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                                                           RESUMO 

 

 

Empregando-se a abordagem teórica de sistemas de inovação e o recorte 

metodológico para avaliar as densidades industrial de regiões ou subsistemas de inovação 

imaturos, aqui definidos como os estados brasileiros, o presente trabalho analisa os estados 

que compõem a região mais industrializada do Brasil, a saber, a região Sudeste. A pesquisa 

enfatiza a análise dos estados da região sudeste, buscando identificar se, em tais estados, 

ocorrem processos de desindustrialização negativa, também concebidos como 

reprimarização da economia local/regional, tendo em vista o período 2005 a 2015. Os 

resultados encontrados apontam para um expressivo processo de desindustrialização no 

estado do Rio de Janeiro e do São Paulo, assim como a presença de sintomas da chamada 

doença holandesa.  

 

Palavras-chaves:  Desindustrialização, Doença holandesa, Sistema Regional de Inovação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                              ABSTRACT 

 

 

Being used the theoretical approach of innovation systems and the methodological 

cutting to evaluate the densities industrial of areas or immature innovation subsystems, here 

defined as the Brazilian states, the present work analyzes the states that compose the 

industrialized area of Brazil, to know, the Southeast area. The research emphasizes the 

analysis of the states of the southeast area, looking for to identify, in such states, they happen 

processes of negative deindustrialization, also known as reprimarization of the local / regional 

economy, towards the period 2005 the 2015. The found results appear for an expressive 

deindustrialization process in the state of Rio de Janeiro and of São Paulo, as well as the 

presence of symptoms of the call Dutch disease. 

 

Word-key:  Deindustrialization, Dutch Disease, Regional System of Innovation. 
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1. Introdução 

 

A geração de emprego e renda sempre foi uma preocupação nos estudos 

econômicos e, por trás desses dois fatores, encontram-se os estudos sobre as diferentes 

formas produtivas que proporcionam a geração de bem-estar econômico e social de uma 

região ou pais. Entre elas, o processo de industrialização sempre esteve em pauta nas 

discussões econômicas, assim como, nos últimos anos, surgiram diversas pesquisas com a 

problemática chamada: “desindustrialização”. Desta forma, visto que a ocorrência da queda 

de densidade industrial no pais poderia levar a grandes perdas de postos de emprego e 

geração de renda, este trabalho busca aprofundar os estudos no tema para o Brasil.  

Para isso, é valido compreender que o processo de industrialização no Brasil foi 

iniciado apenas no final do século XIX, intensificado no final da década de 1930, em que as 

primeiras empresas se limitavam à produção de alimentos, tecidos, além de velas e sabão, 

no geral, sem grandes tecnologias empregadas. Neste período, entre 1930 e 1955, a indústria 

brasileira recebeu muitos investimentos dos ex-cafeicultores, o que possibilitou a construção 

de vias de circulação de mercadorias, matérias-primas e pessoas, proveniente das evoluções 

nos meios de transporte que facilitaram a distribuição de produtos para várias regiões do país. 

A partir de 1955, o Brasil entrou numa fase industrial que segue até os dias de hoje, na qual 

foi promovida inicialmente pelo presidente Juscelino Kubitschek, com a abertura da economia 

e das fronteiras produtivas, permitindo a entrada de recursos em forma de empréstimos e 

também em investimentos com a instalação de empresas multinacionais. (PAULO, R.; 2011, 

p. 10-11)  

Desta forma, ao contrário de países como Inglaterra, Alemanha, França, Estados 

Unidos, Japão e outros, que ingressaram no processo de industrialização desde a Primeira 

Revolução Industrial (1760-1860), o Brasil é considerado um país que está a um século 

atrasado industrialmente e tecnologicamente em relação às essas nações. Pois, 

diferentemente dessas economias, no qual a industrialização se iniciou com a formação de 

um núcleo de indústria pesada, produtora de matérias-primas e máquinas-ferramentas 

(indústria de base), no Brasil o processo seguiu outra lógica, pois se tratava de uma economia 

descapitalizada, logo, limitada à produção de bens de consumo leve e dependente da 

importação de bens de capital e de insumos necessários para produção. Desta maneira, 

seguindo a característica de países de industrialização hipertardia1. (ALCANTARA, J.; 

LUCENA, C.; s.d, p. 5).  

                                                           
1 Segundo Alves (2000): “É apenas em 1930 que o Brasil tende a se integrar no processo da Segunda Revolução 
Industrial [ocorrida no final do século XIX], ainda como “industrialização restringida”; razão pela qual pela qual 
alguns autores o consideram um capitalismo hipertardio, pois segue a trajetória distinta dos países da Europa 
Ocidental e dos Estados Unidos , de caráter clássico, ou da Alemanha e do Japão , de caráter tardio (Chasin, 
1985)”(Alves, 2000, p 104, APUD (ALCANTARA, J.; LUCENA, C.; s.d, p. 5). 



12 
 

 
 

Com isso, segundo dados extraídos da Analise Industrial do IEDI (instituto de estudos 

para o desenvolvimento industrial) publicado em 07 de agosto de 2017, o Brasil vem 

apresentando resultados expressivamente negativos, verificados especialmente entre 2015 e 

2016, em relação ao seu dinamismo industrial frente ao resto do mundo. A partir dos dados 

coletados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), 

Eurostat e pelo National Bureau of Statistics of China, o IEDI montou um ranking internacional 

de crescimento da indústria geral com 48 países, em que as primeiras colocações são 

representadas pelos países emergentes da Europa Oriental, tais como: Estônia (1º), Romênia 

(2º), Letônia (3º) e Eslovênia (4º). O Brasil, que ocupava a 47ª colocação em 2016, referente 

a um desempenho de (-6,8%) no ano como um todo, avançou, na primeira metade de 2017, 

para a 37º posição. Portanto, deixou de estar entre os últimos colocados, mas ainda se 

encontra entre aqueles com as menores taxas de crescimento. Segundo estimativas do CPB-

Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, ministério de assuntos econômicos e 

política climática dos Países Baixos, que fornece análises e previsões econômicas,  o 

resultado da indústria mundial foi de (+3,1%) no acumulado até maio de 2017, puxado pela 

Ásia emergente (+5,7%). Em oposição, coube à indústria da América Latina o pior 

desempenho regional (-1,6%), mostrando, desta forma, que o dinamismo da indústria 

brasileira ficou aquém do crescimento do setor no mundo. 

Dado isso, e visto que no Brasil há muita diversidade e desigualdades inter-regionais, 

para compreender o desempenho da indústria brasileira, precisa-se antes entender que cada 

região do país possui suas particularidades em relação as suas atividades produtivas, devido 

a suas trajetórias históricas distintas no processo de desenvolvimento. Assim, no que tange a 

industrialização, desde o início do século XX, houve uma tendência à concentração industrial 

na região Sudeste, a qual passou a comandar a acumulação de capitais em escala nacional, 

consolidando o mercado interno brasileiro, com o aumento da concentração de riqueza e 

renda naquela região. Com 11% do território brasileiro, o Sudeste respondia, em 1970, por 

81% da atividade industrial do País, e São Paulo, sozinho, gerava 58% da produção da 

indústria existente (ARAUJO, T.; 1999, p. 9).  Desta forma, ainda que outras regiões tenham 

traçado percursos rumo ao desenvolvimento industrial, a região Sudeste permaneceu, até os 

dias de hoje, com a estrutura industrial mais dinâmica do país. Portanto, quando se trata da 

avaliação de desempenho industrial do país, assim como dos impactos econômicos e sociais 

causados por um possível declínio industrial do país, a região Sudeste apresenta relevância 

significativa nas análises.  

Em vista disso, cria-se a necessidade de se analisar os dados que se referem aos 

declínios apresentados da dinâmica industrial do país, com atenção maior voltada a região 

mais industrializada e populosa do país, a saber, a região sudeste. Uma possível perda da 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Economic_Affairs_and_Climate_Policy_(Netherlands)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Economic_Affairs_and_Climate_Policy_(Netherlands)
https://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
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capacidade industrial nesta região causaria impactos diretos na geração de emprego e renda 

de cerca de 15 milhões de brasileiros, pois segundo dados extraídos do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2015, aproximadamente, 7,73% da PEA (população 

economicamente ativa) na região Sudeste estava empregada no setor industrial.  

Desta forma, dado essa questão, tem-se observado o surgimento de uma gama de 

estudos econômicos que buscam analisar questões como: a redução da participação da 

indústria de transformação no PIB brasileiro; a maior participação das commodities nas 

exportações; a redução da participação do emprego industrial no emprego total; e o aumento 

das importações de bens manufaturados (SILVA, 2014). Juntamente, o tema 

“desindustrialização” vem sendo inserido no debate acadêmico e político sobre sua possível 

ocorrência na economia brasileira ou não.  

Em virtude disto, o termo “desindustrialização” tem ganhado diversas definições. 

Segundo Rowthron e Ramaswany (1999), a desindustrialização deve-se a constante queda 

da participação do emprego industrial no emprego total de um país ou região. Assim, nesse 

sentido, à medida que um país avança em seu processo de industrialização, aumentos de 

produtividade do setor manufatureiro são obtidos, o que proporciona, assim, a realocação da 

mão de obra para o setor de serviços. Tal fato decorre, principalmente, da automação da 

produção com máquinas e equipamentos, do progresso tecnológico e dos ganhos crescentes 

de escala. Já o setor de serviços é, por natureza, intensivo em recursos humanos, e, portanto, 

menos produtivo, passando a absorver uma parcela cada vez maior da população 

economicamente ativa (CAVALIERE; TORRES, 2014). 

Entretanto, surgiu na literatura outras distinções de desindustrialização, que podem 

ser analisadas pelo seu aspecto positivo e, ou, negativo. Segundo Oreiro e Feijó (2010), a 

desindustrialização é considerada positiva quando a participação da indústria no emprego e 

no valor adicionado se reduzem em função da transferência para o exterior das 

atividades mais intensivas em trabalho e/ou com menor valor adicionado. Acompanhada 

por um aumento da participação de produtos com maior conteúdo tecnológico e maior valor 

adicionado na pauta de exportações. Em contrapartida, a desindustrialização é considerada 

negativa, conforme Bresser-Perreira (2008), quando a queda da participação da indústria no 

emprego e no valor adicionado for acompanhada de um processo de reversão da pauta 

exportadora na direção de commodities, produtos primários ou manufaturas com baixo valor 

adicionado e/ou baixo conteúdo tecnológico, isto é, de uma "reprimarização" da pauta de 

exportações; podendo ser sintoma da ocorrência de "doença holandesa", 2ou seja, a 

                                                           
2 O termo “doença holandesa” (dutch disease) refere-se a efeitos nocivos sobre a indústria holandesa derivados 
da descoberta de grandes reservas de gás natural nos anos 1960, dado que o aumento das exportações destas 
provocou a apreciação da moeda holandesa, reduzindo a competividade de suas indústrias e, portanto, causando 
a desindustrialização precoce. Vide Corden & Neary, 1982; Jones & Neary, 1984). 
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desindustrialização causada pela apreciação da taxa real de câmbio resultante da 

descoberta de recursos naturais escassos num determinado país ou região.  

Assim, com base no histórico industrial do país e os presentes dados do desempenho 

negativo de sua estrutura industrial, a justificativa para a pesquisa se dá em função da 

necessidade de uma compreensão das mudanças estruturais que ocorrem nas economias 

regionais mais industrializadas do país, tanto do ponto de vista produtivo quanto tecnológico, 

haja vista a importância destas economias para a geração de renda, emprego e para o próprio 

dinamismo econômico do país. Portanto, a análise do processo de desindustrialização 

necessita ser investigado nos contextos local e regional a fim de se compreender as 

particularidades da dinâmica industrial e tecnológica de cada subsistema investigado.  

 

1.1 Hipótese 

 

Tendo em vista a análise da dinâmica industrial dos estados da região Sudeste, a 

hipótese é de que essa região vivencia um franco processo de “desindustrialização”, 

especialmente, o processo de “desindustrialização negativa” proposto pelo autor Bresser-

Pereira (2008). Em que se verifica um processo de reversão da pauta exportadora na direção 

de commodities, produtos primários ou manufaturas com baixo valor adicionado e/ou baixo 

conteúdo tecnológico, isto é, de uma "reprimarização" da pauta de exportações, podendo ser 

sintoma da ocorrência de "doença holandesa”.  

 

1.2 Objetivo geral 

 

Desta forma, o objetivo desse trabalho é avaliar a evolução dos subsistemas de 

inovação dos estados que compõem a região mais industrializada do Brasil, a saber, a região 

Sudeste, com base na abordagem de Sistemas Regionais de Inovação.  

 

1.2.1 Objetivos específicos  

 

1) Definir uma estrutura analítica por meio da elaboração dos Vetores de 

Densidade Industrial que permitam analisar a competitividade regional do Sudeste brasileiro 

através de dados extraídos da Pesquisa Industrial Anual (PIA) e da Pesquisa de Inovação 

Tecnológica (Pintec), dado o recorte temporal de 2005 a 2015. 

2) Desenvolver uma análise dos estados da região Sudeste que vivenciam um 

franco processo de desindustrialização, em especial o conceito de desindustrialização 

negativa. 
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3) Por fim, analisar a dinâmica industrial vivenciada pelos estados da Região 

Sudeste e relacionar com os efeitos econômicos regionais e nacionais causados por eles, no 

período de 2005 a 2015. 

 

 

2.  Referencial Teórico  

 

2.1 Análise das formações estruturas industriais  

 

Antes de empregar a proposta metodológica, se faz necessário fazer um recorte 

histórico breve da formação da estrutura industrial dos estados do Sudeste. Com isso, a 

finalidade desta seção é contextualizar a trajetória industrial e tecnológica desses estados, 

para esclarecer o caminho que os levaram a ter a atual estrutura dinâmica. Em seguida, é 

apresentado o arcabouço teórico sobre Vetor de Densidade Industrial para a investigação 

referente a hipótese de desindustrialização desses estados. 

 

2.1.1 Formação da estrutura industrial: São Paulo  

 

Historicamente o estado de São Paulo é uma região de extrema importância no que 

diz respeito a industrialização, pois a sua participação industrial no valor agregado do país 

supera a de outras regiões. Segundo Oliveira e Rodrigues (2009), o processo de 

industrialização brasileiro, baseado na produção de bens de consumo durável, induzia a 

interdependência das plantas industriais, reforçando o movimento de concentração industrial 

em grandes aglomerados urbanos como o Rio de Janeiro e São Paulo. Desta forma, com 

base no primeiro censo industrial realizado em 1907, São Paulo já se apresentava como o 

segundo mais importante centro industrial do país. De acordo com Suzigan (1971), o estado 

possuía 314 estabelecimentos industriais e 22.355 operários ocupados. As primeiras 

atividades industriais na região se deram por meio da produção de tecido de algodão. Outras 

atividades também foram se desenvolvendo, porém, em menor escala, como a produção de 

calçados, chapéus e outros tecidos.  

Não obstante, a partir de 1914-15, fatores diversos viriam favorecer uma maior 

aceleração no processo de industrialização do estado. Sendo eles, segundo Suzigan (1971), 

as sucessivas revisões das tarifas alfandegárias de caráter marcadamente protecionista, 

seguidas das dificuldades experimentadas pelas indústrias dos países envolvidos na primeira 

conflagração mundial e das naturais restrições impostas pela situação de guerra ao comércio 

mundial. Esses fatores fizeram com que a indústria de São Paulo tivesse novo impulso 
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expansionista, principalmente a indústria de tecidos de algodão, menos dependente das 

importações, assim como a indústria de calçados. 

Entretanto, o ritmo crescente da indústria paulista foi interrompido com o surgimento 

da crise econômica de 1929-33, em que se registraram reduções tanto no número de fabricas, 

quanto no número de operários. De acordo com dados de Suzigan (1971), em 1930 verificou-

se uma redução do número de fábricas e de operários ocupados de cerca de 20%, em relação 

ao ano de 1928. A produção real da indústria de transformação caiu 12% entre aqueles dois 

anos, ao passo que a produção em termos nominais decresceu cerca de 16%. Resultando, 

portanto, uma queda no nível absoluto dos preços dos produtos industrializados. 

Com isso, apenas a partir de 1931 a indústria paulista inverte sua trajetória de 

decrescimento. Devido a dois fatos importantes: em primeiro lugar, barreiras impostas às 

importações, colocando o produto da indústria nacional em condições de satisfazer a 

demanda interna; em segundo lugar, a situação privilegiada de que passaram a gozar alguns 

setores da indústria, principalmente a têxtil, pela proibição de importação de novos 

equipamentos a partir de março de 1931 impossibilitando, assim, a concorrência de novas 

fábricas com instalações mais modernas (Suzigan, 1971). Desta forma, a indústria paulista foi 

se diversificando com os passar dos anos, impulsionada, principalmente, pelos privilégios de 

proibição de importação de máquinas e equipamentos, a reforma das tarifas de alfândega de 

1934 e as sucessivas modificações na política cambial. Após o período de depressão, a 

indústria paulista experimentou um crescimento a taxas elevadas, mais que duplicando o 

número de fábricas em poucos anos, e aumentando em mais de 50% o número de operários 

ocupados (Suzigan, 1971).  

Outros fatores contribuíram para esse surto industrial, advindos do setor cafeeiro de 

São Paulo. A região foi beneficiada pela existência de uma classe empresarial resultante de 

uma mescla de raças não encontrada em outras parte do País; mão de obra especializada, 

fornecida pela imigração europeia; disponibilidade de capitais; rápido aumento na capacidade 

instalada de energia elétrica; rede de transportes razoavelmente desenvolvida; e finalmente, 

um mercado de proporções relativamente grandes, em comparação à outras regiões do País. 

De acordo com Lencioni (1998), a origem da concentração industrial brasileiro em 

São Paulo encontra-se na grande empresa cafeeira associada ao trabalho livre de imigrantes 

europeus nas ultimas décadas. Para Cano (1975), o café, como atividade nuclear do 

complexo cafeeiro, possibilitou efetivamente o processo de acumulação de capital durante 

todo o período anterior a crise de 1930, segundo o autor:  

 

o café resolvia o problema fundamental de subsistência de sua mão-de-obra, 
atendia às exigências do consumo de seus capitalistas, as necessidades de 
insumos e de bens de capital para a expansão da economia, bem como 
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indicava, em grande parte, os limites em que o estado podia ampliar o seu 
endividamento externo (CANO, 1975).   

 

Desta forma, para Cano (1975) efetivamente foi o capital cafeeiro quem promoveu a 

primeira expansão industrial, tanto de forma direta como indireta. De forma que os próprios 

fazendeiros investiam seus lucros em industrias diretamente, e indiretamente quando seus 

lucros transitavam pelo sistema bancário (ou eram investidos na própria constituição de 

bancos) ou por outra forma qualquer de intermediação financeira e de capital.  

Além do fato de que a expansão das exportações do café proporcionava divisas 

comerciais para a importação de tecnologias para a instalação industrial e, em momentos de 

crise, no qual a alternativa industrial local se apresentava economicamente viável, se 

desenvolveu a indústria brasileira. Na década de 1990, o cenário brasileiro como um todo 

passou por uma fase econômica marcada pela abertura comercial e inserção da economia no 

mercado internacional, a estabilização econômica e a sobrevalorização cambial (Araujo, 

1999).  Desta forma, conforme ainda segundo Araujo (1999), a estrutura produtiva de São 

Paulo respondeu a esses condicionantes macroeconômicos com incremento de produtividade 

e a implementação de estratégias de competitividade pelos principais setores que compõem 

seu parque produtivo, em especial os segmentos mais dinâmicos da indústria nacional.  

Isto posto, a tabela 1 a seguir mostra a participação relativa do Valor de 

Transformação Industrial (VTI) do estado de São Paulo, em que se observa no ano de 2005 

a transformação industrial em relação a indústria de transformação dominou 100% da 

estrutura produtiva. Essa dinâmica de representatividade da indústria de transformação 

permanece nos anos de 2010 e 2015, onde se pode notar que o centro dinâmico do estado 

se encontra na indústria de transformação, especialmente em relação a fabricação de 

produtos alimentícios e bebida que apresentou representatividade de 14%, fabricação de 

coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 13% e fabricação de produtos 

químicos com 14% de participação, no qual somados chegam a 40% do VTI total de 2005. Os 

anos subsequentes analisados mantém a mesma performance de estrutura industrial, o que 

demonstra a consistência da estrutura formada e dos seus segmentos fortes.  

 

TABELA 1 - PARTICIPAÇÃO RELATIVA REAL DO VALOR DE TRANSFORMAÇÃO 
INDUSTRIAL (SP) 
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Fonte: Elaboração Própria com base nos dados extraídos do IBGE - Pesquisa Industrial Anual – Empresa. 
 

  

2.1.2 Formação da estrutura industrial: Minas Gerais 

 

O ponto de partida para a análise do estado de Minas Gerais é compreender que seu 

histórico é bastante complexo, visto que sua formação regional se fundamenta em padrões 

diferenciados de colonização e evolução socioeconômica. Segundo Wirth (1982), essa 

complexidade se dá devido suas fronteiras não definirem uma região geográfica coerente, 

pois refletem, até os dias de hoje, o desejo dos portugueses de isolar Minas, na primeira 

corrida do ouro do mundo moderno (1690 – 1740), de outras potências europeias, além de 

frustrar o contrabando e a evasão de divisas dos campos auríferos. Nesse sentido, o estado 

de Minas gerais foi a principal capitania do Império Português no século XVIII. Segundo Paula 

(2001):  

Em 1776, a população de Minas, excluídos os índios, era superior a 300 mil 
habitantes, o que representava 20% da população total da América 
portuguesa e constituía a maior aglomeração da Colônia. Já a partir de 1760, 
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haverá uma mudança da população da região da mineração para o sul da 
capitania. Isto posto, segundo Kenneth Maxwell, indicava profunda alteração 
das funções e da economia de Minas Gerais. A mudança era gradual e a 
transformação de uma economia predominantemente mineradora em 
economia agrícola não significava que qualquer uma delas, a primeira ou a 
última, jamais tivesse sido excludente em relação à outra. (Paula, R.; 2001) 

 

Desta forma, a economia mineradora fez com que o ouro fosse o responsável por 

inserir o mercado de Minas Gerais no cenário internacional da riqueza, algo que o açúcar 

sempre interditara, devido aos seus vultuosos investimentos iniciais. Com isso, segundo 

Granziera (2002), o ouro deixou como herança definitiva o que, há quase dois séculos atrás, 

os holandeses tentaram: a urbanização e, por consequência, a formação do mercado no 

estado de Minas Gerais.  

Portanto, resumidamente, a trajetória histórica da estrutura industrial do estado de 

Minas Gerais passou por mudanças históricas expressivas. Como economia mineradora, o 

estado sofre um deslocamento entre o final do século XVIII e a primeira metade do século 

XIX, para uma economia mercantil de gêneros alimentícios, que se estabelecerá na Região 

Sul. Esta produção mercantil de gêneros alimentícios, que vem se desenvolvendo até os dias 

de hoje, permitiu à economia do Sul de Minas receber um impacto positivo de capitais 

deslocados da mineração. Isto explica, os dados da tabela 2 abaixo, que mostra que em 2005, 

2010 e 2015 a economia mineira permanece como centro dinâmico na indústria de 

transformação, principalmente, no que tange a produção alimentícia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

TABELA 2 - PARTICIPAÇÃO RELATIVA REAL DO VALOR DE TRANSFORMAÇÃO 
INDUSTRIAL (MG)  
 

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados extraídos do IBGE - Pesquisa Industrial Anual – Empresa.  

 

Nos três anos analisados acima, os segmentos industriais que apresentaram maior 

representatividade na estrutura indústria do estado de Minas Gerais foram a Extração de 

minerais metálicos com 16% em 2005, subindo para 24% em 2010 e caindo para 17% em 

2015; a Metalurgia com 24% de participação em 2005, caindo para 14% em 2010 e fechando 

2015 com 15% de participação; e, por fim, Fabricação de produtos alimentícios e bebida com 

representatividade de 13% em 2005, 15% em 2010 e aumentando para 20% em 2015.  

 

2.1.3 Formação da estrutura industrial: Espirito Santo 

 

O processo histórico de Industrialização do estado do Espírito Santo aconteceu de 

forma lenta comparado ao que ocorria no resto da região sudeste. É importante perceber que 

a agricultura do café sempre esteve presente no processo de urbanização e, que mesmo 

havendo algumas indústrias no estado, a produção cafeeira mantinha o controle de toda 

economia.  
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Com a proclamação da república o estado começou a possuir dinamismo na 
produção de café, e as áreas urbanas com essa influência começou a ter 
maior significado. Contudo, este processo promoveu maior significado das 
cidades, propiciando comumente o surgimento de atividades industriais que 
viesse ao encontro das necessidades básicas da população da época 
(GEOGRAFOS, 2014).  

 

Dado isso, o estado passou a integrar-se na dinâmica econômica similar aos outros 

estados do Sudeste a partir de 1950, mas somente nos anos 60 que começaram os 

investimentos políticos na economia capixaba.  

No período de 1942 a 1975, houve grande expansão industrial, começando 
pela metalurgia através da Companhia de Ferro e Aço de Vitória, e também 
houve o crescimento das empresas de beneficiamento de café e cereais, 
indústrias têxteis, moveis, bebidas, vestuário e calçados, indústrias de 
material de transporte e química. Apresentando assim para o estado do 
Espírito Santo um crescimento de 14,9% na indústria de transformação nos 
anos 60 (GEOGRAFOS, 2014). 

 

Entre 1970-75 houve um avanço de 17% na taxa anual conforme Rocha e Morandi 

(1991). Em 1966 a Vale (até 2007 Companhia Vale do Rio Doce – CVRD) implanta o Porto 

de Tubarão, onde sua principal função era a exportação do minério de ferro advindo das minas 

de Minas Gerais, e a importação de carvão destinado às indústrias metalúrgicas e siderúrgicas 

Brasileira, ligadas a companhia Vale. Assim, deu-se o início na baía de Vitória a atuação de 

dois portos. A partir das décadas de 1970 e 1980 houve a modernização do campo, com uso 

de fertilizantes, novas técnicas de plantio e também o uso de novas máquinas para o plantio 

ocorrendo assim um avanço da agricultura moderna no estado, concomitante mente percebia 

um crescimento da pecuária de corte nas regiões interioranas do estado. (GEOGRAFOS, VII 

Congresso Brasileiro de, 2014). Desta forma, com base na tabela 3 a seguir, pode-se notar 

que a dinâmica industrial do estado permanece com os mesmos focos de dinamização, porém 

com avanços significativos nos períodos que vai de 1950 a 1980 na história industrial do 

Espírito Santo, o que torna o estado importe no cenário nacional devido o processo 

expansionista da economia até os dias de hoje.  
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TABELA 3 - PARTICIPAÇÃO RELATIVA REAL DO VALOR DE TRANSFORMAÇÃO 
INDUSTRIAL (ES) 
 

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados extraídos do IBGE - Pesquisa Industrial Anual – Empresa.  

 

Com base nos anos analisados acima, a estrutura do estado do Espirito Santos é o 

mais focado nos segmentos da indústria extrativa, com 55% de participação em 2010 e 50% 

em 2015. Dentro desses segmentos se destacam as atividades de Extração de minerais 

metálicos, com 28% em 2005, 38% em 2010 e 19% em 2015; e a Extração de petróleo e gás 

natural, com representatividade de 8% em 2005, subindo para 28% em 2015. Outro segmento 

com bastante representatividade é o de Fabricação de coque de produtos derivados do 

petróleo e de biocombustíveis, dentro do segmento de indústria de transformação, com 

representatividade de 20% em 2005, 22% em 2010 e 16% em 2015.  

 

2.1.4 Formação da estrutura industrial: Rio de Janeiro 

  

O estado do Rio de Janeiro possui um histórico relacionado a inúmeros privilégios 

em relação aos investimentos industriais e em infraestrutura, pois durante 1763 a 1960, o 

estado sediou o governo federal e, por meio de sua capacidade de influência política, angariou 

muitos investimentos públicos. Desta forma, a dinâmica industrial do estado do Rio de Janeiro 
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possui características distintas de São Paulo, principalmente em relação à formação bruta de 

capital local, pois no Rio de Janeiro, predominou desde o início uma maior intervenção estatal 

nos investimentos, diferentemente dos outros estados do Sudeste, principalmente de São 

Paulo, onde a predominância de investimento advinha desde o início de agentes privados.  

De acordo com Oliveira e Rodrigues (2009), os investimentos públicos 

implementados durante o período de vigência do Estado da Guanabara (atual município do 

Rio de Janeiro), transformaram a estrutura urbana da cidade do Rio de Janeiro e contribuiu 

para redirecionar os vetores de sua expansão. Em 1975, com a fusão dos estados da 

Guanabara e do Rio de Janeiro, interrompeu-se a política de investimentos em grandes obras 

urbanísticas e as atenções se voltaram para os instrumentos fiscais e creditícios a fim de 

estimular a atividade industrial. A despeito das expectativas, a fusão não implicou em 

rebatimentos relevantes para o crescimento da economia das demais regiões do Rio de 

Janeiro, mas, ao contrário, acentuou-se o movimento de polarização em torno da capital 

fluminense (Oliveira e Rodrigues, 2009, 2003, apud PENALVA, 2003).  

Os benefícios trazidos para o estado através do fato de sediar a Capital do país, 

refletiu-se em expansão de ferrovias articuladas à produção cafeeira, no vale do Paraíba, e 

açucareira, na região norte fluminense, juntamente com o sistema de navegação de 

cabotagem e de rodovias, fortalecia a centralidade da capital (Loureiro, 2006, apud 

ROSENDO, 2008). Fazendo uma análise a partir do período de 1930, temos que no período 

de 1930/1960 ocorreu no pais o chamado Processo de Substituição de Importações, onde o 

objetivo de tal processo era de levar ao aumento da produção interna do país e a diminuição 

das suas importações. Com isso, a economia brasileira como um todo sofreu transformações 

estruturais. Segundo Rosendo (2008) neste período, “o Rio de Janeiro foi contemplado com 

substanciais investimentos do governo federal em segmentos-chave da indústria de base, o 

que iria marcar sua estrutura industrial diferenciando-a, por exemplo, do processo de 

industrialização de São Paulo, menos dependentes dos investimentos públicos federais” 

(Rosendo, 2008).  

 Entretanto, a economia do estado sofre um grande impacto negativo devido ao 

fato da sede da Capital federal ser transferida para a região centro-oeste do país em Brasília, 

na década de 1960. “Deste então, a atual cidade do Rio de Janeiro (antigo Estado da 

Guanabara) inicia processo lento e gradual de esvaziamento, perdendo sua histórica posição 

de núcleo de circulação da riqueza e centro político do país, com reflexos diretos sobre a 

participação relativa da indústria na produção industrial nacional” (Rosendo e Britto., [s.d.]) 

Desta maneira, tem-se que, com a transferência da Capital para Brasília, o Rio de 

Janeiro perde sua centralidade política e econômica e isso causa o início de processo lento e 

gradual de esvaziamento, perdendo sua histórica posição de núcleo de circulação da riqueza 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Importa%C3%A7%C3%B5es
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e centro político do país, com reflexos diretos sobre a participação relativa da indústria na 

produção industrial nacional. Contudo, a partir de 1999 a indústria fluminense esboça reação, 

indicando a reversão da histórica perda de participação relativa de sua indústria, fenômeno 

advindo da indústria extrativa mineral no estado.  

De modo geral, portanto, na primeira década do século XXI, a indústria fluminense 

vem se expandindo impulsionada pelo desempenho dos setores: de Exploração e Produção 

de petróleo e gás (E&P) e o de Refino de petróleo (R). Logo, a partir de agora o objetivo será 

analisar a evolução da densidade industrial do Estado do Rio de Janeiro, enquanto um dos 

elementos determinantes de seu sistema regional de inovação.  

Isto posto, a tabela 4 abaixo traz a participação dos VTI de cada segmento da 

indústria do estado do Rio de janeiro para que se possa compreender a representatividade de 

cada segmento no período analisado. 
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Com algumas características bem próximas as do estado do Espirito Santos, o Rio 

de janeiro possui nos anos analisados participações relativas de indústria extrativa expressiva, 

chegando a 40% de representatividade em 2015. Outro ponto em comum com o estado do 

Espirito Santo é o fato de ter valores representativos na Fabricação de coque, de produtos 

derivados do petróleo e de biocombustíveis, com 20%, 22% e 16% nos anos analisados (2005, 

2010 e 2015, sucessivamente).  

 Desta forma, as próximas seções terão como objetivo definir o termo de 

desindustrialização, assim como outros elementos inclusos nos referenciais teóricos da 

pesquisa, a fim de aprofundar no problema da pesquisa e tornar possível a avalia a 

comparação entre os estados através analises de dados.  

 

2.2  Conceitos de “desindustrialização” 

 

Historicamente o desenvolvimento da economia brasileira se deu de forma distinta 

entre suas regiões. No final do século XIX, o movimento de industrialização e urbanização se 

consolidou com a crise de 1929 e se concentrou na região Sudeste, mais especificamente 

nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (GUERRA, 2012).  

A região sudeste brasileira concentra o processo de produção e renda do país, como 

propõe Casali et al. (2010) no qual diz que:  

[...] já no período da colonização, o Brasil apresentava regiões com diferentes 
níveis de desenvolvimento econômico. Iniciando-se no ciclo da cana-de--
açúcar, no século XVII, passando pelas economias mineradora e cafeeira e, 
posteriormente, pelo processo de industrialização, já no século XX, pode-se 
identificar claramente um padrão de concentração de produção e renda na 
região Sudeste, com tendência a um aprofundamento cada vez maior 
(CASALI ET AL, 2010, p. 517) 

 

E, como já dito anteriormente, nos últimos anos tem-se observado o surgimento uma 

gama de estudos econômicos que buscam analisar questões que envolve o tema da 

desindustrialização. Com isso, o tema vem sendo inserido no debate acadêmico e político 

sobre sua possível ocorrência na economia brasileira ou não. Em virtude disto, o termo 

“desindustrialização” tem ganhado diversa definições, tanto pelo lado da teoria ortodoxa 

tradicional como pelo lado da teoria heterodoxa.  

Desta forma, segundo Oreiro e Feijó (2010) com base em Loures et al. (2006) e 

Bresser-Pereira e Marconi (2009) têm-se de um lado, os assim chamados "novo-

desenvolvimentistas" que defendem a tese de que a economia brasileira vem passando por 

um processo de desindustrialização nos últimos 20 anos, causado pela combinação perversa 

entre abertura financeira, valorização dos termos de troca e câmbio apreciado (OREIRO E 

FEIJÓ, 2010).  
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E do outro lado, têm-se assim, os chamados "economistas ortodoxos" que baseado 

em Schwartsman (2009) afirmam que as transformações pelas quais a economia brasileira 

passou nas últimas décadas não tiveram um efeito negativo sobre a indústria e que a 

apreciação do câmbio real resultante dessas reformas favoreceu a indústria ao permitir a 

importação de máquinas e equipamentos tecnologicamente mais avançados, o que permitiu 

a modernização do parque industrial brasileiro e, consequentemente, a expansão da própria 

produção industrial (SCHWARTSMAN, 2009 apud MANHÃES, 2013). 

Assim sendo, encontra-se na literatura a distinção de desindustrialização positiva e 

negativa. Segundo Silva (2014), pode-se dividir o desenvolvimento produtivo em três fases, 

onde, primeiramente, o setor primário toma as rédeas do crescimento, mas conforme sua 

produtividade aumenta o setor industrial tende a ganhar destaque, aumentando sua 

participação na renda em relação ao setor primário e terciário (segunda fase); na terceira fase 

do desenvolvimento o setor terciário ganha destaque, dando suporte à indústria e aumentando 

sua participação na renda, dado que em algum momento a participação dos serviços supera 

a participação da indústria no PIB. Portanto, o que o autor demonstra é a chamada 

desindustrialização positiva ou natural, onde espera-se que o país nessa situação possua 

uma estrutura produtiva moderna e diversificada, com produtividade relativamente alta e 

suficientemente para evitar problemas de balanço de pagamentos, além de uma renda per 

capita semelhante a dos países desenvolvidos. O autor Wilson Cano (2012) diz que esse tipo 

de industrialização é:  

Quando a indústria de transformação alcança certo nível de maturidade, a 
estrutura produtiva e do emprego passam a se mover no sentido de expandir, 
modernizar e diversificar ainda mais os serviços, mais que a agricultura e a 
indústria de transformação, passando o peso relativo desta a cair, perdendo 
posição para os serviços. (CANO, 2012).  

 

Deste modo, segundo Oreiro e Feijó (2010) quando a desindustrialização é 

considerada positiva, a participação da indústria no emprego e no valor adicionado pode se 

reduzir em função da transferência para o exterior das atividades manufatureiras mais 

intensivas em trabalho e/ou com menor valor adicionado. Ou seja, não está necessariamente 

associada a uma "reprimarização”, pois pode vir acompanhada por um aumento da 

participação de produtos com maior conteúdo tecnológico e maior valor adicionado na pauta 

de exportações.  

Em contraste com tal definição, a desindustrialização é considerada negativa quando 

ela, de acordo com Bresser-Pereira (2008), vier acompanhada de um processo de reversão 

da pauta exportadora na direção de commodities, produtos primários ou manufaturas com 

baixo valor adicionado e/ou baixo conteúdo tecnológico, isto é, de uma "reprimarização" da 

pauta de exportações. Com efeito, podendo ser sintoma da ocorrência de "doença 
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holandesa", que seria a desindustrialização causada pela apreciação da taxa real de câmbio 

resultante da descoberta de recursos naturais escassos num determinado país ou região. 

Portanto, causando um efeito “negativo” na economia, pois é o resultado de uma "falha de 

mercado" na qual a existência e/ou a descoberta de recursos naturais escassos, para os quais 

o preço de mercado é superior ao custo marginal social de produção, gera uma apreciação 

da taxa de câmbio real, produzindo assim uma externalidade negativa sobre o setor produtor 

de bens manufaturados.  

Para Silva (2014), a desindustrialização negativa, ou precoce, ocorre antes que a 

estrutura produtiva esteja modernizada e diversificada, de modo que a renda per capita ainda 

não tenha alcançado níveis satisfatórios, semelhantes aos países desenvolvidos. Desta 

forma, para o autor existem algumas hipóteses encontradas na literatura para tentar justificar 

a ocorrência de desindustrialização, sendo elas, segundo Rowthorn & Ramaswany, 1999; 

Bonelli, 2005; Palma, 2007:   

(i) Ilusão estatística, onde são relocação da mão de obra da indústria para o setor 

de serviços, em outras palavras, terceirização. Ou seja, atividades antes realizadas por 

indústrias são agora desenvolvidas por firmas especializadas do setor terciário. Portanto, o 

emprego é “industrial”, mas contabilizado estatisticamente como de serviços; 

(ii) Elasticidade de demanda da indústria, onde na medida que a renda per capita 

aumenta de forma consistente, a elasticidade demanda por produtos industriais tende a se 

reduzir e, portanto, perdendo participação relativa no PIB para os demais setores, sobretudo, 

serviços. Assim, conforme este processo ocorre, a participação do emprego industrial 

também é reduzida em contrapartida ao aumento do emprego dos demais setores;  

(iii) Produtividade, pois devido a produtividade tender a ser maior na indústria que 

em outros setores, provoca a queda de preços dos produtos industriais vis à vis os produtos 

não industriais, de modo que sua participação no PIB diminua e a dos demais setores 

aumente; 

(iv) Nova divisão internacional do trabalho, onde a força de trabalho barata e o 

aumento da terceirização nos países em desenvolvimento, tornam os produtos destes mais 

competitivos, aumentando suas exportações para os países industrializados e, portanto, 

reduzindo o emprego industrial nestes últimos; 

(v) Investimento, no qual a variação da participação da indústria no PIB é 

influenciada pelo investimento, portanto quanto maior o nível de investimento6 maior será a 

participação da indústria no emprego e no PIB, e vice-versa;  

(vi) Por fim, a Doença holandesa, ou seja, aumento das exportações primárias ou 

serviços, que ao valorizar a taxa de câmbio real efetiva, prejudica o setor industrial e, portanto, 

reduz sua participação no PIB.  
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Desta forma, claramente existem duas vertentes a respeito da desindustrialização: a 

primeira, que diz respeito ao processo de desindustrialização como algo natural e benéfico, 

que ocorre de forma gradual à medida em que um país se desenvolve e, consequentemente, 

se especifica em determinadas etapas de seu processo produtivo. Já a segunda encara a 

desindustrialização como algo negativo, uma vez que as indústrias de um país- que ainda 

está se desenvolvendo-, deixam de participar da economia antes de estarem completamente 

desenvolvidas.  

Com o passar dos anos, o termo desindustrialização ganhou definições mais 

complexas. Passando a ser tipicamente conceituada como um declínio na produção industrial 

como uma parcela do emprego total. Podendo causar implicações negativas para o 

crescimento a longo prazo, tendo em conta as propriedades especiais de fabricação no 

crescimento. (TREGENNA, 2009) 

Porém, tratar a desindustrialização apenas em termos de compartilhamento de 

emprego limita sua conceptualização, visto que, na maioria dos casos, o declínio no emprego 

industrial está associado principalmente à diminuição da intensidade de mão-de-obra, ao 

invés do declínio geral do tamanho ou da parcela do setor industrial. Sugerindo que a 

desindustrialização seja apropriadamente definida em termos de declínio sustentado, tanto na 

parcela de fabricação no emprego total quanto na participação da indústria no PIB 

(TREGENNA, 2009). 

Em outras palavras, uma economia não se desindustrializaria quando a produção 

industrial está estagnada ou em queda, mas quando o setor industrial perde importância como 

fonte geradora de empregos e/ou de valor adicionado para uma determinada economia 

(OREIRO E FEIJÓ, 2010).  

Em suma, observa-se que a desindustrialização pode se manifestar mesmo 
que a indústria apresente crescimento em termos absolutos. Para isso, basta 
que o valor adicionado e/ou a participação do emprego industrial no total 
cresça menos que os outros setores, como o de serviços por exemplo. Além 
disso, observa-se que a desindustrialização pode ocorrer mesmo na 
ausência da doença holandesa. (SILVA, p.50, 2014)  

 

Portanto, a próxima seção trará o conceito de doença holandesa, visto que um dos 

objetivos dessa pesquisa é analisar se com os resultados obtidos. A região sudeste está 

sofrendo desindustrialização negativa acompanhada dos sintomas da doença holandesa.  
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2.3 Conceito de “doença holandesa” 

 

Segundo Filgueiras et al. (2012) o termo “doença holandesa” foi utilizado pela 

primeira vez pela revista inglesa The Economist, no ano de 1977, no qual se tratava de uma 

reprimarização da economia holandesa, ao levar a uma espécie de especialização regressiva 

– com crescimento da participação, no valor adicionado total da economia e na sua pauta de 

exportações, de produtos intensivos em recursos naturais e de baixo valor agregado. 

Entretanto, e acordo com Oreiro e Feijó (2010), os países afetados pela doença holandesa 

iniciam seu processo de desindustrialização sem terem alcançado o ponto de maturidade de 

suas respectivas estruturas industriais e, assim, sem ter esgotado todas as possibilidades de 

desenvolvimento econômico que são permitidas pelo processo de industrialização, gerando a 

tendência de especialização regressiva, baseada nas vantagens comparativas ricardianas. E, 

portanto, reduzindo a taxa de crescimento compatível com o balanço de pagamentos.   

Outra explicação dada por Corden e Neary (1982) desse fenômeno “doença 

holandesa” identifica dois efeitos: o primeiro é o chamado “efeito movimento dos recursos”, 

no qual ocorre em virtude da expansão da produção e exportação do novo recurso natural, 

uma transferência de fatores produtivos da indústria e dos demais setores de bens não 

comercializáveis para essa nova atividade. Com isso, observa-se um declínio do emprego e 

da produção nesses setores, com o aumento dos preços relativos dos bens não 

comercializáveis, acarretando, como consequência, uma apreciação da taxa de câmbio. O 

movimento de saída de mão de obra do setor manufatureiro foi denominado de 

“desindustrialização direta”. O segundo refere-se ao “efeito gasto”, no qual o crescimento da 

renda, proporcionado pela nova atividade, implica um aumento na demanda por bens não 

comercializáveis e, por consequência, uma elevação de seus preços - o que, mais uma vez, 

implica na apreciação da taxa de câmbio. Como a elasticidade-renda da demanda dos 

serviços é mais alta que a da indústria, a produção desta última cresce menos ou diminui, 

enquanto a dos outros setores aumenta. É o que os autores chamam de “desindustrialização 

indireta”. Segundo esses mesmos autores, os efeitos atuam contraditoriamente:  

o “efeito movimento dos recursos” provoca sua redução em razão da saída 
de capital e mão de obra desse setor, enquanto o efeito gasto, em virtude do 
crescimento da renda, estimula o aumento da produção desses bens. Por 
isso, quando considerados simultaneamente, os resultados contrários 
desses dois efeitos quanto à produção, podem anular a influência de cada 
um sobre os preços. Com isso, a apreciação da taxa de câmbio pode não 
ocorrer e, por consequência, a “doença holandesa” não se manifestar. Em 
suma, a “doença holandesa” só ocorrerá se o resultado líquido dos efeitos 
sobre a oferta dos bens não comercializáveis implicar um aumento de seus 
preços e, por decorrência, uma apreciação da taxa de câmbio – que 
dificultará a exportação de produtos industriais (CORDEN E NEARY, 1982) 
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Desta forma, de acordo com a teórica ricardiana, e analisando o processo de catching 

up dos países periféricos, Bresser-Pereira (2010) faz uma abordagem da doença holandesa 

considerando-a uma externalidade negativa e, portanto, uma “falha de mercado”. Portanto, 

segundo o autor, a “doença holandesa” é:  

 (...) uma sobreapreciação crônica da taxa de câmbio causada pela 
abundância de recursos naturais e humanos baratos, compatíveis com uma 
taxa de câmbio inferior àquela que viabilizaria as demais indústrias de bens 
comercializáveis (BRESSER-PEREIRA, 2010, p.117-118).  

 

Logo, embora alguns países emergentes já tenham condições para se desenvolver 

via exportações, pois contam com indústrias eficientes e de alta tecnologia, têm o seu caminho 

impedido pela existência de uma taxa de câmbio apreciada que dificulta as exportações de 

produtos industriais, em particular os de maior valor agregado e de elevado conteúdo 

tecnológico. Deste modo, após a analise dos dados obtidos com a aplicação da metodologia 

empregada nessa pesquisa, será possível constatar se houve ou não reprimarização da pauta 

exportadora e, se sim, se esse resultado é causado pela doença holandesa, ou seja, verificar 

se a causa da reprimarização é consequência de uma sobreapreciação da taxa de cambio no 

período analisado. 

Posto isso, a próxima seção abordara o referencial teórico dos sistemas de inovação, 

no qual dará suporte para a análise da hipótese da pesquisa, pois com base nisso será 

possível fazer uma análise comparativa da dinâmica do Sistema Regional de Inovação e 

compreender qual a posição relativa de cada subsistema de inovação (estados do Sudeste 

brasileiro) e identificar a dinâmica industrial que está sendo vivenciada nesses estados.     

 

 

2.4 Sistema de Inovação (SI) 

 

Nesse subitem o objetivo é explorar a revisão teórica e metodológica da abordagem 

do Sistema de Inovação (SI) e a construção dos indicadores que permitam analisar a dinâmica 

do Sistemas Regional de Inovação (SRI) dos estados da região sudeste brasileira. 

Para isso, segundo Avellar (2013) com base Freeman (1995) a ideia de Sistemas de 

Inovação (SIs) tem origem no século XIX, na obra de Friedrich List, que ao se preocupar na 

problemática de a Alemanha superar a Inglaterra em termos de crescimento econômico, 

propunha, além da proteção das indústrias nascentes, um conjunto amplo de políticas 

desenhadas para acelerar a industrialização (AVELLAR, 2013).  

Assim, temos que a abordagem do Sistema de Inovação busca analisar o processo 

de desenvolvimento de um país, região, setor ou localidade, por meio da capacidade de 

inovação e aprendizado do local. Segundo Cassiolato e Lastres (2005) o Sistema de Inovação 
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constituem-se de elementos e relações que interagem na produção, difusão e uso do 

conhecimento. De forma que o desempenho inovativo depende não apenas do desempenho 

de empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas também de como elas interagem 

entre si e com vários outros atores, e como as instituições - inclusive as políticas - afetam o 

desenvolvimento dos sistemas.  

 Com isso, essa abordagem transcende a cadeia de causa e efeito que se inicia com 

P&D e termina com o aumento da produtividade, mediada pela inovação e difusão (CASALI 

ET AL., 2010). Em outras palavras, um sistema de inovação seria um “conjunto de instituições 

públicas e privadas que contribuem nos âmbitos macro e microeconômico para o 

desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias (SBICCA E PELAEZ, 2006, p.417) 

De acordo com Nelson (1993), os sistemas de inovação também podem ser 

analisados em diferentes níveis: sub-regional, nacional, pan-regional e internacional. Em 

conformidade com isso, a partir da década de 1990 surgiram novas vertentes com base no 

Sistema de Inovação, tais como: Sistemas regionais de Inovação, Sistemas tecnológicos e 

Sistemas Setoriais de Inovação (LUNDVALL, 1992).  

Segundo Rosendo (2008) com base em Edquist (1997:11-18) o enfoque de Sistemas 

de Inovação, em suas respectivas vertentes, incorpora uma diversidade de conceitos oriundos 

da teoria evolucionária, de escopo neoschumpeteriano. Sendo assim, segundo o autor, as 

vertentes que definem o enfoque de Sistemas de Inovação têm em comum os seguintes 

pontos:  

(i) Inovação tecnológica - para as abordagens de SI a inovação tecnológica é 

considerada o fator número um da vantagem competitiva na atualidade;  

(ii) Relevância das Instituições - as instituições desempenham papel central 

contribuindo para a formação de infraestruturas ou grupos de infraestruturas que possibilitam 

a formação de redes interativas de agentes públicos e privados, viabilizando o processo de 

inovação tecnológica Instituições e infraestruturas;  

(iii) Perspectiva holística e interdisciplinar - as abordagens de sistemas de inovação 

enquadram-se em uma perspectiva holística e de interdisciplinaridade. “Permitem a inclusão 

não apenas de fatores econômicos determinando a inovação, mas, também, de fatores 

institucionais, organizacionais, sociais e políticos” (Edquist, 1997:17);  

(iv) Perspectiva evolucionária - a história é extremamente relevante na explicação da 

definição de sistemas de inovação, tendo em vista que a inovação pode ser entendida como 

um processo evolutivo (mutável) que se desenvolve ao longo do tempo. A história tem uma 

grande importância para os processos de inovação na medida em que a maioria destes 

processos depende de uma trajetória.  
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(v) Não homogeneidade - os enfoques de SI concebem que os sistemas de inovação 

são diferentes não apenas do ponto de vista geográfico, mas diferem, por exemplo, em 

aspectos relacionados à infraestrutura de produção, quanto ao arranjo institucional, aos 

volumes de investimentos em P&D e em termos do desenvolvimento e da difusão 

tecnológicas, sejam sistemas nacionais, regionais ou setoriais de inovação;  

(vi) Abordagem Sistêmica - ênfase na interdependência e não linearidade - há muito 

se reconhece que firmas não inovam de forma isolada. Quando inovam, interagem em maior 

ou menor grau com outras organizações que podem ser outras firmas, clientes, concorrentes, 

fornecedores, instituições de ensino, centros de pesquisa, centros de treinamento, agências 

governamentais, etc. (EDQUIST, 1997, p.11-18 apud ROSENDO, 2008, p.17-18) 

Deste modo, de acordo com a abordagem de SI, adiante o foco será o 

aprofundamento na abordagem de Sistema Regional de Inovação (IRI), a fim de estabelecer 

base teórica fundamentada para a análise da dinâmica industrial instalada nos estados da 

região sudeste do brasil.   

 

2.5 Sistema Regional de Inovação (SRI) 

 

Reconhecendo que a partir da década de 1990, o Brasil passou por um processo de 

abertura econômica, com base no neoliberalismo, resultando no processo de globalização da 

economia brasileira, cria-se a necessidade de analisar os impactos dessa ação econômica no 

nível produtivo interno. Se tratando do setor industrial da economia, os impactos registraram 

transformações no processo produtivo, assim como na organização do trabalho e nas 

relações entre unidades produtivas e a dinâmica espacial (GOMES, 2009, p.83-91) 

Ainda conforme Gomes (2009) as mudanças resultantes da abertura econômica 

afetaram a indústria nacional. De um lado, houve falências, fusões, aquisições de empresas, 

privatizações contribuindo para redução dos postos de trabalhos e deterioração das relações 

de trabalho e, do outro lado, as empresas passaram a buscar por inovações tecnológicas mais 

efetivas, por novas formas gestão da mão-de-obra e por estratégias de produtividade e 

qualidade para fazer frente à concorrência internacional. 

Em tempos de globalização, é preciso que as comunidades locais e regionais se 

organizem em torno do objetivo do desenvolvimento econômico (SOUZA, 2005). Dado isso, 

destaca-se a importância da organização local e regional em relação a formação de uma rede 

interindustrial integrada que estimule as inovações, redução de custos produtivos e estímulos 

a instalação de empresas. Para que que a região dentro de si mesma crie a fonte de seu 

próprio crescimento. Pois, é o meio que cria as condições para a atração de capitais de outras 

áreas e isso se torna ainda mais importante em “tempos de globalização” (SOUZA, 2005).  
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Segundo Cooke (1998) as regiões são bases cada vez mais importantes de 

coordenação econômica no mesmo nível. Isso é condicionado pelo contexto globalizante, 

(Rutgrok e van Tulder, 1995), pós-fordismo, colaboração interempresarial mais estreita e, 

crucialmente, a infraestrutura flexível de apoio às empresas proporcionada por instituições de 

governança sub-estatais inovadoras (COOKE, 1998).  

Os meios inovadores geram inovações a partir de um conjunto de elementos que 

interagem no local: empresas interligadas, comprando e vendendo insumos e retransmitindo 

o conhecimento, agências de fomento, financiamento e pesquisa, universidades, órgãos 

governamentais, etc (SOUZA, 2005).  

Resumindo, a abordagem de sistema regional de inovação parte,  portanto, de cinco 

conceitos principais, sendo eles, de acordo (Cooke  2001, apud Manhães 2013): (1) conceito 

de região, que costuma representar um ponto médio político entre uma nação ou federação e 

níveis mais locais de governo; (2) conceito de  inovação, que está intrinsicamente ligada à 

escola neo-Schumpeteriana, onde a abordagem empírica é privilegiada e a comercialização 

de conhecimento no sentido de novos produtos, processos e formas de organização, são seus 

pontos de foco; (3) conceito de rede, que é concebido como um conjunto de relações de 

confiança e laços de cooperação entre diferentes atores que se integram permitindo que 

possam seguir interesses comuns, levando, em última instância, à inovação; (4) conceito de 

aprendizado, que está intrinsicamente ligado ao aprendizado institucional, onde novas e mais 

eficientes formas de conhecimento, técnicas e capacidades são integradas às rotinas e 

processos da firma, enquanto os métodos antigos são descartados; (5) conceito da interação, 

que é percebida como sendo elemento-chave, no sentido de que através dos meios regulares 

de comunicação as empresas e firmas mantenham contato entre si, de forma que as redes 

relevantes e membros formados a partir destas interações possam  se associar para aprender, 

criticar, ou  gerar novas ideias de projetos ou práticas específicas (COOKE  2001 apud 

MANHÃES, 2013). 

Portanto, de acordo com Rosendo (2008) a abordagem de Sistemas Regionais de 

Inovação considera como elemento fundamental a regional/ local, em vez das estruturas 

nacionais, enfatizando a importância do espaço cognitivo localizado, onde os processos de 

capacitação e inovação tecnológica ocorrem. Deste modo, surge no recorte teórico os 

chamados clusters. Referindo-se a dinâmica determinada por sistemas em atividades 

produtivas geograficamente concentradas dado os espaços geográficos nacional, regional e 

local.  

Com base em Porter (1989) o cluster regional pode ser compreendido como a 

articulação de indústrias de suporte a uma indústria-chave, de modo que as empresas 

articuladas, direta e indiretamente, à atividade industrial principal constituem uma 
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aglomeração produtiva que transcende o espaço local, atingindo a dimensão regional e, em 

alguns casos, a dimensão nacional. Portanto, em conformidade com o referencial teórico, 

refere a regiões onde as empresas e instituições cooperam e colaboram entre si para o 

desenvolvimento de vantagens econômicas e estratégicas.  

Isto posto, com a finalidade de fazer uma reflexão rigorosa sobre a questão da 

hipótese da desindustrialização dos estados da região sudeste brasileira, é necessário 

compreender que o Setor Indústria é uma agregação de quatro segmentos. No qual, esses 

quatro segmentos são: i- a mineração; ii- a construção civil; iii- o produtor de serviços de 

utilidade pública (gás, energia, água); e iv- indústria manufatureira ou de transformação 

(CANO, 2014, p.2) 

Desta maneira, para fins metodológicos, segundo Cano (2014) para indagar a 

investigação sobre eventuais problemas de desindustrialização, o correto é usar unicamente 

o segmento de transformação como variável de análise. A justificativa desta escolha é que o 

segmento transformação envolve maior complexidade tecnológica, que possibilita e promove 

a disseminação do maior conteúdo de progresso técnico aos demais setores da economia 

(agricultura, resto da indústria e serviços).   

 

 

 

3. Metodologia  

 

O recorte metodológico irá considerar a abordagem do Sistema de Inovação, 

considerando o seu subnível de Sistema Regional de Inovação, através da análise de dados 

secundários extraídos de fontes oficiais, em especial os dados obtidos através da Pesquisa 

Industrial Anual (PIA) realizada pelo IBGE. Tal proposta metodológica é fundamentada 

através de Rosendo (2008) com base em Cooke (1998) onde, no que tange a abordagem, 

entende-se que ela permite uma comparação sistêmica das atividades de inovação em 

diversas regiões (Cooke, 1998, apud Rosendo, 2008). E ao mesmo tempo, possibilita a 

comparação da estrutura existente de produção, organizações e instituições de diferentes 

sistemas regionais de inovação, em relação a critérios de eficiência como o de produção, 

emprego e de competitividade econômica (ROSENDO, 2008, p.32) 

Assim, tendo em vista a análise da dinâmica industrial dos estados da região 

Sudeste, adota-se o recorte metodológico que define o “vetor densidade industrial” e “vetor 

densidade tecnológica” para quantificar a evolução dos subsistemas de inovação dos 

referidos estados, Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Paralelamente 

ao recorte metodológico que quantifica a evolução dos subsistemas de inovação citados 
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anteriormente, adotam-se os critérios conceituais e teóricos propostos por Bresser Pereira 

(2008) e Oreiro e Feijó (2010) para empreender-se à verificação da hipótese a respeito de os 

estados analisados vivenciarem ou não processos de desindustrialização. 

 Desta forma, a partir de dados obtidos de fontes oficiais, elabora-se o “Vetor de 

Densidade Industrial (VDI)” e o “Vetor de Densidade Tecnológica (VDT)”. Onde segundo 

Rosendo (2008):  

O vetor Densidade Tecnológica é constituído de quatro dimensões que 
buscam mensurar a capacidade tecnológica, científica e de inovação 
regional. Já o Vetor de Densidade Industrial é igualmente constituído de 
quatro dimensões que procuram medir, respectivamente, o nível de 
investimentos, a produção física, o nível de exportações e a diversidade 
produtiva da indústria regional” (ROSENDO, 2008).  

 

Assim, com base nos indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo 

de caracterizar e classificar regiões, com base no arcabouço teórico de sistemas regionais, 

considerando a ideia de clusters citada anteriormente, onde, “na era do tecnoglobalismo, a 

capacidade inovativa tem sido percebida como determinante para a competitividade 

sustentável de empresas, localidades, regiões e países”, (ROSENDO, 2008, p. 40). A 

mensuração dos indicadores será empregada, tendo em vista o contexto acima abordado, por 

meio do recorte metodológico elaborado por Desai et al. (2002), onde seus estudos voltaram-

se para o desenvolvimento de indicadores da capacidade inovativa regional.   

O método foi proposto por Rosendo (2008) elaborado por Desai ar al. (2002) que se 

refere ao Technology Achievement Index (TAI), elaborado por meio da United Nations 

Development Program (UNDP ou PNUD, sigla em português), divulgado no Human 

Development Report-2001, que será empregado na análise das densidades industrial e 

tecnológica dos estados da região Sudeste brasileira. O TAI, é traduzido no Brasil como Índice 

de Realização Tecnológica, foi calculado para 72 países de baixo, médio e alto 

desenvolvimento (Rocha e Ferreira, 2004 apud ROSENDO, 2008, p. 2).  

Como proposto por Desai et al. (2002) o Technology Achievement Index (TAI) trata-

se de um índice composto que integra quatro dimensões de extrema relevância para a política 

científica e tecnológica de um país, a saber: a) criação de tecnologias; b) difusão de novas 

tecnologias; c) a difusão de velhas tecnologias e d) habilidades humanas (ROSENDO, 2008, 

p.41).  

Essas quatro dimensões que procuram medir, respectivamente, o nível de 

investimentos, a produção física, o nível de exportações e a diversidade produtiva da indústria 

regional. De acordo com Rosendo (2008) cada dimensão emprega indicadores proxis que, 

em seu conjunto, têm por objetivo definir o índice que determina os vetores anteriormente 

mencionados.  
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Com tudo, por meio do TAI, o objetivo final é construir um indicador chamado de 

Índice de Maturidade de Sistemas Regionais de Inovação (IMSRI). No qual, a definição deste 

índice é composta pelos dois vetores citados anteriormente, a saber, o “Vetor de Densidade 

Tecnológica” e o “Vetor de Densidade Industrial”.  

Dado isso, por meio desses dois vetores, será possível definir o Índice de Maturidade 

do Sistema Regional de Inovação (IMSRI), por meio do emprego de média aritmética simples. 

Através deste índice, pretende-se comparar Sistemas subnacionais de Inovação, tendo em 

vista, respectivamente, suas densidades tecnológica e industrial; e identificar o peso de cada 

um dos vetores que integram o modelo na determinação do IMSRI, a fim de cumprir os 

objetivos e metas deste trabalho, que é a análise dos estados da região Sudeste do Brasil, 

buscando identificar a hipótese do processo de desindustrialização nesses estados e seus 

efeitos no crescimento econômico regional e nacional. 

Os cálculos serão empregados de forma a compatibilizar os indicadores que integram 

as quatro dimensões, que definem tanto o Vetor de Densidade Tecnológica quanto o Vetor de 

Densidade Industrial, às informações disponíveis. Com base em Desai et al. (2002) e Rocha 

e Ferreira (2004), a tabela 1, a seguir, apresenta as quatro dimensões e os indicadores 

relativos a cada uma delas, para os vetores de Densidade Tecnológica e Densidade Industrial 

(DESAI ET AL., 2002 e ROCHA E FERREIRA, 2004 apud ROSENDO, 2008, p.46) 
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TABELA 5 - VETOR DENSIDADE TECNOLÓGICA E VETOR DENSIDADE INDUSTRIAL 

Vetor Densidade Tecnológica  Vetor Densidade Industrial  

A- Participação Governamental  A- Participação das Empresas  

A1- Gasto per capita governamental 

(Federal e Estadual) em Ciência e Tecnologia  

A2- Percentual da receita do estado, 

gasto em Ciência e Tecnologia.  

A1- Pessoal ocupado na indústria 

como proporção da PEA.  

A2- Massa salarial da indústria 

como proporção do PIB estadual.  

B-Participação do Setor Privado  B-Produção Industrial  

B1- Dispêndio total do setor privado em 

inovação como proporção da receita líquida de 

vendas.  

B2-Empresas que realizaram 

inovações em relação ao total de empresas  

B1-Valor de Transformação 

Industrial (VTI) como proporção do PIB.  

B2- Produtividade: (VTI/Pessoal 

Ocupado (PO)  

B3- Valor de transformação 

Industrial do Estado como proporção do Valor 

de Transformação Industrial Nacional.  

C- Produção Científica e Tecnológica  C-Exportações  

C1- Artigos: percentual de artigos 

publicados por residentes do estado e indexados 

pelo Institute for Scientific Information (ISI) em 

relação ao total de artigos brasileiros.  

C2- Percentual de patentes de 

residentes do estado, depositadas no Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), em 

relação ao total de patentes depositadas por 

brasileiros.  

C1- Exportações de produtos e 

serviços industriais como proporção do PIB.  

D-Base Educacional e Recursos 

Humanos Qualificados  
D- Diversificação Produtiva  

D-1- Pesquisadores por/milhão de 

pesquisadores no estado.  

D-2- Pessoal de nível superior e pós-

graduação envolvido em atividades de inovação 

nas empresas, como proporção do número de 

trabalhadores ocupados na indústria.  

D1- Participação relativa do VTI dos 

três maiores setores da economia regional 

como proporção do VTI total da indústria.  

Fonte: Rosendo (2008) com base em Desai et al. (2002) e Rocha e Ferreira (2004).  
(A, B, C, D)- Dimensões; (A1, A1 ; B1, B2 , B3; C1 , C2, D1 , D2)- Indicadores proxis.  

 

Assim, a Tabela 5, acima, apresenta as quatro dimensões e os indicadores relativos 

a cada uma delas, para os vetores de Densidade Tecnológica e Densidade Industrial. A 
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proposta de desenvolvimento do IMSRI, conforme proposto por Rosendo (2008), tem os 

seguintes objetivos, compatíveis com o desenvolvimento desta pesquisa:  

a) Permitir comparar Sistemas subnacionais de Inovação, tendo em vista, 

respectivamente, suas densidades tecnológica e industrial;  

b) possibilitar identificar o peso de cada um dos vetores que integram o modelo na 

determinação do IMSRI, isto é, a contribuição do Vetor de Densidade Industrial e a 

contribuição do Vetor de Densidade Tecnológica na determinação do Índice.  

Sendo assim, será elaborado os seguintes índices com a finalidade de compatibilizar 

os indicadores que integram as quatro dimensões que definem tanto o Vetor de Densidade 

Tecnológica e o Vetor de Densidade Industrial. A metodologia de cálculo desses índices e 

vetores são:  

 

a) Índice indicador - obtido a partir da fórmula de cálculo do Technology 

Achievement Index, TAI-PNUD, adaptado para os indicadores que representam as dimensões 

do sistema de inovação estadual: (IIij = Xij – Xijmi / (Xijma – Xijmi); em que: i se refere a cada 

um dos 4 indicadores; e j se refere a cada um dos estados a serem analisados, 

comparativamente na seção 4 da tese: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito 

Santo; IIij é o índice indicador i para o estado j; Xij corresponde ao valor observado do 

indicador i para o estado j; Xijmi se refere ao valor mínimo observado do indicador i para o 

estado j; Xij ma corresponde ao valor máximo observado do indicador i para o estado j.  

Os valores assim obtidos variam entre “zero” (0) e “um” (1), sendo que o “um” 

corresponde à melhor situação relativa do estado para aquele indicador específico e “zero” 

corresponde à pior situação relativa. Ou seja, os índices indicadores servem de parâmetro 

para a Identificação da posição relativa de cada estado, em relação aos outros estados, no 

que diz respeito àquele indicador específico.  

 

b) Índice sintético da dimensão – corresponde à média dos índices indicadores da 

dimensão para cada estado. Portanto, serve de parâmetro para a identificação da posição 

relativa do estado ante os demais, no que diz respeito àquela dimensão específica. É definido 

por ISuj = X (IIij)  

Onde: ISuj é o índice sintético da dimensão u para o estado j; X (IIij) corresponde à 

média dos índices indicadores da dimensão u para o estado j;  

 

c) Os Vetores Densidade Tecnológica e Densidade Industrial – são índices gerais 

que correspondem à média dos índices sintéticos de cada dimensão. Possibilitam a 

caracterização geral e a ordenação dos indicadores no que se refere ao sistema estadual de 
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ciência, tecnologia e inovação, bem como a densidade industrial. Quanto maior o valor dos 

Vetores Densidade Tecnológica e Densidade Industrial, mais favorável é a posição do sistema 

de inovação do estado em relação aos demais. Em termos de notação, o Índice de Densidade 

Tecnológica e o Índice de Densidade Industrial são definidos, respectivamente, como VDT = 

M (ISuj); e VDI= M (ISuj). 48  

 

d) Índice de Maturidade dos Sistemas Regionais de Inovação- É calculado a partir 

da média aritmética simples dos Vetores Densidade Tecnológica e Densidade Industrial. Ou 

seja, o Índice de Maturidade de Sistemas Regionais de Inovação (IMSRI) é definido pela 

equação: IMSRI = IDT + IDI/2. Nesse sentido, considera-se, enquanto método para simplificar 

o modelo, que as duas dimensões de análise em uma região, a saber, a industrial e a 

tecnológica têm pesos iguais. 

 

 

4. Resultados 

 

4.1 Análise Da Estrutura Industrial Dos Estados Da Região Sudeste 

 

Dada a metodologia proposta e o objetivo deste trabalho, esta seção mostrará os 

resultados obtidos através da análise a evolução produtiva dos estados da Região Sudeste, 

com o foco na análise da dinâmica industrial dos dois estados mais industrializados da Região, 

a saber, Rio de Janeiro e São Paulo, buscando identificar a hipótese do processo de 

desindustrialização nesses estados e seus efeitos no crescimento econômico regional e 

nacional.  

Primeiramente, a Tabela 6, a seguir, mostra a participação das atividades 

econômicas de cada estado no valor adicionado bruto a preços básicos (%), de 2005 a 2013, 

com a finalidade de apresentar a composição do Produto Interno Bruto do Brasil e dos estados 

analisados.  
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TABELA 6 – PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NO VALOR ADICIONADO 
BRUTO A PREÇOS BÁSICOS (%), POR UNIDADES DA FEDERAÇÃO- 2005-2013 

Fonte: Elaboração Própria com base nos dados extraídos do IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de 
Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. 

 

A nível nacional e estadual, têm-se que, na maioria dos casos, o setor de serviços é 

predominante no valor adicionado, com média nacional de 67,02% durante os anos 

analisados. Sendo a média nacional da participação industrial de 27,46% e da agropecuária 

de 5,52%. Outra observação é que houve uma perda da participação industrial e uma 

evolução na participação do setor de serviços a nível nacional, assim como no estado de São 

Paulo e Minas Gerais. Enquanto, o estado do Rio de Janeiro manteve-se relativamente 

estável e o Espirito Santo, ao contrário da dinâmica nacional, apresentou aumento de 33,7% 

para 40,5% na participação da indústria na sua composição do PIB, uma pequena queda na 

participação dos serviços de 57,5% para 56,2% e uma queda expressiva da participação da 

agricultura de 8,8% para 3,3%.  

Atividades econômicas 
Participação no valor adicionado bruto a preços básicos (%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brasil 

               Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agropecuária 5,7 5,5 5,6 5,9 5,6 5,3 5,5 5,3 5,3 

Indústria 29,3 28,8 27,8 27,9 26,8 28,1 27,5 26,0 24,9 

Serviços 65,0 65,8 66,6 66,2 67,5 66,6 67,0 68,7 69,8 

São Paulo 

               Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agropecuária 1,8 2,2 2,0 1,4 1,6 1,9 2,1 1,9 1,9 

Indústria 31,7 30,1 29,6 29,5 29,0 29,1 27,4 25,0 22,9 

Serviços 66,5 67,7 68,4 69,0 69,3 69,1 70,5 73,1 75,2 

Rio de Janeiro 

               Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agropecuária 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 

Indústria 30,2 32,8 29,9 31,6 26,3 28,1 30,4 32,2 30,5 

Serviços 69,3 66,7 69,7 68,0 73,2 71,5 69,2 67,4 69,1 

Minas Gerais 

               Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agropecuária 9,3 8,4 8,0 9,5 9,0 8,5 9,2 8,6 5,6 

Indústria 32,5 31,8 31,6 32,2 30,0 33,6 32,8 29,4 30,7 

Serviços 58,2 59,8 60,4 58,4 60,9 57,9 58,0 62,0 63,7 

Espirito Santo 

               Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Agropecuária 8,8 9,5 9,3 6,8 6,8 6,3 6,2 6,0 3,3 

Indústria 33,7 34,0 34,5 36,0 29,8 36,0 38,5 39,2 40,5 

Serviços 57,5 56,5 56,3 57,1 63,5 57,7 55,2 54,9 56,2 
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Desta forma, a tabela 7, mostra a evolução do Valor de Transformação Industrial dos 

estados. Na qual, pode-se concluir que todos os estados apresentaram uma taxa média de 

crescimento anual superior a média nacional do valor da transformação industrial, exceto o 

estado de São Paulo que apresentou o pior resultado em relação de crescimento média anual 

no período dos dez anos analisados, registrando 6,40% frente a média nacional de 8,18%.  

Dentre os estados do Sudeste, o Espirito Santo foi o estado que apresentou a maior taxa 

média de crescimento anual no período com 112,72%, equivalendo a, aproximadamente, um 

valor 13 vezes maior a média nacional.  

Em relação a indústria extrativa, o estado do Rio de Janeiro foi o que apresentou a 

pior taxa de crescimento anual, ficando abaixo da média nacional, com 11,68% frente a 

13,40% da média nacional. Ao contrário do Espirito Santo e Minas Gerais que apresentaram 

resultado muito acima da média nacional, com 118,36% e 117,50%, respectivamente.  

Em relação a Industria de Transformação, registrou-se a menor taxa média de 

crescimento anual nacional, com 7,71%. Onde os estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

ficaram abaixo da média nacional, com 6,08% e 7,02%, respectivamente. E com resultados 

consideravelmente acima da média, os estados de Minas Gerais e Espirito Santo, com 

109,06% e 109,32%, respectivamente.   

 

 

TABELA 7 – VALOR DA TRANSFORMAÇÃO INDUSTRIAL (VTI): VARIAÇÃO E TAXA 
MÉDIA DE CRESCIMENO ANUAL – 2005/2015 

  

Valor da transformação 
industrial  

Valor da transformação 
industrial (Industria 
extrativa) 

Valor da transformação 
industrial (Industria de 
Transformação) 

Variação 
2005/2015 

Taxa média 
de 
crescimento 
anual 

Variação 
2005/2015 

Taxa média 
de 
crescimento 
anual 

Variação 
2005/2015 

Taxa média de 
crescimento 
anual 

Brasil 112,70% 8,18% 194,37% 13,40% 105,03% 7,71% 

São Paulo 82,29% 6,40% 2321,21% 38,42% 76,63% 6,08% 

Rio de Janeiro 114,86% 8,47% 172,28% 11,68% 88,08% 7,02% 

Minas Gerais  105,87% 8,47% 121,21% 117,50% 102,76% 109,06% 

Espirito Santo 153,36% 112,72% 228,40% 118,36% 105,69% 109,32% 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados extraídos do IBGE - Pesquisa Industrial Anual – Empresa  

 

 Em relação a variação do valor da transformação industrial de 2005 para 2015, 

a variação nacional foi de 12,70%. Sendo São Paulo o único estado que apresentou resultado 

negativo, com cerca de (-17,71%) de 2015 em relação ao ano de 2005. Os outros estados 

apresentaram valores positivos, entretanto, Minas Gerais ficou abaixo da média nacional, com 

5,87% de crescimento em 2015 em relação a 2005.   
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Em relação a indústria extrativa, São Paulo registrou um valor percentual 

expressivamente alto na variação de 2005 para 2015, com variação de 2321,21%, porém, 

nota-se que a taxa média de crescimento anual, ou seja, que considera os valores dos dez 

anos analisados, registra-se uma média de crescimento de 38,42% e em relação a 

Participação Relativa Real do Valor de Transformação Industrial da Industria Extrativa no 

estado, em relação a Industria Total, passou de 0,35% em 2005 para 3,35% em 2015, frente 

a 99,75% de participação da indústria de transformação em 2005 e 96,65% em 2015, segundo 

dados do IBGE. Portanto, esse valor percentual expressivamente alto não apresenta mudança 

significativa na estrutura industrial do estado, no qual permanece, predominantemente, 

concentrado em atividades ligadas a indústria de transformação.  

Todavia, se tratando da indústria de transformação, na qual se concentram a maior 

parte das atividades do estado de São Paulo, o estado não apresentou crescimento de 2005 

para 2015, ao contrário, registrou uma queda de cerca de (-23,37%) na variação do seu valor 

da transformação industrial. Assim como o estado do Rio de Janeiro, que também registrou 

queda de, aproximadamente, (-11,92%). Diferentemente, os estados de Minas Gerais e 

Espírito Santo, apresentaram um valor mais próximo a variação positiva nacional, com 2,76% 

e 5,69%, respectivamente, frente a 5,03% de variação nacional.  

Diante disso, a Tabela 8 apresenta dados extraídos da Pesquisa de Inovação 

(PINTEC) do IBGE, que permitem uma avaliação do dinamismo dos sistemas de inovação 

brasileiro e dos estados analisados, desta forma, parte-se da ideia de que os estados que 

apresentaram o maior aumento percentual de empresas que apresentaram inovação durante 

o período de 2003 a 2014 foram os estados que consequentemente demonstraram maior 

dinâmica e desenvolvimento de seus sistemas de inovação. 
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TABELA 8 - VARIÁVEIS SELECIONADAS DAS EMPRESAS QUE IMPLEMENTARAM 
INOVAÇÕES DAS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS E DE TRANSFORMAÇÃO, SEGUNDO 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO SELECIONADAS NO PERÍODO 2003-2014 

EMPRESAS QUE IMPLEMENTARAM INOVAÇÃO 

Anos Total 

Inovação 
de produto 
e/ou 
processo 

Apenas projetos 
incompletos 
e/ou 
abandonados 

Apenas inovações 
organizacionais 
e/ou de marketing  

Variação 
Percentual de 
empresa de 
2003-
2005/2012-
2014 

BRASIL 

2003-2005 91 055   30 377   2 056   33 937 

29,57% 
2006-2008   100 496   38 299   2 611   35 136 

2009-2011   116 632   41 470   2 743   41 312 

2012-2014   117 976   42 987   3 478   39 889 

SÃO PAULO 

2003-2005 31 990   10 734    624   12 098 

16,97% 
2006-2008   33 962   12 379    839   11 917 

2009-2011   39 049   12 984    937   12 482 

2012-2014   37 419   12 783   1 027   11 887 

RIO DE JANEIRO 

2003-2005 5 294   1 362    176   2 278 

21,22% 
2006-2008   5 205   1 713    92   1 951 

2009-2011   5 480   1 623    115   2 316 

2012-2014   6 417   1 617    77   2 434 

MINAS GERAIS 

2003-2005 10 861   3 203    267   4 066 

29,69% 
2006-2008   12 578   5 208    250   4 823 

2009-2011   14 433   5 841    411   4 997 

2012-2014   14 085   5 001    370   5 195 

ESPÍRITO SANTO 

2003-2005 1 969    742    40    636 

27,11% 
2006-2008   2 673    953    100   1 049 

2009-2011   2 326    641    9    754 

2012-2014   2 502    953    140    738 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados extraídos do IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 
Indústria, Pesquisa de Inovação.  

 

A partir da metodologia proposta, verifica-se que o único estado que apresentou um 

crescimento de empresas inovadoras pouco acima da média brasileira foi Minas Gerais com 

um aumento de 29,69% de empresas inovadoras. O segundo estado que apresentou um 

crescimento próximo da média nacional foi o Espírito Santo com um aumento de 27,11%. Em 

terceira posição, o estado do Rio de Janeiro apresentou um crescimento de 21,22% e São 
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Paulo, por sua vez, foi o estado com o menor crescimento de empresas inovadoras da Região 

Sudeste, com crescimento de 16,97%.  

 

 

4.2 Vetor de Densidade Industrial (VDI) 

 

Como foi proposto na metodologia a ser empregada, a seguir, serão apresentadas 

as tabelas que compõe a síntese dos indicadores que constituem o Vetor de Densidade 

Industrial (VDI) dos estados da Região Sudeste, no qual possuem o objetivo de observar as 

possíveis mudanças na densidade industrial dos estados analisados durante o período de 

2005 a 2015. Para isso, limitou-se a análise para os anos de 2005, 2010 e 2015. Por fim, 

serão comparados os Vetores de Densidade Industrial dos estados.  

A tabela 9, a seguir, apresenta os indicadores que compõem o VDI para o ano de 

2005. Nota-se que, dentre os estados analisados, São Paulo é o que apresenta os valores 

mais elevados no que tange a participação das empresas na geração de renda e emprego no 

âmbito regional. Seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espirito Santo, respectivamente.  

Se tratando da relação (PO/PEA), São Paulo apresenta, aproximadamente, o dobro do 

Pessoal ocupado na indústria como proporção da População Economicamente Ativa, em 

comparação com os outros estados.  

 

 

TABELA 9 - SÍNTESE DOS INDICADORES REGIONAIS QUE COMPÕEM VETOR 
DENSIDADE INDUSTRIAL PARA OS ESTADOS DO SUDESTE-ANO DE 2005 

Fonte: Elaboração própria baseada em Rocha e Ferreira (2004, apud ROSENDO, 2008) a partir de dados da 
PIA, PME, PNAD, MDIC.  

 

Estados 

2005 

Participação das 
empresas (1) Produção Industrial (2) Exportações (3) Diversificação (4) 

PO/PEA MS/PIB VTI/PIB 
VTI/
PO 

VTI/V
TIn 

EX/PIB (S3/VTI)^(-1) 

Espirito 
Santo 5,49% 3,10% 26,12% 

122,
12 2,43% 20,3% 1,49 

Mina Gerais 
6,56% 4,48% 27,79% 

79,3
7 

10,54
% 4,8% 1,90 

Rio de 
janeiro 5,62% 3,69% 21,74% 

147,
24 

10,58
% 7,8% 1,20 

São Paulo 10,91% 6,85% 27,93% 
87,9
3 

40,00
% 12,2% 2,48 
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Em relação a produção Industrial, os três indicadores que a representam possibilitam 

identificar a consistência da indústria no contexto do sistema produtivo regional. Nesse 

sentido, o primeiro indicador, VTI/PIB, observam-se valores bastante próximo entre os 

estados, sendo que o Rio de Janeiro está na pior posição, com 21,74% de participação da 

indústria na riqueza total gerada pelo estado. Quanto ao segundo indicador, (VTI/PO) que 

trata da produtividade da indústria, observa-se que a indústria do Rio de Janeiro foi a que 

apresentou o melhor desempenho entre os estados da região no ano de 2005, a saber, 

R$147.000,00/trabalhador superando, respectivamente, o Espírito Santo e São Paulo. 

Segundo Rosendo (2008), um dos motivos para esse elevado resultado da indústria do Rio 

de janeiro, refere-se ao processo de crescimento que repousa em setores densos em capital, 

que apresentam elevada concentração e importantes economias de escala, como ocorre com 

os setores ligados à IPP e Refino de petróleo e gás. Sobre o terceiro indicador (VTI/VTIn) que 

reflete a participação relativa do VTI dos estados analisados frente ao VTI nacional, mostra 

que o estado de São Paulo possuía elevada participação no VTI nacional, com 40%, dispondo 

de relação bastante a frente dos demais estado. Onde, Rio de Janeiro e Minas Gerais 

possuíam participações relativas foram muito próximas, com 10,58% e 10,54%, 

respectivamente.  

Quanto a dimensão (3), que se trata das Exportações e a importância das 

exportações de produtos industriais como proporção do PIB – EX/PIB, nota-se que o estado 

de São Paulo lidera a Região Sudeste no ano de 2005 com 20,3% das suas exportações de 

produtos industriais como Proporção do PIB. E, por fim, quanto a diversificação, que avalia o 

grau de diversificação da indústria dos estados analisados, adota-se a análise de que quanto 

mais diversificada for a indústria, ou seja, quanto menor for sua concentração industrial, mais 

sustentável a mesma será. Para definir o grau de concentração da indústria utilizou-se o S3 

que estabelece a participação dos três maiores setores industriais no conjunto da indústria. 

Para efeito do cálculo, adotou-se como procedimento elevar os índices de concentração 

setorial (S3) a -1, de forma a obter uma relação inversa. Tal procedimento significa, tão 

somente, que os estados que apresentaram menor concentração industrial terão um valor 

maior quando comparados aos demais. Como mostra a tabela 9, São Paulo foi o estado que 

apresentou o maior valor, o que significa que dentre os estados do Sudeste em 2005, este foi 

o estado com a estrutura produtiva mais diversificada. A saber, seu S3= 40,33%, contra, S3= 

83,07% do Rio de Janeiro, S3= 67,23% do Espirito Santo e S3= 52,73% de Minas Gerais. 

Desta forma, a tabela 10, a seguir, apresenta os Índices Indicadores e os Índices Sintéticos 

de cada uma das Dimensões analisadas, bem como a média dos Índices Sintéticos que define 

o Vetor de Densidade Industrial para o ano de 2005, conforme apresentado na Metodologia. 
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TABELA 10 - ÍNDICE INDICADOR, ÍNDICE SINTÉTICO E VETOR DE DENSIDADE 
INDUSTRIAL PARA OS ESTADOS DA REGIÃO SUDESTE 2005. 

 
Fonte: Elaboração Própria a partir de dados do IBGE, MDIC.  
 
Notas: PO- Pessoal ocupado na indústria do estado analisado; PEA População economicamente ativa; VTI- 
Valor de transformação industrial; VTIe: VTI estadual e VTI n: VTI nacional; MS- Massa salarial da indústria ; PIB 
Produto Interno Bruto estadual; EXP- Exportações estaduais; S3- índice de concentração da indústria. 

 

 Nota-se que o estado de São Paulo ficou na primeira posição em relação ao 

Vetor de Densidade Industrial, o que significa dizer que o seu conjunto de propriedade da 

indústria possui maior dinamismo produtivo frente aos demais estados analisados. Logo, para 

o ano de 2005, São Paulo apresentou o maior VDI= 0,797, seguido do Espirito Santo com 

VDI=0,417, Minas Gerais com VDI=0,306 e, em último, o Rio de Janeiro com VDI=0,172. 

Observa-se que a diferença de São Paulo (1º posição) e Espirito Santo (2º posição) é ampla, 

o que demonstra que no ano de 2005, São Paulo possuía vantagem considerável de 

dinamismo industrial comparado aos outros estados do Sudeste. Seguidamente, nas tabelas 

11 e 12, têm-se as sínteses dos indicadores regionais que compõem vetor densidade 

industrial para os estados do Sudeste para o ano de 2010, com elas será possível observar 

as mudanças mais significativas nesse período de cinco anos.  
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TABELA 11 - SÍNTESE DOS INDICADORES REGIONAIS QUE COMPÕEM VETOR 

DENSIDADE INDUSTRIAL PARA OS ESTADOS DO SUDESTE-ANO DE 2010 

Estados 

2010 

Participação das 
empresas (1) Produção Industrial (2) 

Exportações 
(3)  Diversificação (4) 

PO/PEA MS/PIB VTI/PIB VTI/PO VTI/VTIn EX/PIB (S3/VTI)^-1 

Espirito Santo 7,33% 3,54% 23,84% 141,83 2,47% 15,1% 1,89 

Mina Gerais 8,73% 4,80% 27,69% 103,09 11,81% 8,3% 1,88 

Rio de janeiro 6,06% 3,75% 19,01% 188,87 10,39% 5,5% 1,75 

São Paulo 13,00% 6,20% 23,04% 106,77 36,23% 4,6% 2,45 
Fonte: Elaboração própria baseada em Rocha e Ferreira (2004, apud ROSENDO, 2008) a partir de dados da 
PIA, PME, PNAD, MDIC.  

 

No caso de 2010, o primeiro indicador, VTI/PIB, que observa a participação da 

indústria na riqueza total gerada pelos estados, indicou queda em termos percentuais apenas 

no estado do Rio de Janeiro, apresentando queda de dois pontos percentuais. Minas Gerais 

praticamente não apresentou mudanças, e estado de São Paulo foi o que apresentou maior 

aumento, de quatro pontos percentuais. Consequentemente, os outros indicadores de 

produção industrial, Participação das empresas e diversificação mantiveram próximos ao ano 

de 2005. Entretanto, o indicador de exportação industrial apresentou mudanças significativa, 

um aumento de cinco pontos percentuais no estado do Espirito Santo e uma diminuição de 

seis pontos percentuais no estado de São Paulo.  

Tabela 12, a seguir, apresenta os Índices Indicadores e os Índices Sintéticos de cada 

uma das Dimensões analisadas, bem como a média dos Índices Sintéticos que define o Vetor 

de Densidade Industrial para o ano de 2010, conforme apresentado na Metodologia. 
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Nota-se que o estado de São Paulo permaneceu na primeira posição em relação ao 

Vetor de Densidade Industrial, o que significa dizer que o seu conjunto de propriedade da 

indústria possui maior dinamismo produtivo frente aos demais estados analisados. Logo, as 

posições permaneceram iguais ao ano de 2005 em relação ao Vetor Densidade Industrial, no 

qual o estado de São Paulo permaneceu com vantagem considerável de dinamismo industrial 

comparado aos outros estados do Sudeste.  

Por fim, para completar o período de análise, as tabelas 13 e 14, à seguir, refere-se 

ao ano de 2015, no qual ao comparar os três períodos da análise, vemos que houve um 

aumento da população ocupada na indústria em relação a população economicamente ativa 

(PEA) no estado do Espirito Santo de 5,49% em 2005 para 6,92% em 2015 e no estado de 

Minas Gerais com 6,56% em 2005 para 7,75% em 2015. Já os estados do Rio de Janeiro e 

São Paulo mantiveram praticamente estáveis a relação de 2005 para 2015. Vide tabela a 

seguir.  

 

 

TABELA 13 - SÍNTESE DOS INDICADORES REGIONAIS QUE COMPÕEM VETOR 
DENSIDADE INDUSTRIAL PARA OS ESTADOS DO SUDESTE-ANO DE 2015 

Estados 

2015 

Participação 
das empresas 

(1) Produção Industrial (2) 
Exportações 

(3) Diversificação (4) 

PO/PEA MS/PIB VTI/PIB VTI/PO VTI/VTIn EX/PIB (S3/VTI)^-1 

Espirito Santo 6,92% 3,80% 25,95% 220,28 2,89% 31,9% 1,72 

Mina Gerais 7,75% 4,84% 21,22% 124,73 10,21% 16,5% 1,96 

Rio de janeiro 5,43% 4,13% 17,50% 265,73 10,68% 10,1% 1,78 

São Paulo 10,85% 5,96% 19,08% 146,22 34,28% 9,2% 2,53 
Fonte: Elaboração própria baseada em Rocha e Ferreira (2004, apud ROSENDO, 2008) a partir de dados da 
PIA, PME, PNAD, MDIC.  

 

 Outro ponto de destaque foi em relação a geração de riqueza do estado por 

meio da indústria, onde houve uma redução expressiva da participação industrial no produto 

interno bruto do estado de São Paulo com um (VTI/PIB) em 2005 de 27,93% para 19,08% em 

2015. E, o mesmo acontece com o estado do Rio de Janeiro com 21,74% em 2005 para 

17,50% em 2015. Como reflexo dessa redução, também houve redução da relação 

(VTI/VTIn), onde mede-se a relação do Valor de Transformação Industrial do Estado como 

Proporção do Valor de Transformação Industrial Nacional com queda de 40% em 2005 para 

34,28% em 2015 no estado de São Paulo. Enquanto os outros estados mantiveram-se 

relativamente estáveis. Na dimensão das exportações verifica-se um aumento relevante em 

os estados, com exceção de São Paulo que registrou uma queda de 3% de 2005 para 2015. 
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O Espirito Santo continua liderando com um aumento de, aproximadamente, 11% de 2005 

para 2015, fato esse devido a representativa Participação Relativa Real da indústria extrativa 

no Valor de Transformação Industrial no estado que, a saber, passou de 38,8% em 2005 para 

50,4% em 2015, segundo os dados da PIA do IBGE. O quesito diversificação produtiva foi o 

que menos se alterou entre 2005 e 2015, sendo apenas interessante destacar que houve um 

pequeno aumento generalizado desta variável. Abaixo, a tabela 10 mostra a comparação 

geral entre a evolução dos vetores de densidade industrial durante o período de 2005 a 2015.  

Tabela 14, a seguir, apresenta os Índices Indicadores e os Índices Sintéticos de cada 

uma das Dimensões analisadas, bem como a média dos Índices Sintéticos que define o Vetor 

de Densidade Industrial para o ano de 2015, conforme apresentado na Metodologia, para 

fechar os anos de análise.  
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Conforme a metodologia utilizada, e tendo em vista as Di menções e Indicadores 

utilizados para a definição do Vetor de Densidade Industrial em subsistemas imaturos de 

inovação, observa-se que o estado de São Paulo foi o que apresentou o maior Vetor 

Densidade Industrial de 2005 a 2015. Fechando 2005 com 0,612 ficando em segundo lugar o 

estado do Espirito Santos, com VDI= 0,424, seguido por Minas Gerais, VDI=0,324 e, em 

último, o Rio de Janeiro com VDI= 0,152.  

Desta forma, considerando um balanço geral entre a evolução dos vetores de 

densidade industrial durante o período de 2005 a 2015, a tabela 15 demonstra uma perda 

geral no vetor de densidade industrial nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro no período 

analisado. Sendo as maiores perdas de densidade industrial registradas no período de 2005 

a 2010, com (-21,5%) no estado de São Paulo e (-22,0%) no estado do Rio de Janeiro Embora 

São Paulo. Embora na variação de 2010 para 2015, o estado do Rio de Janeiro tenha 

apresentado crescimento de 13,0%, na variação do período total de 2005 a 2015, sua 

densidade industrial registrou queda de (-11,9%). Enquanto São Paulo registrou uma queda 

ainda mais expressiva de (-23,3%) de 2005 para 2015. É importante destacar que, mesmo 

com o declínio do VDI de São Paulo e do Estado do Rio de Janeiro, o estado de Minas Gerais 

registrou um aumento do VDI com variação de 6,0% de 2005 a 2015, fato que demonstra uma 

recuperação frente a queda registrada entre os anos de 2010 a 2015 de (-7,0%). O Estado do 

Espírito Santo também registrou aumento, embora mais modesto com 1,7% de 2005 a 2015, 

mesmo após ter registrado queda de (-2,5%) nos períodos de 2005 a 2010.    

 

TABELA 15 -VETOR DENSIDADE INDUSTRIAL PARA OS ESTADOS DO SUDESTE, 
ANOS DE 2005, 2010 E 2015- VARIAÇÃO PERCENTUAL. 

Estados VDI (2005) VDI (2010) VDI (2015) VARIAÇÃO DENSIDADE INDUSTRIAL 

2005/2010 2010/2015 2005/2015 

São Paulo 0,796529 0,625534 0,611632 -21,5% -2,2% -23,2% 

Espirito Santo 0,41708 0,406862 0,423985 -2,5% 4,2% 1,7% 

Mina Gerais 0,305615 0,348336 0,323912 14,0% -7,0% 6,0% 

Rio de janeiro 0,172411 0,134414 0,151868 -22,0% 13,0% -11,9% 
Fonte: Elaboração própria baseada em Rocha e Ferreira (2004, apud ROSENDO, 2008) a partir de dados da 
PIA, PME, PNAD, MDIC.  

 

Por fim, para completar a análise da estrutura produtiva da Região Sudeste, a tabela 

16, a seguir, mostra a estrutura da pauta exportadora dos estados analisados no período de 

2005, 2010 e 2015, para complementar a análise dos dados e atestar a hipótese deste 



54 
 

 
 

trabalho que é identificar se, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, ocorre o processo 

de desindustrialização negativa conforme Bresser Pereira (2008), ou seja, um processo que 

vier acompanhado de uma reversão da pauta exportadora na direção de commodities, 

produtos primários ou manufaturas com baixo valor adicionado e/ou baixo conteúdo 

tecnológico, isto é, de uma "reprimarização" da pauta de exportações.  

 

 

TABELA 16 –VARIAÇÃO PERCENTUAL DOS VALORES DAS EXPORTAÇÕES POR 
FATOR AGREGADO DOS ESTADOS DO SUDESTE – 2005/2015 

Estados 

VALOR DAS EXPORTAÇÕES DO SUDESTE  

VARIAÇÃO VALOR DAS EXPORTAÇÕES POR FATOR AGREGADO (%) 

2005/2015 

TOTAL BÁSICOS INDUSTRIALIZADOS 

São Paulo 19,5% 111,1% 9,1% 

Espirito Santo 75,8% 87,5% 64,5% 

Mina Gerais 62,9% 116,2% 24,3% 

Rio de janeiro 107,6% 154,3% 94,0% 
Fonte: Elaboração própria com dados do MDIC – Balança dos Estados 2015 

 

A partir dos dados da tabela 16 acima, é notório que houve uma reprimarização da 

pauta exportadora dos estados da Região Sudeste no período de 2005 a 2015, onde São 

Paulo foi o estado com o resultado mais expressivo com uma variação que representa uma 

queda nas exportações de produtos industrializados de 2005 para 2015 de, 

aproximadamente, 90,9% do valor exportado. E, em contrapartida, um aumento de 11,1% no 

valor das exportações de produtos básicos. Assim como o estado de São Paulo, o estado do 

Rio de Janeiro também apresentou uma queda no valor das exportações dos produtos 

industrializados com, aproximadamente, uma queda de 6% e um aumento do valor das 

exportações de produtos básicos de 54,3% de 2005 para 2015. Minas Gerais também 

apresentou queda no valor das exportações de industrializados frente a um aumento das 

exportações de produtos básicos. E o estado do Espirito Santo foi o único que apresentou 

queda em ambos valores.  
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5. Considerações Finais 

 

Pode-se concluir, dados os valores do Vetor de densidade Industrial, que tanto o 

estado de São Paulo quanto o estado do Rio de Janeiro, apresentaram queda em suas 

densidades industriais (DI), sendo o Rio de Janeiro o estado com a mais baixa DI frente aos 

demais estados da Região Sudeste. Diferentemente, os estados de Minas Gerais e Espirito 

Santo, apresentaram variação positiva de seus VDI de 2005 para 2015. Vale destacar que 

houve um aumento do indicador (VTI/PO) que trata da produtividade da indústria Mineira, 

assim como houve no estado uma variação percentual superior à média nacional de empresas 

que implementaram inovação em seus produtos e/ou processos, fato que reflete no aumento 

novas técnicas e tecnologia na indústria. Já o estado do Espirito Santo, mostrou-se resultados 

positivos em sua Densidade Industrial e um aumento expressivo no seu valor de 

transformação indústria de 2005 a 2015. 

Sendo  assim, no contexto da abordagem de Sistemas de Inovação, 

considerou-se oportuno estabelecer a comparação dos indicadores de empresas que 

implementaram inovação em seus produtos e/ou processos no período em questão. E os 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram os que apresentam menor variação percentual 

de empresas que de 2003-2005/2012-2014 implementaram inovações. Estes números 

indicam que o esforço das empresas desses estados tem sido relativamente menor no âmbito 

da disposição em investir em tecnologia e capacitação profissional para manterem-se 

competitivas, frente as empresas dos outros estados da Região de Sudeste.  

Portanto, por mais que, os estados de Minas Gerais e Espirito Santo tenha passado 

por uma fase de perda em suas densidades industrias, ambos se recuperaram quando se 

compara o período completo de 2005 para 2015. O crescimento da participação da indústria 

extrativa se tornou destaque em ambos estados e fortemente responsável por essas 

recuperações, assim como o desenvolvimento de seus sistemas de inovação entre 

2003/2014. Com isso, esses estados não se encaixam na hipótese de desindustrialização 

negativa. Entretanto, de acordo com o conceito clássico de desindustrialização definido por 

Rowthron e Ramaswany (1999) e apresentado no referencial teórico, a desindustrialização 

ocorre devido a uma constante queda da participação do emprego industrial no emprego total 

de um país ou região, desta forma, se observarmos a evolução do indicador VTI/PIB 

apresentados anteriormente, pode-se notar que os estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

registraram queda neste indicador. Logo, ambos estados apresentaram tendência à 

desindustrialização.  

Outro ponto relevante é que além de apresentarem perda de dinamismo industrial e 

baixo nível de investimento em inovações, apresentaram perda relativa da importância 
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industrial no valor de suas pautas de exportação. O que sugere uma reprimarização pauta 

exportadora uma vez que houve um aumento no valor exportado de produtos básicos frente 

a diminuição no valor exportado dos produtos industrializados, sendo São Paulo o estado que 

apresentou a maior queda nesse quesito (ver tabela 16), portanto, segundo Oreiro e Feijó 

(2010) com base em Bresser-Pereira (2008), a desindustrialização é considerada negativa 

quando ela vier acompanhada de um processo de reversão da pauta exportadora na direção 

de commodities, produtos primários ou manufaturas com baixo valor adicionado e/ou baixo 

conteúdo tecnológico, isto é, de uma "reprimarização" da pauta de exportações. Portanto, 

conforme o referencial teórico apresentado anteriormente, observou-se por meio da aplicação 

metodológica na análise dos dados sinal de desindustrialização nos estados observado, assim 

como a reprimarização da pauta exportadora, portanto validando a hipótese levantada na 

pesquisa. Pois, como observado, o processo de perda da densidade industrial apresentada 

veio acompanhada de um processo de reversão da pauta exportadora na direção de 

commodities, produtos primários ou manufaturas com baixo valor adicionado e/ou baixo 

conteúdo tecnológico, com isso validando a ocorrência de sinais de desindustrialização 

acompanhado da doença holandesa.  

À vista disso, os impactos das diminuições de Densidade Industrial dos dois estados 

mais industrializados do país, a saber, São Paulo e Rio de Janeiro, no crescimento econômico 

do Brasil são diversas. Sendo as principais referentes a estrutura de geração de emprego e 

renda dessas regiões, onde com a diminuição da participação industrial frente ao aumento da 

participação do setor de serviços, faz com que haja impactos diretos na renda das famílias, 

assim como no nível de consumo geral. E o fato de estar aumentando a pauta exportadora de 

produtos básicos e diminuindo o valor exportado dos produtos industrializados nos estados 

de São Paulo e Rio de Janeiro, mostra a perda de dinamização da economia na produção de 

produtos com maior valor agregado. Fato este, que interage diretamente com o baixo nível de 

empresas que investiram em inovações nesses estados. Causando, desta forma, uma perda 

de competitividade tanto da indústria, assim como do setor de serviços. Com isso, sugere-se 

para pesquisas futuras a análise dos impactos macroeconômicos da desindustrialização 

identificada nesses dois estados, pois foge ao escopo do trabalho proposto.  
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