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RESUMO 

 

 

As evidências empíricas sobre a estrutura produtiva têm ganhado espaço na produção 

acadêmica, e, por isso, é indispensável que seja feita a adequação das teorias vigentes 

observadas no âmbito internacional para o universo econômico dos estados brasileiros. Este 

trabalho estuda as curvas de concentração dos estados brasileiros de 1995 a 2017, procurando 

determinar a existência de curvas parabólicas e côncavas para cada estado. Foram traçados o 

índice de Gini-Hirschman e o índice de Hirschman-Herfindhal sobre os dados desagregados 

do VTI dos estados e feita uma comparação com seus respectivos níveis de renda domiciliar 

per capita. Observou-se a ocorrência de curvas em forma de ‘U’ para a concentração setorial 

dos estados brasileiros de 1995 a 2017, e, ainda, constatou-se que os estados com maiores 

níveis de renda são aqueles de estrutura industrial mais diversificada. Pode-se concluir que os 

estados brasileiros demonstraram uma tendência média, em aspecto gráfico, que aponta para a 

concentração setorial de suas indústrias ao final do período abordado, ao passo em que este 

setor perde peso relativo no PIB nacional, o que revela a possibilidade de especialização 

negativa deste setor.  
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ABSTRACT 

 

 

The empirical evidence on the productive structure has gained space in the academic 

production, and, therefore, it is indispensable to make the adjustment of the current theories 

observed in the international scope for the economic universe of the Brazilian states. This 

work studies the concentration curves of the Brazilian states from 1995 to 2017, trying to 

determine the existence of parabolic and concave curves for each state. The Gini-Hirschman 

index and the Hirschman-Herfindhal index were plotted on the disaggregated data of the 

industrial transformation value of the states and a comparison was made with their respective 

levels of per capita household income. It was observed the occurrence of 'U' curves for the 

sectoral concentration of the Brazilian states from 1995 to 2017, and also, it was verified that 

the states with the highest levels of income are those with a more diversified industrial 

structure. It can be concluded that the Brazilian states showed an average tendency, in a 

graphical aspect, that points to the sectoral concentration of their industries at the end of the 

period covered, while this sector loses relative weight in the national GDP, which reveals the 

possibility negative specialization of this sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A especialização de determinado trabalho, em seu conceito aparente, resulta da 

repartição de tarefas industriais antes exercidas por uma unidade polivalente qualquer. 

Quando a complexidade do ato produtivo é fracionada em procedimentos simples e 

individualizados por unidade produtiva, a energia total de um grupo é otimizada; isto gera um 

adicional de produtividade coletiva de soma não nula. 

A especialização econômica, portanto, comporta em si divisão social do trabalho. Elas 

emergem como leis definidoras decomposição produtiva, sobretudo quanto à forma na qual se 

dá o crescimento da produtividade material do trabalho, cerne do pensamento de Adam Smith 

em 1776 em sua oposição ao Bulionismo. Desde então, a diversificação especializada da 

atividade industrial de uma economia é condição sine qua non ao crescimento econômico, e 

perpassa de formas diferentes sob o escrutínio das escolas do pensamento econômico. 

No arcabouço do liberalismo constata-se que o crescimento de longo prazo é 

indiferente perante quaisquer variações internas na composição setorial da produção, ou pelo 

menos assim deve ser considerado. Assim sendo, não importa que a acumulação geral dos 

fatores seja provocada ou alterada pela indústria, pelos serviços ou pela agricultura (OREIRO; 

FEIJÓ, 2010). Isso implica que se uma economia é diversificada, ou não, o é em função do 

ganho ótimo sobre seu status quo produtivo (H-O), ou seja, da aplicação dos fatores de 

produção (capital e trabalho) naquelas atividades com maior diferencial de produtividade. A 

apropriação de excedentes guia a aplicação da dotação de fatores para atividades de maior 

retorno, e qualquer desequilíbrio advindo disto estará, pelo mesmo critério, abrindo 

oportunidades de aplicação. No longo prazo o bem comum é alcançado como que por uma 

“mão invisível”. 

Os países ao seguirem esses critérios de alocação no comércio internacional se 

submetem ao processo de especialização concentradora; para um equilíbrio comum no 

mercado internacional, haveria de existir entre os países um todo balanceado de 

especializações mutuamente complementares nas cadeias globais de valor, o que inibiria os 

lapsos produtivos advindos de especialização pura. 

A problemática heterodoxa vai de encontro com o tratamento liberal exposto acima ao 

levantar que o crescimento econômico é setor-específico. A indústria é a principal variável 

motora do crescimento sustentável.  
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Os estruturalistas, com destaque de Raúl Prebisch1, chegaram a defender que sem uma 

pauta produtiva diversificada, sobretudo na indústria, as economias periféricas permaneceriam 

sensíveis ao câmbio, conforme se projetava a distribuição desigual dos trabalhos no comércio 

internacional e a especialização macroeconômica defendida pelo liberalismo no comércio 

internacional. À própria sorte, ou seja, sem intermédio de um agente moderador, a 

distribuição global dos rendimentos é marcada pela deterioração dos termos internacionais de 

troca (relação entre valor das exportações e valor das importações), que, mesmo em contexto 

de variação ondular, favorece a produção manufatureira dos grandes centros capitalistas e 

prejudica a produção dos bens primários da periferia, eliminando, com isso, os estímulos 

internos da produção industrial destes últimos.  

Os ortodoxos têm tratamento divergente. Eles observam a alteração factual em prol da 

diversificação das atividades como consequência da saturação na oferta sobre as necessidades 

de maior frequência numa conjuntura de renda baixa. Expondo de outra forma: quando um 

conjunto de necessidades é satisfeito e sobre essa condição se põe adstrita uma elevação da 

dotação comum aos agentes – consumidores e produtores – ocorre uma variação das 

preferências que privilegia as necessidades pontuais latentes, ou ainda a própria geração de 

necessidades, “espalhando” a lógica da produção e apropriação de valores 

mercantis/capitalistas para variados valores de uso.  

No pensamento próprio ao “cartesianismo econômico” isso está modelarmente 

comprimido numa curva de indiferença com um conjunto de bens caracterizados como 

possuidores de preferências homotéticas e outro conjunto de bens, este último de preferências 

não-homotéticas. E a medida em que a renda aumenta, a quantidade consumida do último 

conjunto de bens tende a ser maior que 1, proporcionalmente à renda. Se a renda aumenta há 

um deslocamento para a direita da curva de indiferença, mas sua inclinação é alterada em 

favor do conjunto de bens de preferência mais acentuada. Notadamente aqui se considera que 

a taxa marginal de substituição esteja baseada pelas preferências e não pelos preços, 

atendendo meramente um uso ilustrativo. 

Alguns trabalhos acadêmicos tangem a problemática científica da 

concentração/diversificação desses vieses – o positivo das teorias de mercado, e o normativo, 

dos formuladores de políticas públicas – e a põe no universo da análise estatística, do 

empirismo.  

                                                           
1 Sobre Raúl Prebisch, ver Couto (2017).  
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Imbs e Wacziarg (2003), por exemplo, verificaram uma curva gráfica em formato de 

“U” para a dispersão/concentração setorial x renda de um grupo de países. E constataram que 

a elevação da renda per capita, uma variável de desempenho econômico associada, inclusive, 

ao aumento das liberdades políticas, foi seguida por um aumento da diversificação setorial, 

isso até o limiar de um ponto de inflexão onde a constante do crescimento da renda per capita 

foi acompanhada por uma queda da diversificação. As economias se diversificaram para 

depois se especializarem. 

Tal comportamento foi verificado para a maioria dos países analisados por esses 

autores, configurando, por isso, uma possibilidade teórica de tendência central para o 

desenvolvimento do capitalismo. Evidentemente ainda a ser melhor investigada.  

A ocorrência de especialização no Brasil foi verificada tanto para o VTI como para o 

emprego setorial (CARVALHO; KUPFER, 2011). Entretanto, tal especialização se deu a 

partir de níveis baixos de renda, quando comparada com maioria dos demais países. Segundo 

esses autores a especialização brasileira pode ser classificada como precoce, e decorre em 

vista de fatores exógenos ao seu próprio desenvolvimento, com o possível catalisador da 

abertura comercial do país a partir dos anos 90. Sem embargo, a possível retração qualitativa 

da economia brasileira desperta atenção, visto que os países desenvolvidos passaram por 

intenso processo de industrialização, mesmo que transitoriamente (SOUZA, 2016). 

A hipótese de que a economia brasileira esteja, ou não, em processo de 

desindustrialização, completa uma tipificação relevante para a definição de tendências mais 

gerais observadas numa curva de concentração. Isso se torna claro somente se adotarmos a 

concepção de que a indústria é o núcleo dinâmico do capitalismo e do corpo social moderno e 

pós-moderno. Em um aforismo: se concentração ou dispersão dos valores produzidos entre os 

setores privilegiam os setores industriais em dado local, espera-se que nesse mesmo local 

esteja presente maior quantia de excedente, maior riqueza econômica. 

No Brasil a baixa capacidade de penetração industrial em mercados externos desde 

meados da década de 70 e a redução do valor adicionado da indústria de transformação no 

PIB desde a redemocratização, em meados nos anos 80, ergueu debate nacional adensado e 

ainda inconcluso sobre, mesmo, o quadro de análise da desindustrialização, quanto mais sobre 

os diferentes graus de especialização setorial da produção brasileira. 

Este trabalho tem como objeto de estudo o conjunto dos estados brasileiros, 

compreendidos no período de análise que vai de 1995 a 2017, com pequenas variações em 

alguns casos onde a base de dados demonstrou ser incompatível. Nesse período, tem-se o 

tempo no qual o Brasil passou por vários dos elementos de influência numa curva de 
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concentração. Houve a abertura comercial dos anos 90 e a elevação média da renda per capita 

entre os governos. No governo de Itamar Franco, com o Plano Real, passando por Fernando 

Henrique Cardoso, com a manutenção da sobrevalorização cambial, até os Governos do 

Partido dos Trabalhadores com Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, os quais 

vivenciaram a ampliação do crédito dirigido, do salário mínimo real e dos benefícios de 

compensação social. Já para sua estrutura industrial, nota-se uma retração da participação 

industrial no PIB do Brasil nos anos finais do intervalo de tempo tomado. 

Logo, conforme tais conjunturas de ampliação de demanda agregada apontaram 

mudanças nas cadeias nacionais de valor, coube a este trabalho o objetivo geral de investigar 

quais foram tais mudanças, utilizando de índices propostos na literatura (Gini-Hirschman e 

Herfindhal-Hirschman) no período de 1995 a 2017, e, para além, os objetivos específicos de: 

1 - verificar empiricamente a existência, ou não, de curvas de concentração setorial 

parabólicas nos estados brasileiros no período considerado; 2 - determinar se ocorre 

especialização precoce entre os estados, tal como verificada para o Brasil em relação ao 

mundo; e 3 - descrever possíveis similaridades de resultados entre os estados do Brasil. 

Os índices de análise relativa para o cálculo e determinação das curvas de 

concentração foram calculados sobre os dados das séries de valor adicionado bruto e VTI, 

desagregados por setores, para oferecer uma visão sobre o comportamento do setor industrial 

de forma isolada tal como foi feito em Carvalho e Kupfer (2011). E como proxy para a renda, 

esta monografia tomou a renda domiciliar per capita, obtida a partir da PNAD/IBGE.  

Este trabalho encontra-se composto em sete seções, incluindo aja exposta introdução. 

No referencial teórico está contido o levantamento das teses a respeito da concentração 

setorial brasileira e os principais resultados de cada linha de análise empírica tomada para 

consulta e apoio descritivo neste trabalho, com destaque para a discussão sobre 

desindustrialização no Brasil. Na terceira seção está a discussão metodológica sobre os rumos 

que esta pesquisa deu seguimento, elucidando o processo de análise de dados via índices de 

concentração, bem como a natureza da base de dados. Nos resultados e discussões estão os 

principais achados do trabalho a luz dos objetivos traçados. E por fim, a quinta seção 

apresenta alguns comentários finais sobre a pesquisa. 
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2         REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1      Mudanças na composição setorial da produção 

 

Na terminologia, concentração e diversificação setorial estão dadas função da 

metodologia empreendida em cada trabalho. O termo concentração aqui está tomado como 

aglutinamento do valor produzido, ou emprego, por determinada atividade ou setor lato sensu. 

Já a diversificação tem por fundamento o fenômeno inverso, ou seja, a pulverização das 

atividades econômicas na participação, seja no valor adicionado à produção ou na captura da 

força de trabalho. 

A especialização produtiva é um conceito externo ao modelo de curvas de 

concentração e está circunscrito ao aumento da produtividade por unidade de produção, ou 

seja, depende do crescimento da composição orgânica do capital2, quer seja via barateamento 

dos custos do trabalho ou por acréscimos recorrentes de tecnologia junto à produção. Este 

conceito é apresentado em muitos trabalhos como uma dedução externa, não extraída da 

pesquisa de fato empreendida. Na maioria das vezes presume-se que a concentração do valor 

agregado (ou emprego) seja provocada por especialização, contudo, não há identidade entre 

dois fenômenos. Ao não usar desta consideração e discriminar os dois conceitos 

(concentração e especialização) este trabalho deixa em aberto uma possibilidade de que 

fenômenos econômicos advindos de especialização sejam presentes para a concentração e 

para a diversificação. Essa exposição será concluída no decorrer do trabalho. 

Os textos acadêmicos sobre composição setorial, em certo aspecto, estão centrados no 

comportamento estatístico do nível de concentração/diversificação setorial e no 

comportamento teorizável da mesma, isto é, nas suas tendências gerais. Como apontam 

Carvalho e Kupfer (2007), o trabalho de Imbs e Wacziarg (2003), amplamente feito de 

referência nesse assunto, comparou o comportamento da renda per capita dos países com as 

suas curvas de concentração, revelando que as condições tidas como favorecedoras do 

desenvolvimento econômico, a diversificação e a concentração especializadas da produção, se 

encontraram sequenciadas na medida em que a renda per capita desses países cresceu. 

Para esses autores as mudanças na composição setorial podem ser explicadas pela 

forma na qual cada país se insere no comércio internacional, já que o aumento da 

                                                           
2Tal conceito está aqui colocado apenas como nomenclatura descritiva do fenômeno, carecendo de métrica 

aferível. Para maiores detalhes ver a base teórico-modelar dos circuitos do capital em Marx (2012). 
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produtividade e a redução dos custos de comercialização, condições que propiciam ganhos de 

produtividade, estão associados com a prática do laissez-faire no comércio internacional.  

Assim sendo, os países que alcançaram especialização concentrada a partir de menores 

níveis de renda, assim o fizeram porque detinham maior abertura ao comércio internacional e 

maior passividade aos preços por ele fixados, enquanto que os países com os maiores pontos 

de inflexão seriam naturalmente aqueles que se colocavam mais fechados ao comércio 

externo. O comércio externo desregulado agilizou a especialização pelo efeito combinado de 

pressões competitivas e do acesso a equipamentos, insumos e serviços em geral, ofertados 

globalmente. 

A esse respeito, algumas das economias mais dinâmicas do capitalismo (Reino Unido, 

Estados Unidos e Japão) são classificadas como pioneiras em integração comercial, por 

justamente terem sido beneficiadas da proteção para suas respectivas indústrias, quando em 

período de maturação. Proteção, neste sentido, abrange de altas tarifas, passando por 

espionagem industrial, ao tráfico de conhecimento técnico e mesmo de máquinas; práticas 

essas verificadas na história da maioria dos países desenvolvidos, embora não de forma 

homogênea. Esse é o debate sobre os prós e contras da liberalização comercial passiva em 

ambientes competitivos de oferta mundial saturada. O qual, em uma de suas principais 

postulações críticas, sustenta que o desenvolvimento via especialização é dirigido de forma 

eficiente quando calcado por liberalização proativa, favorecendo vigilantemente a 

competição, em detrimento da liberalização reativa concernente ao “liberalismo despótico” e 

regrada pela proteção dos ganhos dos sistemas de produção mais fortes (CHANG, 2004).  

A justificativa levantada por Imbs e Wacziarg (2003) para a diversificação das 

atividades, em sua correlação com o crescimento da renda partindo de níveis baixos, está na 

dualidade entre as condições de oferta e as condições de demanda. Pelo lado da oferta, esses 

autores explicam que uma economia que apresenta tendências de diversificação produtiva, 

assim decorre em vista da necessidade dos seus detentores de patrimônio em diversificar as 

suas imobilizações de capital, mirando atividades de risco não correlacionados com o fim de 

amenizar as possíveis flutuações adversas de uma abertura comercial (agente ignitor comum 

de quaisquer alterações na composição produtiva). Isto iria a impulsionar a capitalização 

global da oferta em diferentes e amplas categorias de produção. 

Nesse caso, o crescimento da renda não estaria dado como efeito causal exclusivo, 

como o modelo de curva de concentração deixa inferir, mas sim como fator passivo da 

abertura comercial e da pulverização dos investimentos. É interessante, de certo, que para tal 

ocorrer sem amarras em demasia os capitalistas (produtores, ou rentistas em elo com a 
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produção) devem possuir o volume de capital necessário aos investimentos. Quando essa 

obviedade não é atendida, uma economia de baixa renda pode encastelar uma distribuição 

perversa de renda e se ver restringida de ganhos futuros por diversificação produtiva. A 

explicação para isto já é suficientemente conhecida: o aumento de remetentes de lucros e 

dividendos ao exterior pressiona a política monetária pela manutenção da estabilidade 

cambial, e esta pressiona a política. Por outro lado, quando a produção e realização de valor 

são internas, as distorções de renda podem criar bolsões de demanda local, ou seja, 

oportunidades e ainda maior saúde fiscal para o Governo. Alguns países exigem que as 

unidades produtivas estrangeiras em seu território cumpram uma cota de exportação, para que 

elas arrefeçam, ao menos em parte, o peso cambial que produzem. 

O caso do milagre brasileiro no século XX é uma referência exemplar destes casos de 

escassez de poupança interna a construir desequilíbrios para a geração imediatamente 

posterior, ainda que ambientado sob proteção comercial e algum furor nacionalista. Aliás, a 

liberalização comercial em sua forma mais pura é pouco vista na história, a não ser na 

Inglaterra e ainda assim com ressalvas pontuais (CHANG, 2004). 

Pelo lado da demanda, a diversificação setorial ascende em razão de elevação na renda 

quando esta provoca mudanças no padrão de consumo em vista de preferências não-

homotéticas dos agentes, isto é, preferências passíveis de alteração de sua taxa marginal de 

substituição via aumentos de renda, compreendendo, assim, um fenômeno endogenamente 

impulsionado. 

Em resumo, ambas as formas de diversificação, pelo aumento da competitividade e 

pela alteração das preferências, necessitam de endogeneização da formação do capital e do 

avanço tecnológico para suprir com eficácia sustentável o seu papel de estabilizador das 

flutuações de renda. Sendo assim, a diversificação tratada pelos autores compreende, 

conceitualmente, uma diversificação de atividades de alta especialização, de economias de 

escala e, portanto, de custos marginais decrescentes. 

A concentração setorial possui duas linhas de explicação, embora compelidas na 

própria determinação da oferta. A primeira delas é a das vantagens comparativas ricardianas. 

Esta afirma que cada país deve se especializar na produção daquela atividade na qual dispõe 

de fatores como terra, trabalho e capital, de maneira mais favorável em comparação aos 

produtores globais e inclusive, e principalmente, às demais produções desse mesmo país. Essa 

visão, em seu caráter dinâmico, inclui na classificação do conjunto da dotação fatorial: o 

diferencial tecnológico, o conhecimento e a capacidade manual, propriamente dita, todos em 

permanente recomposição, reconstrução e aperfeiçoamento. Sendo assim, a produção tende a 
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ganhar espaço no comércio naqueles setores com custos mais baixos ou de estabilidade 

garantida em relação ao competidor. E, desde que a especialização seja regra geral, ela 

fornecerá ao coletivo uma complementação mútua de forma balanceada. 

Contudo, 

[...] as relações que se dão no âmbito do comércio internacional se tornam mais 

complexas a partir do reconhecimento do mercado como locus de confronto e 

rivalidade entre os agentes, marcado pela busca do poder e apropriação privada de 

vantagens absolutas (custo e qualidade). Neste quesito, os modelos tradicionais de 

livre comércio são relativizados pela ausência de tratamento dado ao processo 

concorrencial que ganha força a partir da constante criação e recriação de assimetria 

entre as unidades econômicas. (PIORSKI; XAVIER, 2018, p. 92). 

A concentração de capitais, como efeito da especialização entre países, nasce da 

reformulação constante das organizações produtivas em função da máxima estabilidade e 

previsibilidade quanto a preços, quantidades e processos de produção, onde, via de regra, 

impera a lógica de contratos. 

Ao cabo, a monopolização em um setor de mercado favorece a concentração do valor 

produzido e do emprego entre o conjunto de setores da economia, podendo apresentar 

circunstâncias de supressão dos mercados que vão além da própria neutralização da 

concorrência como reguladora social da eficiência econômica. Se se restringe essas 

consequências da competição em cada mercado individualmente considerado, será visto tão 

somente uma elevação relativa da produção daquela unidade mais sólida, eficaz e eficiente, 

em detrimento de seus concorrentes, em estado de indigência. Mas quando se observa uma 

concentração especializada por arranjo de setores, ou seja, o mesmo fenômeno, mas sob uma 

ótica de interdependência setorial, pode se concluir que a ela estarão vinculados o dinamismo 

e as demais cadeias internas de produção de determinado país. Um setor isoladamente forte 

provoca de certa forma alguma unidade econômica. 

A segunda perspectiva que explica a concentração setorial afirma que ela é resultado 

dos aglomerados produtivos de um território, já que estes são provocadores de externalidades 

positivas que: I – impulsionam o surgimento de demandas por atividades subsidiárias; II –

propagam vazamentos de práticas produtivas, comerciais e financeiras para os demais setores 

econômicos, sejam eles concorrentes, complementares, ou mesmo aqueles de natureza 

público/regulatória; e III –disponibilizam o acesso conjunto à infraestrutura, o que reduz tanto 

o custo de sua utilização, como o tempo de maturação do investimento em grandes obras. É, 

portanto, uma visão centrada na redução de custos e no dinamismo derivado das inovações 

regionalmente localizadas. Esse viés acerca da geografia econômica é extraído de Krugman 
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(1991), mas guarda convergência com a teoria locacional de Marshall (1982). A saber, nessas 

teorias o elemento dependente seria a própria renda. 

O cerne da visão de Rowthorn e Wells (1987) sobre a concentração está no sentido de 

que o comércio externo em países periféricos é o definidor da reestruturação da produção, na 

qual essas economias passaram da redoma protecionista do processo de substituição de 

importações no século XX, para a competição internacional com estruturas produtivas já 

consolidadas. Desse modo, a especialização tendeu a recair em atividades dotadas de 

vantagens comparativas estáticas, levando à conclusão de que o processo de abertura 

comercial, em geral, fortalece aqueles setores mais firmes em termos gerais de 

competitividade. E isto inclui a acessibilidade aos mercados de consumo, de insumos e de 

capitais, ao regramento flexível do mercado de trabalho, o usufruto de mão-de-obra 

qualificada, ciência industrial lato sensu, e demais requisitos, o que nos países periféricos 

encontram-se privilegiadamente na produção de bens primários, que mesmo apresentando 

composições singulares de capital entre si, no todo formam um setor dotado de menor 

conteúdo tecnológico em comparação com as vanguardas da microeletrônica, por exemplo 

(SHAFAEDDIN, 2005). 

Essa abordagem assume como veraz a teoria das vantagens comparativas como 

determinante da concentração, mas tem como adicional uma contextualização empírica que 

nos fornece uma visão peculiar, qual seja: ocorre concentração por regressão econômica de 

conjunto, por queda geral da especialização em período t, mesmo que em t + 1 a 

especialização seja retomada, e até mesmo intensificada, naquele setor mais competitivo no 

plano local. 

A concentração, associada ao incremento das condições de acumulação de capital, 

especialmente, tem como consequência recorrente a centralização da economia. Leo 

Huberman (1970), ao tratar pontualmente sobre isso, colocou que tal fenômeno pode 

ramificar transformações na base de produção de forma intensa, ao mesmo tempo em que 

suprime o crescimento da base de consumo, gerando distorções entre os setores. Desse modo, 

os setores dominados pelo monopólio cresceriam mais rápido de que os demais. 

Mas é preciso fazer algumas ressalvas. A cidade de Nova Iorque, como cita Mendes 

(2009), é recorrentemente vista como exemplo de cidade especializada e concentrada na 

prestação de serviços empresariais, mas foge desta conclusão que estes serviços em particular 

estão em alto grau de heterogeneidade interna ao mesmo setor. Isto explicaria a constatação 

de que cidades grandes são mais concentradas de que as cidades médias e pequenas como 

uma inadequada classificação das atividades.    
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Em se tratando de crises por retração da demanda agregada, a concentração estrutural 

favorece a reação, espontânea ou dirigida, baseada na elevação global de preços, para a 

manutenção dos lucros. Portanto, as crises desdobram-se em estagflação, com queda na 

quantidade produzida/vendida e alta de preços. Enquanto que numa estrutura diversificada a 

reação contra crises é dada por meio de redução dos preços, gerando deflação, ainda que 

provoquem também uma queda da quantidade produzida/vendida e, portanto, uma 

penalização mais intensa para a produtor. 

 

 

2.2      Concentração setorial no Brasil 

 

Considerando a utilização de métodos não-paramétricos de estimação (LOWESS), 

Imbs e Wacziarg (2003) observaram a existência de uma curva de concentração setorial 

parabólica para certo grupo de países. Os autores encontraram que, para níveis menores de 

renda per capita esses países demonstraram uma estrutura produtiva mais diversificada e 

quando ela atingiu valores superiores a US$ 9.000,00, constantes de 1985, na maioria dos 

países a especialização tomou maior relevo. Os dados usados no referido trabalho foram 

retirados do ILO, UNIDO e da OCDE, e foram arrolados pelos autores quanto a participação 

setorial dos empregos e quanto a participação setorial do valor adicionado. 

Carvalho e Kupfer (2011) trataram de determinar a trajetória da mudança industrial 

brasileira através da comparação de um índice de concentração com uma variável de 

desempenho econômico. Nesse estudo, os autores utilizaram um método baseado em 

regressões locais não paramétricas3, com o grau de concentração sendo traçado pelo 

coeficiente de Gini-Hirschman (GH), uma normalização da raiz quadrada no intervalo de 0 a 

100 do índice Herfindhal-Hirschman (IHH), e a renda per capita pela série histórica de 

Maddison (2010), tanto para o Brasil, como para os demais países usados como referência. O 

cálculo do índice de concentração promovido pelos autores abordou o VTI e o Pessoal 

Ocupado, os dois extraídos das Pesquisas Industriais Anuais (PIA) do IBGE em 2010, exceto 

para os setores de extração e refino de petróleo, retirados da análise pela distorção que 

causariam. 

Carvalho e Kupfer (2011) encontraram evidências de uma curva gráfica no formato de 

“U” para a diversificação/concentração x renda per capita para a maioria dos países 

                                                           
3Método usado quando o objetivo principal não é estimar o valor dos parâmetros, mas reduzir as possibilidades 

para a forma da função. 
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analisados, convergindo com os achados empíricos de Imbs e Wacziarg (2003). Países como 

EUA, Reino Unido e Japão demonstraram curvas de concentração similares, compreendendo 

economias que passaram para a especialização produtiva em níveis relativamente altos de 

renda per capita, tanto em valor adicionado industrial, como em empregos.  

Para o Brasil a trajetória da concentração em “U” também foi constatada, em 

específico para o período de 1966 a 2007. Contudo, o ponto de inflexão da economia 

brasileira encontrou-se demasiadamente distante das vanguardas produtivas do capitalismo, 

situando-se em torno de U$ 4.000,00, enquanto que os EUA, por exemplo, demonstraram seu 

ponto de inflexão superior a U$ 20.000,00, ambos constantes de 1990.Os autores observam 

também que a concentração no Brasil apresentou uma trajetória crescente na década de 80 e 

em toda a década de 90. 

Sousa (2003), em sua análise da estrutura industrial brasileira nas décadas de 70, 80 e 

90, utilizou o índice de Krugman4 para calcular o nível de especialização e o índice de Gini 

para a concentração/diversificação setorial dos estados brasileiros. Esse trabalho se prendeu 

aos dados dos Censos Industriais de 1970 a 1985 e nas Pesquisas Industriais Anuais (PIA’s) 

de 1996 e 1997 e, no limite, buscou como objetivo a definição das características que 

apresentaram maior relevância para os setores produtivos dos estados. O autor, via índice de 

Krugman, verificou a ocorrência de especialização relativa de 1970 até o ano de 1980, 

seguido de processo inverso desse ano até 1996-1997, relevando como consequência maior, a 

homogeneização da produção dos estados. 

Ainda em Sousa (2003), é apontado que alguns dos estados do Brasil, aqueles mais 

industrializados5, demonstraram níveis menores de especialização relativa, até mesmo da 

média dos países europeus da OCDE. No uso do índice de Gini6, que considera os estados de 

forma isolada, Sousa (2003) encontrou uma tendência média de concentração da produção 

industrial nos estados brasileiros entre 1970 e 1997. Essa concentração setorial, associada à 

queda do nível de especialização no período, deu substância para a sua conclusão de que a 

produção industrial brasileira estaria se homogeneizando em poucos setores produtivos no 

ínterim de 1970 a 1990. Ao término do trabalho o autor coloca que a composição setorial dos 

estados brasileiros apresentou, no todo, um movimento de concentração via especialização na 

década de 70, dado em função dos investimentos em infraestrutura promovidos pelo II PND, 

especialmente aqueles destinados para produção intensiva em capital. Já para os anos noventa, 

                                                           
4Sobre o índice de Krugman, ver Sousa (2003). 
5Sobretudo os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. 
6Para maior detalhamento ver Sousa (2003). 
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as economias dos estados brasileiros apresentaram concentração com homogeneização, que, 

como aborda o autor, foi estimulada pela abertura comercial que marcou essa época. 

Durante o período de 2003 a 2014 Lacerda e Saboia (2017) estudaram a diversificação 

setorial da indústria brasileira. Em especial, esses autores buscaram demonstrar os efeitos da 

bonança econômica média do período na irradiação do dinamismo industrial para além do 

eixo econômico brasileiro, centrado nos estados do Sudeste e do Sul. Utilizando os dados da 

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) – emprego, estabelecimentos, massa salarial e 

salário médio – os autores identificaram um aumento absoluto das variáveis econômicas para 

todos os estados, mas com crescimento relativo maior nos estados menos desenvolvidos em 

termos de aparato industrial, especialmente no Nordeste e no Centro-Oeste. Isso, como se 

referem os autores, assinala a possibilidade de alteração geográfica da produção industrial 

brasileira rumo a desconcentração regional, mas partindo de uma concentração territorial da 

produção muito acentuada, por exemplo, com São Paulo detendo algo em torno de 47,5% da 

massa de salários industriais do país7. 

Lacerda e Saboia (2017), no uso do Índice Herfindhal-Hirschman (IHH), concluíram 

que o comportamento dos indicadores de emprego, estabelecimentos e salário médio 

industrial apresentaram uma tendência que assinala a ocorrência de diversificação industrial 

entre as unidades federativas8. No caso da massa salarial essa tendência também foi 

verificada, mas a mesma obteve os maiores valores no IHH, em decorrência da reclusão dos 

altos ganhos salariais nos estados mais desenvolvidos. Lacerda e Saboia (2017) trataram 

também da distribuição setorial da indústria, demonstrando uma leve tendência de 

concentração setorial para o Brasil de 2003 a 2014, pelo IHH. 

Mendes (2009) corrobora tais resultados e ainda adiciona que a desconcentração da 

indústria nacional para além do centro-sul e Bahia se deu em função de elementos conjuntos: I 

-  a projeção de deseconomias de aglomeração em São Paulo, revelando problemas como alta 

de preços de consumo popular e dos aluguéis, por exemplo, gerando expulsão de 

empreendimentos para as zonas periféricas do território nacional, para as proximidades de 

focos de mão de obra barata (possibilitados pelo aumento populacional dessas  regiões), 

proximidades de suas matérias-primas e proximidades de focos de demanda (esses dois 

últimos de forma a reduzir os custos de transporte e estocagem); II – o direcionamento 

                                                           
7Cruz e santos (2011), observam que algumas microrregiões, como São Paulo e Rio de Janeiro, demonstraram 

perda de empregos absolutos na indústria ao passo em que eles se especializaram em indústrias de maior 

conteúdo tecnológico. 
8Como Monteiro e Lima (2014) apontam, tal desconcentração se deu basicamente na indústria tradicional, menos 

intensiva em tecnologia. 
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político para tal desconcentração, com incentivos de natureza fiscal para as regiões Norte e 

Nordeste; e III –a ampliação da fronteira agrícola e mineral para estados como Maranhão, 

Tocantins, Piauí e Bahia. Ainda assim, tal desconcentração esteve circunscrita em maior 

importância ao seu eixo de propagação, indo da região central de Minas Gerais até o nordeste 

do Rio Grande do Sul. 

O trabalho de Mendes (2009) se propôs a determinar qual tipo de aglomeração 

territorial das atividades econômicas gerou mais externalidades positivas, a mais diversificada 

ou a mais concentrada. Tomando o Brasil de 1995 a 2006, esse autor constatou, pelo uso do 

método dos mínimos quadrados ordinários e pelo método dos momentos generalizados, que 

aqueles locais onde esteve manifesta uma maior diversificação das atividades detiveram maior 

geração de renda e empregos. As zonas mais especializadas se mostraram menos dinâmicas 

quanto ao emprego e a renda, devido a aquisição e desenvolvimento de tecnologia capital 

intensiva. Sendo assim, é nestas últimas regiões que o autor nota maior avanço em termos de 

inovação; pressupondo o necessário investimento, cumpre adicionar a exigência de maior 

nível de retração de riqueza e renda em período anterior como mais uma barreira para a 

absorção de mão de obra. 

Dentre essas e outras explicações sobre a caracterização da composição setorial de 

uma economia, recorrentemente é considerado o estado da arte industrial e sua relevância 

estrutural. Desde o final do século XX, contudo, o mundo vivenciou uma reordenação 

peculiar da produção, com crescente participação do setor de serviços no valor total produzido 

e queda relativa dos setores industriais. Na próxima seção é desenvolvida uma síntese do 

arcabouço teórico sobre desindustrialização brasileira; ela será feita em vista das 

consequências possíveis de retração da atividade industrial sobre a estrutura interna deste e 

demais setores. 

 

 

2.3      Desindustrialização no Brasil  

 

As consequências para uma economia da retração, absoluta ou relativa, de sua 

indústria incluem desde uma instabilidade cambial crônica, até a reordenação da pauta 

produtiva e de consumo do país. Com efeito, uma economia pode se ver altamente 

concentrada, mas com sua produção sendo sustentada comercialmente de modo estocástico no 

tempo e em setores saturados (ubíquos) no comércio internacional. No ínterim de 1995 a 2017 
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constatou-se sob muitos pontos de vista que quedas pontuais ocorreram no percentual da 

indústria brasileira no PIB.  

A concentração não especializada, desse modo, pode ser considerada como decorrente 

de “desindustrialização negativa”, mesmo que as atividades privilegiadas por ela no comércio 

mundial guardem ganhos de produtividade acima da média das demais atividades em certo 

país ou região. Por sua vez, a concentração especializada, com o aumento da participação dos 

produtos de maior conteúdo tecnológico e maior valor adicionado nas exportações, é 

considerada como efeito de “desindustrialização positiva” conforme argumentam Oreiro e 

Feijó (2010). Esse tipo de desindustrialização, por sua vez, não se apresenta no Brasil. 

Sobre a importância do setor industrial para a economia, é posto que  

[...]ela é a fonte de retornos crescentes de escala (indispensável para a sustentação 

do crescimento no longo-prazo), é a fonte e/ou a principal difusora do progresso 

tecnológico e permite o relaxamento da restrição externa ao crescimento de longo 

prazo. Nesse contexto, a desindustrialização é um fenômeno que tem impacto 

negativo sobre o potencial de crescimento de longo-prazo, pois reduz a geração de 

retornos crescentes, diminui o ritmo de progresso técnico e aumenta a restrição 

externa ao crescimento. (OREIRO; FEIJÓ, 2010, p. 224). 

Hirschman (1958) ratifica, para compreensão do temário, que o dinamismo dos setores 

industriais aglutina em torno de si os ganhos de produtividade dos demais setores via efeitos 

de encadeamento, a jusante e a montante, e por transbordamentos técnico-científicos de 

práticas produtivas, ou mesmo de aparelhagem e maquinário. Empiricamente, tal relação de 

importância encontra-se complementada por Vieira, Haddad e Azzoni (2014), que 

encontraram um impacto entre 1,47% e 3,58% ao ano no crescimento dos estados brasileiros 

para uma variação nos seus respectivos PIB’s industriais. 

De 1990 a 1995 o Brasil cruzou uma abertura comercial (redução de tarifas sobre 

importados) que ganhou destaque no Governo Collor, só amenizada com a ascensão de Itamar 

Franco a presidência. Isto de certo que pode explicar uma investida externa ao aparato 

produtivo brasileiro, mas à época foi uma medida corretiva para a estabilização dos preços, 

tanto com o ingresso de oferta, como pela firmação de acordos de renegociação de dívidas e 

de aporte de divisas em geral, para garantir a salvaguarda cambial para os planos de 

contenção inflacionária. É nesse contexto que a soma das importações brasileiras duplica em 

termos monetários (US$), com o interessante aumento na importação de matérias-primas, 

bens de capital, bens de consumo e combustível, informando que houve uma reconversão da 

indústria nacional junto às práticas internacionais de produção, com ingresso de novos 

equipamentos e insumos, mas também com a ocorrência de fusões empresariais. 
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De 1995 a 1998 o país vivencia situação também imprópria para a produção voltada ao 

exterior, com estabilidade monetária (lembrando que em ambiente de redução de tarifas 

externas) e desequilíbrios no balanço de pagamentos (por causa de desvalorização da taxa de 

câmbio) e fiscal (com o déficit público nominal em 7% do PIB). O nível de importações em 

1997 chegou em 59,75 bilhões (US$) crescentes até a crise de energia brasileira e se chocou 

com o arrefecimento da economia mundial e com a crise argentina, ou seja, com a retração 

das exportações brasileiras, intensificando possíveis pressões cambiais (MENDES, 2009). 

A desindustrialização no seu mais aparente sinal, a perda relativa do peso da indústria 

de transformação no produto total, se apresenta no Brasil em vista do fato de que o produto 

industrial passou de 25% do PIB em 1985 para 15% do PIB em 2011, conforme apontam 

Bonelli, Pessoa e Matos, (2013)9. O debate sobre essa tendência, derivado da constatação 

acima apresentada, encontra-se organizado por Pereira e Cario (2017) de acordo com os 

vieses distintos das escolas brasileiras.  

A escola cepalina-estruturalista brasileira (centrada na UNICAMP), de grosso modo, 

coloca a abertura comercial, as elevadas taxas de juros internas, a excessiva desvalorização da 

taxa de câmbio e o direcionamento ao setor de serviços (imobiliário e financeiro, por 

exemplo) dos investimentos diretos estrangeiros, como causas principais da regressividade da 

mudança estrutural da indústria brasileira do final dos anos noventa ao início dos anos 2000.  

É flagrante, para esse viés, que as economias dos centros dinâmicos possuem forte 

encadeamento entre os setores, o que propicia alto nível de absorção de processos e inovações 

nestas regiões. Dessa maneira, a produção nos centros é dada como diversificada e ao mesmo 

tempo homogênea, enquanto que nos países periféricos o aparato produtivo se conserva 

heterogêneo, com “ilhas” de excelência em desempenho distantes umas das outras, tanto no 

território, como no fluxo de valores (REIS, 2012). 

Ao estagnar num patamar de baixo teor de inovação de processos, a produção 

brasileira não adentrou nos setores de ponta do novo paradigma tecnológico. O que gerou um 

mercado gradativamente desnacionalizado, tanto nos produtos finais, quanto nos 

intermediários, além de formar campos de atração de capitais nacionais naqueles setores mais 

intensivos em recursos naturais, ou seja, nos setores que geram pouca absorção de mão-de-

obra e que se beneficiam de isenções tributárias e de políticas de financiamento.   

As causas dessa desindustrialização no Brasil para Bonelli, Pessoa e Matos, (2013) 

estão, na maioria, em paralelo com a escola cepalina-estruturalista, mesmo não fazendo parte 

                                                           
9As mudanças de metodologia do Sistema Nacional de Cotas de 1989 e 1990, e de 1994 e 1995, foram 

consideradas pelos autores. 
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dela. De qualquer forma, eles consideram que a desindustrialização brasileira corresponde às 

seguintes causas: I – A reestruturação cíclica com desaquecimento da indústria mundial 

posterior a crise de 2008; II – A integração ao comércio internacional de economias de baixo 

custo de mão-de-obra, mas de alto poder de penetração em mercados competitivos e não 

competitivos, a chinesa e a indiana, especialmente; III – A mudança no padrão de consumo e 

oferta das economias, cada vez mais centradas na área de serviços; e IV – A valorização 

nominal da moeda doméstica frente à moeda internacional derivada da alteração dos termos 

de troca10 do comércio pelos produtos alimentícios e minerais do Brasil, condição rotulada de 

“Doença Holandesa”11 (BONELL; PESSOA; MATOS, 2013). 

Importa adicionar que o item primeiro, reordenação produtiva global no pós-crise de 

2008, trouxe uma perplexidade conceitual na execução da política econômica do Brasil de 

2010 em diante. Logo, para uma ampliação contra cíclica da demanda agregada com foco no 

estímulo industrial – utilizando-se do aumento dos gastos governamentais, da diminuição da 

arrecadação tributária, da queda na taxa básica de juros e da ampliação da oferta de crédito na 

economia – esbarrou-se numa economia em proximidade ao pleno emprego, de modo que tal 

movimento, ao invés de reduzir o custo da capitalização de empreendimentos, provocou um 

aumento do custo real do trabalho acima de sua produtividade média, estimulando um setor 

que comporta maior elasticidade em sua oferta para variação na demanda agregada, quando 

influenciada pelo Governo, que é o setor de serviços (PASTORE; GAZZANO; PINOTTI, 

2013).  

Logo, tal análise ressalta que o viés keynesiano do Governo para combater os efeitos 

retardatários da crise de 2008 abriu hostilidades para a indústria nacional por dois caminhos, 

um pelo lado da oferta, com a já mencionada elevação do salário real, e o outro pelo lado da 

demanda, dado que o aumento da demanda agregada foi atendido pelo aumento do consumo 

de bens e serviços importados (PASTORE; GAZZANO; PINOTTI, 2013). 

Os itens II, acirramento da competição internacional, e IV, desvalorização da taxa de 

câmbio, derivam do crescimento das economias de mercado dos países de renda baixa e/ou 

média do leste asiático. De modo que, na medida em que tais economias ganharam cada vez 

mais volume e adensamento industrial já no final do século XX, suas presenças no mundo 

passaram a confrontar as estruturas produtivas consolidadas das economias do ocidente, 

                                                           
10Uma crítica associada a essa visão afirma que os termos de troca possuem tendências ondulares. Crescem num 

período e decrescem noutro, portanto, favorecendo as economias periféricas também de forma cíclica. Ver Souza 

(2008). 
11Expressão usada ao se referir à decadência da indústria por causa de valorização das receitas de exportação de 

commodities, como houvera ocorrido na Holanda com o boom do gás natural em 1960 (GALA, 2016).  
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embora incipientes em alguns casos, como o brasileiro. Disto resultou, além de aumento da 

competitividade internacional e local nos setores manufaturados tradicionais do Brasil 

(têxteis, por exemplo), um aumento no volume de gêneros alimentícios e matérias de primeira 

instância com pouco processamento industrial carecentes ao abastecimento dessa evolução 

econômica e sua consequente urbanização. Esse aumento na demanda resultou elevações nos 

preços internacionais das commodities brasileiras, favorecendo o consumo de importados do 

Brasil com o preço relativo da moeda externa reduzido (PASTORE; GAZZANO; PINOTTI, 

2013). 

O item III, intensificação dos serviços na economia, reflete uma constatação de que, 

com o aumento da produtividade global de uma economia, a elasticidade renda da demanda 

por produtos industriais tende a ser negativa, e para tanto, aumentos na renda global passam a 

ser supridos por serviços, ao mesmo tempo em que é intensificada a sua diversificação, 

diminuindo assim a participação relativa da indústria no produto global (BONELLI; 

PESSOA; MATOS, 2013). 

É importante rever, que tal estágio de diversificação difere daquele citado por 

Carvalho e Kupfer (2011), não quanto à natureza da diversificação, mas quanto ao contexto 

em que ela procede. Ou seja, a natureza da alteração na composição da demanda, para 

qualquer intensidade do crescimento da renda, em qualquer nível de renda, aparenta ser uma 

funcionalidade da sequência crescente do potencial de satisfação de necessidades via 

comércio. Sequência essa, tendencial e histórica, assim considerada pelo arcabouço teórico da 

economia para tipificar a “naturalidade” do desenvolvimento econômico. Desse modo, uma 

estrutura de consumo nos tempos presentes, guarda para si a possibilidade de desprivilegiar 

um conjunto diversificado de bens manufaturados em favor de outro conjunto, também 

diversificado, mas feito em maioria por serviços, quando ocorre variações positivas na 

dotação de fatores de aquisição12. 

Estes fatores limitadores do desenvolvimento industrial brasileiro, ao todo, 

remanescem coerentes com a visão asseverada por Furtado (1974). Em sua conclusão, o 

capitalismo não age em favor da melhoria da dignidade do viver humano nos países 

dependentes, pois neles existem estímulos de maior monta para a integração econômica 

subalterna com as economias avançadas, de que estímulos para a integração econômica de 

seus próprios territórios, tal a ocorrer via força do que o referido autor nominou de “efeito 

demonstração”, compreendido como translado cultural de necessidades de consumo de forma 

                                                           
12Distinguir o porquê dessas mudanças e ainda arbitrar quando elas incorrem em progresso ou regresso 

econômico, são os principais fundamentos da discussão sobre desindustrialização.  
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apolítica e provocadora de inanição macro sistêmica. Ainda assim, tal efeito seria um 

estimulador da inovação de processos, necessária para a taxa de exploração que supre o 

consumo mimetizado de importados, mas que suprime o potencial da inovação de produtos13. 

A escola da macroeconomia estruturalista do desenvolvimento (FVG-SP), segundo 

Pereira e Cario (2017), considera que o baixo potencial da indústria brasileira decorre da 

política de crescimento com poupança externa, que se desdobra em déficits na conta corrente, 

apreciação cambial14 e endividamento externo (BRESSER-PEREIRA, 2013). Além disso, o 

debate promovido por essa escola converge sobre a reprimarização da pauta exportadora via 

Doença Holandesa.  

A doença holandesa é um fenômeno decorrente da existência de recursos naturais 

abundantes que geram vantagens comparativas ao país que os possui e, segundo os 

mecanismos de mercado, podem levá-lo a se especializar na produção destes bens e 

não se industrializar ou terminar se desindustrializando, o que inibiria o processo de 

desenvolvimento econômico. (BRESSER-PEREIRA; MARCONI, 2008, p. 7). 

Essa linha de pensamento afirma que, mesmo possuindo alto nível de diversidade na 

produção de suas commodities, o Brasil segue em posição vulnerável quanto ao equilíbrio 

cambial, pois abriu mão das suas restrições tarifárias, alfandegárias e cambiais aos produtos 

primários exportados e aos manufaturados importados, que até 1990 amparavam os efeitos 

danosos da Doença Holandesa sobre a indústria nacional. Tal vulnerabilidade é setorial, 

entretanto. Com déficits comerciais crescentes nos setores industriais e superávits comerciais 

crescentes nos setores não industriais, que somente no todo provocam desvalorização na taxa 

de câmbio (BRESSER-PEREIRA; MARCONI, 2008). A desvalorização da taxa de câmbio, 

ocorre ao mesmo tempo da valorização da taxa de câmbio industrial, o que, no limite, reduz o 

acesso à realização do capital produtivo brasileiro e desloca a demanda interna para a 

sustentação da produção industrial externa, inibindo, assim, a maturação da produção na 

diversidade e no volume de acumulação necessário, inclusive, para a estabilização nivelada de 

uma taxa de câmbio industrial. 

Soma-se a isso o fato de que a polarização da produção em setores de dinamismo 

centrípeto provoca, ao longo do tempo, perdas de capitalização ou de capacitação de mão-de-

obra em atividades marginais, em tese, até permanentemente. O procedimento evolutivo 

regrado pelos mercados não mantém todas as práticas produtivas que o compõe. Em casos de 

                                                           
13 Inovação de produtos aqui se refere a de ação criativa própria, isto é, ainda remanesce a possibilidade de 
inovação de produtos por assimilação. 
14Apreciação cambial, quando se refere à valorização da taxa de câmbio, significa redução do poder 

internacional de compra da moeda nacional, que, quando abrupta, provoca pressões inflacionárias internas. E 

quando ela se refere ao aumento do poder de compra da moeda local por aporte insustentável de moeda 

estrangeira, significa a postergação do efeito anterior, porém agravado pelo aumento das importações. O uso 

vulgar da expressão por vezes confunde a sua substância conceitual. 
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guerra, catástrofes naturais e sociais, para efeito comparativo, a perda de dotes da cultura 

produtiva humana é marcada por efeitos contrários, mas externos, aos critérios de razão 

microeconômica. 

Pereira e Cario (2017) apresentam também o viés ortodoxo do debate sobre 

desindustrialização brasileira, que segundo os autores é erigido principalmente pela PUC-RJ/ 

Casa das Garças. Os economistas dessa escola abordam, em primeiro, o debate sobre a 

deterioração dos termos de troca e sobre Doença Holandesa como infértil, à luz do fato de que 

os produtos agropecuários brasileiros são altamente dotados de produtividade e absorção 

tecnológica, podendo usufruir de preços maiores do que os preços dos manufaturados e numa 

planta de produção agropastoril suficientemente diversificada, para qualquer nível de 

penetração comercial em que se encontre a indústria e a natureza do consumo industrial 

brasileiro. Isso, pois, situa a posição do setor primário brasileiro como indispensável no 

ambiente de fragmentação das cadeias de valor e integração comercial no qual a produção 

mundial se insere desde os anos oitenta. 

Essa escola lança também uma crítica aos métodos que desconsideram no setor de 

serviços, conforme agregação do CNAE, a produção alheia, mas vinculada à indústria, ou 

mesmo as mudanças de metodologia na contabilidade do valor adicionado (PIB), concluindo, 

sobre este último, que a forma mais adequada de analisar a participação industrial no PIB é 

aquela baseada em preços constantes.  

Observa-se que, quando desagregada, a indústria brasileira obteve ganhos relativos em 

quatro subsetores, entre 1995-1996 e 2010-2011.  

Mas isso não é verdadeiro quando a comparação é feita em relação ao PIB. Nesse 

caso, a única atividade que conseguiu aumento de participação foi a indústria de 

outros equipamentos de transportes, que inclui com destaque a fabricação de 

aeronaves. Todas as demais, inclusive a automobilística, que tão bom desempenho 

teve no período analisado, perderam peso na economia. (BONELLI; PESSOA; 

MATOS, 2013, p. 10). 

Observando 170 países em um período de 1970 a 2010, Bonelli, Pessoa e Matos, 

(2013) notaram que houve uma tendência de perda do peso da indústria no PIB na maioria dos 

países, com exceção mais destacada dos asiáticos, em franco processo de industrialização. 

Um caso interessante na OCDE é o da Holanda, país cuja desindustrialização esteve 

associada, e deu nome, à doença holandesa. [...] a indústria perdeu peso no PIB 

holandês muito rapidamente entre 1974 (22%) e 1981-1983 (16%), mas, a partir daí, 

recuperou-se ligeiramente até o fim dos anos 1980 (18%) para novamente perder 

peso até 2010 (12%), resultado não muito diferente da média da OCDE (14%). 

Obviamente, como esses dados não incluem a extração de minerais (gás), pode-se 

adiantar que as cicatrizes deixadas pela doença holandesa na Holanda são 

aparentemente menos graves do que se poderia imaginar: a indústria não 

“desapareceu” mais do que a média do grupo de países da OCDE. (BONELLI, 

PESSOA; MATOS, 2013, p. 12). 
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Esses autores ainda argumentam que o Brasil padecia da “doença soviética”, um nível 

industrial acima do padrão internacional para a sua posição no que confere ao grau de 

desenvolvimento, população, tecnologia e de dotação de recursos naturais. Após a abertura 

econômica, a participação da indústria no PIB voltou ao padrão adequado para a economia 

brasileira. Adequação, essa, definida pelo seu nível médio de renda. 

Em conclusão, o  

[...] pensamento ortodoxo capitaneado pela PUC-Rio/Casa das Garças considera a 

desindustrialização como não problemático à economia nacional, no sentido de que 

a desindustrialização é natural, e faz parte da dinâmica de ajustamento global das 

economias em todo o mundo. (PEREIRA; CARIO, 2017, p. 598). 

Por fim, a escola institucionalista-shumpeteriana, liderada pela UFRS, ratifica que a 

estrutura industrial brasileira apresenta heterogeneidade e tendência à especialização em 

setores de baixo dinamismo, ao passo em que vive uma fragilidade em termos de 

adensamento dos elos produtivos advindos da manufatura. A isso se sobrepõe uma falta de 

coordenação estratégica das instituições do Estado que, embora de efeitos não quantificáveis, 

se faz necessária para a fortificação da indústria no Brasil. 

A respeito do consenso estabelecido sobre a desindustrialização brasileira entre as 

mais diversas correntes, ele remanesce limitado na perspectiva relativa, pois, no plano da 

produtividade absoluta não se observa retrocessos na indústria brasileira15, senão aqueles 

situados em crises globais quando a maioria dos países também passaram por contrações. A 

desindustrialização absoluta “[...] refere-se ao fechamento de unidades industriais, ou a 

redução do valor real da produção, bem como do valor absoluto do emprego na indústria de 

transformação total, setorial ou regional”. (PEREIRA; CARIO, 2017, p. 589). Nos idos da 

década perdida, exemplificando, se admite que a desindustrialização brasileira se deu em 

função do contexto de reformas econômicas e com o adicional de um ambiente de estagnação 

e alta inflacionária (NASSIF, 2008). 

Segundo Lacerda e Saboia (2017), de 2003 a 2014 o Brasil apresentou no setor 

industrial um aumento de 51,6% do emprego; 41,3% do número de estabelecimentos; 99,4% 

para a massa de salários; e 31,5% para o salário médio real. Esses autores mostram também 

que o número de empregos industrias se manteve concentrada em seis estados16, assim como, 

cerca de 80% da massa salarial dos país. 

Os números absolutos para todas as variáveis mostram que houve crescimento 

generalizado em todas as unidades federativas do país, mas é necessário destacar que 

os estados de menor expressão na indústria cresceram em um ritmo mais forte. Os 

estados do Sudeste e do Sul mantiveram as posições de centros industriais do país, 

                                                           
15Ver Oreiro e Feijó (2010) e Botelho, Souza e Avellar (2016). 
16São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sui e Paraná. 
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mas os demais estados conseguiram reduzir a diferença existente para as grandes 

forças da indústria. (LACERDA; SABOIA, 2017, p. 9). 

Botelho, Souza e Avellar (2016), ao observarem o PIB industrial em relação ao PIB17 

(deflacionados pelo IPC) notaram que a maioria dos estados brasileiros, de 1996 a 2013, teve 

perdas relativas do valor industrial, inclusive os estados do Sudeste e do Sul18, onde se 

encontram as indústrias de maior peso tecnológico do país. Não obstante, esse trabalho 

constatou também que de 1996 a 2012 todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito 

Federal, alcançaram ganhos de produtividade industrial do trabalho. Medida essa calculada 

pela razão entre VTI e PO (Pessoal Ocupado)19. 

 

 

2.4      Metodologia e Base de Dados 

 

No intuito de formar uma pesquisa básica pura de cunho eminentemente teórico, esta 

monografia buscou complementar e aprofundar os conhecimentos sobre curvas de 

concentração setorial, encontrados no trabalho de Imbs e Wacziarg (2003) e Carvalho e 

Kupfer (2007, 2011). Enquanto esses trabalhos focam em grupos de países, o presente 

trabalho tomou os estados federativos brasileiros como objeto de estudo.  

Cumpre ressaltar que não se pretendeu com este estudo propor ou gerar qualquer 

interferência da análise perante o fato, tampouco possui pretensões orientativas quanto ao uso 

futuro de seus resultados teóricos e empíricos. 

A abordagem principal que se seguiu foi a de tipo quantitativa, pois, ao traçar as 

curvas de concentração foram usados dados de natureza objetiva e sobre eles coube o uso do 

método dedutivo para fins de confirmações generalizantes (COSTA; COSTA, 2012.).  

Porém, assim como nos artigos de Carvalho e Kupfer (2007, 2011) e Imbs e Wacziarg 

(2003), os pressupostos subjetivos tiveram de ser avaliados e pontuados de forma a trazer 

ramificações possíveis para a compreensão dos fenômenos objetivamente verificados, e, 

quando possível, se acomodar ao corpo teórico levantado nas subseções anteriores. Ao cabo, 

esta é uma pesquisa de natureza quali-quantitativa do tipo descritiva. A mesma está construída 

como documental em seus procedimentos, pois utiliza dados sem anterior tratamento 

analítico, além de também ser fundamentada em base bibliográfica, “[...] desenvolvida 

                                                           
17Extraídos do IBGE e do IPEA. 
18Excetua-se o estado do Espírito Santo, que saltou para cerca de 40% de seu PIB industrial no PIB total, se 

colocando como o estado mais dependente da produção industrial em 2013. Ver Botelho, Souza e Avellar 

(2016).  
19Dados extraídos na PIA/IBGE. 



29 
 

principalmente com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos” (GIL, 2002, p. 44).  

O índice de concentração utilizado foi o coeficiente de Gini-Hirschman (GH). Esse 

índice é uma normalização do índice de Herfindhal-Hirschman (IHH) com intervalo arbitrado 

pelo pesquisador. Ao comparar a alteração do GH com a variação da renda per capita 

domiciliar estadual, julgou-se mais proveitoso expor as duas tendências em gráficos de 

dispersão, para melhor acompanhamento visual (ver apêndice B). 

O índice GH confere que: 

 𝐺𝐻𝐽 = 100 ∙  𝐼𝐻𝐻
1

2⁄ = (∑  (𝑋𝑖𝑗/𝑋𝑗
𝑛
𝑖=1 )²)

1
2⁄  

, onde 𝑋𝑖𝑗é o valor adicionado/emprego do i-ésimo setor produtivo do estado; 𝑋𝑗 é o valor 

adicionado/emprego total do estado j e n é o número de setores da estrutura produtiva. 

O GH exposto acima assume valor de 100 quando a concentração é total, para o caso 

de um único setor produtivo. E assume o valor de 0 quando a diversificação é total, para o 

caso de muitos setores com participações reduzidas relativamente ao todo. 

Carvalho e Kupfer (2011) ressaltam que o uso desse índice não elimina variações de 

preços entre os produtos quanto ao uso de dados a preços correntes. Às vezes ocorre confusão 

entre uma concentração “ativa”, por aumento do valor produzido, e uma concentração 

“passiva”, dada por movimento dos preços. Sobre isso, a análise dos dados está baseada em 

indexação prévia feita pelos órgãos de pesquisas consultados. 

A análise de dados, para fins de estabelecer curvas de concentração, foi feita de forma 

inspirada aos procedimentos levados ao cabo nos trabalhos de Carvalho e Kupfer (2007) e 

Imbs e Wacziarg (2003). Contudo, este trabalho considerou um modelo de estimação 

paramétrico, isto é, tomou previamente os coeficientes funcionais das curvas de concentração 

como pertencentes de uma função quadrática côncava para cima (em forma de ‘U’), para a 

posteriori serem submetidos a testes de relevância estatística. 

O GH é um tipo de índice voltado para descrever a concentração/diversificação da 

estrutura produtiva como um todo. O nível de desagregação dos dados na classificação dos 

setores influencia, claramente, no valor absoluto do índice: quanto menos setores 

considerados, maior o valor do índice. Para o caso de classificações diferentes entre si, 

portanto, uma comparação de resultados se apresenta incompatível e pouco próspera. Tal 

problema inexiste quanto a comparação entre estados pretendida por este trabalho, mas pode 

ser exposto ao se buscar um comparativo com outros trabalhos. 



30 
 

Foram considerados os dados do VTI por setores de cada estado brasileiro para a 

verificação da concentração/diversificação da produção nos estados.  

Nos trabalhos acima citados como referência a relevância do setor de indústria de 

transformação tem efeito claro de contribuir para o debate sobre mudanças na estrutura 

produtiva, que tradicionalmente se fixa no comportamento do setor industrial. Este trabalho 

buscou avaliar esse macro conjunto de setores, estando submisso, por um lado, ao 

estabelecimento de alguma coesão argumentativa sobre as diferentes linhas teóricas – 

heterodoxa e ortodoxa -, e por outro, nas curvas de concentração dos setores por estado. 

Os dados sobre Valor Adicionado Bruto (VAB) dos estados foram extraídos dos dados 

anuais sobre as Contas Regionais, obtidas no sítio do IBGE, para os estados brasileiros, entre 

2002 – 2015. Como proxy para a renda per capita foi utilizada a renda domiciliar per capita, 

obtida a partir da PNAD Contínua-IBGE, que vai de 1996 a 2014. O VTI dos estados foi 

obtido a partir da PIA do IBGE de 1996 a 2016. A disponibilidade dos dados tangenciou 

nesse ponto uma diferença deste trabalho para com os demais, sobretudo ao limitar o período 

de análise nas décadas recentes.  

Em relação a metodologia de análise do projeto, além da construção dos indicadores 

de concentração e análise descritiva dos dados, foram utilizados modelos de regressão para 

dados em painel, como também sugerido por Imbs e Wacziarg (2003). Nesse sentindo, foram 

estimadas equações de regressão para dados em painel com a seguinte forma funcional: 

𝐶𝑖𝑡 = 𝛼1𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡 + 𝛼2𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡
2 + 𝛃′𝐗𝑖𝑡 + 𝑣𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 

A variável 𝐶𝑖𝑡 denota o índice de concentração, mensurado pelo GH ou IHH, do i-

ésimo estado no período t; 𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡 denota a renda per capita do estado i no período t; 𝐗𝑖𝑡 é um 

vetor de variáveis de controle. Os termos 𝑣𝑖 e 𝜀𝑖𝑡 são, respectivamente, o termo de efeito fixo 

e o erro aleatório da regressão. Na equação acima, observa-se a relação quadrática entre 𝐶𝑖𝑡 e 

𝐼𝑁𝐶𝑖𝑡. 
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3         RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O Brasil de 1976 a 2014 demonstrou uma trajetória crescente na sua renda domiciliar 

per capita, como se observa no gráfico 1. É destacável que após o ano de 1992 essa série 

passa por três momentos de evolução que destoam da instabilidade do período precedente. O 

primeiro compreende uma elevação vertiginosa que vai de 1992 a 1995, aproximadamente, e 

transcorre durante a fase de consolidação do Plano Real. O segundo cobre justamente os dois 

mandatos de Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, demonstrando 

estabilidade de renda com uma ligeira queda no início do segundo mandato. Já o terceiro 

momento é o que vai de 2003 a 2014 e comporta a maior variação absoluta do dado chegando 

ao seu ápice de R$ 1.152,24 em 2014. 

 

Gráfico 1: Renda domiciliar per capita do Brasil (R$) de 1976 a 2014 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE. 

Notas: 

* Média mensal real com base nos preços de 2014, ano da última pesquisa desta série.  

** Essa é uma série interrompida nos anos de 1980, 1991, 1994, 2000 e 2011. Nestes anos foi tomada a média 

aritmética dos anos imediatamente vizinhos. 

 

A variação identificada para a renda brasileira, grosso modo, tem como consequência 

esperada, a reordenação do padrão produtivo do país, e tal é confirmado pelos Gráficos 2 e 3. 

Nota-se neles que, de 1996 a 2018, o Brasil passou por uma série de oscilações, raramente 

sem inclinações agudas. Sem a disposição do IHH e do GH pareados com a renda, observa-se 

uma tendência de ‘U’ para os dois. Isto é sintomático, em si, mas tem de ser exposto que tais 
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variações estão dentro de um intervalo restrito. O GH, por exemplo, ao atribuirmos valor 

máximo de 100 como indicador de concentração setorial total para o VAB (isso é factível ao 

multiplicarmos por 100 os valores do eixo das ordenadas no Gráfico 3) indica que o intervalo 

de variação da concentração setorial do Brasil esteve em pouco mais de 1 ponto em 100 pelo 

GH. Logo, a determinação histórica de tal comportamento tem de ser considerada como 

resultado de uma curva de concentração de amplitude temporal maior, que considere além das 

duas décadas investigadas. 

 

Gráfico 2 – Índice de Hirschman-Hernfindhal do VAB do Brasil de 1996 a 2018 

 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE a valores correntes. 

Notas: 

* Média anual de base trimestral.  

** Para o ano de 2018 foram considerados somente os três primeiros trimestres. 
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Gráfico 3 – Índice de Gini-Hirschman do VAB do Brasil de 1996 a 2018 

 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE a valores correntes. 

Notas: 

* Média anual de base trimestral.  

** Para o ano de 2018 foram considerados somente os três primeiros trimestres. 

 

Nesse ponto, deve ser aludido que a forma de disposição da tendência em ‘U’ para a 

concentração do valor adicionado bruto ou VTI quando pareada com a renda apresenta a 

dificuldade em atribuir, e daí estimar, a interdependência entre essas variáveis. Não só pela 

não excludência de variáveis estocásticas e de grande relevância, como os choques de preços 

de combustíveis e energia, mas pela ambiguidade que cada uma apresenta e que precisa ser 

melhor apurada. Esta última é amenizada pelos resultados acima que demonstraram um 

comportamento médio de correlação direta entre renda e concentração setorial. Assim sendo, 

a maioria das combinações para o Brasil são de crescimento de renda e aumento do índice de 

concentração, e ainda de estabilidade de renda com diversificações vertiginosas, ao menos de 

1996 a 2014.  

Se esta é uma relação generalizável, e, portanto, que desconsidere suas 

excepcionalidades, é possível confirmar que o impulso competitivo entre os setores como 

agente da diversificação venha da manutenção do nível de renda. Sendo que o inverso 

também é válido, o aumento do nível de renda está em reciprocidade com a prevalência de 

poucos setores no produto total no Brasil. Isto revela que ganhos de renda no Brasil são 

captados de forma desigual por sua estrutura de oferta, e, extrapolando, que há, ou retardo, ou 

bloqueio da produtividade geral entre os setores. 
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Gráfico 4 - Participação do setor industrial no VAB total do Brasil de 1996 a 2018 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE a valores correntes. 

Notas: 

* Média anual de base trimestral.  

** Para o ano de 2018 foram considerados somente os três primeiros trimestres. 

 

 

Gráfico 5 – Participação do setor de indústria de transformação no VAB total do Brasil de 1996 a 2018 

 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE a valores correntes. 

Notas: 

* Média anual de base trimestral.  

** Para o ano de 2018 foram considerados somente os três primeiros trimestres. 

 

Observa-se que no mesmo período o setor de serviços tem um ganho consistente de 

participação no valor adicionado bruto total, a ratificar, até este ponto, que a economia 

brasileira esteve em processo de substituição de preferências que privilegiou os valores de uso 

não materiais na medida em que crescia sua renda. 
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A hipótese de desindustrialização, convencionalmente observa retardos e bloqueios no 

setor industrial pela intensa perda relativa de sua participação no PIB, que não é confirmada 

para o Brasil como um todo até o ano de 2011. A partir de então, a indústria total decaí em 

cerca de seis pontos percentuais em média decorridos em cinco anos, até obter uma retomada 

leve e constante em 2017 e 2018, conforme apresentado no Gráfico 4. A indústria de 

transformação é a maior responsável por essa queda, chegando a compor pouco mais de 12% 

do PIB em 2017, quando houvera tido quase 18% em 2004, conforme mostra o Gráfico 5.  

 

Gráfico 6 – Participação do setor de serviços no VAB total do Brasil de 1996 a 2018 

 

 

Fonte: elaboração própria com base nos dados do IBGE a valores correntes. 

Notas: 

* Média anual de base trimestral.  

** Para o ano de 2018 foram considerados somente os três primeiros trimestres. 

 

Quanto as curvas de concentração dos estados, a estimação dos coeficientes das 

regressões em painel demonstrou significância estatística para todos os parâmetros 

encontrados, nos dois modelos estimados (GH e IHH). Logo, houve comprovação empírica de 

curvas em ‘U’ na relação entre concentração/diversificação x renda, tal como encontrada por 

Imbs e Wacziarg (2003), para os estados brasileiros de 1996 a 2014.  
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Tabela 1 - Resultados da estimação dos modelos 

 

 

Gini-Hirschmann Hirschmann-Herfindahl 

INC -0,0003071*** -0,0002798*** 

 
(0,0001159) (0,0001136) 

INC² 0,0000000981* 0,0000000867* 

 
(0,0000000593) (0,0000000537) 

INTERCEPTO 0,618024*** 0,373044*** 

 
(0,0563083) (0,05875) 

   
Ponto de Mínimo (R$)  1.565,24 1.613,61 

Observações 519 519 

Cross-sections 27 27 
2

withinR  0,0836 0,0740 

2

betweenR  0,0871 0,0749 

2

overallR  0,0855 0,0739 

Estatística do Teste de Wald (
2

 ) 11,46 8,92 

Valor p 0,0033 0,0115 

Teste de Hausman 0,08 0,11 

Valor p do teste de Hausman 0,9598 0,9484 

Fonte: Elaboração Própria. 

Observações: 1) Erros padrão em parêntesis robustos a heterocedasticidade e correlação serial; 2) * 

significância a 10%; ** significância a 5%; *** significância a 1%.  

 

Os pontos de mínimo de cada regressão, os vértices das funções, compreendem os 

pontos de inflexão médios para os estados, isto é, o nível de renda aproximado em que a 

estrutura industrial do conjunto dos estados passou do processo de diversificação para o de 

concentração. 

A Tabela 2 reúne os níveis de renda dos anos em que cada estado demonstrou seu 

respectivo ponto de mínimo do índice GH. 
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Tabela 2 - Renda anual referente aos pontos de mínimo do GH de cada estado      

UF Renda anual 
Mínimo do 

GH 
Ano UF Renda anual 

Mínimo do 

GH 
Ano 

AC 631,91163 0.43206 2007 PB 399,21989 0.35638 1996 

AL 362,82472 0.53801 1999 PE 660,38578 0.310386 2012 

AM 527,51425 0.329761 2007 PI 669,83568 0.376414 2012 

AP 574,618 0.27542 2008 PR 760,80415 0.315084 2000 

BA 665,73072 0.337384 2012 RJ 972,65972 0.292138 2000 

CE 691,11356 0.328542 2014 RN 793,96369 0.354059 2013 

DF 2279,6969 0.395154 2014 RO 588,84866 0.547087 2004 

ES 886,45764 0.360786 2009 RR 837,24636 0.379637 2013 

GO 859,90231 0.43674 2008 RS 986,94016 0.274251 2007 

MA 458,14464 0.2798 2011 SC 1218,128 0.272986 2009 

MG 628,06372 0.307799 1998 SE 550,78158 0.194846 2007 

MS 1000,6756 0.439412 2010 SP 1497,7647 0.271122 2014 

MT 659,08343 0.531251 2000 TO 725,99093 0.443944 2011 

PA 599,44019 0.081133 2011  -  -  -  - 

Fonte: Elaboração Própria. 

Notas: 

* As rendas dos anos 2000 e 2010 são médias aritméticas dos anos imediatamente vizinhos. 

 

Ao tomar o GH de cada estado dessa forma, ou seja, isoladamente, é observável um 

padrão modal para o ponto de mínimo dos estados de R$ 650,00. Considerando o 

arredondamento feito, foram seis unidades federativas que demonstraram ter esse ponto de 

mínimo do GH. Entretanto, não pode ser considerado que esses pontos de mínimo se 

apresentem como pontos de inflexão, pois, para alguns estados a construção dos gráficos de 

dispersão, mostrados a seguir, não revelou a curvatura esperada. Isto significa que alguns 

estados demonstraram comportamento incompleto da tendência em ‘U’ no período 

investigado. São Paulo, por exemplo, tem seu ponto de mínimo do GH ao final da série de 

renda, no ano de 2014, logo, este ponto não caracteriza inflexão do processo de diversificação 

para o de concentração setorial.     

Se desconsiderarmos tal compatibilidade, os pontos de mínimo em menores níveis de 

renda (de Alagoas, Amazonas, Maranhão, Paraíba e Sergipe), já indicam a ocorrência de 

concentração precoce naqueles estados onde a concentração setorial ganhou relevância 

gráfica, e quando não, a sua possibilidade de ocorrência, dado o reduzido nível de renda 

destes estados em relação aos demais. Consequentemente, é de se supor que lhes falte suporte 

de renda cabível para níveis altos de especialização concentradora, caso ingressem com maior 

intensidade por essa via.  
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É preciso colocar que a análise acima considera círculos internos de geração e 

realização de valor, a guardar coerência somente na análise entre regiões políticas de moedas 

diferentes. No caso das zonas produtivas diferentes e de mesmo equivalente de troca, dos 

países de dimensão continental, o que procede é a existência de uma estrutura concentrada 

com baixos níveis de renda local podendo destinar sua produção para as outras de maior renda 

e com isso galgar altos níveis de retenção de poupança para posteriores investimentos. Entre 

estados de uma mesma nação não há restrição de demanda local tal como para países, logo, 

para determinar se tais estados passaram, ou irão passar, de fato por uma concentração 

precoce mais regressiva ou mais dinâmica, em termos de produtividade, é preciso olhar mais 

detidamente os seus níveis de renda e o fluxo nacional de demanda. 

Os estados com maiores níveis de renda em pontos mínimos observados foram, em 

ordem decrescente: o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul. Destes estados, São Paulo e o Distrito Federal não demonstraram pontos de inflexão 

de fato, pois seus pontos mínimos estão no ano final de suas respectivas curvas de 

concentração.  

Contudo, a estimação do coeficiente que é elevado ao quadrado para o conjunto dos 

estados, denota que ele é positivo e isso aponta para uma tendência geral de concavidade para 

os estados, a despeito de curvas individuais incompletas. Isto implica que os pontos de 

mínimo encontrados para o GH (de R$ 1.565,24) e para o IHH (de R$ 1.613,61) são os 

vértices das curvas de concentração para o Brasil construídas a partir da estrutura de seus 

estados.  
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Gráficos de dispersão – Curvas de concentração (GH x renda domiciliar per capita) dos estados brasileiros de 

1996 a 2016 
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Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE e PIA/IBGE. 

Notas: 

* O cálculo do índice de concentração foi baseado no VTI das empresas industriais com 5 ou mais pessoas 

ocupadas de cada estado, segundo as divisões e os grupos de atividades (CNAE 2.0). 

** A série de renda utilizada abrange somente até o ano de 2014. 

 

Para fins de interpretação da tendência geral encontrada, é preciso interpor, por fim, a 

relação causal do elo entre renda per capita e a dinâmica da concentração apresentada na 

hipótese base desse tipo de curva.  Ela pode ser estabelecida, quanto a fase descendente 

(diversificação), pela existência de preferências não homotéticas dos agentes. Preferências 
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não homotéticas são observadas quando para um aumento qualquer na renda, a variação na 

quantidade demandada de um bem (ou cesta de bens) 𝑋1 varia em grau diferente de 1 (um) em 

relação ao bem (ou cesta de bens) 𝑋2; seja aumentando, tem-se que o consumo do bem 𝑋2 é 

substituível por 𝑋1, para mudanças positivas de renda. Isto implica que o aumento de renda 

acompanha uma mudança na taxa marginal de substituição de um grupo de bens por outro 

numa curva de indiferença agregada20.  

Com o crescimento da renda partindo de níveis baixos, os agentes econômicos alteram 

o seu padrão de consumo o diversificando e exigindo a posteriori que a oferta também se 

diversifique. No caso de exposição à competição internacional, uma economia também pode 

se diversificar, qualquer que seja sua situação produtiva pretérita, quando os produtores 

procuram a redução de riscos correlacionados de seus investimentos, o que capitaliza novas 

atividades do mercado (CARVALHO; KUPFER, 2011). 

A abertura comercial é dual, nesse aspecto. Ela exerce influência na integralização 

tecnológica dos processos de produção pelo capital nacional ou pela integralização de bens e 

serviços finais. Por isso, nos casos de escassez de poupança (por causa de déficits em conta 

corrente, por exemplo) a assimilação de bens intermediários ou finais não é feita após uma 

baixa de tarifas externas, o que age em prol da desnacionalização completa da oferta interna. 

E nesses casos a dualidade da liberalização comercial se expõem, ora erguendo estruturas 

diversificadas, ora estruturas concentradas. 

A concentração em níveis altos de renda é explicada por Imbs e Wacziarg (2003) pela 

acomodação produtiva em setores dotados de vantagens comparativas, gerados em função da 

abundância estática de fatores específicos para poucos ramos de atividade econômica e 

também aos ganhos da produção intensiva em técnica e capital, quando organizada em polos 

regionais. Essa última considera que a regionalização da produção gera externalidades de 

conhecimento, além de uso conjunto de infraestrutura e da profusão de demandas por 

atividades subsidiárias, de sorte que a diversificação dos modos produtivos seja setorialmente 

convergente e de especialização em atividades mutuamente vinculadas, seja diretamente (por 

fornecimento de máquinas e insumos) ou indiretamente (via rendimentos e outras 

externalidades). 

Mas se retomarmos as considerações sobre demanda, podemos assumir que a 

tendência de concentração do VTI nos estados brasileiros, que se deu em ambiente de retração 

                                                           
20As curvas de indiferença buscam tratar do elemento comum numa substituição entre bens, ou cestas de bens, 

que é o preço. A consideração sobre a substituição por preferências, embora recaia numa fragilidade modelar por 

não se firmar em quantificações, traz uma analogia primária útil. 
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do valor industrial no PIB e aumento da participação do setor de serviços, pode ser decorrente 

de variações pequenas ou negativas na demanda agregada do setor industrial. 

A concentração da produção ainda pode estar imbuída do que Carvalho e Kupfer 

(2011) mencionam como especialização precoce21. Esta ocorre em caso de inflexão do 

processo de diversificação econômica em um nível de renda menor ao do padrão modal do 

grupo de países em perspectiva. A partir desse nível de renda, a produção converge para uma 

concentração não decorrente do crescimento da produção de bens de alto valor agregado, ou 

seja, da especialização em seu conceito estrito, mas sim decorre da consolidação do país, ou 

região, no mercado mundial como produtor de bens com pouca valoração industrial 

(semielaborados ou commodities) nos quais estes países já detêm altos níveis de 

competitividade no mercado internacional (SHAFAEDDIN, 2005). 

Portanto, as condições que baseiam a diversificação do setor terciário, como a 

expulsão de mão de obra do trabalho agrícola e fabril em direção às cidades, são bloqueadas 

pela menor produtividade do setor secundário (BOTELHO; SOUZA; AVELLAR, 2016). O 

mesmo tende a ocorrer nos setores industriais, entretanto, pois a maior parte de seu valor 

adicionado é formado ou alterado positivamente pelo setor de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Em alguns trabalhos sobre desindustrialização, como o de Botelho, Souza e Avellar, (2016), tal forma de 

especialização também recebe a classificação de “negativa”. 
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4         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tomando como base os trabalhos de Imbs e Wacziarg (2003) e Carvalho e Kupfer 

(2007, 2011) este trabalho estudou o comportamento das curvas de concentração setorial do 

VTI dos estados brasileiros de 1995 a 2017, no intuito de verificar a ocorrência de curvas em 

forma de ‘U’, como as encontradas nesses trabalhos. 

Ao cabo da investigação empírica notou-se paridade das relações entre concentração 

setorial e renda para alguns dos estados brasileiros, portanto, também para o Brasil. Estados 

como Alagoas, Amazonas, Maranhão, Paraíba e Sergipe demonstraram pontos de mínimo do 

índice GH em níveis de renda menores da moda do grupo de estados, revelando a 

possibilidade de ocorrência de concentração precoce nesses estados entre os anos analisados.  

Por outro lado, foi constatado na maioria dos estados do Sudeste e Sul uma tendência 

de concentração setorial partindo de altos níveis de renda, em comparação aos demais estados, 

sendo o estado do Rio Grande do Sul aquele que demonstrou a maior guinada rumo a 

concentração dentre todos, e isto partindo de uma das maiores rendas observadas.  

É encontrado também certa heterogeneidade nos pontos de inflexão dos estados 

brasileiros, assim como também no próprio nível de concentração/diversificação. Contudo, os 

estados como Minas Gerais, São Paulo, Ceará, Santa Catarina, Pernambuco, Paraná e outros, 

por exemplo, demonstram ser mais diversificados, enquanto que a maior parte dos demais 

guarda alta concentração setorial, dando a entender que aqueles estados de maior renda são 

também aqueles de estrutura industrial mais diversificada no Brasil, a despeito de suas 

oscilações em direção a concentração deste mesmo setor. Isto é sintomático, e revela que a 

tese das vantagens comparativas não é aplicável nos estados brasileiros como elemento 

propulsor do crescimento econômico. 

A constatação de Mendes (2009), de que estruturas diversificadas geram maiores 

ganhos de renda, acentua que a barreira mais grave dos estados de menor renda seja mesmo a 

retração de renda para fins de acúmulo de poupança, necessária para avanços rápidos, mas 

que perpetua a estrutura concentrada de produção.  

Ao ter em vista que a concentração ou dispersão dos valores produzidos entre os 

setores não privilegiam os setores industriais no Brasil, pois o mesmo apresenta reduções de 

sua participação no PIB, espera-se que a estrutura industrial brasileira esteja ausente de maior 

excedente que o setor de serviços, em expansão no mesmo espaço de tempo. Ocorre que a 

tendência rumo a concentração do setor industrial pode até ter influenciado o setor de 

serviços, se confirmado que tal concentração foi proveniente de ganhos de especialização que 
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liberou mão-de-obra e capital para o referido setor, que é mais dinâmico em altos níveis de 

renda. 

Por fim, as mais relevantes lacunas deixadas pelas conclusões aqui erigidas 

remanescem em questões consequentes. É necessário a determinação dos setores mais fortes e 

fracos de cada estado, a elasticidade entre variáveis, bem como, a aferição mais detida dos 

elementos de influência nas tendências observadas, que ao longo deste trabalho se limitaram a 

conjecturas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – GH e IHH sobre o VTI dos estados brasileiros de 1996 a 2016 

 

 

IHH para os estados brasileiros (1996 a 2016). 
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Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE. 
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Índice de GH para os estados de 1996 a 2016. 
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Fonte: elaboração própria com base nos dados da PNAD/IBGE. 
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APÊNDICE B - Estatísticas descritivas de análise 

 

 

Média, desvio-padrão, pontos mínimo e máximo dos índices GH, IHH, e da renda domiciliar per capita dos 

estados brasileiros 

 

Variável Obs Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

       Acre ihh 19 0.287542 0.0878965 0.186676 0.50708 

 

gh 19 0.530908 0.0774196 0.43206 0.712096 

 

Renda 19 692.1147 94.96778 495.2827 845.0943 

       Alagoas ihh 19 0.400017 0.0563482 0.289455 0.497423 

 

gh 19 0.630942 0.0451262 0.53801 0.705282 

 

Renda 19 430.3955 79.57874 324.8394 592.9791 

       Amazonas ihh 19 0.14086 0.019401 0.108742 0.182831 

 

gh 19 0.374492 0.0254983 0.329761 0.427587 

 

Renda 19 565.6236 97.92435 458.8864 833.6766 

       Amapá ihh 19 0.385996 0.1726627 0.075856 0.676905 

 

gh 19 0.602615 0.1553119 0.27542 0.822743 

 

Renda 19 617.6574 106.5119 471.1891 911.8298 

       Bahia ihh 19 0.157512 0.0290661 0.113828 0.204246 

 

gh 19 0.395249 0.0369052 0.337384 0.451936 

 

Renda 19 503.1611 131.7435 387.3984 804.6512 

       Ceará ihh 19 0.134702 0.020209 0.10794 0.171422 

 

gh 19 0.366042 0.0274756 0.328542 0.414032 

 

Renda 19 468.767 103.6511 361.189 691.1136 

       Distrito Federal ihh 19 0.217716 0.0330893 0.156147 0.264424 

 

gh 19 0.46529 0.0359111 0.395154 0.514222 

 

Renda 19 1613.837 307.328 1281.651 2279.697 

       Espírito Santo ihh 19 0.162848 0.0187478 0.130166 0.21546 

 

gh 19 0.402941 0.0226645 0.360786 0.464177 

 

Renda 19 804.3429 162.3421 645.7836 1170.176 

       Goiás ihh 19 0.261459 0.0538657 0.190741 0.358024 

 

gh 19 0.508711 0.0531087 0.43674 0.598351 

 

Renda 19 789.7411 169.9575 617.603 1132.905 

       Maranhão ihh 19 0.266226 0.1106502 0.078288 0.430562 

 

gh 19 0.503212 0.1171557 0.2798 0.656172 

 

Renda 19 401.7682 103.3695 281.8776 614.1961 

       Minas Gerais ihh 19 0.112494 0.0128958 0.09474 0.135525 

 

gh 19 0.334883 0.0191646 0.307799 0.368137 

 

Renda 19 773.3646 168.4377 610.3557 1133.583 

       Mato Grosso do Sul ihh 19 0.344882 0.107419 0.193083 0.510164 

 

gh 19 0.580042 0.0943486 0.439412 0.714257 

 

Renda 19 848.1691 212.9129 643.0625 1325.225 

       Mato Grosso ihh 19 0.406658 0.0862529 0.282228 0.618275 

 

gh 19 0.634426 0.0662823 0.531251 0.786305 

 

Renda 19 808.8323 181.3721 620.191 1204.756 
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Pará ihh 19 0.276601 0.1641922 0.006583 0.61961 

 

gh 19 0.495331 0.1816151 0.081133 0.787153 

 

Renda 19 524.6169 65.84015 430.541 676.4883 

       Paraíba ihh 19 0.148704 0.0102673 0.127007 0.166403 

 

gh 19 0.385401 0.0133871 0.35638 0.407925 

 

Renda 19 530.1257 115.0299 386.2488 780.2487 

       Pernambuco ihh 19 0.156105 0.0395307 0.096339 0.230786 

 

gh 19 0.392152 0.0495075 0.310386 0.480402 

 

Renda 19 504.2873 101.8768 380.2399 759.7036 

       Piauí ihh 19 0.254026 0.0930906 0.141687 0.448893 

 

gh 19 0.496484 0.0891518 0.376414 0.669995 

 

Renda 19 454.5876 132.2119 295.9614 705.3115 

       Paraná ihh 19 0.111928 0.0067777 0.099278 0.121151 

 

gh 19 0.334409 0.0102069 0.315084 0.348067 

 

Renda 19 934.1036 186.4568 744.6212 1329.711 

       Rio de Janeiro ihh 19 0.150646 0.0464116 0.085345 0.268319 

 

gh 19 0.383895 0.0587624 0.292138 0.517996 

 

Renda 19 1081.094 134.1422 931.8029 1435.477 

       Rio Grande do Norte ihh 19 0.218826 0.0617075 0.125358 0.322182 

 

gh 19 0.463233 0.0669104 0.354059 0.567611 

 

Renda 19 556.0882 126.7413 401.3467 793.9637 

       Rondônia ihh 19 0.369769 0.0408229 0.299304 0.467983 

 

gh 19 0.607232 0.0331061 0.547087 0.684093 

 

Renda 19 725.3117 105.8894 570.0642 950.1587 

       Roraima ihh 19 0.28373 0.0827152 0.144124 0.436467 

 

gh 19 0.527076 0.0790608 0.379637 0.660656 

 

Renda 19 675.0132 159.9199 387.8425 946.8174 

       Rio Grande do Sul ihh 19 0.127607 0.0703501 0.075214 0.300287 

 

gh 19 0.347246 0.0861269 0.274251 0.547985 

 

Renda 19 1008.262 169.66 856.0457 1444.651 

       Santa Catarina ihh 19 0.092072 0.0131157 0.074521 0.11384 

 

gh 19 0.302696 0.0217174 0.272986 0.337401 

 

Renda 19 1037.239 215.8529 788.827 1503.325 

       Sergipe ihh 19 0.166026 0.0641822 0.037965 0.264933 

 

gh 19 0.397626 0.0914345 0.194846 0.514717 

 

Renda 19 554.3367 120.2118 413.2879 787.3039 

       São Paulo ihh 19 0.082302 0.0060589 0.073507 0.099278 

 

gh 19 0.286704 0.0104168 0.271122 0.315084 

 

Renda 19 1125.016 144.9799 923.5022 1497.765 

       Tocantins ihh 19 0.324601 0.0999093 0.197086 0.54478 

 

gh 19 0.563448 0.0867369 0.443944 0.738092 

 

Renda 19 573.6929 160.0747 385.5952 894.1967 

              TOTAL ihh 513 0.223772 0.1227799 0.006583 0.676905 

 

gh 513 0.456025 0.125874 0.081133 0.822743 

 

Renda 513 725.9833 307.4224 281.8776 2279.697 

 


