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1. INTRODUÇÃO
A evolução da economia brasileira teve características particulares ao longo das duas últimas décadas. Pri-

meiro, em função da ocorrência do programa de substi-

tuição de importações vinculado ao Il Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND) na segunda metade da década de
70. Segundo, em função das consequências dessa opção

conjugadas a todos os problemas oriundos dos choques

do petróleo de 1973 e 1979, resultando em inflação
crônica, crise fiscal e de balanço de pagamentos na década perdida dos anos oitenta. Essa evolução condiciona
a forma de pensar o desenvolvimento econômico do país,
somadas as novas regras impostas pela globalização.

Na década de 90, passos decisivos são tomados no
sentido de responder à tendência mundial de formação de
blocos econômicos. A política oficial do governo federal

tem entre os seus mais sólidos objetivos a consolidação

do Mercosul, que representou de fato uma intensificação
do comércio entre seus países membros, como mostra a
evidência empírica.

Esse bloco econômico representava, no entanto,
apenas 13,2% de participação nas exportações brasileiras
em 1995, quando tinha chegado a 13,9% em 1993 (cf.

Fundap,1996). Ainda assim é evidente que o poder de
barganha do país nesse e na relação com outros blocos
econômicos e países dependem crucialmente da capacidade de ofertar produtos e serviços competitivamente, até

pela forma como as relações multilaterais vem se
desen-

volvendo, em que fatores subjetivos, de ordem
política,
por exemplo, ganham peso nas negociações.
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assim como um aumento do peso do conhecimento científico e tecnológico como vantagem competitiva. Estes
aspectos reforçam a necessidade dos Sistemas Nacionais
de
Inovação
assim
garantindo
maior grau
de

competitividade. Além disso, ocorre uma ampliação generalizada do conhecimento codificável, ao passo que o

conhecimento tácito passa a ganhar novas formas de

manifestação e consolida sua importância estratégica.

Aspectos históricos relevantes, neste período, dão
força a esse processo de integração. A maior potência
econômica do planeta (Estados Unidos) e países europeus passam a apresentar perda de dinamismo no aumento da produtividade em contraposição a um crescente incremento das exportações asiáticas. Isso leva
as principais nações desenvolvidas do mundo a buscarem maior desregulamentação e redução do grau de
intervencionismo nos mercados, na década de 60, quan-

do já havia sido formalizado o Tratado de Roma (1958)
que deu início a
(Baumann, 1996).

milagre, desprezand
o-se as pre

e destacando-se ques
tões importantes
como catchingup, ciclo do produt
o,

substi tuição de
importações, pa
das transnacionais
pel
no qua dro do de
se

nvolvimento bra-

Comunidade

Econômica

Européia

A década de 70 assiste ao amadurecimento desse

processo, caracterizado pelo crescimento dos fluxos de

bens e serviços e do investimento internacional em níveis
consistentemente superiores aos níveis de crescimento da

produção, crescendo a propensão a exportar e a importar
(Franco, 1996).

Na visão de Baumann (op.cit, pp.34-7), do ponto de
vista estritamente financeiro, a globalização corresponde
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Ainda na visão particular de Baumann (op.cit.), do
ponto de vista institucional, a globalização gera uma
aproximação crescente das diversas configurações nacionais e uma convergência dos requisitos de regulação em
diversas áreas. Passam a existir uma série de regras e
temas comuns para negociação em organismos multilaterais, ao tempo em que outros atores ganham maior poder
de influência relativamente às nações. As transnacionais,
por exemplo.

Do ponto de vista da política econômica, há uma
relativa perda de graus de liberdade para efetivação de

políticas macroeconômicas por parte de um número cres-

cente de países em desenvolvimento, como também de

países membros da Organização de Cooperação e Desen-

volvimento Econômico (OCDE). Um exemplo disso é o

efeito que entradas crescentes de recursos externos po-

dem ter sobre determinada política cambial de um país
latino-americano, representando verdadeiros choques
monetários. Por outro lado, a política salarial para diversos países passa a ter maior importância para a
competitividade de seus produtos a nível internacional,
apesar desse critério de competitividade ser questionável.
Além disso, a formulação de política econômica passa a
ter de considerar diversas restrições impostas por acordos
internacionais.

Em tempo, apesar de alguma perda de autonomia no
estabelecimento das políticas nacionais, conclui-se que a

mudança da forma de intervenção do Estado no domínio

econômico passando a um papel mais de regulação, não
deve ser interpretada como sinal de fraqueza, pois cabe
a esse Estado também os papéis de articulador,

estruturador e, algumas vezes, gerenciador de processos

de reestruturação produtiva e patrimonial (Possas,
pp.95-6).
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5. CONCORRÊNCIA, AMBIENTE COM
PETITIVO E GLOBALIZAÇÃO!

O espaço relevante para a concorrência é regional,
nacional ou mundial? Isso vai depender do tipo de produto ou indústria de que se está tratando. Afinal cada
£

caso define Uma situação distinta. Variáveis que são

fundamentais em determinado ambiente, podem se tornar
+ podem preponderar vari-

irrelevantes em outros. Um exemplo ilustrativo: a fixação

pela propangada de uma marca definida para um espaço
nacional, pode ser completamente irrelevante no espaço

global.
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Dada a necessidade de destacar quais os elementos
que influenciam o processo de concorrência e
competitividade, propõe-se uma classificação por área de
competência. Em primeiro lugar, existem os próprios elementos econômicos da estrutura de mercado, tais como:

grau de concentração, características dos insumos dispo-

níveis e dos setores fornecedores, fontes de financiamento e dimensão do mercado.
Um segundo conjunto de elementos que merece
destaque diz respeito a aspectos macroeconômicos,
como: taxa de câmbio, de juros e balanço de pagamentos.
Esse fatores são de significativa importância no caso
brasileiro nas décadas de 70 e 80 para diversos setores
industriais, conforme será analisado adiante.
O terceiro conjunto de fatores corresponde a aspectos de natureza política, jurídica e institucional que cobrem as leis e normas qué regulam a atividade econômica,
assim como aos que dizem respeito à execução dessas
tarefas, o que inclui impostos, tarifas, legislação

ambiental, previdenciária, trabalhista, bancária, de propriedade industrial, de concorrência, de regulação, política
de incentivo à regiões específicas e políticas de apoio à

inovação.

O quarto conjunto seria definido pelo meio ambiente

natural representado por características da fauna, flora,
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ambiente influencia de diversas formas as decisões dos

agentes, sendo um guia para o processo inovativo.

Essa forma de transformação não se verifica apenas

que exercem uma , distribuição de riqueza e da renda,
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a nível tecnológico, mas igualmente em outras dimen-

sões, como na organização interna de uma firma. Assim,
o surgimento de estrutura departamental em uma organização e estruturas multidivisonais, em sequência, foi interpretado por Chandler como resultado do amplo mercado de massa norte-americano (cf. Nelson, 1995, pp.64-

65). Já a introdução da filosofia do just-in-time em uma

empresa justificar-se-ia pela dificuldade de espaço característico do Japão.
Verifica-se, portanto, que o ambiente é um dos
determinantes da forma e também do ritmo do processo

nsti
Pode Considerar esseVoionais Do mesm
o modo,
mentos
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seletivo. Assim, a presença de concorrentes fortes com

não se

º ambiente definido apen
as por ele-

estratégias agressivas estabelece a necessidade de uma
maior velocidade na renovação das vantagens competitivas, para se preservar dentro do processo de destruição
criativa schumpeteriano (cf. Schumpeter, 1961).
Esse cenário surgiu para muitos setores industriais
brasileiros na década de 90 com a abertura do país para
a esfera da concorrência global, tornando imperativo o

fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação.
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É evidente assim que as características ambientais
podem representar em si mesmas vantagens competitivas,
de suma importância numa economia globalizada. A consideração da qualidade, disponibilidade e custos de
insumos específicos ao setor como os de mão-de-obra e

serviços tecnológicos e de outros de caráter mais geral
(modos de financiamento disponíveis, tributação, política
econômica e tecnológica, taxa de câmbio, taxa de juros
e tributação), são parâmetros que afetam a qualidade e
custos dos produtores e representam elementos de diferenciação local em relação à capacidade de penetração em
%
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Daí que a concorrência passou a se dar numa esfera
global em diversos setores e essas facilidades levaram
a alterações no processo produtivo nos âmbitos agrícola, de serviço e industrial. Neste último caso, fica mais
fácil visualizar uma crescente variedade na oferta de
produtos.

O conhecimento acumulado e a pesquisa científica
passam a operar na forma de barreiras à entrada de novas
firmas em determinados mercados globalizados. Pelo ca-

ráter estratégico, os governos passam a entrar em parcerias e subsidiar empresas para se desenvolverem nesses
setores e isso auxilia uma obsolescência mais rápida das
vantagens estabelecidas.

As firmas, para se ajustarem a esse processo de

globalização, passam a fazer uso de diferentes estratégias, auxiliadas por tecnologias que permitem ter flexibilidade produtiva com crescente uso de automação e ado-

ção de organização de trabalho e pertinentes a novas
formas de gerenciamento da produção, de modo a tornar
mais fácil o aproveitamento de economias de escala e de
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Observa-se a formação crescente de joint-ventures,

redes cooperativas e diversas formas de interação
institucional e empresarial, intra e inter firmas, que ajudam no aproveitamento de sinergias técnicas e
organizacionais (Possas, 1996, op.cit., p.98). As formas
de organização em rede representam uma resposta ao
aumento da pressão competitiva oriunda do processo de

globalização.

Schumpeter (op.cit.) coloca a empresa como o local
privilegiado para criação de recursos e, assim, para a
introdução de mudanças. Baseado na abordagem da criação de recursos, por autores evolucionistas, Mazzali &
Costa (1997) mostram que as empresas tendem a traba-
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tecnologias de informação, que estaria interagindo e forta-

lecendo o processo de globalização (Possas,

1995,

pp.97-98). Essa interação reforçaria aqueles traços característicos de tal processo, já parcialmente analisado,
ou seja: a) concorrência por inovação de produtos e

processos, baseado no domínio do padrão tecnológico
dominante; b) novas tecnologias mais intensivas em
aprendizado e mão-de-obra qualificada, destacando-se o

caráter tácito e cumulativo da tecnologia; c) abertura de
uma perspectiva de flexibilidade produtiva no uso das

novas tecnologias diante das pressões do ambiente

seletivo; d) a concorrência é global, definindo estratégias corporativas nos contextos financeiro, tecnológico,
produtivo e comercial.

Para garantir os requisitos essenciais para uma inserção adequada do país na economia global, torna-se necessária a existência de determinadas condições, como a
efetivação dos fatores sistêmicos de competitividade (Possas, op.cit., pp.98-100), quais sejam:
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a) Fatores que favoreçam a criação de uma ambiente competitivo, para tal sendo necessária à criação de
mecanismo de pressão competitiva sobre as empresas
e mercados, atuando, principalmente, sobre situações
onde predominem condições de oligopólios. Os instrumentos adequados a esse contexto são basicamente de
cunho regulatório, no que diz respeito à defesa da
concorrência, legislação protetora dos direitos do consumidor, mecanismos de defesa da concorrência externa
aí estabelecendo um nível adequado de tarifas, ou até
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mação de parcerias tecnológicas

do

oa

FE IVA

Discs ddo

instituições nesse esforço conjunto. O governo, além

da participação direta em pesquisa, tem papel indispensável através de diversas políticas que dão suporte a
atividade inovativa:

i) fiscal e orçamentária na formação de infra-estrutura; ii) de crédito e financiamento a setores com alta
densidade de capital, com grande volume de investimento
demandado, do qual se espera baixo retorno e, geralmen-

te, dentro de um prazo elástico de tempo; iii) compras do
governo, o que representa uma demanda fundamental a
sobrevivência de diversas atividades nessa área; iv) o
importante papel de estabelecimento de normas e certificados tecnológicos; v) por fim, o estímulo à difusão de

informações tecnológicas.

A globalização impõe a necessidade de que as van-

tagens comparativas sejam construídas, caso se queira

tornar atraente um país atrasado e que tenha possibilida-

no quadro social;

des de realizar seu avanço com endogeneização do processo de geração e capacitação tecnológica.

area de Serviços; por fim, mas

Deve estar claro que esse é um processo cumulativo

>

€ energia no contexto de

infra-estrutura de ciência e

L

e específico de cada país, de forma que os arranjos

institucionais

são

construídos

dentro

dessa

especificidade, mas o sucesso do processo tecnológico

estratégico
Para
exto e inclui:

atual cont

garantir a

o esforço de
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o dida SRT
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nesse quadro de abertura comercial depende fundamentalmente da consolidação de arranjos institucionais adequa-

dos a esse processo, como ressalta Dosi, Pavitt & Soete
(1991). Esses autores realçam que a distância da fronteira

tecnológica demandam uma maior presença do Estado de

modo a formular políticas para o fortalecimento da

capacitação tecnológica de companhias domésticas e nas

características de apropriabilidade das tecnologias

correlatas, uma vez que esses aspectos podem funcionar

como barreiras a entrada para catching-up de países e

empresas.
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4. INSERÇÃO EXTERNA E DESENVOLVIMENTO:
CONDICIONANTES
Dada

a

importância

da

visão

próprio mercado interno não tem influência apena
s na
alocação interna de fatores, mas também no nível
de

sistêmica

da

competitividade, discute-se de forma resumida
duas ques-

tões relevantes: catching-up e ciclo do
produto, nesse
contexto analítico, com o objetivo de
fazer
uma breve

apreciação do caso brasileiro. A partir
daí aborda-se a
muda

nça de estratégia de política econômic
a do governo
desde a década de 70, destacando-s
e o papel das
multinacionais e a realização de um
programa de substituição de importações num momento
de instabilidade
econômica no plano internacional.

atividade e de emprego do país em análise. A perda
de
competitividade das firmas que operam em determinad
o
setor, significará a diminuição do emprego e
produção

nesse espaço, e não uma realocação instantânea de recur-

sos entre setores; certas inflexibilidades preci
sam ser

consideradas. Dessa forma isso implica que o desem
pe-

nho no comércio externo e a forma de padrão de
especialização produtiva do país ficam fixados como conseq
iiência de vantagens absolutas intra-setoriais entre
firmas
e países e não por realocação intersetorial a partir
de uma
dada dotação de fatores

A abordagem do catching-up sugere que países atra-

sados podem realizar um elevado crescimento econô
mico

4.1. Catching-up e ciclo do produto: uma
complementaridade possível?

via absorção de avanços tecnológicos já existentes
em
países próximos ou na fronteira tecnológica. Esse cresci
mento significaria, na realidade, a busca do fecha
mento

Porcile (1989) destaca doi
s aspectos que devem
estar no centro da discussão
sobre crescimento econômico, tecnologia e inserção
internacional. Em primeiro
lugar
deve ser considerado que
o tradicional modelo de
Heckscher-Ohlin, conforme
foi demonstrado? inclusive
com evidência empírica
via Índice de Grubell-Loyd,
mostra-se

insuficiente para explicar tod
as as nuances do comércio internacional. Ass
im, a idéia de diferentes
dotações de fatores para justificar a Possib
ili
dad
e
de
com
érc
se tornou limitada a situaç
ões mais específicas. Ganh io
am
crescente importância
as vantagens comparat
ivas
construídas, quando empres
as
dem na batalha competiti
va

aprendizado, processos

principalmente as de de acumulação de capacidades
1988; | Porcile, 1989). Emcunho tecnológico (Dosi et li,

segu

ade do

ndo lugar, a capaci ad
um país de ocup
d e de
ar espaço no co
mércio mundial
e no seu

————

do hiato tecnológico (Porcile, op.cit, p.98). Quando
o

progresso tecnológico se encontra incorporado nos
bens
de capital, taxas maiores de investimento nos
países

atrasados impulsionariam o processo de modernizaç
ão da
estrutura industrial. Nesse ponto deve ser enfatizado que

a possibilidade de catching-up implica na capacidade de

absorção das tecnologias geradas nos países situados na
fronteira por parte dos países atrasados (Motta &

Albuquerque,

1997). Entretanto, essa abordagem pouco

esclarece sobre os processos de geração e difusão inter-

nacional de tecnologia.

Deste modo, poder-se-ia preencher essa lacuna com
a Teoria do Ciclo do produto, o que não é possível, como
se observa nos parágrafos seguintes.

A fronteira tecnológica está em constante movimento, fruto da efetivação contínua de novos parad
igmas.

Acontece que inovações radicais inaug
uram um novo
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padrão tecnológico e, geralmente induzem
a alterações na
estru
tura de mercado, pois deve
ser lembrado que, nesse
ponto,

acontece a obsolescência das
anti

gas vantagens
competitivas, e outras novas surg
em. Há aí uma: ruptura
dos processos de aprendizado e
de outros fatores de
cumulatividade que predominavam nos
paradigmas anterores (Possas, 1993,
op.cit., p.97-98).

|

Um Novo paradigma desperta
para o caminho a ser
percorrido Por novas tra
jetórias tecnológicas e
com isso,

Surge um conjunto
de oportunidad
te, geralmente, as

paradigma.

o alto nível de qualificação técnica da mão-de-obra

dá uma vantagem comparativa no desenvolvimento
e na produção inicial, antes de ela ser reduzida a

uma rotina.
é satisfeita
dos Unidos.
processo de

Posteriormente, a demanda difunde-se e
inicialmente por exportações dos EstaTodavia a demanda externa cresce e o
produção se torna cada vez mais padro-

nizado, ficando cada vez mais vantajoso iniciar a
produção no exterior”.

Nesse ponto, o importante já não é mais mão de

obra qualificada e o esforço de P&D.

Nesse contexto, quais as opções para os países

atrasados? Uma resposta generalista seria de que assume
importância, nesse quadro, o Sistema Nacional de Inova-

ção e implicitamente a política industrial. Isso seria a

forma do país endogeneizar o seu processo de desenvo
lvimento tecnológico.

à

Jica num momento de “ruptura”
com
amongarde cria O espaço Para a quebra, o desconge-

ia internacionais. A teoria do ciclo
do prod
uto des
eoolvi
form
e des
Senv
da por Vernon (1979), porém, coneduz Perez (apud Possas,
1993, op.cit. p.98),
contrapõeidái
caso adiminuioço? do catching-up, pois nesse último
:
740 base
dO gap
tec
i
i
alcançada
não com
em tecnoÓSICO
teria
que ser

trajetórias, mas através
d

Essa forma, no caso brasileiro, foi amortecida na
década de 70. A alternativa de substituição de import
a-

ções apresentou méritos inegáveis na montagem de vários
setores industriais fundamentais ao processo de crescimento econômico do país, mas gerou duas circuns
tâncias

difíceis de serem administradas a um
só tempo: (i) a
própria estratégia de substituição de
importações, além

de exigir a necessidade de maturação
dos investimentos,
também implica a absorção de tecnologias
num nível mais

defasado, conforme insinua a teoria
do ciclo do produto.

Disto resulta uma dificuldade implícita
de reduzir o hiato
tecnológico a médio prazo, até pela
inexistência de um
Sistema Nacional de Inovação consol
idado no país; (ii)

por outro lado, as crises do petróleo é a opção
do Il

PND
por um adiamento do necessário ajuste
macroeconômico

refletiram-se num maior grau de
endividamento externo,
cris

e fiscal e inflação. Estava pronta
a receita para a

década perdida.
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4.2. Competitividade, substituição de importaç
ões e inserção externa: a visão de Franco

Nesse subitem e no seguinte faz-se-a
uma aprecia-

ção de um ensaio desenvolvido por
Franco (op.cit.). Ter
esse documento como referênc
ia se justifica por dois

aspectos: (i) o autor é um fort
e formador de opinião, dada
a Sua

respeitabilidade acadêmica e sua
posição de desta-

que no Governo atual; (ii) seu
ensaio se aproxima dos
objetivos desse trabalho,

não implicando concordânc
ia
passiva com as o pin
iões do mesmo autor,
o
qu
e será
deixado claro.
O economista Gustavo
Franco escreveu recent
emente um ens

aio com circulação substa
ntiva nos meios
acadêmicos, no qu
al desenvolve um
a tese sobre as
dificuldades de
inserçã

multinacionais e
contesta

a visa
tam que austerid
ade é sinônim
qu

e a inflação é
um sub-produto
necessár
so de desenvolvime
nto. Como inflação io ao procesum imposto infl
significa gerar
acionário que re
cai prepondera
sobre os pobres
ntemente
, o autor reaf
irma que não
pensar o desenvol
se pode
vimento pl

eno dessa
ta, dizendo que na
da impede que se forma, e complepossa desenvolve
O país com obediência
r
à princí

fiscal e monetá
rio.

pios básicos de equilí
brio

Diversos estu
dos com Prov
am

que o controle da
flação, ao dimi
n ! O Imposto in
infl
ac
io
nário, permite que
melhore a
distri buição
se
da renda. Isto
é um fato.

Cériio doc
to
Sér
r par
puraa Li
tor
Lj. sio
cioSÃo
sÃo

volvimento, pois levaria a uma crise cambial ou conde
na
ria o país a um crescimento medíocre, o único compa
ve

com o equilíbrio cambial na presença de abertura e ta
de câmbio adequadas a contextos de baixa inflação.

O referido autor defende que o processo de abertura
geraria um dinamismo tecnológico que iria definir am

novo ciclo de crescimento. A defesa de uma maior
a o

tura para gerar pressão competitiva poderia ser associa
a
a Uma maior proximidade com princípios
neo
schumpterianos, contudo sabe-se, que não seria
isso o

caso, pois a forma de abertura mais próxima de princ pos

liberais não privilegiaria, por exemplo, a importância

desenvolvimento tecnológico endógeno.

do

Franco defende a relevância das transnacionais
(ETNs), pois representam dois terços do comércio mundial. No caso brasileiro, destaca que trinta anos depois
da

guerra, de uma participação praticamente nula, repres
entavam um terço do valor adicionado e do empre
go industrial. No quadro do mercado exterior, as ETNs
eram um
canal de fuga do rígido esquema protecionista
monta
com o modelo de substituição de importações. ndo
demonstra empiricamente que, de fato, a partir da ciano

de 80, a propensão a exportar das empresas estrangeir S
instaladas no país é significativamente maior do que

das nacionais.

Daí que a participação das exportações OS
na pauta de exportações brasileiras supera os
ej

década de 70, sem ter explicação pelas políticas ocais,

incentivos ou fatores macroeconômicos, conforme
fica

demonstrado em modelos de regressão.

Por outro lado, a Comissão Especial para Concessão

de Benefícios Fiscais e Programa Especial de Exportação
(BEFIEX), programa de incentivo à exportação, institu
ído

em 1972, representou uma demanda das
próprias ETNs ao
2h
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governo brasileiro a fim de evitar um protecio
nismo
indiscriminado.

Outro aspecto relevante nesse período é que o Brasil

até, aproximadamente, 1990, apresenta uma mísera
proPensão a importar, o que representa um dado que explica,
Juntamente com os problemas macroeconômicos, a significativa Perda de representativid
ade do país como receptor de investime
nto direto estrangei
ro.

Franco (op.cit + P.10) entende que, além da instabilidade macroeconô
mica, o Brasil continuaria usando praticas comerciais

e industriais ligadas à concepção prósubstituição de
Positivos na Bal importações, buscando saldos comerciais
ança
Cialmente ao

af

Comercial, o que levou circunstanastamento do investimento direto estran-

le

,

pos

poli

.

ry,

.

Ao

Po dr ticsãÃão

política industrial e comercial apenas acentuariam a ineficiência industrial, deterioravam a competitividade, corroborados em taxas de crescimento da produtividade que,

complementadas pelo quadro de inflação crônica, tudo
indicava para uma piora na distribuição da renda. O maior

envolvimento com o setor externo (propensão a exportar

e penetração de importações) seria fator positivo na ex-

plicação da produtividade, por isso que a progressiva
estagnação da produtividade na década de 80 seria um
reflexo dos problemas inerentes ao esgotamento do
modelo de Sl, gerando uma tendência para auto suficiência.

O autor lembra que é amplamente reconhecid
o nos
meios acadêmicos que o desenvolvimento
para fora dos
países do sudeste asiático, como é o caso
da Coréia do
Sulº?, foi um fator bastante significativo para
explicar a

melhor performance daquelas nações nos anos
80 com-

parativamente a países como o Brasil.
e.

O autor

Mostra com

filiais das multinac
ionai

1

,

é

nas

numeros que o Brasil, at
S » apresentava e apresen ta U m

baixo grau de abertu
:
in: : .i) existi
, ria
ra. E ' concluiindo seu racio
tetiza
iocínio,
' S!
:
a P ujança
das exportações br motivos exó genos a explicar

tivos e políti

asileiras, independentemente de incen-

ica cambial agressiva; (ii)
é natural que com
estabilizacã
a
.

cas AÇÃadequa
O Macroe
conômica e uma estrutura de polítida ao
Processo
.

O

ta que os novos ;

investi

A

.

.

...

mento direto global; (iii) r

essal-

números de investimentos

brasileira; (iv)
aquisição

de globalização aumente

Nternacionalização da economiã

de ativos
Parte dos
Investim
EXistente
s*, entos será realizada vià

“décad

exaustão de pi Perdida” (anos 80) foi o retrato da
m modelo (Sl),
.

onde doses maiores
de

Franco ressalta (op.cit., p.16) que a própria Teoria
da

Organização Industrial explicaria a relação entre abertu
ra
e produtividade a partir da sequência analítica estruturaconduta-desempenho!, onde a mudança da estrutura de
mercado conduz a práticas benéficas ao aumento da eficiência. Isso significa que num mundo protegido os
empresários não estariam dispostos a correr riscos. Quan-

do a competição fica acirrada com a presença de empresas estrangeiras, o resultado lógico seria que investimento em tecnologia, qualidade e produtividade passasse a

Ser uma condição necessária para a própria sobrevivência.
Conclui Franco:

“Vale destacar(...) que mudanças empresariais

não se produzem a partir de ações voluntaristas,
apelos cívicos, coordenação em foros negociais ou

acordos com grandes empresas. Podem até se pro-

duzir se o governo põe a mão no bolso (do
contri-
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buinte) e induz, através de subs
ídios, as novas con-

dutas que, espontaneamente,
não ocorreriam. Se
esta poss
ibilidade não existe (foi típi
ca do período

mais dinâmico da SI), o que rest
a são políticas de
natureza “horizontal” (em oposiç
ão as políticas “verticais” ou setoriais) cujo objetivo
básico é modificar
as estruturas de mercado e
os padrões sistêmicos de
competiti

vidade, geralmente agrupados
sob a rubrica

“custo Brasil'”

O crescimento da produtivi
dade dependeria do ataque a muitas mazelas estrutura
is da economia arroladas
no custo Brasil”? e na busca
pelas reformas estruturais.

Nesse contexto, Franco, recorr
e a uma citação de Krugman
(1997, op.cit.):
"Se uma nação tem uma
vantagem absoluta
em termos de produtivi
dade esses ajustamentos
levarão este paí
s a desfrut
rendas. Grosso modo

dos

níveis

absolutos de

'

Seja na base de elevaprodutividade. Por
essa

razão, o sucesso das exp
ortações em si ou mesm
o
um superávit comercial
são medidas enganosas
da
com

petitividade nacional. A Pos
sibilidade de se
competir no comércio intern
acional na base de
altos

níveis de produtividade e ren
das elevadas é
algo que se deve perseguir". (ap
ud Franco, op.cit.,

p.26).

Esse autor utiliza essa citação
para concluir que o
crescimento via SI levaria
o Brasil a basear sua
competitividade progressivament
e cada vez mais em baiXos salários, taxas de câmbio
sub-valorizadas e cada vez
menore
s níveis de produtivi
dade. Uma competitivid
ade
baseada em elemen
tos espúrios.

———

Serie Tetos para Lic cussão

4.5. Breves comentários à análise de Franco
A leitura das idéias de Franco (op.cit.) deixa preocu-

pações evidentes, pois o autor mostra uma fé inabalável

no papel a ser exercido pelas transnacionais no processo
de desenvolvimento econômico brasileiro com o advento
da globalização, ao tempo em que parece desprezar
a
importância das políticas industriais, baseado no suposto

insucesso do programa de substituição de importações e

na crença da força do mercado num país retardatário.

Poderia ser indagado se os países do sudeste asiático também: não realizaram um esforço de substituição
de

importações, antes de entrarem em mares mais
promissores? Acontece que, no caso brasileiro, o endivi
damento

externo requerido para esse esforço foi extre
mamente

agravado no Il choque do petróleo (1979),
o qual parece
ter seu impacto menos destacado do
que deveria nos
estudos sobre o tema, em termos do
incremento de pre-

gos do barril do petróleo. Esta infeliz
coincidência abalou

ainda mais a confiança no processo de SI, reforçada pela

década perdida, marcada por alguns fracas
sos significativos, como foi o caso da Cobra Computador
es Brasileiros,

nas conhecidas parcerias: estatal-empresa transnacional-

empresa nacionalS.

O fechamento da economia no ll PND
tinha um

caráter mais estratégico de política indus
trial, enquanto
que na década de 80, período mais enfa
tizado por Franco,
as restrições às importações surgiam por
necessidades

macroeconômicas de fechamento do balanço
de paga

mentos. Por outro lado, o forte incremento das exportaç
ões

sentido logo no início daquela década,
representativo

da
maturação dos investimentos do Il PND,
é esquecido pelo
ex-Presidente do Banco Central (Erber, 1996
). Os dados
empíricos comprovam que as exportações brasi
leiras nas
mma
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cerne

do io.

pará laio cnosão

décadas de 70 e primeira metade da década de 80
chegaram a representar 1,5% das importações mundiais,

países da OCDE como mais próxima de uma agenda neodesenvolvimentista; significando que:

que 1% no início dos anos 90 (Cassiolato & Erber,
1997,
p.42).

“O mercado é apenas uma das formas pelas
quais as sociedades capitalistas organizam suas

participação esta que foi reduzida para um valor menor

Franco também esquece de registrar, algumas virtudes deixadas pelo processo de SI como toda infra-estrutura montada naquele período, inclusive
a importante

reestruturação na matriz energética brasileira, de
inquestionável importância diante dos choques
do petró-

leo, e a consolidação do
importante pólo petroquím
ico de
Camaçari-Bahia (Lages,
op.cit)º.

Por outro lado, é relevante

destacar certos dados
sobre patentes de grandes emp
resas transnacionais atuantes no mercad

o norte-americano no per
íodo compreendido entre 1985-90. Naquele paí
s, 98,9% das patentes de
empresas japonesas tinham
como origem o próprio Jap
ão,

enquanto 84,7% das patentes de
empresas alemãs atu-

relações econômicas; a perspectiva evolucionista,
que enfatiza a natureza cumulativa, mas sujeita a
rupturas, do processo de desenvolvimento, onde

fatores institucionais desempenham um papel muito
importante; as teses neo-schumpeterianas sobre a
importância da inovação e difusão do progresso
técnico, em termos nacionais e internacionais; a
constatação que as vantagens comparativas internacionais são construídas, inclusive através de políticas deliberadas dos Estados nacionais e o reconhecimento da importância de contar-se com padrões
de

financiamento adequados à transformação da base
produtiva” (Cassiolato & Erber, op.cit., p.36).

Essa caracterização define diferenças claras perante

o discurso de Franco (op.cit.) e mostra que se os países

da OCDE fizeram uma opção nítida por uma participação
mais direta do Estado na economia, por que um país
como o Brasil, que ainda não conseguiu consolidar um

do

próprio Estados Unidos.. Ist
o reforça a necessidade
2

.

“

Sistema Nacional de Inovação, deveria seguir um rumo
que o torne mais vulnerável?

Inovação, desprezados na

5. ConcLUSÃO

Uos e empresas domiciliadas

Uitas vezes inferior àquelas
O estudo
abordagem de de Cassiolato

ranco

cri

ILastres, 1997).
&

Erber (op.cit) classifica à

Neoliberalismo r
' Simtetizada acima, como a de um
adic al,

enquanto Caracteriza a postura dos

TT

—

Este trabalho fez uma ampla caracterização do fenômeno da globalização, procurando realçar as implicações

desse processo sobre a economia brasileira no. período

recente.

A preocupação maior foi apresentar as dificuldades

de inserção do país no processo de globalização a partir
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do Il PND e os instrumentos de
política de governo e
restriçõe
s,que se apresentam nesse
novo contexto de

concorrência global.

Da mesma forma, esse ensaio realçou as divergên-

Cias que se colocam como preocupantes entre
autores
neo-desenvolvimentista e aqueles
mais próximos de uma
abor

dagem neoliberal, aqui
representado pelo prof
Gustavo Franco,
essor

lacã
quadro, fica claro a essencialidade da formuação Nesse
de políticas
industrial e. tecnológica
Neo-desenvolvimentista,
nos moldes
consolidadoras

de um Sistema
aciona de Inovação,
O que não encontra eco
no governo
tra,

não

“Se nas opiniões do ex-presidente do

Banco Cen-

Os dados empíricos So
bre patentes evidenci
am. que

pod

em ser desprezadas
tecnológica,
sob o fis
ri co de

as políticas industrial e

um país retardatário não

CONseguirriinte
m rnaliZar os benefícios result
os res antes da
dem ser traduzid , Progresso tecnológico, os quais po“idas em potencial melhoria nos indicadores
nto econômico.
portanto” oização Macroeconômica representa
uma im-

endogeneização d

sério lextos pura Lico. sovão
que exemplifica bem essa relação empresa e centros de pesquisa,

pode ser observada pelo papel exercido pelo Centro Tecnológico da
Copersucar no setor sucro-alcooleiro brasileiro (Lages, 1993).

* Krugman (1981) destacou-se entre os autores do mainstream ao
demonstrar modelisticamente as insuficiências do tradicional modelo

de comércio internacional, introduzindo uma abordagem complementar

com espaço para imperfeições da concorrência, diferenciação de produto
e economias de escala, mais apropriada para avaliação do comércio de
produtos industrializados entre países com dotações de fatores

semelhantes, denominado comércio intraindustrial (cf. Williams
on,

1989).

* Reportagem de conhecida revista de negócios demonstra
que em

1997 mais de 200 companhias nacionais passaram ao controle
de

empresas estrangeiras num somatório de operações que
atingiram

em torno de 13 bilhões de dólares (Exame, fevereiro de 1998).

S Na conjuntura atual, a Coréia do Sul ainda vive
as sobras da crise

asiática. Especialistas dizem que já haviam sinais de probl
emas naquele

país que o tornaram e o tornam mais frágil as
questões inerentes ao
amadurecimento do processo de globalização
, isso em função de
problemas políticos com repercussões econô
micas, havendo distorções
na forma de intervenção do Estado
na economia, em sua política

industrial inclusive (cf. Teixeira, 1998; Quadro
s, 1998 e Krugman, 1997).

6 Essa concepção não pode, obviamente,
ser conjugada aosprincípios

ir mas ndo deve ser considerada como O
fim . da linha:
a, inclusive Porque nas experiências
bem su-

neo-schumpeterianos, dada a incompatibilida
de com a E.C.D.
? Essa preocupação com a abordagem sistêmica
pode ser observada
em Vilela & Suzigan (1996).

Mais rele
vant
k

* Um ex-diretor, em entrevista pessoal ao autor, na justificativa do

liberal.

de Catching-up Sempre
coube ao Estado
um papel
e do
.
due o que apa
n

rece

a agenda neo

fracasso da Cobra Computadores, cita que a empresa internacional

entrou na parceria com umatecnologia descartável em relação a matriz

e não demonstrou interesse em aumentar em valor absoluto sua

participação acionária por não poder ter o controle da organização
e

por estar trabalhando com umatecnologia pouco adequada aos objetivos
da empresa brasileira (entrevista com o professor Arlindo Martins, em
12 de março de 1998).

Ae

ara a abrangênci

Peração tecnológica, embora muro

a da abordagem pretendida no texto, mê

O

º O Proálcool também exerceu um papel rele
vante nesse período ao
permitir um amortecimento na demanda
por gasolina, podendo ser
ofertado relativamente maiores frações de
naíta. Esse aspecto teve
implicações positivas para a expansão do setor
petroquímico brasileiro.
'Z'z
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