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Esse estudo pretende contribuir com subsídios para se entender as causas das diferenças no crescimento 
entre os diversos sctores da indústria brasileira, com ênfase na indústria extrativa e de transformação 
mineral, no período de 1988 a 1995. Será investigado até que ponto a inovação tecnológica, através da 
variável patente, é importante para o crescimento da indústria. A função de produção agregada da 
indústria brasileira será estimada para o período de 1988 a 1995. As fontes de dados foram a PlA -
Pesquisa Industrial Anual do 113GE- para os dados de produção, e o YTC -Yale Technology Concordance 
- para os dados de patentes. O YTC possibilita a compatibilização dos dados de produção por setores da 
indústria, que seguem a ISIC -lntcmational Standard Industrial Classification of ali Economics 
Activities- com os dados de patentes, que utilizam a IPC -International Patent Classification. Através da 
metodologia de dados cm painel c, considerando as abordagens de efeitos fixos e aleatórios, foi possível 
calcular uma medida de variabilidade entre os setores. Essa medida possibilitou a classificação dos 
setores da indústria por níveis de inovação tecnológica. Dentre as indústrias extrativas e de transformação 
mineral, foram class ificadas como as mais inovadoras a Extrativa de Minerais Metálicos e a de Cimento, 
em contrapartida as indústrias pouco inovadoras como a Siderurgia e a Metalurgia dos Não-Ferrosos. A 
dinâmica da inovação desses setores selecionados será analisada, procurando-se destacar suas 
caractcristicas tecnológicas. 
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I. INTRODUÇÃO 

O estudo das mudanças tecnológicas e suas implicações para o crescimento económico têm sido objeto 

de análise nos países em desenvolvimento desde muitas décadas. Por outro lado, os países cm desenvolvimento 

têm feito um grande esforço na promoção do crescimento económico, através do exercício do poder político, 

nesta segunda metade do século XX. 

A importante pergunta que se faz ao se estudar o crescimento cconômico é o que causa ou não a 

prosperidade dos diversos povos. Barro(! 997), através de um estudo empírico a respeito de diferenças entre cem 

países desde o ano 1965, identificou dentre os fatores básicos que propiciaram o crescimento econômico: o alto 

nível de escolaridade da população, a saúde (medida pela expectativa de vida), a baixa fertilidade, o 

comprometimento da sociedade com as leis e os termos de comércio exterior favoráveis ao país. 

A desaceleração do crescimento económico na década de 80 foi comandada pela indústria c refletia os 

desequilíbrios, tanto externos quanto internos, da economia do país. Nova fase se inicia após 1994, com o Plano 

Real que foi bem sucedido, tendo cm vista seus resultados permanentes. Os anos 90 foram considerados por 

Baumann (2000) como a década das reformas no Brasil. Analisando a história económica recente, algumas ações 

já tinham ocorrido neste sentido no final da década de 1980, como as primeiras privatizações c a liberação do 

comércio exterior, além da concepção da chamada Nova Política Industrial e Tecnológica. O período estudado, 

portanto, representou uma mudança de rumo na economia com reflexos em vários aspectos da vida do país. 

Esse estudo pretende contribuir com subsídios para entender as causas das diferenças no crescimento 

entre os diversos setores da indústria, dando ênfase a Indústria Extrativa Mineral e a Indústria de Transformação, 

no período de 1988 a 1995. A questão central será mostrar os impactos econômicos da atividadc de inovação 

tecnológica e sua contribuição para o crescimento da produção industrial brasileira no período. Esse impacto será 

investigado através da variável patente, diferenciando as patentes licenciadas por residentes no país dos 

licenciamentos de patentes americanas no Brasil que correspondem a transferência de tecnologia estrangeira. 

2. DESENVOLVIMENTO 

O modelo desenvolvido usa o instrumental da teoria neoclássica, iniciada com o estudo de Solow, e 

pretende compreender as causas das diferenças no crescimento econômico dos diversos setores industriais 

brasileiros, tentando incorporar a perspectiva de longo prazo ao analisar c utilizar a variável patente como um 

indicador de inovação tecnológica ao estudar a sua dinâmica nas indústrias extrativa e de transformação mineral, 

dando uma dimensão endógena à mudança tecnológica. As estatísticas sobre patentes são apresentadas como 

indicadores de inovação tecnológica. 

Para Griliches ( 1990), além da diferença de qualidade que seria a principal dificuldade para a utili zação 

dos dados de patentes em análises económicas, existe um outro problema adicional que nem toda a inovação é 

patenteada. Ainda as patentes diferem entre si pelo seu significado técnico e econômico, pois muitas mostram 

pequenos avanços tecnológicos, com escasso valor econômico, enquanto poucas são extremamente valiosas. 
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Outra dificuldade, para a análise cconômica dos dados sobre patentes, decorre da natureza técnica da 

sua classificação: as mesmas são classificadas por tipo de tecnologia de acordo com a IPC- lntemational Patent 

Classification- o que impossibilita a alocação direta das mesmas por indústria ou grupo de produtos. 

A fonte básica dos dados sobre patentes nesse estudo foi o banco de dados INPADOC- lnternational 

Patent Documents Libra1y, que registra c contabiliza as patentes de 80 países que utilizam a IPC e a estes dados 

foram aplicados a um modelo probabilístico, o YTC - Yale Technology Concordance. Foram utilizados os dados 

de patentes do Brasil, aplicados a essa metodologia, segundo o modelo descrito no artigo de Kortum e Putnam 

( 1997). 

O modelo probabilístico foi construído a partir do Canadian Patent Office que, desde I972 classificou 

mais de 300.000 patentes por indústria. A premissa básica do modelo é que a probabilidade de uma patente vir a 

ser produzida ou utilizada por uma determinada indústria, só depende da tecnologia contida na patente, não 

importando o país que a gerou ou a data em que a patente foi concedida. Portanto, as probabilidades 

condicionadas, estimadas a partir dos dados do modelo do Canadá, podem ser aplicadas a qualquer país e a 

qualquer período, bastando para isso o conhecimento da tecnologia da patente. O YTC consiste na estimativa dos 

conjuntos de probabilidades condicionais, tendo como base os dados do Canadá e aplicados às estatísticas dos 

demais países. 

O modelo desenvolvido nessa scção investiga a importância da mudança tecnológica para o crescimento 

do setor industrial no Brasil. Foram usados os dados dos setorcs da indústria, com o objetivo de se estimar a 

função de produção industrial agregada. Para separar os efeitos da mudança tecnológica do impacto do aumento 

das quantidades dos insumos é preciso utilizar-se de um arcabouço teórico. A função de produção possibilita 

separar esses impactos e com esse objetivo foram sclecionadas as variáveis: valor real da produção de bens 

finais, número de pessoas ligadas à produção e número de pessoas na administração, valor real do consumo de 

energia c de combustível, ativo real total, royaltics, patentes de domiciliados no Brasil c patentes de americanos 

no Brasil. 

A PIA- Pesquisa Industrial Anual do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi utilizada 

como fonte de dados na estimação da função de produção para os anos de I988 a 1995, considerando-se que não 

houve a pesquisa no ano de 1992. Os dados de patentes foram extraídos do trabalho de JOHNSON e EVENSON 

( 1998), construídos utilizando-se a metodologia do YTC- Yale Technology Concordance, a partir dos dados dos 

anos de 1985, 1990 e 1995. 

3. RESULTADOS 

O ponto de partida serü estimar a função de produção agregada da indústria brasileira no período de 

1988 a I 995 . Será apresentada uma medida das diferenças no nível de inovação tecnológica dos setores 

industriais brasileiros. Na estimação das funções de produção sctoriais será adotada uma única equação que 

permite lidar com as diferenças, possivelmente existentes, nos níveis de tecnologia adotados em cada setor e ao 

longo do tempo. Será estimada uma forma funcional que permite obter o impacto nas funções de produção 

setoriais das mudanças tecnológicas ocorridas nos setores ao longo do tempo. 
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A hipótese que está sendo utilizada é a de que os conceitos básicos da teoria da produção, usados na 

análise da empresa, podem ser também aplicados à função de produç5o agregada setorial que pode ser estimada 

com o objetivo de estudar as diferenças de produtividade entre setores da economia. 

A partir da função de produção, do tipo Cobb-Douglas, se chega a uma forma explícita para a equação 

(I). A equação resultante será utilizada para descrever c aval i ar a cvoluç5o do processo produtivo dos diversos 

setores da Indústria no Brasil no período de 1988 a 1995 e é apresentada a seguir: 

Y,=ATa, pa,N a3Ea"ca~R a6 a,B" a,U,, a"D' a,"D' c , 
I I (/ ff j{ if if if e c c c • c I 

Onde: 

Y;, =Valor real da produção de bens finais do setor i, no ano t; 

A;= Intercepto especifico do sctor i; 

T;, = Ativo real total do setor i, no ano t; 

1';, = Número de trabalhadores na produção no sctor i, no ano t; 

N;,= Número de traba lhadores cm atividades administrativas no sctor i, no ano t; 

E;,= Valor real do consumo de energia elétrica no setor i, no ano t; 

C;,= Valor real do consumo de combustíveis no sctor i, no ano t; 

R,, ._ Roya lties pagos pelo setor i, no ano t; 

13;, =Patentes de domiciliados no Brasil referentes ao sctor i, no ano t; 

U;, =Patentes americanas no Brasil referentes ao setor i, no ano t; 

0 1 =variável dummy para 1989; 

O, = variável dummy para 1991 

E,,= distúrbio referente ao sctor i, no ano t; 

(I) 

Calculando o logaritmo da equação (I), temos uma equação linear que pode ser estimada utilizando os 

métodos de estimação descritos na próxima seção. 

Log Y,,= log (A,J+ a, log(T;,)+ a , log(P;,)+ a J log(N;,)+ a, log(E;,)+ a s log(C;,)+ a6Iog(R;,)+ a,B,, +a, U;, + aq o, +ato o, +E,, 

A metodologia utilizada para estimar a função de produção foi a de dados cm painel, combinando-se 

dados de corte transversal com os dados temporais através da abordagem de efeitos fixos e aleatórios. 

Na abordagem de efeitos fixos, o modelo assume que as diferenças envolvendo eficiência técnica entre 

as unidades (setores) podem ser medidas através do intercepto ai. Também é possível que as inclinações (os as) 

variem entre os setores, mas essa hipótese não será investigada nesse trabalho. O modelo com efeitos aleatórios 

trata os termos específicos de cada setor como sendo distribuídos aleatoriamente, entre as unidades de corte 

transversal. Esta abordagem é diferente da anterior na medida cm que, no modelo de efeitos fixos, assume-se que 

as diferenças entre estas unidades, possam ser vistas como mudanças paramétricas da função de regressão. 

Ao se utilizar dados em painel há maior flexibilidade na modelagem das diferenças existentes entre as 

unidades observadas. No entanto, é preciso se ter uma amostra grande, bastante informativa a respeito dos 

parâmetros a serem estimados. Nesse estudo serão utilizadas 9 variáveis de 21 setores da indústria brasileira, 

portanto, uma amostra com 63 observações. 

O modelo estimado, com efeitos aleatórios, apresentou melhores resultados, com as variáveis 

selecionadas apresentando coeficientes bastante significativos, dentre eles o da variável patentes americanas no 

Brasil. A tabela I apresenta a função de produção estimada com efeitos fixos e aleatórios para os setorcs da 

indústria. Os coeficientes das variáveis que se mostraram significantes são: trabalhadores na produção, 
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trabalhadores na administração, valor real do consumo de energia, patentes àe americanos no Brasi l e as duas 

variúvei s dummics para tempo, considerando efe itos fixos e a constante e o estimador )l; para os efeitos 

aleatórios. 

Tabela I: Estimativa de funções de produção para os setorcs da indústria 

Anos 

Efeitos RS-90-95 

Fixos 

Efeitos 88-90-95 

Aleatórios 

Const. 

3,282 

(0,632) 

t=5. 19 

Pessoal 

produção 

0,908 

(0.2 18) 

1=4 .1 7 

0.2 13 

(0 ,095) 

t ~2,233 

Pessoal 

Adrn. 

0.329 

(0, 144) 

t~2 .2SI 

0.561 

(0.106) 

1=5.297 

Energia 

0,538 

(0, 152) 

1=3,534 

0,302 

(0,069) 

1=4,382 

Patentes 

USA 

0,0005 

(0 ,001) 

t~0 .3 1 4 

0,002 

(0,00 I) 

1=2,647 

089 

-0,22 

(0,056) 

1=-3,93 

-0, 152 

(0,051) 

1=-2,96 

091 

0,259 

(0,096) 

t=2,756 

0,152 

(0,057) 

!=2,663 

r2 

0,99 

0,98 

Na função de produção Cobb-Douglas os interceptas (a; , J-1; e p) são uma medida de inovação 

tecnológica e dão o nível de progresso técnico de cada setor da indústria, pois descrevem a tecnologia através da 

qual variúve is como energia, trabal hadores e outros insumos se transformam em produto e/ou valor da produção 

de bens finai s. A tabela 2 apresenta essa medida para os efei tos fixos e aleatórios para cada setor da indústria 

brasileira.Deslocamentos da função de produção são, no caso de efeitos fixos, a constante estimada para cada 

setor da indústria brasi leira (a;) e, no caso de efeitos aleatórios, além p (que não varia no tempo), o termo )l; que 

é uma medida de variabilidade entre os setores. 

Tabela 2: Medida de inovação tecnológica-

Indústria Extrativa c de Transformação Mineral 

Extração de Minerais Metú licos 

Ex traçiio de Minerais Não Metá licos 

Fabricação de C imento c C linquer 

Fabricaçiio de Peças c Estruturas de Cimento 

Fabricaçiio de Vidro 

Fabricação outros produtos Minerais N;io mc·tá li cos 

S iderurgia 

Metalurgia dos N:io Ferrosos 

Fabricação de Fundidos c Forjados de Aço 

Fabri cação de outros produtos Metalúrgicos 

Efeitos Fixos 

Intercepto 

(a;) 

-3,994 

-4,008 

-3.657 

-3,464 

-3 ,74 1 

-5,146 

-5,336 

-4,965 

-4,722 

-5,14 

Efeitos Aleatórios 

J3 = 3,282 

J!Í 

0,26 

-0,17 

0,06 

0, 16 

0, 14 

-0, li 

0.05 

-0.01 

-0,26 

-0,02 

Dentre as indústrias extrativas e de tra nsformação mineral foram escolhidas para análise na próxima 

seção aquelas que se mostraram mais inovadoras: a Indústria de Cimento (composta pela Fabricação de Cimento 
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e Clinquer e pela a Fabricação de Peças c Estruturas de Cimento, Concreto c Fibrocimcnto) c a Extrativa de 

Minerais Metálicos. Foram também escolhidas as menos inovadoras: a Siderurgia e a Indústria do Alumínio 

(classificada pelo IBGE como uma das indústrias do segmento da Metalurgia dos Não Ferrosos). 

4. DISCUSSÃO 

Nessa seção será avaliado o estágio de desenvolvimento tecnológico da Indústria Extrativa c de 

Transformação Mineral no período de I 988 a 1995. O estudo compreende indústrias com um certo grau de 

homogeneidade tecnológica, quanto aos processos produtivos e seus produtos, como as Indústrias Siderúrgica e 

do Alumínio. 

4.1 Siderurgia 

O processo siderúrgico pode ser resumido a três fases de produção: redução, refino c transformação. Os 

insumos básicos na fase de redução são o minério de ferro c o carvão mineral ou o vegetal. São grandes e de 

excelente qualidade as reservas brasileiras de minério de ferro, o que não ocorre com o carvão mineral. A 

tecnologia utilizada nesta fase, com modernos alto fornos a coque já estava bastante atualizada tecnologicamente 

no período estudado.A tecnologia de refino utilizada no Brasil era das mais modernas do mundo. Por outro lado, 

a etapa de transformação era a menos atualizada tecnologicamente, pois ainda havia pouca difusão da automação 

industrial, ainda sob efeito da reserva de mercado da informática. 

Por se tratar de uma indústria madura e com tecnologia já consolidada, as mudanças técnicas no Brasil 

se resumiram, na maioria dos casos, em aperfeiçoamento de processos, adaptações de tecnologia importada c 

otimização do rendimento operacional das usinas . O desenvolvimento tecnológico do sctor siderúrgico baseou-se 

no licenciamento de tecnologia dos países desenvolvidos. Os gastos cm P&D pelas empresas eram bastante 

modestos c não se destinavam à inovação do produto, mas ao aperfeiçoamento de tecnologias já conhecidas. As 

siderúrgicas estatais eram as que mais investiam em inovações, as siderúrgicas privadas investiam menos e as de 

capital estrangeiro (MANNESMANN c BELGO MINEIRA) dependiam das suas matrizes no exterior. 

Tendo em vista que o parque industrial permaneceu quase o mesmo no período, a Siderurgia passou por 

um ajuste de redução do efetivo de pessoal sem precedentes na história, principalmente, a partir de 1990, ano em 

que houve queda acentuada na produção como conseqüência da retração do consumo pós Plano Collor e, 

também, pelos ajustes já realizados nas empresas estatais, privatizadas ou em vias de privatização. O valor real do 

consumo de energia caiu cerca de 22%, no entanto, a produtividade média da energia permaneceu constante no 

período, apesar da otimização dos processos de produção. Apesar dos ajustes de pessoal c de racionalização do 

uso de energia, só houve crescimento de produtividade dos empregados não ligados dirctamente à produção, o 

que indica que atividades que exigiam um nível de educação mais elevado como P&D - pesquisa e 

desenvolvimento - e outras podiam ser mais produtivas para a empresa. 

4.2 Indústria do Alumínio 

Na indústria do alumínio o principal condicionante tecnológico de competitividade entre os produtores 

de alumínio refere-se aos coeficientes de consumo energético c ao preço pago pela energia. Trata-se de um setor 

com elevada economia de escala, fator que limita a entrada de novas empresas na produção, devido ao grande 

investimento inicial. As tecnologias das várias etapas do processo de produção do alumínio são amplamente 

difundidas e já incorporadas aos equipamentos. As empresas líderes, a nível mundial, são as responsúvcis pelas 
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inovações tecnológicas, desenvolvendo pesquisas e determinando o ritmo de sua difusão entre as empresas do 

setor. 

Os projetas mais recentes da ALBRAS e da ALUMAR, com capacidade superior a 300.000 t/a, foram 

projetados para usar tecnologia de anodos pré-cozidos de origem franco-nipónica e americana, respectivamente, 

que evitam o problema das emissões de resíduos da destilação do piche, considerados cancerígenos. A ALBRAS 

iniciou a produção de alumínio em meados de 1985 com a entrada em operação da primeira de quatro reduções, 

a Redução I com 240 fornos de 135 kA, semifechados. A escolha de tecnologia ultrapassada feita pelo sócio 

japonês da ALBRAS, foi resultado da falta de experiência da CVRD, sócio majoritário brasileiro no setor de 

alumínio. A tecnologia utilizada na Redução I da ALBRAS foi modificada nas Reduções II, III e IV. Essa 

mudança no projeto original da tecnologia Pechiney-Mitsui, originalmente francesa dos anos 60 e transferida aos 

japoneses, permitiu a mudança de amperagem de 135 kA para 150 kA. A adaptação dos fornos da Redução I, 

sem paralisar a operação, foi demorada e ocorreu de 1988 a 1992. 

Apesar dos parümetros técnicos da indústria do alumínio apontarem na direção de maiores ganhos de 

produtividade, decOITente de maior eficiência no uso de energia, houve uma queda significativa da produtividade 

média do valor do consumo de energia. 

Não existem gastos com P&D no setor de alumínio no Brasil, pois as empresas multinacionais utilizam 

resultados das pesquisas de suas matrizes no exterior. As empresas de capital nacional licenciam ou se associam 

a multinacionais. As indústrias de alumínio no Brasil sempre tiveram como estratégia de inovação tecnológica a 

transferência de tecnologia importada. 

4.3 Indústria do Cimento 

A indústria do cimento envolve desde as atividades de extração e beneficiamento do calcário e gipsita 

até a produção final do cimento. O aumento da escala de produção exige investimentos iniciais cada vez mais 

elevados, tanto que levou a concentração na estrutura da indústria mundial de cimento. Cada vez mais as 

empresas maiores detêm e obtêm vantagens económicas em relação às menores como conseqüência de maior 

eficiência e do seu maior porte. A tendência de concentração industrial pode ser observada através da venda de 

instalações e da fusão das empresas pequenas, desde 1981 foram desativados 3 7 fornos (cerca de 12% da 

capacidade total) em função da queda do consumo e da defasagem tecnológica. A concentração industrial do 

setor também pode ser considerada como um dos fatores para a desativação dos fornos. 

A tecnologia para a produção do cimento é amplamente difundida no mundo, no entanto, houve nas 

últimas décadas a substituição da tecnologia de produção por via úmida para o um novo processo por via seca. 

As empresas produtoras de máquinas e equipamentos são as principais geradoras de progresso técnico, visto que 

a tecnologia está incorporada aos equipamentos produzidos por grandes empresas de engenharia e bens de 

capital. Os fornecedores desses insumos não possuem contratos de exclusividade com as firmas de cimento, o 

que possibilita o acesso de todos os produtores aos avanços tecnológicos incorporados às máquinas e 

equipamentos. 

A indústria de cimento apresentou um comportamento igual ao das indústrias Siderúrgicas e do 

Alumínio no tocante a m<io de obra empregada. No entanto, de maneira distintas das demais indústrias 

analisadas, a produtividade média quase dobrou entre os anos de 1988 a 1995. Esse aumento de produtividade 

cstú ligado ú inovação tecnológica embutida na utilização de máquinas e equipamentos, assim como a inovação 

tecnológica representada pela passagem do processo de via úmida para o processo via seca. 
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4.4 Extração de Minerais Metálicos 

O sistema de operação convencional caracteriza-se em: mina, usina de beneficiamento, transporte 

(ferrovia ou mineroduto) e instalações portuárias. Outra característica do setor é o longo período de maturação 

dos projetos, que requerem prospecção geológica e pesquisa tecnológica, atividades de alto risco, assim como a 

instalação da infra-estrutura, que além de dispendiosa pode implicar em longa espera para o início de operação. 

As principais barreiras à entrada neste setor, além do caráter institucional relativo aos direitos de lavra, são: a 

escala de produção, o volume de capital necessário para a implementação do projeto e o escoamento da 

produção. 

A produção brasileira não apresenta defasagem em relação à adoção de novas tecnologias. A tecnologia 

utilizada na atividade de mineração, em geral, é bastante disseminada entre os produtores e no caso da mineração 

de minerais metálicos, tendo em vista a escala de produção que envolve tecnologia embutida de alto nível nas 

máquinas e equipamentos. 

Apresenta a mesma tendência das demais indústrias que foi a queda na força de trabalho. Houve um 

aumento excepcional de produtividade tanto da mão de obra qualificada, quanto da ligada diretamente à 

produção. Basicamente, as mudanças na produtividade podem ser atribuídas ao aumento de eficiência das 

máquinas e equipamentos empregados nas grandes minerações. O valor real do consumo de energia teve um 

aumento gradativo, enquanto a produtividade média da energia permaneceu estável no período. 

CONCLUSÃO 

A inovação tecnológica é fator importante para se explicar as diferenças entre os diversos setorcs da 

indústria brasileira. Essa afirmativa pode ser constatada através da análise feita nesse estudo, quando se 

apresenta o nível de progresso técnico de cada sctor da indústria brasileira e quando se analisa a dinâmica da 

inovação em alguns deles. 

A variável patente, utilizada como proxy para inovação tecnológica é significativa no modelo 

desenvolvido, quando se considera as patentes de americanos no Brasil e não as patentes de domiciliados 

brasileiros. O que confirma a literatura e os estudos desenvolvidos para os países cm desenvolvimento, onde 

existe pouca geração de inovação no próprio país, mas onde a transferência de tecnologia é fator importante para 

o progresso técnico. 
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