícios à humanidade. Os
recursos advindos da matéria orgânica proveniente do lixo urbano são abordados de
maneira vantajosa, a partir da implantação de processos de compostagens e processos
anaeróbicos. O primeiro processo é tratado como um conjunto de técnicas aplicadas para
controlar a decomposição de materiais orgânicos, com a finalidade de obter, em menor
tempo possível, um material estável, com grande consentração de húmus e de nutrientes
minerais.
Já no caso do segundo processo, ocorre a auxência de oxigênio, em um ambiente
isolado, juntamente com a ação dos fungos e das bactérias.
Ainda sobre a biomassa residual úmida, destacam-se os dejetos industriais,
proveniente das indústrias de azeite de oliva, bem como as indústrias que utilizam madeiras
como matéria prima, como, por exemplo, indústrias de corchoiv. Salgado (2009) descreve
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também, que a biomassa úmida é gerada em grande quantidade pelos estercos de animais,
como, por exemplo, granjas. Essa matéria orgânica pode ser aproveitada na geração de
energia elétrica ou gás.
Essa fonte energética possui amplo poder calorífico. Solé (2009) afirma que essa
fonte é derivada da natureza por meio de plantas terrestres e aquáticas e também por
resíduos materiais ou animais etc. Todos esses materiais orgânicos armazenam energia
solar, os quais estão compostos por hidratos e compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio
produzidos em determinadas áreas da superfície terrestre, por organismos específicos. Tudo
isso, pode ser utilizado como combustível, tanto para obtenção de calor e eletricidade,
quanto em combustíveis líquidos (carburantes). As energias renováveis são de origem solar,
com exceção das energias oriundas de mares e geométricas.
O rendimento calorífico desses compostos orgânicos é definido na proporção de
cada kg de biomassa, que gera-se 3500 kcal, ao passo que a gasolina gera 10.000 kcal a
cada litro. O conteúdo da biomassa pode ser medido em função do poder calórico do
produto energético durante a combustão. Para realizar essa mensuração do poder calorífico
da biomassa, utiliza-se uma bomba calorimétrica durante a combustão da matéria orgânica
bruta ou produto acabado.

3. Metodologia
O presente trabalho se constitui em uma pesquisa exploratória – descritiva e delineouse em duas formas de investigação: bibliográfica e estudo de caso. A primeira é adaptada de
Creus (2009), tendo em vista a avaliação de um projeto de viabilidade econômicafinanceira, aplicando as técnicas de análise de investimentos, denominadas Payback, Valor
Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR). Na segunda forma de
investigação baseou-se em um caso, o qual abordou uma Pequena Central Termoelétrica,
composta por caldeira a vapor, adicionada a biomassa florestal e agrícola, com capacidade
de geração de 20 Mwh.
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4. Aplicação Prática do Método Proposto
A aplicação da proposta desse estudo foi em um bosque completo, na cidade de
Edmonton, no Canadá. Nesse bosque há uma planta (termoelétrica) adicionada à biomassa
florestal, distribuída em: resíduos de cultivos agrícolas (palha do trigo, da cevada, cascas de
nozes, carcaças de coco e restos amêndoas) e resíduos dos bosques destinados a fabricação
de madeira.
Esta planta tem uma extensão territorial de 400 Km² (40.000 hectares) de biomassa
florestal, com capacidade instalada de 20 MW de potência. O investimento inicial foi
estipulado da seguinte forma: 1.185 €/kW x 20.000 de potência, totalizando 23.700.000 €.

A tabela 1 demonstra os dados quantitativos, de maneira detalhada, e como foi
aplicado o método proposto.
Bosque Completo de Biomassa Florestal- Área de 400 km² (Caldeira a Vapor de 20 MW)
Sistema

Fórmula (€/m³)

Variedade

€/ m³

€/Kg – s.s.

€/MJ

€/MWh

Colheita (vol. Médio 0,55 m³)

38. (expoente -0,5963)

0,55

39,992

0,1143

0,0057

20,57
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Transp. Árvores Cortadas 2 Km

9,9 . (expoente -0,3676)

0,55

12,333

0,0352

0,0017

6,34

Transporte de cavacos de árvores

0,7585 . (2,30+0,0257.D)

2.000,00

40,731

0,1164

0,0058

20,95

Abertura de estradas

0,7585 + (379,24/V.T)

50,00

08,343

0,0238

0,0011

4,29

Infraestrutura Adicional

0,7585 €/ m³

0,76

0,758

0,0022

0,0001

0,39

Semear árvores

151,69 €/Há (V médio/Ha

=

151,69

0,8182

0,0023

0,0001

0,42

=

73,00

0,3937

0,0011

0,00005

0,20

=

2,40

0,0129

0,0000

0,000002

0,01

185,4 m³)
Disseminação de nutrientes no solo

73,00 €/Há (V médio/Ha
185,4 m³)

Cortar árvores completas

2,40 €/Há (V médio/Ha
185,4 m³)

MJ/Kg

- substância seca = 20

densidade 350 Kg/ m³ e 50% umidade
Investimento Inicial = 23.700.000
Custo de capital 7%

Pago(0,07;30;23.700.000;0,1)/

23.700.000

10,33

23.700.000

2,74

0,60

0,60

30,00

4,17

0,03

0,54

(20.24.360)
Custo de manutenção anual = 2% do

0,02. 23.700.000/(20.24.360)

investimento Inicial
Custo de operação 0,6 €/MWh
Custo médio pessoal (8 operários + 2

10.30.40.60

Administrativos) 30 €/h
Perdas por linha de transmissão = 3%

0,03.

(custo

de

capital

potência = 3% custo anual

pessoal + Investimento Inicial

+

Total da caldeira
Total parcial

18,37
103,384

0,2954

0,014769

Total C/MWh

71,54
71,54

Fonte: Creus (2009) adaptada pelo autor deste estudo
Tabela 1 – Memorial de cálculos da planta completa de biomassa florestal

A tabela 1 apresentou a seqüência dos cálculos utilizados na planta de biomassa
florestal estudada. O valor apurado no final da tabela foi de 71,54 € por Mwh gerado desta
unidade de negócios.
Na seqüência, a tabela 2, demonstra também, como esse empreendimento (projeto)
foi avaliado, do ponto de vista econômico-financeiro, utilizando as técnicas de análise de
investimentos.
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Fonte: Creus (2009) adaptada pelo autor deste estudo
Tabela 2 – Memorial de cálculos da planta completa de biomassa florestal e agrícola

Este projeto foi planejado em um período de 20 anos, conforme tabela 2, tendo
como base os seguintes dados quantitativos: investimento inicial de 23.700.000 €, custo de
capital de 7% ao ano e demais custos operacionais e comerciais. Diante do fluxo de caixa
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demonstrado, na tabela 2, com a aplicação das técnicas de análises de investimentos
(payback, valor presente líquido, taxa interna de retorno) identificou-se o período payback
somente no 16º ano, restando somente quatro anos para uma suposta maximização das
riquezas. Porém, esse payback não é descontado, ou seja, não há taxa de juros ao longo da
linha do tempo. Desse modo, o valor presente líquido se apresentou negativo, na ordem de
(10.956.205), considerando um custo de capital de 7% ao ano. Nesse caso, a taxa interna de
retorno, foi identificada na ordem de 4% ao ano, demonstrando-se um cenário desfavorável
do ponto de vista econômico-financeiro, de acordo com as técnicas de análise de
investimento.
Na tabela 3 estão descritas as características e os elementos que compõem a
biomassa florestal e agrícola.
Característica do bosque

Bosque completo

Resíduos Florestais
(lenha)
45
20

Resíduos agrícolas
(palhas, cascas etc.)

Umidade
50
16
Poder calorífico MJ/Kg – substância 20
18
seca
Transporte Kg – substância seca m³
350
350
140
Nutrientes
0,00
0,00
0,00
Nitrogênio
0,31
0,00
0,66
Fósforo
0,05
0,00
0,09
Potássio
0,15
0,00
1,6
Enxofre
0,00
0,00
0,23
Cinzas
1
3
4
Fonte: Creus (2009) adaptada pelo autor deste estudo.
Tabela 3 – características e elementos que compõe a biomassa florestal e agrícola

Diante dos dados quantitativos, demonstrados na tabela 3, constatou-se que a
umidade da biomassa está, em média, na ordem de 50%, tendo como base o bosque
completo. Esse percentual pode ser considerado como entrave no processo produtivo desse
empreendimento. A biomassa com umidade acima de 40% pode reduzir o poder calorífico
dessa fonte energética.

5. Conclusão
A análise do estudo proposto permitiu a avaliação econômica-financeira, com base
nas técnicas de análise de investimentos, adaptada de Creus (2009). Os resultados
demonstraram que esse empreendimento não seria viável do ponto de vista econômico384
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financeiro. Essa inviabilidade se deve, em primeiro momento, pelo período payback, o qual
se apresentou inadequado ao cenário econômico-financeiro, pois, o período onde as
entradas superam o investimento inicial, ocorreu somente no décimo sexto ano, tendo em
vista um total de 20 anos para o projeto estudado.
Os indicadores produzidos pelo valor presente líquido foram negativos, na ordem
de (10.956.205€). Como isso, reforça a tendência de rejeição desse projeto, já assinalada
anteriormente pelo payback. Para finalizar essas análises, a taxa interna de retorno se
demonstrou amplamente distante do custo de capital, como, por exemplo, o custo de capital
é da ordem de 7% ao ano e a taxa interna de retorno foi gerada na ordem de 4% ao ano.
Nesse contexto, as três técnicas de análises de investimentos produziram indicadores
desfavoráveis ao empreendimento estudado.
Sugere-se que o projeto poderá ser mantido desde que se elabore um novo
planejamento, buscando subsídios governamentais, para que o custo de capital seja no
máximo de 4%. Essa taxa garante um valor presente líquido igual zero. Nesse momento, o
gestor terá condições de avaliar o projeto e tomar decisão entre projeto aceito ou rejeitado.
Sugere-se também, que seja analisado o processo de armazenamento da biomassa utilizada
na planta estudada, a qual apresenta-se com um teor de umidade na ordem de 50%. Esse
teor de água na biomassa pode reduzir o poder calorífico desta fonte de energia orgânica.
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