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RESUMO

Este trabalho visa explorar a tipologia de capitalismo regional através do estudo da

estrutura econômica de produção e do mercado de trabalho no Estado do Rio de Janeiro. Para

compor o referencial teórico, utilizou-se da teoria da inserção social dos mercados

(Embededdness) e da teoria das variedades de capitalismo. Schneider (2008) propôs uma

tipologia que contempla quatro variedades transnacionais, São elas: economia de mercado

liberal, coordenada, em rede e em hierarquia. A pesquisa utiliza-se da análise exploratória de

dados. Para compor a parte empírica foram analisados dados sobre o PIB dos setores

econômicos, os índices do mercado de trabalho e o perfil da mão de obra fluminense. Através

da análise dos dados concluiu-se que o Estado do Rio de Janeiro possui as características de

uma Economia de Mercado Hierárquico. Por fim este trabalho propõe uma perspectiva de

mudança das vantagens comparativas do Estado a partir da análise da iniciativa da FIRJAN

como uma instituição que busca promover mudanças na dinâmica econômica do Estado.

Palavras-chave: Variedade de Capitalismo, Estrutura Econômica de Produção, Mercado de
Trabalho, dependência de trajetória.
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ABSTRACT

This work aims to explore the typology of regional capitalism through the study of

regional economic structure of production and labor market in the State of Rio de Janeiro. To

compose the theoretical framework, it was used the theory of embeddedness and the theory of

varieties of capitalism. Schneider (2008) proposed a typology that includes four varieties

transnational, they are, liberal market, coordinated network and hierarchy. The research

makes use of exploratory data analysis, with an exploratory character. To compound the

empirical part, it was analyzed data on GDP by economic sectors, the rates of the labor

market and the profile of the workforce on Rio de Janeiro. Through data analysis it was

concluded that the State of Rio de Janeiro has the characteristics of a Hierarchical Market

Economy. Finally this essay purpose a changing perspective in comparative advantages ofthe

State analyzing FIRJAN initiative as an institution that seeks to promote changes in the

economic dynamics of the State.

Keywords: Variety of Capitalism, Economic Structure of Production, Labour Market, path
dependence.
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1. INTRODUÇÃO

Em meados dos anos 1980, sobretudo após o Consenso de Washington e a queda do

muro de Berlim, ganhou força uma abordagem neoliberal. Através da expansão do

neoliberalismo o conceito de Estado mínimo e de autoregulação dos mercados se fortaleceu
,

nos ambientes acadêmicos e políticos. Eli Diniz (2004) relata que ascendência de argumentos

neoclássicos e neoutilitaristas reafirmariam um abandono do modelo do Estado

desenvolvimentista que inspirou a trajetória do modelo industrial de substituição de

importações no passado. Desde então pesquisas sobre economia política apontavam uma

tendência de convergência uniforme das economias de mercado em todo o mundo,

redefinindo parâmetros para noções de modernidade e não-modernidade em várias nações.

Em resposta à essa abordagem, na última década, as pesquisas sobre variedades de

capitalismo (VoC) tomaram-se frequentes no meio acadêmico. A partir de esforços para

definir padrões gerais de competências através da diferenciação do sistema econômico-

financeiro de muitos países, muitas tipologias foram criadas por diferentes autores. Uma delas

seria a dicotomia de Hall e Soskice (2001) que apesar de bastante criticada trouxe um grande

avanço para esses estudos, se tomando base para inúmeras pesquisas sobre o tema. Com o

intuito de elaborar uma estrutura para a compreensão e análise de semelhanças e diferenças

entre as economias desenvolvidas, relacionando-as a questões macroeconômicas e questões

relacionadas à firma, Hall e Soskice (2001) descreveram dois tipos ideais de capitalismo: As

Economias de Mercado Liberal (LME) que tem como referência o caso dos EUA e as

Economias de Mercado Coordenadas (CME) que se estruturou com base no caso da

Alemanha. Esta dicotomia é baseada na forma em que as firmas resolvem seus problemas.

Nos dias atuais percebem-se esforços em classificar a América Latina em uma

tipologia de variedades de capitalismo haja vista sua complexidade histórica e econômica.

Schneider (2009) descreveu quatro aspectos fundamentais na América Latina que estrutura o

acesso dos negócios aos inputs de capitais essências. São eles: Grupos de negócio

diversificados, corporações multinacionais, baixa qualificação profissional e relação de

trabalho atomístico. Baseando-se na análise desses quatro aspectos essenciais, Schneider

(2009) elaborou um estudo sobre as Economias de Mercado Hierárquico (HME) na América

Latina.

Ressalta-se nesse ponto que as pesquisas sobre as variedades de capitalismo se

baseiam no conceito da dependência de trajetória para o institucionalismo histórico, no qual

as tipologias são impermeáveis às transformações. Ou seja, forças exógenas são absorvidas
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pelas variedades fazendo com que haja mudanças pontuais, sem que as articulações internas

dos seus elementos principais se modifiquem.

No entanto, qualquer que seja o resultado, o objeto de análise sempre está voltado à

análise agregada em nível nacional, não sendo conhecidos estudos mais aprofundados sobre o

tipo de capitalismo existente em micro e mesorregiões brasileiras que tem como objetivo a

definição de tipos regionais concebidos através de diferenças e complementaridades dos

atores econômicos presentes nessas regiões, bem como da aná ise das cinco esferas de Hall e

Soskice (2001) - que são relações industriais, treinamento ocaciona e educação govemança

corporativa, relações inter-firma e relação com os empregados - ap icadas em diferentes

atores das regiões e Estados brasileiros.

Apesar de o foco regional ser bem difundido nas pesquisas sobre Variedade de

Capitalismo - Schneider (2008) admite que seja necessário não esquecer as variações intra-

nacionais - este trabalho se fundamenta em pesquisas sobre o âmbito nacional e internacional.

Diante disso este trabalho visa analisar alguns aspectos da dinâmica econômica do

Estado do Rio de Janeiro, bem como do perfil da mão de obra fluminense para verificar se os

aspectos principais da variedade de capitalismo predominante na América Latina (HME)

também refletem a realidade econômica intra-regional, no caso o Estado do Rio de Janeiro.

Para tal análise este trabalho também leva em consideração abordagens contrário à visão da

firma estabelecida por estes autores. Autores como Ancochea (2009) e Boschi (2010)

destacam a importância da análise dos atores estatais nas variedades de capitalismo, tendo em

vista o grau de intervenção desses atores na economia em diversos países da América Latina.

Portanto, uma análise completa das HME deve levar em consideração tanto a visão da firma

quanto a visão governamental.

Por último - baseado no trabalho de Berk et Scheimberg (2005) que mostrou que a

industrialização norte-americana não se deu de forma homogenia, mas verificou-se a criação

de associações desenvolvimentista que usaram de deliberações, governança corporativa e

contabilidade de custos para melhorar a produtividade e criar variedades de governança

coletiva - este trabalho chama atenção para as possibilidades de mudança de trajetória na

articulação dos elementos principais da HME através do posicionamento da FIRJAN como

uma instituição dotada de capacidade de liderar uma mudança dos aspectos essenciais da

análise do mercado do Rio de Janeiro.
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2. OBJETIVOS

Este trabalho procura fazer uma primeira aproximação do tema Variedade de Capitalismo

para o Estado do Rio de Janeiro.

~ O objetivo principal deste trabalho é verificar se o estudo da matriz industrial e do

mercado de trabalho do Estado do Rio de Janeiro possibilita a caracterização deste

em uma tipologia de capitalismo existente atra és do estudo das Variedades de

Capitalismo de Hall e Soskice (2001) e Schneider 2009 e 2010).

Os objetivos específicos para a realização desta análise são listados abaixo:

1. Realizar uma análise comparativa entre as características das Economias de

Mercado Hierárquico aplicadas à estrutura econômica de produção e ao mercado

de trabalho fluminense para verificar se o mesmo segue a trajetória geral da

América Latina.

2. Exibir a iniciativa da Firjan na coordenação da relação entre os agentes públicos e

privados, o que a caracteriza como uma instituição dotada de capacidade de

mudança no Estado do Rio de Janeiro.

3. Analisar os investimentos decididos para os próximos anos no Estado do Rio de

Janeiro para verificar a possibilidade de uma mudança de trajetória no Estado.

3



3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1. SOCIOLOGIA ECONÔMICA

Para os autores da abordagem econômica, o mercado é descrito como o resultado do

equilíbrio entre a curva de oferta e a de demanda, sem qualquer tipo de conteúdo social.

Segundo Steiner (2006) "A teoria econômica utiliza o mercado para definir as características

do comportamento economicamente racional".

A teoria do equilíbrio geral baseia-se nas hipóteses de que o indivíduo conhece o

repertório de bens disponíveis e não há incerteza quanto à propriedade e qualidade do bem e

que os indivíduos conhecem o cenário futuro do mundo e a probabilidade de efetivação.

(STEINER, 2006). Estas duas hipóteses descartam o social na ação econômica para os

economistas, constituindo-se, portanto em uma ação puramente racional, individualista e

autônoma. Para o autor, a gestão de preços não explica por si só a o funcionamento do

mercado, necessitando a introdução das instituições e das formas de comportamento social

para explicar a articulação entre os atores do mercado. A Sociologia econômica, portando,

visa explicar os dispositivos e os comportamentos sociais que atuam nas articulações que

cercam a transação mercantil.

Autores da abordagem da sociologia econômica demonstraram que a racionalização da

ação do indivíduo nem sempre foi exercida em sua plenitude por todas as sociedades. Isso

desmistifica a imposição da economia de que a ação econômica do indivíduo é racionalizada

por natureza, ou seja, o valor egoísta do homo oeconomicus, foi introduzido no mundo

capitalista por seus idealizadores, mais precisamente por Adam Smith em "A teoria dos

sentimentos morais". Valeria de Vinha (2001), em seu estudo sobre Polanyi e o conceito de

enraizamento social, destaca que as sociedades pré-capitalistas não alocaram recursos

escassos para aumentar a eficiência da produção. Antes a subsistência era estruturada pelas

relações sociais, tais como religião, família, entre outros. Ricardo Abramovay (2004), por sua

vez, destaca que o indivíduo, a igualdade e autonomia, que hoje são os elementos formadores

da ideologia econômica eram substituídos pela comunidade, hierarquia e dependência em

sociedades pré-renascentistas.

O termo "embeddedness" significa inserção e foi utilizado por Polanyi para explicar

sua tese sobre a inserção social dos mercados. Segundo Polanyi (1944, 1977) APUD Steiner

(2006), os termos economia e mercado não são a mesma coisa e a "mentalidade de mercado"

nem sempre existiu.
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Através de pesquisas históricas, Polanyi desenvolveu uma tipologia da circulação dos

bens que satisfazem às necessidades dos seres humanos. Os bens circulam, segundo Polanyi,

por reciprocidade, redistribuição e troca mercantil.

A reciprocidade é uma forma de integração em virtude da sua capacidade de empregar

a redistribuição e o intercâmbio como métodos subordinados (POLANYI, 1957, p. 37 APUD

VINHA, 2001, p. 214). Sistemas de reciprocidade são mais utilizados em redes.

A redistribuição é um sistema integrador que pre ê a hierarquia e a obediência a

parâmetros ou estratégias definidos pela instituição centralizadora. Em outras palavras, um

sistema baseado na burocracia.

Para Polanyi a reciprocidade e a redistribuição estão inseridas nas relações sociais,

porém, no caso da troca mercantil, concluiu-se pela emergência de uma transformação

marcada pelo deslocamento das relações econômicas e das sociais que ocorreu entre 1880

(com a abolição do Speenhamland act) e 1930 (com a ressocialização da economia do

nacional-socialismo alemão).

Segundo Granovetler (2007), existe uma tendência ao estudo deficiente da ação

humana nas relações sociais tanto para economistas, quanto para sociólogos. De um lado os

economistas clássicos e neoclássicos possuem uma concepção subsocializada da ação

humana, dando continuidade ao pensamento utilitarista. Por outro lado, os sociólogos tendem

a supersocializar o indivíduo, caracterizando-os como hiper-sensíveis às opiniões de terceiros

e obedientes as regras estabelecidas por sistemas consensuais de normas e valores da

sociedade. Granovetter, tendo como ponto de partida essa crítica extremista, propõe a idéia de

inserção social relativa, inclusive em sociedades contemporâneas submetidas à ordem

mercantil, opondo-se a tese de Polanyi que, conforme citado anteriormente, dizia que na troca

mercantil há um deslocamento entre as relações econômicas e as sociais. A idéia de

Granovetler "trata-se então de saber se o mercado está realmente, e até que ponto, inserido nas

relações sociais." (Steiner, 2006, p.41).

Existem várias formas de inserção social nas relações mercantis com maior destaque

para quatro tipos. São eles; Estrutural, Cultural, Política e Cognitivo.

A inserção estrutural pode ser exemplificada com o estudo de Granovetter sobre os

estudos de Thomas Edison em relação a construção do setor de distribuição elétrica nos EUA.

A inserção cultural, por sua vez, pode ser exemplificada com os estudos de Viviane

Zelizer (2004) sobre a dificuldade de comercialização do seguro de vida, trabalho infantil e

heranças. Esta inserção visa responder como reage o mundo dos valores últimos (religiosos,
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antropológicos, etc.) no contato com o mercado quando este se toma uma forma generalizada

de relação social. Os estudos de Zelizer (2004) sobre a exclusão da força de trabalho infantil

ilustram bem esta situação.

A inserção política tem como exemplo as estratégias industriais. Os estudos que

embasam este tipo de inserção são os estudos de Fligstein (1990) sobre as leis que

disciplinaram a concorrência no século XX nos Estados Unidos.

Segundo Steiner (2006), a inserção cognitiva tem sua origem histórica nas formas de

racionalização. Ela possibilita delinear as condições para a realização de transações quando

não há hipóteses convencionais de cálculo da qualidade do produto e quando não se tem
,

conhecimento do futuro. E preciso então descobrir como o mercado age para diferenciar os

produtos e assegurar a qualidade.

Os estudos sobre a sociologia econômica mostram que o estudo das instituições é

importante para o entendimento do funcionamento da economia. A abordagem de Variedades

de Capitalismo é uma forma de mostrar como as instituições são importantes.

3.2. VARIEDADES DE CAPITALISMO

Nas últimas décadas, pesquisadores têm promovidos esforços para aprofundar as

pesquisas sobre o funcionamento das economias capitalistas que predominam em algumas

partes do mundo. Em seu texto original, Hall e Soskice (2001) conseguiram definir dois tipos

de capitalismo dominantes que seriam tipos ideais de capitalismo. Esta tipologia foi feita

através de uma ampla pesquisa que envolveu estratégias essenciais de atuação das firmas e

sua relação com os demais atores econômicos existentes no mercado. Os dois tipos de

capitalismo descritos por Hall e Soskice (2001) são a Economia de Mercado Liberal (LME) e

a Economia de Mercado Coordenado (CME). Mais abaixo essa tipologia será expandida.

Após a introdução do tema "variedade de capitalismo" realizada por Hall e Soskice

(2001), muitos pesquisadores em economia política e sociologia econômica procuraram

desenvolver esta abordagem 1
, ou propor uma nova visã02.

Cabe salientar que outras diversas tipologias de capitalismo foram criadas. Porém,

aqui serão apresentadas duas diferentes visões sobre a variedade de capitalismo. A tipologia

I Schneider - 2009/2010 propõe a divisão da CME em Economia de Mercado Coordenado e Economia de
Mercado em Rede - NME - e a definição da Economia de Mercado Hierarquizado - HME
2 Boschi - 2010 propõe uma nova abordagem em que predomina a visão das instituições públicas. Ancochea
(2009) exemplifica a importância da intervenção estatal na economia com um estudo de caso sobre o mercado de
softwares na Costa Rica.
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de Hall e Soskice (2001) aprofundada por Schneider (2009, 2010) e a abordagem de

Ancochea (2009) e Boschi (2010).

Inicialmente foi proposto "cinco esferas na qual as firmas deveriam desenvolver para

resolver problemas centrais de coordenação em suas competências essenciais" (Hall e

Soskice, 2001, pág. 6 e 7). São elas: relações industriais, educação vocacional e treinamento,

governança corporativa, relação inter-firma e relação com os trabalhadores. Através dessas

esferas seria possível analisar o modo de atuação das organizações e definir o tipo de

capitalismo predominante em diferentes regiões. As formas de relação das instituições com

essas esferas proporcionam diferentes vantagens comparati as. O agrupamento dessas

vantagens comparativas proporciona a definição de diferentes tipos de capitalismo. Assim

foram propostas as LME's e as CME's.

As Economias de Mercado Liberais (LME's) possuem uma predominância da

coordenação de mercado nas relações entre as firmas e destas com seus stakeholders3 internos

e externos. Isso se deve ao fato da coordenação econômica ser regulada pelo sistema de

preços. A característica da interação com os stakeholders é a troca imediata, ou seja, as

relações predominantes nessa variedade são de curto prazo e, as relações com outras firmas

são, em sua grande maioria, concorrenciais. Essas economias possuem quantidade

significativa de multinacionais e grandes corporações, cuja propriedade das ações é disposta

de modo disperso através das bolsas de valores. A qualificação da mão de obra é feita junto às

firmas, prevalecendo redes de qualificação estabelecidas por estas. Segundo Hall e Soskice

(2001), o nível de adaptabilidade deste tipo de capitalismo em conjunto com a grande

habilidade em tecnologia e serviços facilita inovações radicais em novos produtos e negócios.

Isso se deve em grande parte "a flexibilidade que possuem as firmas para o desenvolvimento

de novas linhas de produção, dada à reduzida regulamentação do mercado de trabalho, as

facilidades de fusão e aquisição de firmas inovadoras" (ESTHER ET SALLES, 2009, pág. 5).

O maior exemplo que ilustra este tipo de mercado são os Estados Unidos.

Já as Economias de Mercado Coordenado (CME's) possuem um marco-regulatório e

um modelo institucional que favorecem uma coordenação por espaços deliberativos, onde

prevalecem a cooperação e a confiança mútua. A estratégia de investimento de longo prazo é

predominante e a escolha de fornecedores e parceiros prevê a ênfase na qualidade em

sobreposição ao custo. Por este motivo, as organizações inseridas em CME's, ao montar suas

estratégias colaborativas, se baseiam na reputação das firmas em detrimento da expectativa de

3 Segundo Hitt (2007) stakeholders são pessoas ou grupos de pessoas que afetam e são afetados por resultados
estratégicos obtidos e que têm reinvidicações aplicáveis no tocante ao desempenho da empresa.
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ganhos imediatos. A estrutura de comando desta variedade de capitalismo dispõe de uma

relação mais estreita com os acionistas, fornecedores e clientes. Além de se caracterizarem

pela forte presença de fortes organizações sindicais e os vínculos com empregados serem de

longo prazo. As CME's possuem um número menor de Corporações Multinacionais (MNC's)

em comparação às LME's. Segundo Schneider (2008), este tipo de estrutura favorece o

surgimento de inovações incrementais, especialmente em manufatura e para fazer constantes

incrementos na qualidade e produtividade em linhas de atividades mais estabilizadas.

Segundo Hall e Soskice (2001), esta variedade de capitalismo que seria oposta à primeira

apresentada, teria como principais exemplos a Alemanha, uécia e Japão.

Os estudos de Hall e Soskice (2001) ajudaram d,e obremaneira na definição de uma

tipologia capitalista predominante nos países desenvolvidos. Porém deixaram grandes lacunas

e sua dicotomia LME/CME foi amplamente criticada por ser "muito indutiva, empiricamente

complexa e geograficamente estreita" (Schneider, 2008, pago 2). Ou seja, a introdução do

tema Variedade de Capitalismo trouxe uma nova perspectiva sobre a forma de inserção social

dos mercados, tomando-se um referencial para novos estudos sobre esse tema. Porém, essa

abordagem era altamente dependente da visão da firma, excluindo as formas de articulação

dos agentes públicos. Além disso, uma análise institucional bem fundamentada requer a

análise de dados empresariais de difícil acesso. Por fim, o foco do estudo de Hall e Soskice

(2001) contemplam apenas os estudos de caso dos EUA e da Alemanha tomando a pesquisa

demasiadamente generalizada.

Apesar das semelhanças entre o tipo de capitalismo existente nos países de economias
;,

coordenadas, algumas características essenciais desses países fizeram com que Schneider

(2008) aprofundasse essa tipologia diferenciando o tipo de coordenação existente nas

economias japonesa e alemã e estipulando uma variedade de capitalismo para a América

Latina.

As Economias de Mercado em Rede (NME's) se diferenciam das CME's na forma de

coordenação: a primeira é através de grupos informais de negócios4 e a segunda através de

grupos industriais e firmas controladas por bancos. Nas economias em redes, as firmas

possuem associações e laços informais com outras firmas dentro dos setores e conexões

informais com outros setores. Assim como as CME's a relações com fornecedores se dá ao

longo prazo. Já as relações entre a empresa e o empregado são vitalícias. Segundo Schneider

4 São grupos de negócios que tomam decisões de parceria de acordo com laços informais sejam de amizade ou
até mesmo relações familiares. Os keiretsu no Japão exemplificam esses grupos informais de negócio.
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(2008), o princípio alocativo da economia em rede é a confiança, lealdade. Esse princípio é a

base para os tipos de interações com os stakeholders internos e externos das organizações.

Na América Latina, Schneider (2008) identificou um novo tipo de capitalismo que se

assemelha às LME's, porém, essas duas variedades de capitalismo possuem diferenças em

seus aspectos principais, sendo assim necessária a definição de uma nova tipologia de

capitalismo. Essa nova tipologia é chamada de Economias de Mercado Hierárquicas.

Schneider elaborou um estudo voltado a definir, especificamente, caracterizar e entender o

funcionamento do capitalismo na América Latina

As Economias de Mercado Hierárquico (HME's) possuem como princípio alocativo as

hierarquias. Isto significa que o tipo de relacionamento mais comum entre uma organização e

seus fornecedores, empregados, o Estado, os clientes e todos os demais stakeholders é feita

em uma estrutura vertical onde um manda e o outro obedece. Schneider (2009) descreve que

as relações industriais estão mais estruturadas com a diminuição da regulação dos governos e

reforçadas pela Justiça do Trabalho. Sobre a governança corporativa, as relações são

claramente hierarquizadas porque muitas firmas são controladas por seus proprietários, sendo

familiares ou firmas estrangeiras. As organizações em parte concorrem entre si em alguns

setores, em outros setores, a relação inter-organizacional é oligopolista e, por fim, existem

setores controlados pelo governo. Possuem uma presença não representativa de sindicatos. As

vantagens comparativas das HME' s são a produção de commodities e a participação na

Cadeia Global de Produção. Esta variedade possui como principal exemplo o Chile.

QUADRO 1. Resumo das principais características das variedades de capitalismo
apresentados Hall e Soskice (2001) e Schneider (2008,/2009).

LME CME NME HME
Coordenação Econômica Mercado. Negociação. Confiança. Hierarquia.

Encontros
Interações com stakeholders Troca imed iata. institucionalizados. Troca reiterad a. Ordem ou Diretiva.

Em parte concorrenciais
Relação com outras firmas Concorrencial. Espaços deliberativos. Laços informais. e em oarte oligooolistas.

Duração da Relação Curto prazo. Longo prazo. Longo prazo. Variável.

Grupos de negócios
Especialiadas em gestão, Firmas controladas por controlados por família e

Tipo de grandes empresas. MNC's. bancos Bussiness Grouo. Keiretsu. MNC's.
Relação com os empregados Curto prazo. Longo prazo. Longo prazo. Curto parzo.

Relações industriais Poucos sind icatos .. Muitos fortes sind icatos. Sind icatos da firma. Poucos sindicatos.
Qualificação profissional Geral. Específica do setor. Específica da firma. Baixa qualificação.

Commodities e cadeia de
Vantagem comparativa Inovações radicais. Inovações incrementais. Inovações incrementais. orod ução global.

Estados Unidos e países Alemanha, Eslovênia e
Exemplo anglo-saxões. Escand inávia. Japão e Taiwan. América Latina.

Fonte: Schneider (2008). Elaboração do autor.
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Após o surgimento de vários estudos que contemplam uma tipologia baseada na visão

da firma, Boschi (2010), entre outros autores passaram a questionar este tipo de foco. Seu

estudo prevê a consideração das instituições políticas como sendo à base de um modelo de

capitalismo. O autor também não aceita um estereótipo de capitalismo latino-americano.

Uma tipologia de capitalismo deve se basear no tipo de relacionamento inter e intra-

organizacional, mas também leva-se em conta aspectos externos às organizações. O Estado,

através das instituições públicas, afeta o funcionamento dos mercados, sendo então necessário

estudar o nível de intervenção estatal na economia. Boschi (2010) chama atenção para a

dimensão temporal no longo prazo. Segundo o mesmo, é preciso analisar as ações passadas

que resultaram no tipo de capitalismo existente nos dias atuais em determinado local. Para

demonstrar a importância da visão baseada nas instituições públicas, um estudo do caso

brasileiro foi realizado. O resultado mostrou que escolhas político-partidárias mudaram o

andamento da economia brasileira desde a época de Juscelino Kubitschek até os dias atuais

como foi o caso das medidas anticíclicas adotadas pelo presidente Lula para conter o avanço

da crise mundial em 2008.

Ancochea (2009) por sua vez mostra que a Costa Rica obteve sucesso parcial na

transição de uma economia de bens primários (café, banana, açúcar, carne bovina, suína, etc.)

para uma economia de alta tecnologia atraindo empresas como Intel, Abbot, Procter &

Gamble e Microsoft. Segundo ele, o Estado foi o pivô desse sucesso expandindo os

investimentos em capital humano e, alvejando FDI em alta tecnologia.

Além disso, Berk e Scheinberg (2005) mostram que houve diferentes tipos de

capitalismo na era da industrialização americana, bem como, outras variedades de associações

desenvolvimentistas, que diferente das corporações hierárquicas e da indústria de produção

em massa dava espaço à cooperação e ao aprendizado colaborativo.O que mostra que o

capitalismo não se forma de maneira homogênea nem em economias consolidadas como a
. .economIa amerIcana.

A literatura sobre Variedade de Capitalismo oferece um vasto campo de pesquisa

sobre os estudos dos mercados sobre a ótica da inserção social, seja sobre a visão da firma,

seja pela visão estatal, ou até mesmo pela complementação dessas duas abordagens.

Através dos estudos de Hall e Soskice (2001), Schneider (2009, 2010), Ancochea

(2009), Berk e Scheinberg (2005) e Boschi (2010), essa pesquisa procura realizar uma

aproximação das vantagens comparativas do Estado do Rio de Janeiro a partir de aspectos

inerentes na dinâmica econômica, bem como do mercado de trabalho fluminense. Pretende-se
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com isso verificar se as vantagens comparativas verificadas na América Latina em geral são

verificadas também no Estado do Rio de Janeiro.
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4. METODOLOGIA DE PESQUISA

Segundo Andrade (1999, pago 105), a "pesquisa é um conjunto de procedimentos

sistemáticos, baseado no raciocínio lógico, que tem por objeti o encontrar soluções para

problemas propostos, mediante a utilização de métodos científicos . Diante isso é fato que

todas as ciências são caracterizadas pela utilização de mé odo c·entí lCO .

Esta pesquisa utilizará do método induti o com uma abordagem qua ita i a dos

dados. Quanto aos objetivos, a pesquisa terá um caráter exploratório.

"A indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados

particulares, suficientemente constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não

contidas nas partes examinadas" (Marconi et Lakatos, 2003, pago 87). A indução é uma
,

característica de pesquisas no ramo das ciências sociais. E o método pelo qual, as conclusões

a cerca dos fatos são estabelecidas sempre após uma ampla análise sobre dados retirados

através da observação de fenômenos. No caso desta pesquisa o fenômeno a ser observado será

a estrutura de capitalismo predominante no Rio de Janeiro.

Quanto aos objetivos, a pesquisa possui um caráter exploratório que, segundo Silva e

Menezes (2001), tem como objetivo proporcionar uma maior familiaridade com o problema,

visando tomá-lo explícito ou construir hipóteses e geralmente assumem a forma de pesquisa

bibliográfica e estudo de caso.

A segunda parte do trabalho consiste em uma pesquisa empírica. Para tal são

analisados dados sobre a conjuntura econômica e o mercado de trabalho do Estado do Rio de

Janeiro. As informações que serão pesquisadas são o tipo de indústria dominante no Estado

do Rio de Janeiro e os aspectos inerentes a mão de obra no Estado, com o intuito de verificar

as vantagens comparativas do Rio de Janeiro e caracterizá-lo em uma das variedades de

capitalismo descrita por Hall e Soskice (2001) e aprofundadas por Schneider (2008 e 2009).

Por último, será analisado o papel da FIRJAN no desenvolvimento do Estado, com a

finalidade de estabelecer essa instituição como uma associação desenvolvimentista no Estado

do Rio de Janeiro.

As informações sobre conjuntura econômica serão pesquisadas nos bancos de dados

do IPEA, IBGE, Fundação CEPERJ e FIRJAN. As informações sobre o Mercado de Trabalho

serão pesquisadas nos bancos de dados do IPEA, Fundação CEPERJ, IBGE, MTE, CAGED e

RAIS. As informações sobre as políticas da FIRJAN serão pesquisadas no próprio site da

Firjan.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. ESTRUTURA ECONÔMICA PRODUTIVA DO RIO DE JANEIRO

Segundo dados do IBGE, em 2008, o Estado do Rio de Janeiro era responsável por

11,32% do PIB do Brasil. Isso faz do Estado a segunda maior economia do Brasil atrás apenas

do Estado de São Paulo. O maior volume de riqueza é gerado pelo setor de serviços que

adicionou ao PIB um valor de R$ 197,3 bilhões de reais em 2008 representando 68% do

Valor Adicionado BrutoS do Estado do Rio de Janeiro no mesmo ano. O Estado possui um

setor industrial diversificado que contempla desde indústrias de baixo alor agregado (como

alimentos e bebidas, indústria têxtil, produtos de madeira papel e celulo e) até indústrias de

elevado nível de agregação de valor (como a indústria química, material eletrônico e indústria

automobilística). O setor industrial do Rio de Janeiro representou 31,6% do Valor Adicionado

Bruto do Estado do Rio de Janeiro em 2008.

FIGURA 1. Valor Adicionado Bruto à preço básico segundo atividades econômicas do Rio de
Janeiro em R$ milhões.
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Fonte: Anuário Estatístico 2010. Fundação CEDERJ.

A análise do setor industrial mostra que a base da indústria do Estado foi alterada nas

últimas duas décadas.

5 Segundo o IPEA, o Valor adicionado Bruto é o valor que a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no,
seu processo produtivo. E a contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida
pela diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essas atividades.
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Na década de 1990 a base da indústria fluminense era a indústria de transformação que

se caracteriza pelos segmentos industriais alimentos, bebidas, têxtil, refino de petróleo,

química (farmacêutica, perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza, borracha e

plástico), máquinas e equipamentos, metalurgia e minerais não metálicos, tendo como

principais gêneros a indústria metalúrgica e a indústria química, ambas com partes

substanciais do PIB. A matriz industrial no Rio de Janeiro era composta por bens

intermediários (metalurgia e siderurgia, refino de petróleo, borracha e plástico), bens de

produção (máquinas e equipamentos), bens de consumo não duráveis (alimentos, bebidas,

farmacêutica, perfumaria, sabões, detergentes e produtos de limpeza) e bens de consumo

semiduráveis (têxtil).

Analisando a formação da matriz industrial do Estado na década de 1990, percebe-se

que, as únicas indústrias que agregavam alto valor ao produto final no Estado do Rio de

Janeiro eram a indústria do refino de petróleo e a indústria química.

Na segunda metade dos anos 1990 o Estado do Rio de Janeiro atraiu um novo

segmento industrial. A indústria automobilística foi implantada com a chegada da

Wolkswagem do Brasil em 1996 e aprofundada com a chegada do Pólo Industrial da PSA

Peugeot Citrõen em 2002, trazendo maior diversificação na indústria fluminense.

A taxa de crescimento dos gêneros da indústria de transformação sofreu quedas

substanciais na segunda metade da década de 1990. Em especial, os segmentos que agregam

maior valor ao produto como a indústria química - exceto perfumarias, sabões, detergentes e

produtos de limpeza - e a indústria de refino de petróleo e álcool terminaram a década de

1990 em baixa. Enquanto isso, a indústria automobilística apresentou um crescimento

extraordinário de 138,69% em 1997 e continuou a crescer nos demais anos da década. Isso se

deve ao fato de a indústria automobilística ter sido implantada no Rio de Janeiro em
"novembro de 1996 com o início das operações da Wolkswagen Caminhões e Onibus em

Resende.

A expansão da exploração do Petróleo na Bacia de Campos principalmente pela

Petrobrás trouxe ganhos acrescidos a cada ano para a indústria extrativa mineral que

representava 6,4% do PIB da indústria em 1995 e fechou a década com 23,9% do PIB da

Indústria do Rio de Janeiro.

A tabela 1 mostra a taxa de crescimento dos principais segmentos industriais do Rio

de Janeiro no final dos anos 1990.
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TABELA 1. Taxa de Crescimento da Indústria Extrativa Mineral e de Transformação
Segundo Classes e Gêneros no Estado do Rio de Janeiro de 1997 a 1999.

Classes e Taxa de crescimento anual (%) (1)
" 1997 1998 1999generos

Total 1.83 7.20 6.05
Extmtiva mineml 10.21 19.30 17.09
Indústria de tmnsfonnação -3.03 -0.63 -2.61
Alimentos -8.77 2.74 -10.32
Bebidas 5.38 0.01 -6.14
Têxtil -23.94 -9.41 5.37
Edição, impressão e reprodução

de gravações
Refino de petróleo e álcool -3.24 9.35 3.92
Farmacêutica -8.00 -8.20 -16.63
Perfinnaria, sabões, detergentes

e produtos de limpeza 24.51 -4.59 -7.69
Outros produtos químicos -1.39 -0.11 9.75
Borracha e plástico 3.07 -5.80 -6.91
Minerais não metálicos 5.47 -4.90 -2.03
Metalurgia básica 6.92 -5.61 -1.22
Veículos automotores 138.69 20.00 2.45

Fonte: IBGE.
Elaboração: Fundação CEPERJ.

Durante a década de 2000 houve uma retomada no crescimento econômico. A

atividade da indústria de transformação voltou a aumentar com a retomada do crescimento das

indústrias instaladas e a entrada de novas empresas.

O aquecimento da indústria de transformação com a retomada do avanço na atividade

industrial na década de 2000 não impediu que a base da indústria fluminense passasse a ser a

indústria de extração mineral, a mesma causada pelo aumento da exploração do ramo

petrolífero na Bacia de Campos pela Petrobrás. Essa mudança ocorreu mais precisamente em

2005, quando a extração de petróleo e minerais adicionou ao PIB do Estado o valor de

R$25,09 bilhões contra R$ 21,35 bilhões de reais da indústria de transformação no mesmo

período.
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TABELA 2. Taxa de Crescimento da Indústria Extrativa Mineral e de Transformação
Segundo Classes e Gêneros no Estado do Rio de Janeiro de 2000 a 2009.

C1asses e Taxa de crescimento anual (%) (1)
"generos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total
Extrativa mineral
Indústria de transfonnação
Alimentos
Bebidas
Têxtil
Edição, impressão e reprodução

de gravações
Refino de petróleo e álcool
Farmacêutica
Perfumaria, sabões, detergentes e

produtos de limpeza
Outros produtos químicos
Borracha e plástico
Minerais não metálicos
Metalurgia básica
Veículos automotores

6.65 1.57 12.35 -2.28 2.43 2.01 1.91 2.11 1.48 -3.79
15.52 5.67 14.47 0.31 -3.63 14.98 5.03 -2.39 5.30 10.53
-1.66 -2.96 1.95 -2.84 3.76 -0.63 1.18 3.21 0.60 -7.26
-3.95 -7.63 -4.60 -0.83 3.06 10.40 11.04 -6.61 -0.18 -7.69
23.22 4.08 -6.64 -4.09 11.0 2.03 5.10 5.14 -3.45 9.89
33.60 13.10 6.42 -4.70 20. 1 15.93 -7.44 -10.39 -1.50 -17.37

- -21.9
-11.67 -0.77 3.47 -0.2
-18.14 6.51 -7.87 -1 .

-7.38 -5.33 10.17 5.11 5.80 -8.05
6.17 - .11 -.5 -3.21 -0.42 -2.58
-0.2 -3.8 ....10 -15.19 -8.97 5.76

14.38 0.64 -18.90 -3.60 9.38 -13.86 - 10. -8. O 5.53
-11.53 -22.19 -18.14 -0.50 -4.02 -1.98 1.99 8.98 .3-.1
-10.28 -9.23 -0.82 -3.95 -5.50 -25.79 -2.0 13.90 .0-, -2.78
-2.10 -10.46 -1.89 3.80 23.21 19.94 -0.26 4.10 .86 -15.57
3.72 1.95 17.12 11.92 0.97 -7.18 -4.62 12.69 -5.30 -14.24

41.29 22.42 2.13 12.39 23.24 14.94 -4.13 23.77 15.80 -14.81

Fonte: IBGE.
Elaboração: Fundação CEPERJ.

o ponto principal da análise da indústria do Rio de Janeiro é que, apesar do avanço da

indústria de transformação na década de 2000, a principal atividade industrial passou a ser a

indústria de extração de petróleo e outros minerais e a indústria automobilística.

Sobre a indústria de extração de petróleo e outros minerais, este fato pode trazer

grande vantagem comparativa para o Estado do Rio de Janeiro em um futuro próximo com o

início das atividades do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj (que será

melhor abordado no item Investimentos), mas o que se observou na década de 2000 foi que,

enquanto a extração do petróleo cresceu consideravelmente, a indústria do refino do petróleo

sofreu consecutivas quedas. Este fato convergiu para que a vantagem comparativa da indústria

do Estado do Rio de Janeiro na década de 2000 se concentrasse na exploração de uma

commodity.

A respeito da indústria automobilística, sabe-se que duas grandes organizações se

estabeleceram no Estado. A Wolkswagen em 1996 e a PSA Peugeot Citrõen em 2002. Por

outro lado, estas corporações multinacionais transferiram sua matriz produtiva para o estado

do Rio de Janeiro dado sua vocação logística, mas são geridos por suas matrizes em seus

países sede. O Estado do Rio de Janeiro só recebeu as montadoras dessas organizações, todas

as decisões de negócios e centros de P&D dessas corporações ficaram em suas matrizes ou

16



em grandes centros tecnológicos mundiais. Com isso, percebe-se que consolidação da

indústria automobilística na região do Sul Fluminense reforça o conceito da participação

brasileira no elo da cadeia produtiva global.

Diante de tais fatos, fica claro que a mudança da matriz industrial fluminense nas duas

últimas décadas, ao invés de mudar a sua vantagem comparativa, reafirmou as características

de economia de mercado hierárquico convergindo de produção de bens secundários, bens de

produção e bens de consumo de baixo valor agregado na década de 1990, para a exploração

de uma commodity e a participação na cadeia produtiva global nos anos 2000.

FIGURA 2. Participação Percentual dos Segmentos Industriais no PIB do Setor Industrial
Fluminense entre 1995 e 2008.
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Fonte: IBGE, Fundação CEPERJI Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas.
Elaboração do Autor

A figura 2 mostra a evolução da participação dos principais segmentos industriais no

valor adicionado do PIB da indústria no Estado do Rio de Janeiro nas décadas de 1990 e

2000. Percebe-se que em 1995 a indústria de transformação representava 50% do PIB da

indústria fluminense, enquanto a indústria extrativa mineral representava menos de 10% do

PIB do Estado. Em 1999 a indústria extrativa mineral ultrapassa a SIUP em participação,

chegando a 13%. Em 2001 ela equipara-se a indústria de construção civil e, finalmente, em

2005, com aproximadamente 40%, a indústria extrativa mineral torna-se o segmento

industrial que mais contribui para o PIB da indústria do Rio de Janeiro.
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5.2. PERFIL DA MÃO DE OBRA NO RIO DE JANEIRO

A maior parte da mão de obra do Rio de Janeiro está no setor de serviços. O mesmo

respondeu por 81,20% do pessoal ocupado no estado em 2009. A indústria respondeu por

18,20% e a agropecuária respondeu por 0,60% do pessoal ocupado no mesmo ano.

Este tópico irá abordar a característica destas pessoas para montar o perfil de mão de

obra com o objetivo de poder fazer uma análise das características principais da mão de obra

no Estado do Rio de Janeiro.

Dentre as décadas de 1990 e 2000 houve oscilações no comportamento da mão de

obra no Rio de Janeiro. A tabela 3 mostra a evolução dos principais índices do mercado de

trabalho do Rio de Janeiro durante essas duas décadas.

TABELA 3. Evolução dos Índices do Mercado de Trabalho no Rio de Janeiro de 1992 a 2009.

INDICES EM (%)-
ANO PEA PIA

POPULAÇAO
TAXA DE TAXA DE GRAU DE

OCUPADA
PARTICIP AÇÃO DESEMPREGO INFORMALIDADE

1992 5,713,085 10,645,286 5,355,216 53.7 7.2 40.9
1993 5,821,579 10,752,155 5,355,216 54.1 8.0 42.1
1995 6,116,237 11,196,544 5,656,800 54.6 7.5 41.9

1996 6,097,343 11,273,044 5,573,357 54.1 8.6 42.8
1997 6,142,299 11,381,014 5,564,405 54.0 9.4 42.9
1998 6,214,591 11,489,467 5,534,121 54.2 10.9 42.9
1999 6,530,853 12,064,721 5,780,952 54.2 11.5 44.5
2001 6,885,842 12,294,889 6,027,741 56.1 12.5 45.5
2002 7,056,790 12,668,554 6,230,116 55.7 11.7 46.0
2003 7,225,443 12,825,113 6,282,919 56.3 13.0 44.6
2004 7,400,029 12,963,244 6,539,428 57.1 11.6 45.5
2005 7,506,923 13,158,656 6,541,311 57.1 12.9 44.5
2006 7,669,763 13,422,723 6,754,884 57.1 11.9 42.8
2007 7,635,059 13,513,588 6,848,503 56.5 10.3 43.6
2008 7,861,255 13,737,116 7,101,892 57.2 9.7 42.7
2009 7,959,910 13,870,878 7,223,590 57.4 9.3 40.9

Fonte: Banco de Dados do IPEA;
Elaboração do Autor.

Sobre a Taxa de Participaçã06, este índice se manteve estável durante toda a década de

1990. Isto significa que a proporção entre pessoas com idade ativa (PIA7) e pessoas

6 Segundo o DIEESE a taxa de participação indica a proporção na PIA incorporada ao mercado de trabalho como
ocupada ou desempregada. A taxa de participação específica de determinado segmento populacional (homens,
chefes de família, etc.) é a proporção da PIA desse segmento incorporada ao mercado de trabalho como ocupada
ou desempregada.
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economicamente ativas (PEA8) se mantinha basicamente igual. Durante os anos 2000 a Taxa

de Participação apresentou um aumento, seguido de três anos de estabilidade em 2004, 2005 e

2006, caiu em 2007 e voltou a crescer após esse período. Isso mostra que durante a década de

2000 houve um aumento na proporção de pessoas empregadas ou procurando uma ocupação

no Estado do Rio de Janeiro.

A taxa de desemprego9 aumentou durante os anos 1990 saindo de 7,2%, em 1992, para

11,5%, em 1999. Ao fazer uma análise entre a taxa de desemprego e a taxa de participação

percebe-se que enquanto a taxa de participação ficou praticamente estável nos anos 1990, a

taxa de desemprego aumentou 4,3% no mesmo período. Isto significa que enquanto a

demanda por emprego cresceu a mesma proporção do crescimento da PIA, a oferta de

emprego se manteve estável na década de 1990, o que aumentou o déficit de empregos no Rio

de Janeiro.

Nos anos 2000, a taxa de desemprego caiu de 2001 para 2002, aumentou em 2003,

voltou a cair em 2004 e aumentou novamente em 2005. Após este período a taxa de

desemprego caiu até o final da década.

O grau de informalidade aumentou durante a década de 1990, saindo de 40,9% em

1992 e chegando a 44,5% em 1999. Este indicador teve o seu pico no ano de 2002 aonde o

mercado informal chegou a 46% e terminou a série em 2009 voltando ao mesmo patamar de

1992 onde a informalidade era de 40,9%.

O grau de informalidade1o do Rio de Janeiro durante as décadas de 1990 e 2000

variou entre 40,9 e 46 por cento, níveis maiores do que os 40% apresentado por Schneider

(2008) para a América Latina.11 Estes dados reforçam o conceito de trabalho atomístico e

fracas relações trabalhistas no Rio de Janeiro.

7 Segundo o IPEA a População em Idade Ativa (PIA) representa todas as pessoas com dez anos ou mais de idade
residentes de um determinado território.
8 Segundo o IPEA a População Economicamente Ativa são todas as pessoas com 10 anos ou mais de idade que
estavam empregadas ou procurando emprego nas semana da pesquisa.
9 Segundo o DIEESE a taxa de desemprego indica a proporção da PEA que se encontra na situação de
desemprego total (aberto mais oculto). A taxa de desemprego específica de determinado segmento populacional
(homens, chefes de família, etc.) é a proporção da PEA desse segmento que se encontra na situação de
desemprego.
10 O grau de informalidade representa a parcela da população que trabalham sem a carteira assinada.
11 A economia informal nas LME' s é em 13% em média. Nas CME' s a economia informal é de 17% em média.
Já nas HME a economia informal é cerca de 400/0 em média.
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5.2.1. COMPOSIÇÃO DA MÃO DE OBRA FLUMINENSE

A análise da composição da mão de obra contemplará somente a década de 2000 por

falta de dados sobre os anos 1990.

Dados da Fundação CEPERJ, revelam que a maior parte da população ocupada do

Estado do Rio de Janeiro em 2004 se encontrava na faixa etária de 30 a 39 anos, com exceção

da indústria extrativista mineral e a indústria de utilidade pública, onde a maior parte se

encontra na faixa etária de 40 a 49 anos de idade.

FIGURA 3. Pessoal Ocupado por Faixa Etária Segundo os etores da Economia no ano de
2004 em (%).
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Em 2009 o pessoal ocupado com faixa etária 30 a 39 anos na indústria extrativa

mineral passou a representar a maior parte desta indústria acompanhando a tendência geral do

mercado de trabalho.

20



FIGURA 4. Pessoal Ocupado por Faixa Etária Segundo os Setores da Economia no ano de
2009 em (%).
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Fonte: Fundação CEPERJ

Segundo o MTE, em 2009 o setor de serviços admitiu 1.022.138 pessoas sendo,

portanto, o setor da economia que mais emprega no Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, o

setor industrial admitiu 320.582 pessoas e a agricultura admitiu 10.887 pessoas. No mesmo

ano, o setor de serviços demitiu 950.891 pessoas, a indústria demitiu 302.478 pessoas e o

setor agrícola demitiu 11.363 pessoas.

A tabela abaixo mostra a evolução das admissões e demissões no Estado de acordo

com o motivo da admissão e da demissão.

TABELA 4. Admissões e Demissões por Tipo de Movimentação de 2003 a 2009.
r-

Tipo de Movimentação 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Total 1 708354 1 753042 1 913275 1 978296 2024723 2568058 2618339
Admissão por primeiro emprego 149 876 142 580 157 707 161 776 173 298 193 781 174470
Admissão por reemprego 740624 787 856 859486 885 451 980 819 1 167 546 1 179 137
Desligamento por demissão sem justa causa 644416 656 812 705 996 732997 642093 908 055 966 155
Desligamento por demissão com justa causa 14857 13 646 14218 14492 15 824 20633 23 601
Desligamento a pedido 151 714 144 822 168 794 176 953 206 708 271 649 268 726
Desligamento por aposentadoria 3 119 3499 3 508 2 811 1 917 2076 1 637
Desligamento por morte 3 748 3 827 3566 3 816 4064 4318 4613

FONTE: MTE; CAGED.

Percebe-se, a partir da tabela 4 que, durante a década de 2000 as admissões por

primeiro emprego se mantém praticamente estáveis enquanto as admissões por reemprego

aumentaram.
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Sobre os desligamentos, as demissões sem justa causa aumentaram até 2006, caíram

em 2007 e voltaram a aumentar a partir de 2008. Possivelmente esse aumento foi causado por

consequência da crise mundial em 2008. Os desligamentos por aposentadoria caíram de 3.119

pessoas em 2003 para 1.637 pessoas em 2009. Possivelmente por alterações na legislação

trabalhista no que tange a aposentadoria. No demais, os outros desligamentos seguiram

conforme a tendência de crescimento do mercado de trabalho, o que reforça a idéia exposta

por Schneider (2008) de que as relações trabalhistas na América Latina são altamente

reguladas por via de legislação trabalhista. Também reforça a idéia de intervenção estatal

apresentada por Ancochea (2009) e Boschi (2010) no que diz respeito à importância da

análise da intervenção estatal em economias latino americanas.

TABELA 5. Evolução das Admissões na Indústria de Transformação do Rio de Janeiro de
2003 a 2009.

SETORES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
-INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇAO 92,213 102,202 104,694 110,867 125,546 157,026 143,839

MINERAIS NAO METALICOS 4,799 5,232 5,733 5,712 6,008 6,544 6,050
METALURGICA 8,778 10,733 10,964 11,651 15,691 17,503 15,210
MECANICA 5,999 4,239 5,215 5,611 6,756 10,303 9,029
MATERIAL ELETRICO 1,719 1,253 1,161 1,636 1,462 1,584 1,256
MATERIAL DE TRANSPORTE 5,825 10,376 8,795 6,130 11,042 15,435 11,010
MADEIRA E MOBILIARIO 2,507 2,474 2,765 4,025 2,964 4,386 4,177
PAPEL, PAPELAO, EDITORIAL 6,943 7,654 7,504 8,214 7,764 9,582 8,329
BORRACHA, FUMO, COUROS 3,966 4,381 4,536 5,076 5,080 5,686 5,357
QUIMICA 9,882 11,542 11,679 12,922 14,576 18,596 17,009
TEXTIL, VESTUARIO 16,403 18,630 19,823 21,091 22,721 25,803 25,776
CALCADOS 390 398 463 495 870 497 512
PROD ALIMENTICIO, BEBIDAS 25,002 25,290 26,056 28,304 30,612 41,107 40,124
Fonte: MTE, CAGED.

No que diz respeito à indústria de transformação, a indústria que mais admitiu em

2003 foi a indústria de alimentos e bebidas, seguida pela indústria têxtil, química e

metalurgia. Em 2009 a indústria de alimentos e bebidas continuou sendo a indústria que mais

emprega seguida pela indústria têxtil, metalúrgica e química. A indústria de Material de

Transporte foi a sétima indústria que mais admitiu em 2003 e passou a ser a quinta indústria

que mais admitiu em 2009 conforme se observa na tabela 5.

Através desses dados é possível analisar que do total de admissões da indústria de

transformação em 2003, as duas indústrias que mais contrataram nesse período (Produtos

alimentícios e bebidas e indústria têxtil) representavam 44,9% do total de admissões nesse
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ano. As indústrias que mais contrataram foram indústrias de baixo valor agregado. Em 2009 o

percentual de admissão dessas duas empresas aumentou para 45,8%.

TABELA 6. Saldo entre Admissões e Demissões na Indústria de Transformação do Rio de
Janeiro de 2003 a 2009

SETORES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
,..,

INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇAO 4111 15157 9917 12697 13692 18474 5591
MINERAIS NAO METALICOS 20 731 417 506 168 245 -141
METALURGICA 536 2049 2019 2207 432 3521 -936
MECANICA 1476 1116 1103 808 1292 2182 441
MATERIAL ELETRICO 349 -131 -709 436 -182 39 -1008
MATERIAL DE TRANSPORTE 2071 2756 2436 -12 863 4037 -674
MADEIRA E MOBILIARIO -61 86 474 706 24 539 159
PAPEL, PAPELAO, EDITORIAL 173 162 490 522 428 339 6
BORRACHA, FUMO, COUROS -41 626 783 622 683 279 -181
QUIMICA -1435 1233 433 1929 1681 3608 1771
TEXTIL,VESTUARIO -606 2668 1734 2787 811 2053 2155
CALCADOS 4 2 55 70 361 -91 3
PROD ALIMENTICIOS, BEBIDAS 1625 2401 682 2116 3243 1723 3996
Fonte: MTE, CAGED.

Através da tabela 6 verifica-se que a indústria que mais criou novos postos de trabalho

em 2003 foi a indústria de material de transporte seguido pela indústria de produtos do gênero

alimentício e a indústria mecânica. A indústria química, a indústria têxtil, a indústria de

madeira e mobiliários e a indústria de Borracha, fumo e couros perderam postos de trabalho

nesse ano. Em 2009 a indústria de produtos alimentícios e bebidas foi a que mais criou novos

postos de trabalho seguidos pela indústria têxtil e a indústria química.

Em todo o período, a indústria que criou mais posto de trabalho foi a indústria de

produtos alimentícios e de bebidas com 15.786 novas vagas criadas. Em seguida se tem a

indústria têxtil com 11.602 postos de trabalho e a indústria de material de transporte com

11.477 postos de trabalho criados. No geral apenas a indústria de material elétrico perdeu

postos de trabalho nesse período. Um total de 1.206 postos de trabalho fechados.

Analisando em paralelo as tabelas 2 e 6 percebe-se que há uma correlação entre a taxa

de crescimento do setor e a retração ou aumento do nível de empregos. Em quase todas as

indústrias pesquisadas nota-se que um aumento na taxa de crescimento da indústria gerou no

mesmo ano ou no ano seguinte um aumento proporcional no saldo entre admissões e

demissões, indicando que a indústria passou a empregar mais gente no ano em relação ao ano

anterior. O mesmo também acontece com frequência quando a taxa de crescimento se retrai.
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Este dado indica que a taxa de crescimento do setor é um forte fator condicionante na

rotatividade dos empregados, na medida em que o aumento da taxa de crescimento aumenta o

saldo entre admissões e demissões o que se traduz em aumento nas admissões e redução no

número de demissões, enquanto uma redução da taxa de crescimento diminui o saldo entre

admissões e reduções representando um aumento no número de demissões. 12

As figuras 5, 6, 7, 8 e 9 exemplificam essa análise em diferentes indústrias.

FIGURA 5. Relação entre Saldo de Emprego e Taxa de Crescimento na Indústria
Metalúrgica.

Fonte: Fundação CEPERJ, MTE, CAGED.

FIGURA 6. Relação entre Saldo de Emprego e Taxa de Crescimento na Indústria de Material
de Transporte.
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Fonte: Fundação CEPERJ, MTE, CAGED.

12 É importante ressaltar que há outros fatores condicionantes, como abertura ou fechamento de
estabelecimentos, mudança de estratégia de gestão e adequação a novas tecnologias de produção. Porém ess
fatores não são contemplados nessa análise.
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FIGURA 7. Relação entre Saldo de Emprego e Taxa de Crescimento na Indústria de Minerais
não Metálicos.
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FIGURA 8. Relação entre Saldo de Emprego e Taxa de Crescimento na Indústria de
Alimentos.
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FIGURA 9. Relação entre Saldo de Emprego e Taxa de Crescimento na Indústria da
Borracha.

~ooo ....,....~.....-----..~-~...~~...--_.~--= ..---..-..-...---~------.__....._~-~~~===.========-~
I 800

600

400

200

O

-200 ..+---~'-+It..J·:~---/+n·~·--:/iil··l\i •.~··_·--/·lt ..""'~~··-vo·...--/+H ...,...,.........-_......,..•..H---IJ~~.""~.~

-400 ..~ ~_ ----~~ ..~----._~ .._._ _~..---------- ..---_ ..~--~.

Fonte: Fundação CEPERJ, MTE, CAGED.

25

Saldo de Empregos

~~Taxa de crescimento



A análise contempla duas tabelas elaboradas por diferentes instituições. A tabela 2 foi

elaborada pela fundação CEPERJ e a tabela foi elaborada pelo MTE. Portanto existem

algumas distorções quanto ao tipo de indústria. A taxa de crescimento da indústria de Material

de Transporte foi extraída dos dados sobre a indústria automobilística que, apesar de fazer

parte do ramo Material de Transporte, não contempla todas as indústrias desse ramo.

Todas as indústrias apresentadas pelas figuras 5, 6, 7, 8 e 9 exibem uma correlação

positiva entre a taxa de crescimento e a variação do saldo de empregos. Em alguns casos essa

relação é mais forte e em outros menos. Portanto, o aumento ou retração do nível de empregos

é afetado pela taxa de crescimento dos setores.

5.2.2. GRAU DE INSTRUÇÃO DA MÃO DE OBRA

Dentre os segmentos econômicos, o setor de serviços possui o maior grau de

instrução. Em 2004, 91,9% do número total de trabalhadores com carteira assinada que

possuía o Ensino Superior completo estava no segmento de serviços. A indústria possuía

7,9% e a agricultura possuía apenas 0,2%. 13 A tabela 7 mostra a evolução da participação da

população ocupada com ensino superior por setores da economia de 2004 a 2009.

13 Os dados da Fundação CEPERJ sobre número de pessoas ocupadas, por grau de instrução, segundo os
subsetores de atividade do Estado do Rio de Janeiro em 2004 foi elaborado com base nos dados do Ministério do
Trabalho e do Emprego - MTE e da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, porém não contempla o
número de mestres e doutores por subsetor de atividade. Estes mesmos dados coletados a partir de 2006 já
exibem essa informação, o que possibilita maior qualidade na análise dos setores e subsetores da economia que
agregam, proporcionalmente, maior grau de instrução. A tabela que mostra o grau de instrução por subsetores da
economia em 2004 se encontra no Anuário Estatístico da Fundação CEPERJ de 2006.
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TABELA 7. Participação dos Setores e Subsetores da Economia no Número de Pessoas
Ocupadas com Grau de Instrução Ensino Superior Completo no Rio de Janeiro em 2004 e
2009.

Número de pessoas ocupadas
Subsetores de atividade

2004 (%) 2004 2009 (%) 2009 Vare
2009/2004

Total 546 826 100.00 675 969 100.00 23.62
Total da Indús tria 43 428 Ir 7.94 71126 10.52 63.78

Extrativa mineral 4022 0.74 20738 3.07 415.61
Indústria de minerais não metálicos 1 159 0.21 ,. 1 137 0.17 -1.90

Indústria metalúrgica 2892 0.53 4238 0.63 46.54
Indústria mecânica 1 801 0.33 3299 0.49 83.18

Indústria eletrônica e de comunicações 546 0.10 610 0.09 11.72
Indústria de transportes 1 635 0.30 2541 0.38 55.41

Indústria de madeiras e mobiliária 108 0.02 291 0.04 169.44
Indústria de papel e gráfica 3 788 0.69 4858 0.72 28.25

Indústria de borracha, finnos e couro 2323 0.42 2612 0.39 12.44
Indústria química 10412 1.90 8454 1.25 -18.81

Indústria têxtil 1 016 0.19 1 345 0.20 32.38
Indústria de vestuário e calçados 39 0.01 70 0.01 79.49
Indústria de alimentos e bebidas 2870 0.52 3960 0.59 37.98

Indústria de utilidade pública 5 304 0.97 6890 1.02 29.90
Construção civil 5 513 1.01 10083 1.49 82.89

Total de Se rviços
r

502 504" 91.89"- 604 541 89.43 20.31
Comércio varejista 17 360 3.17 23 037 3.41 32.70

Comércio atacadista 9596 1.75 14693 2.17 53.12
Instituições financeiras 38246 6.99 42960 6.36 12.33

Comércio e administração de imóveis 45 316 8.29 68973 10.20 52.20
Serviços de transportes e comunicação 20992 3.84 30896 4.57 47.18
Serviços de alojamento e alimentação 32609 5.96 44566 6.59 36.67

Serviços médicos e odontológicos 27024 4.94 34634 5.12 28.16
Serviços de ensino 74 168 13.56 94 119 13.92 26.90

Administração pública 237 193 43.38 250 663 37.08 5.68
Agricultura 894 0.16 302 0.04 -66.22

Fonte: Fundação CEPERJI Centro de Estatísticas Estudos e Pesquisas, MTE, RAIS.
Elaboração do Autor.

A tabela 7 mostra que apesar de o número de pessoal ocupado com Ensino Superior

completo no setor de serviços tenha aumentado 20,31%, o setor de indústria obteve um

aumento proporcional maior, com 63,78%. Porém o shareholding do setor de serviços

continua tendo uma relevância maior no número de pessoas ocupadas com alto grau de

instrução.

Outro fator relevante a ser observado na tabela 7 é que as indústrias de minerais não

metálicos, a indústria química e a agricultura foram os únicos setores que registraram déficit

na variação de pessoal ocupado entre 2004 e 2009. A indústria química obteve uma variação

negativa de 18,81%.

Em geral, a indústria fluminense obteve um desenvolvimento importante de mão de

obra, com destaque para a indústria extrativa mineral, com 415,61 % de variação, a indústria
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de madeira e mobiliários com 169,44%, a indústria mecânica com 83,18% e a indústria de

construção civil com 83,89%.

Analisando o setor industrial verificou-se que, em 2004, os graus de instrução mais

frequentes eram, respectivamente, 2° Grau completo, 8a série completa, 8a série incompleta, 4a

série completa e, em quinta posição, o Ensino Superior completo.

FIGURA 10. Grau de Instrução dos Trabalhadores da Indústria do Rio de Janeiro em 2004.

Outros

li 8a série incompleta

~i 8a série com pleta

1120 grau incompleto

fi 20 grau completo

fi Superior incompleto

:rrl: Superior completo

Fonte: Fundação CEPERJ. Anuário estatístico, 2010.

Cinco anos depois, em 2009, os graus de instrução mais frequentes eram,

respectivamente, 2° grau completo, 8a série completa, 8a série incompleta e em quarta posição

o Ensino Superior completo. Tal fato reafirma o que foi exposto anteriormente ao se dizer que

houve uma evolução no nível de instrução na indústria fluminense, mas ainda o grau de

instrução dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro ainda é baixo.

FIGURA 11. Grau de Instrução dos trabalhadores da Indústria do Rio de Janeiro em 2009 .

••Outros

11 8ª série incompleta

@ 8ª série completa

111 2º grau incompleto

m 2º grau completo

~~1Superior incompleto

Superior completo I
___________________________ 1

Fonte: Fundação CEPERJ. Anuário estatístico, 2010.
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Para identificar quais são os subsetores da economia que possuem trabalhadores com

melhores graus de estudo é necessário verificar qual é a participação percentual dos graus de

instrução em cada segmento econômico isoladamente. Isto é necessário pelo fato que alguns

segmentos econômicos possuem maiores quantidades de funcionários que outros. Estes

setores acabam por possuir maiores números de funcionários com alto grau de instrução.

Porém, ao fazer uma análise da proporção que esse grupo representa no total de funcionários

de cada segmento, percebe-se qual subsetor da economia possui maior número de

funcionários com alto grau de instrução proporcionalmente.

De todas as classes e gêneros industriais, os que possuíam os maiores graus de

qualificação em 2004 eram a Indústria Extrativa Mineral e a indústria Química, ambos com

20% de pessoal ocupado com Ensino Superior Completo.

A tabela 8 mostra o número total de pessoas ocupadas com Ensino Superior Completo,

Mestrado e Doutorado por tipos de indústrias no Rio de Janeiro e a representação desses

grupos no total de pessoas ocupadas em cada indústria.

TABELA 8. Participação do Pessoal Ocupado com Ensino Superior Completo ou Grau de
Instrução Maior Segundo Classes e Gêneros Industriais em 2009.

P
Subsetores de atividade Ensino Superior Mestrado Doutorado

Total Total Total
Extrativa mineral 20738 41.79 87 0.18 13 0.03
Indústria de minerais não metálicos 1 137 5.73 8 0.04 2 0.01
Indústria metalúrgica 4238 8.57 37 0.07 5 0.01
Indústria mecânica 3299 13.27 41 0.16 26 0.10
Indústria eletrônica e de comunicações 610 13.51 5 0.11 2 0.04
Indústria de transportes 2 541 6.66 18 0.05 14 0.04
Indústria de madeiras e mobiliária 291 2.75 1 0.01 0.00
Indústria de papel e gráfica 4 858 15.56 38 0.12 5 0.02
Indústria de borracha, fumos e couro 2612 15.48 19 0.11 6 0.04
Indústria química 8454 15.15 70 0.13 23 0.04
Indústria têxtil 1 345 2.25 8 0.01 1 0.00
Indústria de vestuário e calçados 70 6.14 1 0.09 0.00
Indústria de alimentos e bebidas 3 960 4.78 52 0.06 2 0.00
Indústria de utilidade pública 6890 13.88 270 0.54 13 0.03
Construção civil 10 083 4.88 51 0.02 31 0.02

Fonte: Fundação CEPERJI Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas, MTE, RAIS.

A tabela 8 mostra que a indústria extrativa mineral é sem dúvida o setor com maior

qualificação profissional no Estado do Rio de Janeiro. A indústria gráfica e a indústria de
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borracha, fumos e couro ultrapassaram a margem de participação de pessoas ocupadas com

Ensino Superior da indústria química. Os maiores índices de pessoas com Mestrado

pertencem à indústria extrativa mineral e a indústria mecânica. Esta última também possui o

maior índice de pessoas ocupadas com Doutorado.

De maneira geral, os empregados do Estado do Rio de Janeiro possuem baixo grau de

instrução. Com base nos dados fornecidos pelo CAGED e pela Fundação CEPERJ constatou-

se que até o ano de 2009, 77,18% do pessoal ocupado do Rio de Janeiro não tinham

ingressado no ensino superior. Somente 22,82% possuíam, pelo menos, ensino superior

incompleto. A baixa qualificação profissional é um dos fatores que reforçam a característica

de Economia de Mercado Hierárquico.

O gráfico apresentado abaixo mostra a proporção, de pessoas ocupadas que possuem

Ensino Superior incompleto ou grau de instrução superior.

FIGURA 12. Pessoas Ocupadas com Ensino Superior Incompleto ou Maior na Indústria do
Rio de Janeiro no ano de 2009 em (%).
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Fonte: Fundação CEPERJI Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas, MTE, RAIS.

Através da figura 12 percebe-se que a indústria extrativa mineral possui a maior

proporção de pessoas com alto grau de instrução dentre os segmentos industriais do Rio de

Janeiro. As indústrias do segmento de papel, borracha e química possuem mais de 20% de

trabalhadores com alto grau de instrução. As demais indústrias possuem baixo grau de

instrução.
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5.3. PERSPECTIVADE MUDANÇA

Além dos investimentos públicos e privados mostrados acima, outro ponto positivo

para o Estado do Rio de Janeiro é a criação do Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio

de Janeiro. Uma iniciativa da FIRJAN que reuniu mais de mil empresários fluminenses,

autoridades e técnicos da FIRJAN para elaborar uma agenda de desenvolvimento em longo

prazo para o Estado. Tendo como ano base 2006, o Mapa do Desenvolvimento do Estado do

Rio de Janeiro reuniu através de inúmeros estudos, pesquisas e debates, trinta e um objetivos

estratégicos a serem alcançados até o ano de 2015.

O anexo 1 mostra os principais objetivos contemplados no mapa do desenvolvimento

do Rio de Janeiro.

O estudo sobre Variedade de Capitalismo de Hall e Soskice (2001) aprofundado

pelos estudos de Schneider (2009 e 2010) - que se traduziram no advento de uma nova

tipologia de capitalismo latino americano - foram desenvolvidos com base na visão da firma.

Esta tipologia ajuda a explicar o porquê da América Latina em geral não conseguir manter

uma dinâmica econômica capaz de sustentar um grande crescimento econômico.

Porém, estudos de casos regionais na América Latina concluem que uma tipologia de

capitalismo para a América Latina deveria levar em consideração a visão do Estado como

principal variável de análise, visto o seu poder de influência no mercado na América Latina a

partir de ordens e diretivas de intervenções econômicas, políticas e sociais (Ancochea, 2009,

Boschi, 2010).

Estes estudos mostram que a iniciativa privada em complementaridade com a ação

estatal pode mudar os rumos da economia e, a partir dessa mudança, as economias latino-

americanas poderão ser enquadradas em outras tipologias de capitalismo tais como

Economias de Mercado Liberal, Coordenado ou de Rede.

A partir desse pressuposto, essa seção propõe exibir informações sobre futuros

investimentos públicos e privados que podem trazer a mudança da base industrial do Rio de

Janeiro - de bens de baixo valor agregado e participação na base da cadeia produtiva global

para bens de alto valor agregado - e o advento de pesquisa e inovação no Rio de Janeiro.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - FIRJAN elaborou um

documento mostrando que apesar de a crise financeira mundial ter afetado a decisão de

investimentos em algumas empresas, grandes empreendimentos foram mantidos e outros

grandes projetos foram anunciados para os anos de 2010 a 2012 no Estado do Rio de Janeiro.

O documento Decisão Rio 2010-2012 contabiliza, ao todo, R$ 126,3 bilhões em
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investimentos anunciados para o Estado nesse período. Até a presente data, a versão completa

do documento Decisão Rio 2011 - 2013 não está disponível, mas o resumo executivo mostra

que os investimentos já decididos para o Estado do Rio de Janeiro somam R$ 181 bilhões de

reais. Os investimentos previstos para esse triênio se distribuem conforme a figura 8.

FIGURA 13. Investimentos Decididos por setor de atividade em R$ Bilhões.
~~
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Fonte: Decisão Rio 2010-2012, FIRJAN.

Na indústria de transformação o setor petroquímico responde pela maior parte dos

investimentos, 74,9% do total nesse segmento. A maior parte desses investimentos será para a

implantação do Comperj (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro). Outros setores que se

destacam são a indústria naval (construção de embarcações e expansão de estaleiros) com

18% do total dos investimentos e a siderurgia (implantação da ThyssenKrupp CSA

Siderúrgica do Atlântico em Santa Cruz e a nova siderúrgica Votorantim em Resende).

Na infraestrutura, se destaca a área de logística com R$ 10,5 bilhões em

investimentos (dragagem do Porto de Itaguaí, Porto Sudeste, investimentos da CSN em

logística e o Complexo Portuário do Açu). Para o setor rodoviário estão previstos as obras do

Arco Metropolitano e a duplicação de rodovias como a BR - 101 Norte. Na aviação, a

modernização do Aeroporto Internacional Tom Jobim e a possível concessão ao setor privado

são os destaques.

A configuração dos investimentos decididos para o estado do Rio de Janeiro para os

anos de 2010 a 2012 revelam uma maior interiorização. Das regiões que se beneficiarão com

os investimentos, o Leste fluminense receberá 12,3%, o norte receberá 10,3%, a baixada -

área I receberá 4,9%, o sul receberá 3,9% o município do Rio de Janeiro receberá 4,2%, 62%

será desconcentrado, beneficiando diferentes regiões e outras regiões levarão 1,5% dos

investimentos.
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o quadro 2 mostra as principais decisões de investimento para os anos de 2010 a

2012 no Rio de Janeiro.

QUADRO 2. Investimentos Decididos por Empresa, Setor de Atividade e Valor para o Estado
do Rio de Janeiro entre 2010 e 2012.

Regiões de Governo e Setores
Valor do

... Empresas
de atividades

investimento
mtmlClPlOS

(bilhões R$)
Total 43.3

Região Metropolitana
}li) de Janeiro EISA Construção Naval 1.4

}li) de Janeiro Metro - Linha 1A TransportelLogistica 0.5
}li) de Janeiro Aeroporto Internacional Tom Jobim TransportelLogistica 0.4
}li) de Janeiro Porto Maravilha Desenvolvimento Urbano 0.4
Itaborai Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - Comperj Petroquímico 14.6
Itaguai Companhia Siderurgica N ac~nal- CSN TransportelLogistica 3.7
Itaguai Porto do Sudeste TransportelLogistica 1.1

Itaguai Gerdau - Terminal Portuário TransportelLogistica 0.6
Niteroi STXEurope Construção Naval 0.4
Seropedica Coquepar = Cia de Coque Calcinado de Petróleo Petroq uímico 0.3
Região Norte Fluminense
CamposdosGo~cffireS Chevron Energia 4.4
CamposdosGo~cffireS OGX Energia 1.5

São João da Barra Usina Tennelétrica do Açu Energia 4.3
São João da Barra Complexo Portuário do Açu TransportelLogistica 2.0
Região do Médio Paraíba
Itatiaia Michelin Borracha 0.3
Região da Costa Verde
Angra dos Reis AtwaIII Energia 4.0
Várias Regiões
Vários Grupo Fisher Construção Naval 1.3

Vários Governo Federal Desenvolvimento Urbano 1.1

Varios Light S/A - UHE Itaocara Energia 0.6
Varios MRS Logistica TransportelLogistica 0.4

Fonte: Fundação CEPERJI Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas, FIRJANI Decisão Rio
2010 - 2012.

A FIRJAN classificou os principais investimentos do estado do Rio de Janeiro em

quatro eixos de desenvolvimento de acordo com a dimensão dos investimentos e o impacto

que eles trarão à economia local. São eles: norte, sul, leste e Sepetiba.

O eixo de desenvolvimento norte - característico pela exploração do petróleo na

Bacia de Campos - receberá investimentos para a intensificação da exploração advindos da

Petrobrás, além de receber novas empresas do setor petrolífero como OGX, Maersk Oil,

Anadarko, starfish, Bg, Chevron e Repsol. Além de reforçar a vocação para extração de

petróleo, esta região ainda receberá obras de melhoria na BR - 101 Norte, que liga a região à

capital. Outro investimento contemplado será o Complexo do Açu quere unirá um porto que

_ f .C •UFF · NOC ~ .JRT · Biblioteca do te
POlO u JlVER~!;'·Af.HO DE \'OLTAr"\EDONDA
C6digo da Obra I Código do Exemplar
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será construído para receber navios de grande porte, uma usina termelétrica, uma usina de

pelotização e uma retroárea para a implantação de um pólo industrial de grande capacidade.

O eixo de desenvolvimento sul tem como maior investimento a retomada da

construção da usina nuclear Angra 3. Este projeto recebeu investimentos no valor de R$ 7,3

bilhões, possui prazo de 66 meses para a conclusão da obra, um prazo relativamente longo e,

quando concluída, a usina de Angra 3, juntamente com Angra 1 e 2, produzirão 80% da

demanda de energia do Estado. Outros grandes investimentos decididos para a região sul são

de projetos de implantação da Michelin em Itatiaia (R$ 0,3 bilhões) e da CSN - Aços Longos

em Volta Redonda (R$ 0,2 bilhões).

O eixo de desenvolvimento leste está sendo guiado pela construção do Complexo

Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) na cidade de Itaboraí. Atualmente este é o maior

investimento em andamento em todo o território nacional totalizando cerca de R$ 17,6 bilhões

de reais. O projeto prevê a construção de uma refinaria de padrão internacional, capaz de

refinar o óleo pesado da Bacia de campos e gerar subprodutos de alto valor agregado, em uma

área de 20 milhões de metros quadrados.

Por fim, o eixo de desenvolvimento de Sepetiba combina uma série de investimentos

em portos, rodovias e indústria. A localização geográfica e as características naturais da Baia

de Sepetiba favorecem a construção de portos no entorno da mesma. Esses fatores atraíram

diversos projetos de construção de novos portos e cinco desses projetos foram aprovados.

Soma-se à construção dos portos, a instalação de dois estaleiros na região, um para navios e

embarcações de apoio e outro da Marinha Militar do Brasil. Em relação às rodovias, o eixo de

Sepetiba receberá a construção do Arco Metropolitano (novo trecho com 72 km) e a

duplicação da rodovia BR - 101 sul (Rio-Santos). No setor industrial, o projeto da

ThyssenKrupp CSA Siderúrgica do Atlântico está em fase de finalização e , .e o maior

investimento privado em execução no país. Estima-se que produzirá cinco milhões de placas

de aço por ano. A expansão da plataforma logística da CSN em Itaguaí também soma grande

investimento no eixo de Sepetiba. No total R$ 4,7 bilhões.

A decisão de instalação de pólos de Pesquisa & Desenvolvimento de empresas como

GE, L'oreal, Usiminas e Baker Huges no parque tecnológico junto à Universidade Federal do

Rio de Janeiro - UFRJ também exibem potencial capacidade de mudança na economia

fluminense.
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Associado à iniciativa da FIRJAN, os investimentos decididos para os anos de 2010

a 2012 contemplam setores de alto valor agregado distribuído em todas as regiões do Estado.

Isto proporciona um desenvolvimento mais uniforme entre as mesorregiões fluminenses.

Por fim, uma nova oportunidade está surgindo para o Rio de Janeiro com a decisão

de instalação de pólos de P&D no parque tecnológico junto àUFRJ.

-6. CONCLUSOES

A partir desse trabalho conclui-se que os aspectos fundamentais inerentes ao modelo

de capitalismo hierárquico se fazem presente na economia do Estado do Rio de Janeiro.

Durante a década de 1990, observou-se que o gênero industrial de maior

participação no PIB do Estado do Rio de Janeiro era a indústria de transformação, que em

grande maioria era contemplada por indústrias de baixo valor agregado.

Contudo nos anos 2000 foi possível constatar que houve uma mudança na principal

atividade industrial do Rio de Janeiro com a expansão do setor petrolífero e automotivo. A

principal indústria fluminense passou a ser a indústria extrativa mineral, influenciada pela

crescente exploração petrolífera pela Petrobrás e, mais tarde, por outras indústrias do ramo

petrolífero. Porém, contrariamente à expansão da indústria de extração do petróleo, a indústria

de refino de petróleo, indústria que agrega alto valor ao produto final, sofreu consecutivas

quedas durante toda a década de 2000.

Em suma, a análise da estrutura econômica produtiva mostrou que, apesar da

indústria de transformação ser bem diversificada e ampla, em geral, o modelo industrial

fluminense possui como vocação o suprimento da cadeia produtiva global, com produtos de

baixo valor agregado que servem como base produtiva para grandes empresas e corporações

multinacionais. Todos os fatores apresentados mostram que apesar de o Rio de Janeiro mudar

sua base industrial, a principal indústria fluminense deixou de ser uma indústria de

transformação com baixo valor agregado para a exploração de commodities. Este fato

possibilita a conclusão de que o Estado do Rio de Janeiro obteve mudanças pontuais nas

últimas duas décadas, mas não conseguiu mudar sua trajetória. Ao contrário, o Estado

reforçou sua característica de HME.

A análise dos indicadores do mercado de trabalho, em especial a taxa de desemprego

e o grau de informalidade no Estado, revela uma característica de trabalho atomístico

predominante em HME.
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Sobre as admissões e demissões na indústria de transformação, as indústrias que

mais admitiram foram as indústria reforça o foco principal na produção de indústrias de baixa

agregação de valor. Constatou-se também que a relação entre taxa de crescimento da indústria

e o saldo de empregos, advindos da subtração entre o número de admissões e demissões, se dá

de forma direta.

Analisando o grau de instrução da PEA do Estado do Rio de Janeiro, é possível

concluir que a população economicamente ativa do Estado possui baixos níveis de educação e

qualificação profissional. Mais um fator predominante de HME.

Através dos dados pesquisados, verificou-se que o Estado do Rio de Janeiro possui

alguns dos aspectos fundamentais das HME' s. São eles; trabalho atomístico e fracas relações

trabalhistas e baixo grau de instrução e qualificação profissional. A vantagem comparativa

característica de Economias de Mercado Hierárquico que é a produção de produtos de baixo

valor agregado, commodities e a participação na cadeia produtiva global também foi

encontrada na análise do Rio de Janeiro. Portanto, conclui-se que é possível classificar o

Estado do Rio de Janeiro em uma variedade hierárquica.

Por outro lado, a iniciativa da FIRJAN em desenvolver um mapa contendo um plano

de ação para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e conseguir o apoio de agentes

públicos e privados coloca esta instituição em lugar de destaque como uma associação que

busca promover uma mudança na estrutura capitalista do Rio de Janeiro.

Associando os novos investimentos em P&D, os investimentos em indústrias de

maiores valores agregados, e a iniciativa de uma estratégia colaborativa encabeçada pela

FIRJAN, o Rio de Janeiro possui um arcabouço melhor estruturado para romper com a sua

atual trajetória hierárquica.

7. LIMITAÇÕES DO TRABALHO

O maior fator de limitação da pesquisa foi a falta de dados sobre as instituições do

setor metal-mecânico da região sul fluminense. Inicialmente pretendia-se fazer uma análise

das cinco esferas de Hall e Soskice (2001) no setor metal-mecânico do Rio de Janeiro. Porém,

o mesmo não pode ser realizado por falta de dados mais detalhados sobre as firmas dessa

indústria.

Outro fator que limitou a análise foi o fato de não ser encontrados dados anteriores

ao ano de 2003 sobre o perfil e grau de instrução da mão de obra fluminense. Os dados
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contidos no banco de dados do IBGE, MTE, CAGED e RAIS só contemplavam os anos de

2003 em diante.

g. PROPOSIÇÃO DE NOVOS ESTUDOS

Um novo estudo poderia incluir a análise institucional através das cinco esferas de

Hall e Soskice (2001) sobre as organizações dos setores industriais fluminense.

Também seria interessante verificar o grau de pesquisa no Estado do Rio de Janeiro

e comparar com o grau de inovações tecnológicas para se entender onde estão as lacunas entre

pesquisa acadêmica e inovações tecnológicas. Esse estudo também serviria para elaborar um

plano de ação voltado para o tema P&D nas empresas do Estado do Rio de Janeiro para que

seja possível que haja uma mudança na vantagem comparativa do Estado.
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10. ANEXOS

ANEXO 1. Lista dos Temas, Objetivos Estratégicos e Indicadores do Mapa do
Desenvolvimento para o Rio de Janeiro.

Tema Objetivos Indicador
Monitorar a implerrentação das ações do Mapa do Eficácia do Mapa do Desenvolvirrento do Estado do Rio de

Liderança Empresarial e Política.
Desenvolvirrento. Janeiro.

Fortalecer o posicionarrento político do Estado do Rio de Participação do Rio de Janeiro nos investitrentos federais.
Janeiro.

Garantir a transparência, a ética e a eficiência na utilização dos Relação entre Despesas Correntes e Receitas (ex. Petróleo).
recursos públicos.

Articular projetos Integrados para a região rretropo litana. Indicador em desenvolvirrento.

Gestão Pública Eficiente.
Barreiras Administrativas

Grau de desburocratização eletrônica dos mt.micípios.
Protrover a desburocratização do Estado. Prazo para a obtenção da licença ambiental Reflete o

percentual de efI1Jresas que obtem licença ambiental em rmis
de 1 ano.

Ambientes Institucionais e
Garantir Marcos Regulatórios está eis e SEterms Regulatórios Grau de percepção do erq:>resário investidor.

bem definidos. Posição no ranking da publicação Doing Bussiness.regulatórios.
Impletrentar urm arJ1)la reforrm na legislação tributária. Carga Tnbutária.

Erradicar o analfabetisrro. Taxa de analfabetistro em pessoas acirm de 15 anos.

Melhorar a qualrlade da edocação básica.
Deserq:>enho Escolar dos Estudantes.
Escolaridade Média da População

Taxa de escolaridade na educação profissional técnica de nível
Protrover a fonmção técnica e superior, alinhada aos pólos Ilidio.

econômicos do Estado do Rlo de Janeiro Taxa de rmtriculas em cursos das áreas de Ciência e

Educação e Saúde.
Tecnologia no Ensino Superior.

Cobertura da rede de atenção básica (público alvo).

Mortalidade rmterno- infàntil ( A cada 1000 nascidos vivos).
Implerrentar um cOOq\.l!de gestão nos sisterms de saúde no

Morbil- trorbilidade de AVC (a cada 100 mil habitantes).
Estado.

Morbil-trorbilidade de Infarto agudo do miocardio (a cada
100 mil habitantes).

Morbil-trorbilidade de Diabetes (a cada 100 mil habitantes).

Homicídios (a cada 100 mil habitantes).
Segurança e Combate à FOIrentar políticas para garantir a Segurança. Assaltos, roubos e fintos (a cada 100 mil habitantes).

C rirninalidade. Roubos e fintos de veículos.
Roubo e fintos de cargas.

Assegurar o suprirrento estratégico a longo prazo. Evolução do consurro de energia elétrica no Estado.
Evolução da venda de gás natural no Estado.

Volurre de carga troVÍrrentada nos portos do Estado.
Volurre de cargas transportadas pela rmlha ferroviária.
Participação de carga rrovi:trentada nos aeroportos

internacionais do Estado (Galeão e Cabo Frio) em relação ao
total do Brasil.

eIhorar a infra-estrutura de transportes e logística no Estado. % de voos internacionais no aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro.

Infra- Estrutura e Logística.
Condições de tráfego nas rodovias e qualidade das estradas.

Vo]urre de carga troVÍrrentada nas estradas federais do
Estado do Rio de Janeiro.

N° de navios que chegam aos portos do Rio de Janeiro.

Garantir infra-estrutura de sanearrento básico adequada. Domicílios atendidos por rede de coleta de esgotoos.
Mt.micípios com destinação adequada dos resíduos urbanos.
Déficit habitacional absoluto do Estado do Rio de Janeiro.

Protrover o uso e a ocupação organizada do espaço urbano. População residente em fàvelas/ população total no mt.micípio
do RJ.
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Crédito/ PIB.

FinanciaIrento rvtelOOraro acesso e o uso das 1õntesde Forrento.
Patfupação do Rio de Janeiro ro crédito BNDffi - FINFP.

Núrrero de ~ ~es ~ ob1:i\eramfnnciu:retto
emrelação ao total desenhoJsado.

,
Iocentivar a adoção de Jàtores ~ inlJuBiorem a Inlice de eotqJetitivilade estadual- Fatores.

eotqJetitividade. Taxa de crescirrento da p~.
Participação do Rio de Janeiro ros créditos BNDES e FINFP

reJatOOsà irovação nas operações reenbo1sá\eis.
Estirru1ara irovação tecrológp nas ~resas. Dispêtxlios rea1i2adospelo setor prodttM> emP&D.

CorrpetitMdade F.tqlresarial Estalantes coocluintesdo Ensiro Superior em Cll"SOS de áreas
tecrolóp.

Femurenta depo.
Ioceríivar a práti:a da responsabilidade sociU e anhenaI nas Imestirento social priwdo.

~resas. Gestão arrbentaI.
Imest:irrerto em Ireio armette.

,

Interiorização e ~os
Fortalecer os ~os produti\.us locai<;. Inlice de ~regos (em desenvolvirerio)

,
prodLtM>slocai<;. Protro\ef o desemulvirerio do interDr do Estado.

Inlice de qualiJade IIllllripal- IQM
Írxlice de Thsenmlvirrento ~al- IDM - FIRTAN.

,
Inlice de prodtção exportada

CotirDuição do Im de Jareiro ao total exportado pelo Brasil.
Exportação de Produtos e Facilitar rrecarEms de exportação para a base prodttiva

ServÇos. estadual Custo de trovirrentação de cal1?flros portos e aeroportos do
Estado.

Emh.ção da ~ nioo dos navDs nas irnta1ações
portlJárils do Rio de Janeiro.

Fortalecer a cadeia produtiva de petróleo, ~ e segmentos
Toreladas de p1ást:icotrans1õnmdo.

adjacentes. Valor bnto da produ;ão irrluroial do setor nawl ro Rio de
Janeiro.

Gasto ttri;t:ro ro Estado.

"-
Thsenbar~ nacional de tLristasro Estado.

Segmentos Ancora Fortalecer a cadeia produtiva do tlJINm de lazer e de Fh.txode ttristas ~iros ro Estado.
, . Participação do tLristro ro PIB do Estado.re~DS.

Emh.ção do JJÚI1UO de e<M:>arrerrose serviços ttrn:icos.
~s ro setor ttrimn.

Forta1ecera indúillia do conrecirrento ro Rio de Jareiro.
Faturatrerto anual do segrento.
Participação ro PIB do Estado.

Estado-destaq~ na exportação de prodttos e servÇos. Posição m ranking dos Estados.

Posicunarrento 2015.
Reterêocia intermci>nalde ttrimn. Fluxo de ttristas.

Dispêtxlio emP&D'PIB (%).Re&êtril nacunal em prodtç.ão do conh.rirerto.
Participação do setor produtÍ\Um dispêOOiode P&D.

,
Resuhados para o Estado do Ri> &vação da C}1~lr1adede vila Inlice de ~erM)lvirrento Hulmm - IDH

de Jareiro. Crescin:mo EconJnix> Posição m ranking do PIB per Capita (US$).

Fonte: Fundação FIRJ apa do Desen olvimento do Rio de Janeiro - 2006.
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