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"INDtiSTRIAS TRADICIONAIS": UM RIEXAME CRITICO 

1 - ARËSENT!ÇO 

As experincias anteriores de diagnosticar e programar as "indiís-
trias tradicionais" no alcançaram os resultados esporados. Ainda que sejam 

questionzvcis os motivos de ta1 insucesso, o que se pretende neste documento 

, 
mais do que retomar as linhas de pesquisa do pasaado colocar em pauta a 

oportunidade de nova abordagem ao estudo destas in&istrias 
A idéia principal foi afastar a pretensão de elaborar um diagnsti 

co e um programa para cada imia daquelas inddstrias, tarefa que, realizada ape 
nas a partir da disponibilidade es.atstjca atual, provve]mente nada acres-
centaria ao que J4 foi estudado, e que, desenvolvida com o grau de detalhe 
necessi~rio em todos os seus senentos, significaria apreciÁvel mobi1izaço de 
recursos humanos e materiais, hoje, fora de alcance. 

O estudo procura atingir duplo objetivo. De um lado, questionar a 

oportunidade da denoniinaço "indístrias tradicionais" como capaz de explicar 
o comportamento passado e a situação presente do conjunto de industrias a que 
comumente é associada. De outro, reunir as infornuaç6es necessrias para a de 
finiço do papel estratégico destas induS.strias, bem como para a identificação 
de casos prioritrjos e mais viÁveis de aprofundamento. 

O documento foi elaborado na rea-Indtistria do IPE( por Eduardo Au-
gusto de Almeida Guiinares e Francisco Almeida Biato, e aparece em versão pre 
liminar. Durante sua rea1izaço os autores receberam criticas e sugest3es de 
membros da equipe técnica do IPF.h, algumas das quais incorporadas ao presente 
trabalho. As opinies e conclus6es formuladas sao de responsabilidade exclu-
siva dos autores. 

• 	1 
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2 - RESUMO E CONCLUSES 

O presente-estudo das "inddstric.s tradicionais" tomou como ponto de 

partida, uma rimcira hipdtese de trabalho, o exame da prcpz'ia cÓnsist&ija 

da designao 'indiístrias tradiionis". Correntemente, a denominaço tem si 

do aplicada a um conjunto de indístrias, identificadas vagainete através de 

uma s4,ie de características que lhseriam comuns. Entretanto, uma anüie 
preliminar revelou, desde logo s  o grau de arbitrariedade, desta caracterizaçao. 

A preocupaqá6 de abandonar os atributos que haviarii sido agregados às, "irís. 

trias tradicionais" obrigou, contudo, a que se retomasse o conceito em sua 

dimensão hist6rica definindo aquelas indstrias implantadas nas piimeiras et 

as do processo de substitui.q.o deimportaqo 
As caraóterísticas prcprias, comunse no comuns, daa "industrias 

tradicionais", na medida em que tm suas origens no papel que jogaram dentro 

do processo de industrializaqo do País, bem como na sua vincuiaçao ao consu-

mo final,, se manifestam tanto do lado da oferta quanto do cia demanda. P. pes-

quisa de tais característica foi, portanto, conduzida sob estas duas &cicas. 

En relaço ao comportamento da oferta, foi analisado o desempenho 

no processo de formação e transfõrmaco do parque industrial, a articiaoÇ 

na prodi.ço e na oferta de emprego, a estratificao e os níveis de produtivi 

- dade dos diferentes estratos, 	inserção dentro do aparelho produtivo, 	além 

dos fatôres determinantes da expansao da capacidade produtiva. 

Fio que se refere à sua situaco hist5rica, as "industrias tradicio-

nais" se caracterizam por sua implantaco nas primeiras etapas'do processo de 

substituiço de importaçes, diminuindo sua iniportncia relativa na geraçao 

da produ.o industrial na medida em que outros ramos vão-se instalando. Entre 

tanto., tal declínio no se explica apenas pela expansão dos demais segmentos 

da indiSstria manufatureira: pode ser em parte imputado à vinculaço das "in-

duístrias tradicionais" ao consumo final e s peculiaridades do mod&o de de-

senvolvimento cumprido. 

O mesmo comportamento foi observado na participao do setor "tradi 

cional" na oferta de emprego industrial ;  sem que esta reduço, no entanto ;  te 

nha assumido a magnitude daquela. anteriormente assinalada ;  dado o baixo ritmo 

de crescimenGo da produtividade da mao-de-obra das II indus&rias tradicionais SI 
 

O exame da distribuio regional da produçâo dos ramos "traditio-

riais" nao evidenciou características significativamente distintas das assina-

ladas nos demais ramos: a concentração em t6rno do .p6lo industrial é também 

elevada e crescente, embora se efetive a um ritmo mais lento do que o observa 

da nos ramos "dinmicos". 

A existência de elevado mímero de pequenos estabelecimentos, absor-

vendo, contudo, relativamente pouca'mo-de-obra e gerando reduzida parcela da 
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prodação, fi tambm observada nas "ind.ístrias tradicionais". 	o õhSante 

este quadro geral, as disparidades encontradas entre os diferentes ranos so 

relevantes. Da mesma forma, o grau de concentração da produção é bastante va 

nado: em alguns nanica a produção se apresenta altamepte concentrada, em ou-

tros mais dispersa. 

As produtividades relativas dos diferentes ramos "tradiconais', de 

uma maneira geral, se mostram crescentes com o tarnaho do estabelecimento,Nais 

uma veZ foram, observadas exceç6es a este comportamento, neste caso, mais pro-

vxeIxnente, decorrentes da qualidade das infoxuaçes estatísticas utilizadas. 

Os desníveis de produtividade permitiram evidenciará heterogeneida 

de tecnoldgca das indistrIas estudadas resultahtes no s6 da suas particula 
nidades t4cnicas, mas, sobretudo, das peculiaridades do seu processo de fo.ruia 

ço histdrica. Tais desníveis, refletindo a situaço atual da. evoluço "nor-

mal ,1  do setor, se por um lado podem ser agravados pela continuidade dos meca-
nismos vigentes no passado, por outro podem ser modificados pela introdução de 

medidas específicas de política econ6mica. 

O processo de inversão nas "indistrias tradicionais" foi considera-

do a partir do seu desdobramento em investimentos dê instalaçao e investimen-

tos de modernizaço.. Nesta ulUma modalidade, a expansao da capacidade pro-

dut iva, combinada à natureza dos bens cuja pro4u  o objetivam, pode gerar uma 

oferta superior àquela que a danda estaria apta a absorver. Contudo, a as-

sociaçao do processo de modernizaço à reorganizaçao da estrutura da produçâo, 

permite um melhor ajustamento entre o produzido e o solicitado, atrav4s da re 

duço do ntmero de unidades produtoras. Entretanto, na indida em que a con-

centraço da produço libera elevada parcela de mio-de-obra, sem ser capaz, 

em contrapartida, de induzir, atrav4s de outros invés+imentos, oportunidades 

equivalentes, aumenta a pressâo por empregos s6bre os demais segmentos da 

economia. Ademais, o comportamento passado do setor "tradicional" sgez'e que 

a reorganização espontnea no 4 vivel, devendo repousar sua consecuçâo em 
medidas adequadas de política econ6mica. 

A aniise da insero das "indttstrias tradicionais" dentro do apare 

lho produtivo reveloú seu baixo dinamismo. De fato, a nue vinculaço do se 

tor ao resto da indístria de transfonmaçao - sua ligaqo "ara-tras" 4 mais 

acentuada em relação às atividades primnias e às do prdprio setor, sua vin-

culaço "para-frente" 4 mais forte com a demanda final - tem dificultado, aos 
ramos "tradicionais", o aproveitamento das mesmas oportunidades de crescimen-

to com que contam os ramos "dinnicos". 

Visando detectar os fat6res determinantes da capacidade de expando 

da oferta, foram estudadas as modificaç6es ver4ficadas na estrutura t4cnica 

de produço. Neste sentido, o exame dos paruetros de uma suposta funço 

CÕbb-Douglas de cada um dos ramos "tradicionais" permitiu estabelecer as altera 



QOCS das participaçes dos fatSres de produo no valor agregado e a inco,po-

ração de tecnologia do ramo, esta exlicitada por tun índice de Solow ap.icado 

àqela funço. Dentro da mesma gnálise, uma abrdagem alternativa teve como 

Ponto de partida as variaes sofridas no coficiente de capital e na reiaçao 

apital-trabalho, de ac6rdo com a nietÕdologiat, proposta por Wei•ntraub. De uma 

maneira geral, tal anilise demonstrou a especificidade do comportamento de ca 

dã :um dos ramos, invalidando uma concluso para o conjunto.: das "i±iddstrias 

tadiionais" (ApndiceI). 

flu relaço ao comportamento da demanda, foram examinadas a composi- 

da demanda final, a participação de benS produzidos pelo setor em orçame 

tos familiares, bem como determinadas funç6es-consurno para os ramos "tradicio 

mais". 

A desagregaço da demanda final - a prjncipal determinante da absor 

cão da produço gérada nos ramos "tradicionais" - permitiu enfatizar a impor 

tncia relativa de cada um de seus compQnentes, caracterizando mais precisa-

mente a vinculaço do setor ao consumo privado. 

Tal vinculaço, ao conferia, importncia a análise das elasticidades-

renda, ensejou seu tratamento qualitativo, conduzido a partir do exame de or-

çamentos familiares e da evolwo do consumo per capita, bem como seu trata-

mento quantitativo )  através da consideraço de funç6es-consumo dos diferentes 

ramos. 

Ambas as abordagens, mostram características comuns as "indíatrias 

tradicionais", vale dizer elasticidades-renda iferiores aquelas observadas 

nos ramos "dinraicos".• O nível de agregação considerado no permitiu identi-

ficar a ocorrncia de elasticidades distintas em imi mesmo ramo. Entretanto, 

a incorporaçao desta hip6tese, relacionada a existncia de uma "demanda sofis 
ticada" originada nas classes de alta e xndia rendas, explicaria as evolues 

distintas da produço dos estabelecimentos de um mesmo ramo, que permitiram a 
forrnaço de una cunha "moderna t' dentro das "indístria.s tradicionais", e confe 
riram, desta maneira, atividades crescentes a tal seento. Por outro lado, 

os bens, cuja produo inicial visava o atendimento de uma "demanda sofIstica 

da", podem, através de reduço de preços, ser incorporados a pauta de consumo 
daS classes de renda relativamente mais baixa. Esta incorporação, no entan-

to, pode representar apenas a inclusâo de um n6vo item ou corresponder a subs 
tituiço de um bem presente naquela pauta. 

Finalmente, foi examinado o comportamento dos preços dos bens produ 

zidos pelos ramos "tradicionais" e suas variaç6es relativas. Da mesma manel 

ra, foram confrontadas as mensuraçes realizadas neste documento com aquelas 

estabelecidas em "A IndustrIaliza,o Brasileira: Dian6stico e Perspectivas", 

bem como apresentada uma critica da base estatística disponvel (Apêndices II, 

III e Iv). 
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as consideraç6es apresentadas na analise de asiectos da ofer-

ta e da d.emandaconduzirani ao reconhecimento da necesidade da reformulaQo 

da designaço "industrias tradicionais". 
No se pretende negar a validade de tal designao como capaz de / 

situar o setor dentro do processo dê substituio de importaç6es.. Contudo, a 

sigo comt no desenrolar do processo nao foi bastante para determinar evo 
luç6os smelhantes para todos os ramos. Pelo contrio. As de5semelhanças reve 
ladas pelo comportamento da oferta dos diferentes ramos indjcam que as condi-

ç6es particulares com que se defrontam cada unia das '%ndistrias tradicionais" 

importaram mais do que süas origens comuns. 

Ademais, o estud.o da oferta no explicitou atributos que singulari-

zassem o setor "tradicional", dintinguindo-o, assim, dos ramos "dinnicos". 

A falta de homogeneidade observada no comportanwnto da oferta, ao 

lado do esgotamento de processo de substituio de iniportaç6es, tornam iriade-

quada a denominao "induttrias tradiciõnais". 

Ao contrario, a abordagem pelo lado da demanda se mostrou mais rica 

em possíveis desdobramentos, mais capaz de explicar e individualizar as ques-

tes com que se defronta presentemente o conjunto de ramos aos qnais é usual 

mente associada a designaçao "tradicional". Neste sentido, seria relevante 

redefinir o setor àomo "produtor de bens de consumo no durveis"/ o que enfa 

tizaria sua destinaço à demanda final, sua dependncia ao consumo privado. 



3 - AS 	 iUICIoNAIS" 

A designao "indistrias tradicionais" teia seu melhoi' significado 

quando referida aqueias que se implantaram nas primeiras fases do proçesso de 

industrialização. No Brasil;  onde a intalao do parque industrjal se ere-

tivóu atravs da produção interna de bens aiteriornente importados, a denmi-

nação "industrias tradicionais" pode Ser aplicada aqueles ramos na quais se 

manifestou pioneiramente o processo de substituiçao de iiuportaq6es. 

Desta maneira;  a paricipaçao da produçao interna na oferta total 

dosbens originrios de determinado ramo industrial deve er tomaa coxnp um 

indicador seguro da fasç do processo hisrico em que se consolidou aimplan-

taço das unidades de produo daquele ramo. - 
Os dados disponíveis. permitiram a anlise do setor secundrio brasi 

leiro a partir de 1919.  Nesse SflO, verificou-se acentuada participaq.o do 

parque industrial nacional na oferta total de bens originriõs dos ramos u-

mo, vestu&io e calçados, madeira ;  produtos aliineiftares, mobiui&ip, txti1 e, 

m escala meior, couros e peles e minerais no-netlicos (Quadro i) : flrt con-

trapartida, os demais ramos caracterizaram-se pelo alto volume relativo de liii. 

portaç6es ou mesmo pela inexist&icia de qualquer produção interna. 

A observaço da estrutura da oferta en 1939  revela que, nas 1uas d 

cadD.s aneriores, o processo de substituio de importaç6es dos rani&aterior 

mente assinalados, . exceção de minerais no-metlicos, praticamente se comple 

tou. No mesmo período, acentuou-se a participaç:o interna de outros ramos in 

dustriais (metalurgia, mecnica, papel e papelão, borracha, química) sem que, 

entretanto;  alcançassem o grau de substituição j atingido em 1919 pelos ra-

mas mencioriadõs. A partir de 1939, a expansão destes ramos passoü a depender, 

quase que exciusivamente, do crescimento do mercadó interno de seus produtos, 

afastadas as possibilidades de exportação em larga escala. Por outro lado, os 

demai ramos cbntinuarazn a dispor, como elemento acelerador de sua expansão, 

da oportunidade de realizar novas substituiç6es. 

Desta forma, diante de suas características comuns no processo de 

forma;ão do parque industrial brasileiro, a designação "indtiatrja.s tradiéio-

nais" caberia aos ramos de madeira, mobiliÁrio, couros e peles, têxtil, ves-
tutrio e calçados, prõd.utos alimentares, bebidas ;  fumo e editorial e gz'zfica. 

(i) Para a determinação da oferta total de um ramo industrial no ano (c.) adi-. 
cionou-se, ao valor da produção interna no ano, o valor médio das importa 
çes nos anos (t-i)., (u) e .(t--i), visando eliminar bruscas variaç6es em 
alguns val6res anuais. Os problemas derivados das informaç6es estatísti-
cas utilizadas aparecem no Apêndice IV. 
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4 - PRODUÇAO 

A participação decrescente dos ramôs 'radiciõnais" na produção e 

emprgo industiais decorre de sua poiçao comum n&processo de substituição 

- 	de irnportçes. Como se viu, o fato 4e sua imp).antação se localizar nas pri- 
meiras etapas dssé processo teve cómo conseqncia o seu esgotamento 	numa 

época em que os demais ramos dispunham ainda de enormes possfbilidades 	de 

substituição. 

O setor "tradicional" passou a depender, para sua expanso poste-

rior, do crescimento do mercado interno e da possfve3 conquista de mercados 

extez'nos. As exportaç6es mostravam-se, no entanto, impratijveis, ta medida 

em que a baixa produtividade dos ramos não oferecia condtç6es de concorrncia 

no mercado internacional, ademais de que existiam probíemas derivados da taxa 

cambial. Assim, produzindo b?sicamente bens de consumo f±nal, exceto madeira 

e couros e peles, o setor tornou-se dependente apenas do crescimento do merca 

do consumidor de sua pr6pria pr6dução, vale dizer: sua expansão tem estado 

condicionada ao aumento populacional e aos efeitos decorrentes da elevação do 

nível de renda per capita do País. Cabe assinalar ainda a existncia de e-

lasticidades ,renda, de maneira geral, baixas nas "indústrias tradi.ionais" se 

comparadas com os demais ramos manufatureiros. 

Tais elementos ajudam a evidenciar no decorrer do processo de de-

senvolvimento do parque industrial, a djminuição da participação do setor 

"tradicional" em benefício daquéles ramos que puderam contar, como elemento 

dinamizador de sua expansão, com a possibilidade de continuar substituindo i 

portaç6es e/Via  com altas elasticidades-renda para seus produtos. 

O exame do comportamento de cada ramo "tradicional" nas transforma-

ç6es da estrutura de produção industrial revela, com exceção de madeira, mo-

bi].iário, bebidas e editorial e gráfica, evolução idntica ?quela observada 

para o conjunto dos ramos(Quadro 2) 1èOque'  ceoreu nestes casos rexcepcionais? 

O ramo mobiliário apresentou uma participação crescente no valor de 

produção industrial em quase todo o período, que parece ter decorrido das par 

ticularidades da elasticidade-renda e de destinação de seus produtos. Em pri-

meiro lugar, a ind.uístria de mobiliário é, dentro das "tradicionais", a inica 

que produz bens de capital. Por outro lado, a demanda por seus bens caracte-

riza-se por uma elasticidade-renda relativamente alta. Como observou Kuznets 1  
na estrutura dos gastos de consumo privado para um grupo de países, reunidos 

segundo sua renda par capita, há uma crescente participação das despesas com 
(2) mobiliário na medida em que o -nível de renda se eleva Quadro 3) 

Ver critica da base estátística no Apndice IV. 
Kuznets, Simon - "Modern Economic Growth Bate, Structure and Spreé.d",Yale 
University Presa, 1966. 
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As estruturas de consumo nas diversas regi6es do País em 1 62, le-

vantadas pela Fundação Getdlio Vargas a partir de pesquisa  de orçamentos fá-

miliares, confirmam a observaço de Kuznets e permitem, ainda, supor, como s 

rá visto adiante, elasticidade-renda elevada para o ramo Oditoriai e 9r4fica. 

Esta hip6tese explica o cornportaniênto do ramo no período 1939/1949 

O crescimento relativo da indtstria de madeira, na mesma década, r 

sultou, em grande parte, das expans6es de suas cportaç6es e do acentuado nt 

ruo da construção civi3, enquanto quê o incremento das atividades da industria 

de bêbidas parece ter sido derivado de uma alta elasticidade-renda própria de 

seus produtos. 

Em relaço às comparaç6es entre - as dive.rías estruturas da produço, 

•cabe destacar que, tendo sido ca].culadas a partir de val6res correntes as 

transformaç6es observadas podem estar "influenciadas" por jrariaçes. de preços 

relativos. Desta forma, foi necessário proceder o desdobramento da análise, 

em trmos de -valrés reais. 

A ausncia de informaçes estatísticas s6bre produçao física para 

anos anteriores a 1947, as dificuldades inerentes à utiiizaçao de deflatores 

de longo prazo e a inadequabilidade dos deflatores xistentes Impossibilita-

ram que o exame do crescimento real da produção compreendesse todo o período 

que att o momento vinha sendo estudado. A análise daS variaç6es de produção 

física das "industrias tradicionais" restringiu-se ao período 19149/1968. 

Por outro lado, procurou-se examinar o crescimento dos ramos "tra-

dicionais" referido evoluçoda.. Industria de transformaço e detectar o c 

mum e o específico no comportamento dos diferentes ramos. 

Utilizaram-se como elementos de análise, as elasticidades da produ- 
- 	 ,I

i  ' 
	 - çao física das ndustrias tradicionais ,,  em relaçao a industria de transforma 

çao, calculadas para períodos considerados significativos, e as taxas de cre, 

cimento per capita dos índices de volume físico da produção industrial, cal-

culadas ano a ano (Quadros 4 e 5). 

O instrumental empregado• explicita as características decorrentes 

a definiço de "indu.strias tradicionais" adotada: ritmos de crescimento mais 

lentos do que a indústria de transfonnaçao como um todo. As possíveis exce-

ç6es ao comportamento esperado seriam resultantes de variaç6es no lado da de-

manda que necessitariam ser analisadas separadamente, uma vez que suas raz6es 

nao se situariam dentro do quadro coüdicionante do processo global, de desen-

volvimento. 

Is valeres obtidos para as elasticidades de produçao física ds ra-

mos "tradicionais" revelam que foram poucos os casos em que se poderia identi 

(i) •A discusso das elasticidades-renda dos diferentes ramos "tradicionais" 
aparece tratada mais aprofundadamente adiante. 



ficar um contportaznento excepcional da demanda; de uma maneira geral,as varia-

ç6es verificadas no volume físico de produço no diferem daquelas que se po-

deria esperar de um ramo "tradicional",enquanto tal. 

Por outro lado, o papel desempenhado pela bubstituição de importa-

ç6es na evoluçao industrial do Braij e os.fatres determinantes da implanta-

ço dos ramos "tradicionais" nas primeiras etapas dsse processo permitem su-

por que a disparjdade entre o ritmo de crescimento das "indístr1as tadicio-

nais" e da indústria de transfõrmaç, se acentua quando se acelra à expansão 

•do sistema econ6mico e diminui quando o sistema cresce em ritmo mais lento. 

Os resultados obtidos para as elasticidades de produçao física evidenciam es-

tas suposiç6es: as elasticidades obtidas nos períodos 195/1962e 196211967 
sao um bom exemplo. 

Apesar das características comuns, a comparação das taxas de cresci 

mento dàE "indústrias tradicionais" nao revela comportamento homogneo dos dl 

ferentes ramos. 

Em resumo, é possível identificar-se no 8etor "tradicional" um cres 

cimento menos acelerado do que õ observado na indústria manufatureira como um 

todo. Tal diferença decorre )  corno se viu, bsicamente do ésgotaznento do pro-

cesso de substituiçao de importaç6es naquele setor numa fase em que as indús-

trias "dinamicas" se beneficiavam plenamente do desenvolvimento do processo. 

Outros fatares explicativos da defasagem nos ritmos de crescimenta podem ser 

encontrados no comportamento da demanda: sua analise é retomada adiante. Evi-

denciou-se, no entanto, que a disparidade anotada na evoluçao dos diversos ra 

moa "tradiclõnais" se ap6ia nesses fatres. 



5 - ESTRUTURA E DISTRIBUIÇXO ÊEGIONAL DA PR0DUq7O 	- 

As estruturas de produção industrial das diversas regi6es,'bem como 

suas modificaç6es, apresentam diferenças significativas no período estudado. 

Estas diferenças, oriinadas rios desequilíbrios regionais já configu 

i'ados ao iniciar-se o processo de substituição de iznportaç6es,acentuam-se o 

seu desenrolar, como decorrncia dos prrios mecanismos do processo. De fa-

to, corno sabido, a clul& pr1mrio-exportadora em expansão, presente em 

meio a regi6es estagnadas e décadentes, atraía as atividades industrial-a emqr 

gentes. Ademais, os "efeitos rcgressivos" resultantes do funcionamento do 

p610 industrial, inibia a d1fuso do rnorimento de indus'tria1ização a outras 

regiZes do País. - 

A análise a seguir pretende tão-smente explicitar esta evolução. 

Como critério inicial de exame das estruturas de produção, foi uti-

lizada a participação das "lndístrias tradicionais" no valor total da produ-

ção regional (Qttadro 6). 

Segundo tal crittrio, as regies Leste e Sul podem ser consideradas 

homneq.L noperíodo 1919/1966,  apresentando, a1m disso, pronunciada seme-
lhança com os resultados anteriormente verificados para o País. 

• 	Quanto ao Nordeste, a estrutura da produção em 1919,  aparentemente, 
não difere de maneira significativa das regi6es Leste e Sul. Como, entretan-

to,o Censo de 1920 não inclui padarias e estabelecimentos dedicados a fabri-
cação de açúcar, a compração fica prejudicada ao leitar-se em consideração 

que 35% da produção brasileira d'e açícar provinha, em 1949, do Nordeste e que 

a parcela correspondente participação da indistria açucareira no valor da 

produção industrial da região era, no mesmo ano, de 2 Assim,parece if 
cito admitir-se que a inclusão dos sub-ramos omitidos significaria uma parti 

cipação mais elevada das "indústrias tradicionais" no Nordeste do-que nas re-

gies Leste e Sul e no Brasil. 

A inclusão desta correção revelou, no período em analise, redução da 

pãrticipação do setor "tradicional" na produção regional. Esta redução, no 

entanto, se efetivou em ritmo mais lento e em magnitude menor que a observada 

nas regl6es Leste e Sul, coneqncia do fato de as novas unidadeg de prodw. 

-ção, que se estabeleciam ao processar-se a substltuição de importaç&eS dos ou 

troa ramos, terem-se localizado preferencia].mente em t6rno dos p61os de desen 

volvimento das regi6es Leste e Sul (São Paulo, principalmente). 

As regies Norte e Centro-Oeste apresentaram um comportamento singu- 

(1) Ver crítica da base estatística no Apndice IV. 
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lar: a paticipaço das "indústrias tradicionais" decresceu no período 1919/ 
1939, cresceu no período 1939/191 9, voltou a decrescer no período 1919/1959 e 
cresceu nova.'nente, snnte na regio Norte, no período 1959/1966. Entretanto, 
a magnitude da produçao industrial destas regi6es (sempre inferior a da 

produção nacional) pode ter acarretado grande instabilidade na estrntura d 

produço diante davariaçao de um 1etermd.nado ramo. Assim, procede atribuir-

se ao crescimento dos ra.nos borracha e no-metlicos no Norte e química, per -

fumaria, sabo e velas no Centro-Oeste, as expans6es dos ramos "nø tradcio 

nais" no período 1919/1939. 

Por outro lado, a expanso relativa do setor "tradiciona1" np perf o 
do 1939/1949, nas regi6es Norte e Centro-Oeste pode ser atribuída à forte ex-

panso da indtístria de produtos alimentares. 

Entre os anos de 19149  e  1959,  o crescimento relativo 40 setor "tradi 
cional" no Norte foi fruto da expanso do ramo txtil. Como no se conatatou 

variado importante no nível de renda da regiao nestes anos, a expanso da in 
1 	 1 	 . 	 - 

dustria textil parece ter sido decorrencia de uma substítuiçao de unportaçoes 

internas, ao atendimento por proc1uço regional da demanda anteriormente satis 

feita por bens provenientes de outras regi6es do País. 

As mesmas conclus6es resultam do exame da distribuiço e das iaxas 

de crescimento dovolume físico da produço regional (Quadros 7 e 8). 

De fato, para as "indústrias tradicionais" como um todo, observou-se 

concentrado na reg10 Sul, entre os Censos de 1950  e 1960, ainda que se te-

nha efetivado a um ritmo mais lento do que o da média da indústria de trans-

formaçao. Isto se deu, em grande parte, devido ?. perda de posiço relativa 

da rcgio Leste. Restaria saber se tal tendncia refletiu mais pr,'priamenteo 

deslocamento das exportaç6es internas, até ento efetuadas por esta última re 

giao, ou simplesmente a expanso mais rápida da demanda da regiao Sul. Ainda 

que de forma nao quantificada, poderia apontar-se as características aten 

der a demanda fina1 de absorver insurios prim6rios cuja prod*ço nao obedece 

a especializaço espacial e de incorporar poucos ganhos provenientes do econo 

mias externas, comuns aos ramos "tradicioois", como determinantds da maior 

probabilidade da verificaço da segunda alternativa. 

- 	Contudo, o movimento de concentrado na regiao Sul observado na d6ca 

da dos 50 fica menos nítido no perÍodo 195  9/1966, quando a produçao de alguns 

ramos "tradicionais" nesta regio se expande mais lentemente do que na regio 

Leste (fumo e editorial e gr&fica) e no Nordeste (bebidas). 
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6 - E1vIPG0 

A evo1uç da estrutura do ernpgo na indústria de ti'ansrormaçao tr 

duz unt quadro, em suas linhas gerais, semelhante &quele verificado pela an6.1 .  

se da produço industrial. As "indittrias tradicionais" fQra.n progressiVamefl 

te, reduzindo seu papel na absorçao de mao-de-obra industri.al: pare1a que 

lhes corresponde na cri.o de novoa empregos passa de 6&j, no perodol9/199 

para 2«o nos anos 1959/1966. vaie destacar que areduç.o da partieipaçao das 
"indístrias tradicionais" na mo-de-obra ocupada foi mais acentuada do que a 
identificada no va1oj da produço industrial, disparidade resultante da exis-

t&ieia de diferentes produtividades do trabalho entre ramos "trwUciOflais" e 

"dininicoal e de possíveis variaçes nos preços relativos dos bens oriundos 

de cada uma daquelas inchstrias (Quadros 2 e 9) . 

O mesmo fen&aeno foi observado na an&lise de cada wn dos ramos "tra-

dicionais", bem corno nas cornparaçes entre ramos distintos. Com  exce9O dO 

ramo de produtos alimentares, as causas acima enumeradas parecem ser explica -

•tivas. No que se refere a produtos alimentares, merece ser considerado o fa-

to de que o Censo de 1920, nao inclui no ramo a fabricaço de açúcar e de pro.' 

dutos de padaria. A distorço decorrente da mudança de critério pode ser in 
ginada ao verificar-se que, em 1949,  as unidades de produção excluídas em 
1920 foram responsáveis por- 25% do valor da produção e 5( da mio-de-obra oc 
pada no ramo (2). 

O exame das elasticidades de absorço de mo-deobra dos ramos "tra-
dicionais" em re1ao b, expansao do emprgo na indústria de transforinaçao e 

ao crescimento da proauçao do pr6prlo ramo permitiu um enfoque alternativo do 

papel desempenhado pelo setor na oferta de emprgo industrial. 

- 	No que diz respeito . elasticidade de ahsorço de mao-de-obra em ré- 
laçab .& indústria manufatureira (Ee)  observou-se que, embora para o setor 
"tradicional" ela seja decrescente em todo o período, ao nível dos remos no 
se verifica reilaridade em seu comportamento ao longo do tempo e homogeneida 
de entre os diversos ramos (Quadro lO)'. 

Cabe acrescentar cue as elasticidades de absorço de rno-de-óbra dos 
ramos em rclaço N indústria meufaturera eztao condicionadas .tanto pelas va 

(i) A qualificaçao das fontes estatísUcas aparece no Ap6ndice IV. 

A discuss.o dos problemas decorrentes das mudanças dos crit4rios de das-
sificoçao, particularmente as relativas ao ramo produtos alimentares, é reto-
mada no Apndice IV. 

E(  = variaç.o do emprgo no ramo / varia ao no emprego na indústria de 
transformaçao. 
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riaçes relativás da produçao do ramo, quanto pelas variaç6es relativas 	da 

produtividade do tra1a1ho que emprega: uma Ee maior que um, por exeiiiplo, pode 

ser decorrente de forte expansao da sua produço ou de uma diminuiçao re1ati-

va de sua produtividade. 

A incorporaço ?. análise da elasticidade emprgo-produto (Ee,p),  na 

nedida em que explícita varie6es na prdduttvidade, e da elasticidade da pro-

duçao física do ramo em reiaço indústria dc transforinstao (E i,) perrniiu de 

tectar em que grau os fatrcs condicionantes acima mencionados podem ser res-

ponsabilizados pelo ppe1, desempenhado pelo ramo na evoluçao da demanda por 

trab4ho no setor secundário 

Esta metodologia, aplicada ao exame da absorçao de mo-de-obra pelas 

"indústrias tradicionais" na década dos 50, possibilitou o éstabelecimento 

das causas determinantes do comportamento de cada um de seus ramos (Quadro 

ii). 

I'adeira, mobiliário e vestuário e calçados: a reduço da participa-

ço dos ramos na produço física dosetor secundário, foi acompánhada por me-

lhorias de produtividades inferiores m4dia da indústria; a preponderanci 

deste iltimo fator se traduziu numa t e  maior que um. 

Editorial e gráfica: a iequena reduço da parcela correspondente ao 

ramo na produção industrial e o aumento de produtividade semelhante média 

da indtstria, resultaram em uma taxa de crescimento da mao-.de-obra empregada 

id&itica aquela da ind6.stria de transformaço. 

Couros e peles: o baixo crescimento da produço do ramo te'ie como 

contrapartida pequena, mêlhoria de produtividade; sua elasticidade de absorço 

de mão-de-obra no diferiu significativarnente de um. 

Tztil, produtos alimentares e bebidas: . pronunciada reduçLo da par 

ticipaçao dos ramos na produço industrial, somou-se forte aumento de produti 

vidade, resultando uma pequena expanso do emprgo na indústria de produtos 

alimentares e uma dirninuiço da mo-de-obra ocupada nos ramos txtil e bebi-

das. 

Fumo: aproduçao do ramo cresce quase que 2à mesma taxa da indústria 

de transformaço; no entanto, o aumento da produtividade do trabalho foi de 

tal ordem que permitiu a reduçao da mao-de-.obra empregada. 

(1) Ee,p = variaçao do emprego no ramo / variação do produto do ramo 

E p = variaç.o da produço física do ramo / variao da produço físi- 
ca da indistria de transformação. 

O exame da produtividade do trabalho nas "industrias tradicionais". .4 re- 
tomado adiante. 
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7 - ESTRATIFICAÇAO E PR0DUTIVIDfDE 

O cxa'ne da distribuiçad, segundo estratos, dos estabelecimentos dos 

ramos "tradicionais" evidenciou a concentraço de produçao e a particípao 

dos dift'entes estratos na absorçao de mao-de-obra da inckstria, a16m de ter 

possibilitado comparaç6es de produtividade do trabalho em funçao do tamanho 

dos estabelecimentos. As inforniaç6es estatísticas disponíveis refeTem-Se a 

dois anos: 1959 (Censo Industrial de 1960) e 1966 (Produçao Industrial - 1956). 
nbos os anos foram examinados. To se pretendeu, no entanto, estabelecer com 

paraçes entre aqules dois cortes, muito menos apontar tendncias dos dife-

rentes romós "tradicionais" Isto porque os dados básicos retratam universos 

distintos, vale dizer as inforrn6es do Censo dizem respeito a todos os esta-

belecimentos industriais do País, enquanto que as de Produço Industrial fo-

ram obtidas a partir de uma amostra representativa de cerca de 9 das vendas 

industriais do País. A1m disso, no foi possível cnpatfliZar os dados origi 

nrios das diferentes fontes. 

Por outro lado, a estratificaço relativa a 1966 tem como base o  nil-
mero de pessoas ocupadas. Considerou-se, rio entanto, mais relevante o exame 

da estratificaçao segundo a média mensal de operrios do estabelecimento in-

dustrial. Assim, uma vez que a comparaço entre os dois anos era de qualquer 

maneira irrealizável, optou-se por critérios distintos de estratificaqo para 

cada uni dos cortes ecaminados. 

Foram utiiizaas como variáveis determinantes para a c1assificaço 

por estratos, a rndia mensal dos operários ocupados no estabelecimento no ano 

de 1959  e o nit'nero de pessoas ocupadas em 1966, resultando a diviso de cada 

ramo em cinco grupos: artesanato (i a 4 operários ou pessoas ocupadas), semi-
artesanato (5 a 19 operários ou pessoas ocupadas), pequena indústria (20 a 99 
operários ou pessoas ocupadas), m6dia indústria (ioo a 14.99 operários ou pes-
soas ocupadas) e grande indústria (500 ou maia operários ou pessoas ocupadas) 

((uadros 12 e 13). A caracterizaço, como artesanato ou semi-artesanato, dos 

estabelecimentos de menos de 20 oper6.rios ou pessoas ocupadas encontra sua 

justificativa no fato de nao ser a tecnologia das "indústrias tradicionais" 

suficientemente poupadora de mao-de-obra a pànto de permitir o funcionamento 

de unidades fabris com um ni5.mero de operários inferior Nquele limite. 

Os estratos artesanais e semi-artesanáis das "indústrias 	tradicio 

nais" respondem por uma parcela relativamente importante da oferta de emprego 

industrial em 1959:  cerca de 240.000  operários, correspondendo a 1( de mao-
de-obra de indústria de transformz3ço, foram absorvidos por estabelecimentos 

pertencentes que1es estratos. 
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.As participaç6es, no valor de produção dessas indústrias, doa esab 

lecimentos com mends de 20 oper.rios ocu)ados são menores que as corresponden-

tes à absorção de mão-do-obra (excetuados os casos dê txti1 e vestuário e cal-

çados) o que explícita e. baixa produtividade dos estratos artesanais e semi-ar-

tes anais daquelas indústrias. 

No entanto,as parcelas relativas às contribuiç6es 	estratos 

ao valor da produção das "indústrias tradicionais" e da indústria de transforrn 

ção são iguais à coespondente à oferta de empr&o quando referida à indústria 

de transformação (]í%) eligeiraznente maior quando referida às "indústrias tr4-

dicionaja" (30 contra 28%). 

ais resultados autorizam admitir-se que as' diferenças de produtivi 

dade entre os estratos aresanais e semi-artesanais das "indústrias tradicio-

nais" e da indústria de. transformação' não são signíicativas. Cabe, no entanto, 

assinalar que os vai6res obtidos para os estabelecimentos dos ramos "tradicio.-

nais" com menos de 20 operrjos estão distorcidos pela produtividade excessiva-

mente elevada observada (como se verá adiante) nas unidades pertencentes à indús 

tria têxtil e pelo pso dste ramo no setor "tradicional". Ao nível dos ramos, 

se porum lado, se observa que a maiorja.dos estabelecimentos pertence ao arte-

sanato e semi-ertesenato, constata-se também, em relação ao valor da produção e 

ao néinero de operários, não s6 que o peso relativo dsses estratos é menos ex-

pressivo, mas ainda que os ramos apresentam participaç6es significativamente- di 

ferentes em tais estratos. IJo que diz respeito à oferta de eraprgo, as' "indús-

trias tradicionais" podem ser divididas, segundo a parcela correspondente aos 

estratos artesanais e semi-artesanais, em trs grupos: os ramos madeira, mobili 

ário produtos alimentares caracterizados pela participação relativamente im-

portante daqueles estratos (aproximadamente 5O); os ramos couros e peles, ves-

tuário e calçados, bebidas e editorial e gráfica, nos quais' os estabelecimentos 

com menos de 20 operários resDondem por cerca de 3Q10 da mão-de-obra absorvida; 

os ramos têxtil e fumo nos quais os estratos considerados tân pequena expres-

são (5  e 8% respectivamente). Considerando o conjunto das "indústrias tradicio- 

a paticipação do artesanato e semi-artesanato é de 28%. 

A comparação cia participação dos estbeIecimentos artesanaIs e semi-

artesanais na abnorção de mão-de -obra pelás "indústrias tradicionais" no Brasil 

em 1959  e em outros países mais industrializados revelou (evidente, aliás) a 
maior import&icia relativa desses estratos no Brasil. No entanto, ao ordenftr as 

"indústrias tradicionais" segundo o peso de tais estratos nos diversos países , 

obtiveram-se "seqi!nciae" semelhantes, exceto para o caso de editorial e gráfi-

ca. 

O confronto de "seqncias" no Brasil (1959) e Estados Unidos (195 1 ) 
é o seguinte: 
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ESTÍU)OS UNIDOS 

Madeira 

Mobi1irio 

Produtos Alimentares 

Bebidas 

Vestuário e Calçados 

E4jtoria3. e Gráfica 

Couros e Pe:Les 

Fumo 

Txti1 

Made ira 

Editorial e Gráfica 

Mobilitrio 

Pzod.uts A.iiraentar eS e Bebidas 

Vesurib e Caïact6 
:OtJ 4 () 

Couros e Peles 
A Te xt ii 

Fumo 

Contudo, a mesma análise referida aon dados de 1966 conduz a resulta 
dos significativamente diferentes (Quadro 13). Iesultam, por exemplo, partici-

paçes relativamente reduzidas para o artesanato e semi-arte3anato. A razao é 

6bvia: na medida er( que a amostra abrange apenas os estabelecimentos responsá-

veis por cerca de 9C do valor das vendas, exclui grande n3mero de unidades de 

produço pertencentes (provve1mente tôdas elas) a estes estratos. 

A incorporaçao dos estabelecimentos fabris evidencia as especifici-

dades das escalas de operaçao dos ramos "tradicionais". A análise conjunta da 

absorço demao-de.-obra e da produç.o gerada em 1959 lios diferentes estratos de 
cada uma das indústrias permite, exceçao Leita a bebidas, agrupá-las: os ramos 

madeira, mobiliário e vestuário e calçados, que se caracterizam pelo maior peso 

do semi-artsanato e da pequena indústrias o grupo constituído por couros e pe-

les, produtos alimentares e editorial e gráfica, onde predoinina a pequena e mé-

dia indústria; os ramos t&xtil e fumo, onde a média e grande indústrIas respon-
dem pela maior parte da produção e do entprgo. O ramo bebidas foi exclúído em 

virtude de suas características particulares: a mao-de-obra distribuiu-se uni-

formeraente entre os estratos e a produço provém, fundamentalmente, da pequena 

e grande indstria. 

A mesma análise, elaborada a partir dos dados de 1966,.aevoura que f6s 
sem agrupados: os ramos madeira e mobiliário que se caracterizam pelo maior p-

so do semi-artesanato e da pequena indústria; os ramos couros e peles,vestuário 

e calçados, produtos alimentares e editorial e gráfica nos quais predominam a 

pequena a média indústria; os ramos trtil, bebidas e fumo onde a maior parcela 

cabe média e grande indústria. 

O exame da participaçao dos 50 maiores estabelecimentos(definidos em 
funçao do número de operários. ou pessoal ocupado) ce cada ramo "tradicional" no 

valor da produçao do respectivo ramo ze a determinaçao da parcela dos estabeleci-

mentos responsáveis por 759 da produçao do ramo, permitiram identificar o grau 
de concentraço das direfentes indústrias em 1959  e 1966 e evidenciar tendn- 
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õiaa no período (uadroe 15 e 16) (. 

O conceito de -concentração, no entanto, se associa ao peso relativo 

dos grandes etabe1e cimentos fabris na produção do reino, não apontando assim, 
necessà.riamente,a extensão do contr6le do merc.dõ por emprsas ou grupos econô 

mieo. Na verdade, a possibilidade de uma mesma firma gerir mais de um estabele 

cimento implica em que, ëmbora a verificação de uma alt4 concentração de produ-

ção em determinado reino explicite a centralização das decis6es referentes àque - 

la irid(istria, de uma pronunciada atomiz9ão da produção não se possa inferir a 

inexist&icia de decis6es centra1iza4as(2. 

Por outro lado, a concentação que seria relevante considerar 	para 

identificar o grau de centralização -das decis6es s6bre o merca4õ deveria refe-

rir-se a Óonjuntos de estabelecimentos produtores de bens substitutos entre si. 

A classificação por ramos industriais não obedece, evidentemente, a este crité-
rio: a substitutibilidade doe bena produzidos por cada um dos ramos é variável. 

Neste sentido, para os ramos nos quais a classificação 4o I]3GE omite produtos 

substitutos daqueles incluídos, os resultados obtidos seriam tendenciosos no 

sentido de atribuir uma concentração maior do que a relevante; no caso oposto, 

Isto é, para os ramos nos quais a. classificação incluísse bens não substitutos, 

a tendenciosidade consistiria em apresentar uma concentração menor do que a re-

almente relevante. 

Os resultados obtidos a partir dos dados do Censo de 1959 revelaram 

concentraçes bastante variadas para os ramos "tradicionais": fumo com 92% de 

produção gerada pelos 50 maiores estabelecimentos e madeira com 12%.  No entan-

to, a diversidade dos graus de substitutibiliclade dos bens o4ginérios dos dife 

rentes ramos difiu1ta a utilização dos resultados obtidos como instrumento de 

coa imperfeição da concorrncia nos vários mercados. 

São comparáveis, porém, como se viu anteriormente, os va1res refe-

rentes a anos distintos. Por um lado, novamente, se assinala em- 1966 a mesma- di 
ferenciação quanto ao grau de concentração dos diferentes ramos; por outro, evi 

dencia-se alteraç6ez ocorridas, no decorrer do período, em certas indttstrias. 

Assim, observa-se nos ramos madeira, vestuário e calçados, produtos alimentares 

e editorial e gráfica uma maior concentraçao da produção em 1966; nos ramos he - 

bjdas e fumo constata-se fen&neno inverso. flessalte-se que tais reduç6es se ve-

rificam justamente naqueles ramos onde a concentração é mais elevada. Cabe, no 

(i) Neste caso é possível a comparação dos resultados obtidos para os anos de 
1959 e 1966. Istoporque é lícito w.bnitir-se que os 50 maiores estabeleci-
mentos do universo (segundo o ninero de operários) sejam os mesmos da amos-
tra (segimdo o nCunero de pessoas ocupadas). 

(2) Baii, Joe S. - "Industrial OrganizationY', J. Wiley, 1966. 
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entanto, insistir mais uma vez em que as tendências apontadas a.o lonco do perío 
do dizem respeito apenas à concentraçao de produçao, no inrplicando necessària-
mente em alteraç6es quanto & ertensao do contr&Le do mercado. 

O exaiie da eficjncia dos estabelecimentos industriais dos djferen-
tes estratos das jndtstrja tradicionais" ji1ica na uti1tzaço de inl'ormaç6es 
rel*tivas à produtividade nos respectivos estratos. Entretanto, antes de Incor-
porar estas informaç6es h análise, cabe lembrar que as conc].us6es a que se pode 
c1ar devem ser encaradas como referidas a uma realidade específica, conc3.icio-
nada antes pelas peculiarida4es históricas de sua formaçao do que por caracte-
rísticas tecnológicas inerentes aos remos estudados. Neste sentido, a inefici&i 
cia relativa de determinado estrato nao deve necessariamente ser atribuícia ao 
tamanho do estabeleciménto: é necessário que se identifique entre os fatre 
oondionantes de sua produtividade aqueles que refletem a adequabilidade tecno 
l6rica de escala de oeraçao daqueles que exprimem comportamentos específicos 

- do caso particular (1)  . Evidentemente, nao é possível cheear a esta, identiuica-
ço a partir de uma análise ao nível dê acrecaço  a que se está trabalhando. 

Por outro lado, cabe lcrbrar tibém que aos diferentes euentos do 
sistema econ6mico corrosponderti desempenhos distintos no seu funcionamento e que rn  

tais desempenhos se modificam ao longo do processo histórico de desenvolvimen-
to: desta forma, nao se pode encarar o nível de produtividade como tnico indica-
dor da contribuiço de um setor para o funcionamento do sistema. 

Na qtiantií'icaçao da produtividade média relativa dos estratos dos r 
mos "tradicionais" em 1959, foram utilizados i dadOs do Censo de 1960 (v.adro 

17). Mais urna vez nao se observa homoeneidade nas características desses ra-
mos. Ainda que, de uma maneira çera1, se constate produtividade a mais elevadas 
para a grande ind.Cstria (crescente com o tamanho do estabelecimento), as exce-
ç6es a tal comportamento incluem, além da indtistria editorial e ráfica,os prin 
cipais ramos do setor "tradicional": t&til e produtos alimentares. Cabe desta-
car, em particular, a acentuada disparidade observada nas produtividades dos di 
verbos estratos da indústria txti1, em favor do semi-artesanato e, em menor 
proporço, do artesanato e da pequena indústria.. 

A coraparação da produtividade relativa dos estratos artesanais e se-
mi-artesanais dos ramos definidos como "tradicionais" no Brasil (1959) e nos 

Estados Unidos (1951) pode fornecer uma idéia aproximada dos fat6res cletermmnan 
tes da magnitude que assume aquela variável; parece válido supor que a ocorrn 
cia de vai6res opostos evidenciaria a preponder.ncia das características decor-
rentes do processo de formaç.o daqueles estratos no Brasil s6bre as caracterís-
iics tecnoigicas pr6prias a escala de çperao (QuAdro 19) 

Ci) 	be'i oSie1 què a baïxa produtvidd relativa de dte5i.uaao estrato'd.e 
rve, naoàe seu tnanhb, 'rn.s d artéfstcas cL)rganïacionóis peculiares 
aos estabelacimemt.os que o comp6em, no Brasil em 1959 ou 1966. 
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Io que U.z respeito ao estrato artesanal, notam-se 	produtividades 

mais elevadas nos Estados Unidos; no entanto, apenas para as indústrias de cou-

ros e peles e vestuário e calçados, as posiç6es relativas ao ramo so opostas. 

No estrato semi-artesanal, no se constata regularidade na diversidade de com-

portamentos entre oø dois países; por outro lado,' excetuados os ramos madeira, 

trtil e vestuio e êalçados, as diferenças entre.. produtividades relativas Pão 

so significativas. 

À quantificaço das produtvidades m6di9s relativas dos estratos em 

1966 evidencia, mais urna vez, a ausncia de e racte. ticas comuns aos .difere 
tes ramos (Cundro 13), De unia maneira geral, como a viu, é possível assina-

lar-se produtividades crescentes com :o tamanho õ.os estabelecimentos, exceç6es 

feitas hs indústrias txtil, vestué4rio e calcados e routos alimentares, nas 
() 

quais a maior produtividade é registrada no artesanato' . Entretanto, a forma 

pela qual se dimensionou a amostra, de onde se extraiu os dados  básicos para 

a quantificaçao das produtividades, exige que se encare com muito cuidado os re 

sultados relativos aos estratos cco'respondentes aos pequenos estabelecimentos. 

Dentre os possíveis desdobramentos da axiélise de produtividade dos 

ramos "tradicionais", pretendeu-se examiná-la ao nível dos Estados, no senti-

do de conhecer as indústrias que, em cada regiao, apresentam produtividades re 

lativas mais elevadas e de identificar os fat6res determinantes das diferenças 

interestaduais de produtividade. Tomaram-se os resultados do Censo de 1960 (Qua 
dro 20). 

Observam-se, no País como uni todo, maiores produtividades nos ramos 

produtos alimentares, bebidas e fumo. Ao nível estadual, a situaçc>, de uma ma 

neira geral, no se altera: registram-se como exceç6es produtividades elevadas 

em txtil (Ceará e Paraíba) e couros e peles (Bahia e Santa Catarina) e, em al-

guns Estados, va16res inferiores à média nos ramos anteriormente mencionados. 

Tais exceç6es, nó.  entanto, no permitem definir comportamentos peculiares a qual 

quer unidade. 

O exame das produtividades relativas de cada um dos ramos "tradicio-

nais" nos diferentes Estados teve por objetivo determinar a eficinoia de seus 

diversos segmentos, vale dizer, o grau de homogeneidade tecno16gica de sua dis 

tribuiço regionaL O que se nota sao resultados bastante distintos, evidenci-

ando o desnível tecno16gico existente entre as diversas regi3es. De modõ ge-

(1) As produtividades dos estxatos artesanal e semi-artesanal do ramo txtil, 
pravàvelmente, refletem apenas a ná qualidade das informa6es estatísticas 
utilizadas. A crítica da base estatística aparece no Ap&idice IV 
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ral, o comportamento do setor "tradicional" não difere daquele da ind.9tY14 
transformaço: constatamse maiores produtividades no pólo industrial So PLh 

lo - Guanabara e, dentro deste, em Sao Paulo. Os val6res elevados observados em 

outros Estados pocleni apenas traduzir o paso relativo de unia grande indústria num 
parque industrial de pequena dinienso; podem, ppr outro lado, refletir a exis-
t&icia de uni processo de substituiçao regional de lniportaç6es internas,ocorrido 
numa fase posterior ao da implantação do raio no Dólo din&AJ.00, e, consequente-
mente, incorporando tecnologia mais avançada. 

H. e'vid&cia de grandes desníveis tecnol6gicoa dentro dos ramos "tra 
dicionais", vale dizer, da existncLa, em um mesmo ramo, de unidades produtivas 
utilizando tecnologia altamente refinada e de estabelecimentos que empregam téc 
nicas atualmente obsoletas. Desta forma, parece lícito considerar dois sub-ra-
mos distintos na maioria das "indústrias tradicionais": um segmento "moderno", 
ou em "processo de inodernizaço", e um segríiento "antigo", no sentido de nao ter 
modificado sua técnica de produçao. Vale assinalar ainda que, naquele setor coç 
nominad.o "moderno", no se incluem apenas as unidades de produço que, embora 
instaladas nos primórdios do processo de substituição de intportaç6es, ampliaram 
suas insta.laç6es, se reequiparem e incorporaram inovaç6es teenológicas, mas tani-
bém aquelas que se implantaram em etapas posteriores. 

A heterogeneidade tecnológica dos ramos "tradicionais" pode ser ex-
plicada a partir de duas abordaiens distintas. 

A primeira delas diz respeito h localização temporal de sua implanta 
ço no processo de formaço do parque industrial brasileiro. Na medida em que 
se estabeleceram nas primeiras etapas daquele processo, partIram de uma tecnolo 
gia, na melhor das hip6tese, própria &quele período. Ora, urna série de circuns 
tancias entre outras, o pequeno dinamismo do setor, a posiçao secundária que 
lhe foi atribuída nos programas governamentais, o difícil acesso às fõntes de 
financiamento, dificuldades inerentes própria estrutura interna das empresas 
- tornaram impraticável, para grande número de estabelecimentos, a renovaço de 
seus equipamentos, a incorporação de inovaç6ea tecnol6gicas e organizacionais 
que lhes permitissem superar o obsoletismo cia técnica de produço empregada. 
Aquelas circunst.ncias desfavoráveis no foram suficientes, no entanto,par: 
pedir que certos segmentos dos ramos - que via de regra enfrenta 
ram tanibém outras circunstancias, estas favoráveis - passassem a um níwl tecno 
l6gico superior. Tais segmentos, juntamente com as entprsas que se instalaram 
em épocas mais recentes, vieram constituir a cunha "moderna" nas "IndCtstrias 
tradicionais". Entre as circunstancias favoráveis ao aparecimento desta cunha 
"ïioderna", vale ressaltar a exiatncia de uma "demanda sofisticad&', originada 
de classes de alta e média rendas, que procam acompanhar as niodificaq6es do 
consumo das sociedaÊlea d.os pa£~> denvolvidos. A aetía£ação de tal demanda 
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exige, de uma maneira geral, respostas do aparelho produtivo no sentido de in-

corporar tecnologias modernas. Ademais, aquela demanda, se por um lado era in.-

capaz, dada a sua magnitude, de conferir dinamismo a um remo corno um todo, ior 

outro, era suficiente mara induzir determinados grupos, particularniente aqueles 

que dispunham de fácil acesso à tecnologia adequada, a realizar os investinien * 

tos necessários a seu atendImento. 

Urna segunda abordagem à heterogeneidade tecnológica observada no se-

tor "tradicional" tornaria como ponto de partida, nao as especificidades histó-

ricas de suas formaç6es, mas características técnicas e ahistóricas inerentes T 
aos ramos industriais. 

A gama de possíveis opç6es tecno16gicas de que disp6em os ramos in-

dustriais é sugerida pela diversidade das relaç6es produto-capital observadas 

em diferentes países. 1,15o se pretende que a simples existncia daquelas opç6es 
inoiique na ocorrncia de níveis tecnológicos distintos dentro de um mesmo país; 

admite-se apenas que seja indicativa de que existe, para cada urna daquelas al-

ternativas, um determinado contexto no qual se torna econ&nicamente viável. Por 

outro lado, a distribuiçao das relaç6es produto-capital de vários países permi-

te identificar teniiaias da estrutura técnica da produção de cada ramo inclus - 

trial. Tais pressuctos foram empregados como onto de partida para a conside-

raçao das alternativas te enológicas al)resentaclas às "incl(strias tradicionais". 

Utilizaram-se informaç6es apresentadas por Soza referentes às re1açes produto-

capital dos ramos industriais em onze paíse 

rS vevidente o baixo grau de hornogeneidade tecnológica, entre os di-
versos países, da maioria dos ramos "tradicionais". De fato, a ordenação dos ra 

mas industriais segundo amplitudes crescentes das variaç6es das relaç6es produ-

to-.caital observadas revela a secfància: vestuário e calçados, madeira, niaqui--

naria e artigos elétrïeos, metais básicos, minerais no-nieticos, papel e pro-

dutos rle pacl, produtos de borracha, produtos metiicos, mobiliàriq: couros e seus 

produtos; química; material de transporte S, diversos, bebidas grfic txti1, pro 

ciutos alimentares o fumo. Observa-se, portanto, a concentraçao dos ramos "tra-
dicionais" na faixa correspondente à coexist&icia de tecnologias bastante dife 

rendadas. 

Cabe, no entanto, considerar até que ponto o nmero de opç6es tecno-

l6glcas disponíveis, explicitada através do exame do com ortarnento de diversos 
países, nao decorre também dos processos históricos dc industrializaçao daque-
les onze países escolhidos. 

(1) Soze..Jlector - "Planificación dei Desarrolo Industrial", Siglo Veintiuno Edi 
tcres, 1966. 
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ESTRATOS DA REIAÇÍO ODY2O-CPPI'L POR RAMOS INDUSTRIAIS (i) 

(sEGuNDo IN'ORM[ÇOES DE UM GRUPO DE. PAÍSES) 

RAMOS 

ESTRATOS 

1 II III IV V VI VII VIII IX 

Vestuário e Calçados  

Couro e seus Produtos  

Diversos  

Fumo  

Maquinaria e Artigos Elétricos  

Produtos de Borracha  

Grfica  

M6veis e Acessórios  

Produtos Metlicos  

Material de Transporte  

Made ira 

Derivados de Petr6leo e de car- 

vao 

Maquinaria No-Eitrica 

Produção de Minerais No-Metli 

cos 

Alimentos  

Bebidas  

Papel e Produtos de Papel  

Metais Búicos  

Txtil  

urniica  

FONTE: 	Sõ. Htor - "Planifieaci6n dei Desarrolio Industrial". Si, 	in - 
tiuno Editores, 1966. - 

(i) A magnitude da relaço produto-capital diminui com a progressão dos mime-
ros ordinais 1 a DC. As linhas horizontais indicam a gania de estii.tos que 
ocupe. a reiaço Y/K de cada grupo industrial. Considerou-se um conjunto 
de onze Países: Austrlia, Estados Unidos, Chile, ColSmbia, Argentina, Ja 
po, frica do Sul canad, Hungria, Israel e Rumnia. 
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8 - INVESTIMENTOS 

Os fins alternativos visados pelas invers6es em determinado setor 

do aparelho produtivo - instaiaço de novas unidades de produçao e ampliaço 

das existentes (reequipamento) - merecem, pelo menos no caso das "indtrtrias 

tradicionais", ser examinados separadamente, dada a import&ncia das diferen-

ças entre os objetivos que preenchem, as formas que assumem, as implicaç6es 

que delas decorrem. Contudo, a consideraçao destas possíveis destinaç6es 

no e suficiente. Para a conreenso dos mecanismos pélos quais tais inver-

ses se realizam, dos efeitos por elas provocados, é necessrio ter presente 

a j9 mencionada dualidade tecnolgica dos ramos "tradicionais" - a coeistn 
cia de um setor "moderno" e de um setor "antigo" -, bem corno os tipos distin 

tos de bins que produzem: aQuies anteriormcnte denominados "bens sofistica-

dos" e os "outros", os "bens comuns". 

Os investimentos de ampiiaçao (reequipamento) nos ramos "tradicio-

riais" caracterizam uni processo de modernizaçao da unidade de produçao em que 

se efetivam. Dc fato, se por um lado o setor "moderno" nao se depara ainda, 

considerado o período recente de sua instaiaçao, com a necessidade de em-

pilar sua capacidade repondo equipamentos desgastados ou tecnolgicamente su 

perados, por outro, qualquer substitu'ao de equipamentos no setor "antigo" 

implica inevittvelmente, dado seu, grau de obsoletismo, numa modernização da 

técnica de produco. Neste septido, as possíveis alternativas de inversao 

so definidas aqui corno investimento de instaiaçao e investimento de moclerni 

zaçao, compreendendo gste todo reequipamento realizado em estabelecimento in 

dustrial do senento "antigo". 

Assim, o investimento dc modernizaçao significa, para a 	unidade 

produtora que o empreendeu, a passagem do setor "antigo" para o setor "moder 

no". Tal transformaçao se caracteriza por um nítido aumento de eficincia, 

bem como por acentuada expans.o de sua capacidade de produçao. Por 	outro 

lado, as empresas que compcm o segmento "antigo" produzem, como se 	viu, 

"bens comuns". Ora, é pouco provvel, ainda que nao impossível, que o pro- 

cesso de modernizaçao conduza a uma diversificação das linhas de 	produção 

que inclua os "bens sofisticados". Isto porque as iigaçes comerciais 	do 

passado, a mao-de-obra disponível, a natureza da tecnologia, entre outros fa 

t6res, influenciam no sentido de permanecer a empresa voltada para a produ-

ço de "bens comuns", agora com o concurso d.e técnica mais moderna. 

O investimento de mod.ernizaço, efetivado por uma emprsa, repre-

senta, assim, uma expansão da oferta de "bens comuns". Vale examinar, en-

to, a expressão de um processo de modcrnizaçao abrangente de uma parcela 

significativa dos ramos "tradicionais". 
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Parece haver certa evidencia de capacidade ociosa nas "inchstrias 

tradicionais". Contudo, ainda que tal ociosidade não apareça de forma vis-

vel - por exemplo, mtquinas e equipamentos operando durante um ntinero de ho-

ras inferior s tcnicamente possíveis - ela assume, sem dtvida, formas dis- 

farçadas. Por outro lado, a demanda pelos "bens comuns" produzidos 	pelas 

"industrias tradicionais" tem-se expandido lentamente 	Cabe acrescentar 

ainda que os possíveis acrscimos de renda gerados pelo procésso de moc1erni-

zação não so, certamente, determinantes de crescimento significativo da de-

manda final. 

Neste sentido, numa primeira aproximação, é possve1 afirmar que 

a simples modernização de parcela do setor "antigo" das "industrias tradicio 

nais" poderá resultar em oferta superior aquela que o sistema econ6mico esta 

ria apto a absorver, acentuando, dessa forma, a capacidade ociosa já agora 

observada. 

no entanto, uma hip6tese para o processo de modernização que 

poderia determinar resultados distintos dos assinalados. 

Tal hip6tese sugere que o processo d.e modernização cria demanda, lxi 

terna e/ou externa, na medida mesmo em que altera as condiçes da produção. 

O emprego de tecnologia mais moderna, o aumcnto da eficincia operacional 

dos estabelecimentos industriais não s9 permitem produzir a custos mais bai-
xos, mas ainda oferecer produtos d.e qualidade mais elevada. A diminuição 

dos custos, se acompanhada de urna redução d.e preços, acarreta, evidentemente, 

urna expansão da demanda interna. Por outro lado, a melhor qualidade dos pro 

dutos, bem como os preços tornados competitivos no mercado internacional, pos 

sibilitam que parte da oferta seja destinada à exportação. Cabepo entwrbo, 

perguntar se a expansão da demanda, via redução de preços, é suficientemente 

elstica para absorver todo o acréscimo da oferta decorrente do processo dc 

modernização e indagar as possibilidades cio exportação dos "bens comuns". 

As dificuldades com que esbarra o processo de modernização não con 

denam, contudo, sua consecução. Exigem apenas que seja perseguido um cami-

nho alternativo de modo a contorn-J..as. 

O referido caminho alternativo consistiria em associar ao processo 

de modernização uma profunda reorganização da estrutura da oferta. Tal re-

organização, urna vez que pretende fundamentalmente manter sob contr6le a ca-

pacidade dc produção de maneira a compatibilizar a oferta à demanda, deveria 

objetivar a redução do ntmero de estabelecimentos existentes, através da ex-

tinção ele pequenas ernprsas - ineficientes e com escassas possibilidades de 

(1) A discussão da demanda aparece adiante. 	- 
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absorver transformaçes significativas. Desta forma, a concentraç.o da pro-

duço dos ramos "tradicionais permitiria um dimensionamento adequado de sua 

magnitude, bem COmO a formaço de um setor industrial altamente eficiente - 

caaz, portanto, de produzir z. custos baixos, expandindo, via reduçao de pre 

ços, a demanda por sua prod.uço. O processo dc concentraç.o descrito acarr 

ta, no entanto, pelo menos duas ordens de questes que merecem ser considera 

das. 

A primeira delas diz respeito aos mecanismos que possibilitam 	o 

cumprimento do processo de concentraçao, valo dizer: as possibilidades de a 

invisível" da economia de mercado conduzir '. concentraço desejada ou 

necessidade de medidas dc política ecori6mica neste sentido. A consideração 

do comportanento cio setor nos íltimos anos faz crer que a conccntrao espo 

tnea no 9 vivel. 

De fato, a evoiuçao passada sugere que, nos perocios em que a de-

manda dos bens produzidos pelas "indstrias tradicionais" se expande, preva-

lecem preços compatíveis com o custos dos estabelecimentos menos eficientes, 

acarretando lucros bastante elevados para as e1prsas do segmento "moderno", 

mais eficientes. Por outro lado, quand.o a demanda se retrai, o segmento "an 

tigo" procura colocar rio mercado, de qualquer maneira, sua produçao, depri-

mindo, assim, ainda mais, os preços vigentes. Ao contr&io, as empresas "mo 

de-mas", normalmente, nao tin conciiç6es para vender abaixo do seu custo. Os 

estoques crescentes, que resultam desta política, obrigam-na a reduzir a pro 

d.uço. Assim, a reduço da oferta, decorrente das decises do setor "moder-

no", permite o equilíbrio do mercado e a sobrevivncia das unidades menos e-

ficientes (1) 

Ademais, a existncia dc um setor "moderno", particularmente os lu 

cros elevados obtidos por ste setor nos períodos de expansao, define para o 

eiires&io "antigo" a perspectiva de participar do segmento "moderno" do ra-

rno no qual opera. Evidentemente, tal perspecti.va np se realiza facilmente. 

Entretanto, no contexto de um processo de rnodern:i.zaçao, aquela possibilidade 

reforça a d±sposiçao do erapresrio "antigo" de sobreviver. Ao invés d.e en-

cerrar suas atividades, diante dos desníveis cada vez maiores entre os dois 

setores, o empresrio pressiona no sentido de participar do processo de mo-

dernizaço. 

(1) A sobrevivncia de unidades menos eficientes pode ainda, em parte, 	ser 
atribuída a utilizaço mais intensa de mecanismos ter]dentes a reduzir a 
remuneraç.o da mio-de-obra nos pequenos estabelecimentos, a par da preva 
lecente estagnaço do sa3Ário real. 
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Desta forma, é lícito admitir-se que a concentraçao• da prouço no 

se realizará espontneamente: sua viabilidade repousa em medidas adequadas de 

política econ6mica. 

A segunda quest.o concernente ao processo de concentraç.o diz res-

peito à liberaçao dc fat6res de produço que lhe é pr6pri. Particularniente 

no caso das "indistrias tradicionais", tal p'ocesso, sobr-etudo quando associa 

do a um movimento de modernizaçao, implica, provaveimente, numa acentuada re-

duçao da oferta de cmprgo pelo setor. Ora, as "indstrias tradicionais" res 

pondem por unia parcela importante da mio-de-obra industrial e qualquer trans-

forrnaçao no sentido de reduzir o volume de trabalho aí absorvido, amenta as 

exigncias de criação de Cmpr6go por outros segmentos do sistema econ6mico. 

Evidentemente, o processo de raodernizaço rera, por outro lado, no-

vas oportunidades de emprego. Ta medida em que, no reequipamento do setor 

"antigo", seja elevada a participaçao dc equipamentos de fabricaçao nacional, 

a expans.o induzida nos remos produtores de bens de capital possibilita uma 

oferta adicional de emprego. Contudo, os empregos, criados na exparisao da 

produço de bens de capital de um setor, sao sabidamente inferiores aos trab 

lhaclores liberados pelo setor que se moderniza com Cstes novos bens de capi-

tal. Isto 9 tanto mais verdade ao se levar em conta que, em período recente, 

parcela expressiva dos equipamentos incorporados às "industrias tradicionais" 

foi de origem estrangeira. Resta indagar se a expans.o do emprego resultante 

das atividades da indístria de construço civil, decorrentes da aplicaç.o de 

parte dos investimentos de modernizaço em novas construQ6es e instalaçes, 

capaz de compensar o resíduo no absorvido pelo setor produtor de bens de ca-

pital (Qiadro 22). 

Foram examinados at9 aqui os mecanismos associados aos investimen-

tos de modernizaç.o, bem como os efeitos d1es decorrentes. Cabe agora, den-

tro da mcsma ordem de preocupaçes, considerar o investimento de impiantoao. 

Como se viu, o investimento de implantaç.o determina uma expansão 

do setor "moderno" das "industrias tradicionais". Tal expans.o, nos termos 

das possibilidades anteriormente definidas, pode significar tanto o cresciraen 

to da oferta çe "bens comuns" quanto de "bens sofisticados". Entretanto, as 

novas unidades produtoras, de uma maneira geral, tm-sc dedicado pred.ominante 

mente t produçao de "bens sofisticados". 

Vale assinalar, contudo, um fator relevante na especializaçEo de ai 

gumas novas enrsas na fabricaçao de "bens comuns". Consiste na existncia 

de unia demanda regional por determinados "bens comuns", caraz  de, vinculada 

a outros fat6res favortveis, justificar o aparecimento de oferta local. Tal 

impiantaçao caracteriza uma substituiçao de importaç6es internas: o produto 

antriormentc importado de outras regi6ec do País passa a ser produzido den-

tro da prpria área geogrfica consumidora. 
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Os investimentos de impiantaço destinados a atender demandis regio 

nais de "bens comuns" nao trn tido, no entanto, maior expressao. O menciona-

do processo de substituição de inortaçes internas sofre os efeitos de pre-

sença do p6lo industrial dininico. Ademais, mesmo quando ocorre tal substii 

çto, ela decorre, predominantemente, da modernizaçao e ampiiaçao de unidades 

produtoras já existentes. Por outro lado, ainda nas &eas menos desenvolvi-

das do Pais, os investimentos de impiantaçao visam, quase exclusivamente, 

produçao de "bens sofisticados". 

Isto porque os investimentos de imnplantaço, destinados a produzir 

"bens sofisticados", ao contr&io dos voltados para a produço de "bens co-

muns", nao se defrontam com problemas decorrentes Co comportamento da denian-

da. Na verdade, os novos investimentos podem contar com mercados em expans.o 

e com a possibilidade de substituir "bens comuns". O exame dos fat6res deter 

minantes da eanso dos mercados, bem como da substitulçao de "bens comuns" 

por "bens sofisticados", aparece adiante. 
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9 - DIN1MISMO 

Definido, dentro da inddstria de transformação, um setor "tradicio-

nal", cabe analisai sua conexão com o setor CarcteriZ4do, por excÏuso, como 

"dinnico", e cõm os.demais segmentos do sistemá econ&nico, no sentido de de-

tectar a interdepend&cia que se estabelece a partir da circu].aço de bens in 

termedirios no interior do aparelho produtivo, bem como examinar a destina-

ço da prodtLço rinal daquele setor. 

A diviso da indtlstria de transformação nos dois grupamentos ante-

riormente enumerados evidencia uma quase completa desvinculaço entre &es: o 

conjunto dos ramos "tradicionais" participa, em 1959, com apenas 2,8 do to-

tal de insumos absorvidos pelo setor "dinnico", enquanto a participação das-

te setor nos insunios de cada um dos ramos "tradicionais", exceção feita a edi 
torial e gráfica, no ultrapassa 16% do total (Quadros 23 e 24). 

Por outro lado, numa primeira aproximaçao à determinação das inter-

re].aç6es entre "industrias tradicionais" e o "resto do aparelho produtivo", o 

exame da distribuiço da produção dos ramos "tradicionais" entre bens interm 

dirios e bens finais mostra a preponder&icia da demanda final na absorção da 

produo (Quadro 25). Na verdade, o consumo intermediário é expressivo ape-

nas para os ramos madeira, couros e peles, téxtil e editorial e gráfica. Den-

tre tais ramos, vale assinalar, no entanto, o caso particular de txti1: sub-

traindo, da parcela destinada ao consumo intermedirjo, aquela correspondente 

ao pr6prio ramo, a participaqo da demanda irttermediria cai para ).6,7%.o fa-
to parece indicar antes a aus&'ncia de integraço vertical dentro do próprio 

ramo do que urna vinculaçao estreita com o "resto do aparelho produtivo". 

Avançando no sentido de explicitar as inter-relaqes dos ramos "tra 
diCionais !? com os outros setores e, conseqüentemente, sua iniport€ncia na ex-

panso do sistema econ6rnico, examinou-se, em primeiro lugar, a influ&icia di 

reta de cada ramo abre inddstrias fornecedoras de seus insumos e s6bre indds 
trias usurias dos bens que produzem. 

Definiu-se como "backward linkage" ou "efeitos para-trás" o estíntu 

lo provocado pelo ramo enquanto consumidor de insumos, vale dizer sua inf].u&i 

cia s&bre ind1strias fornecedoras de seus insumos; a magnitude dé'stes efeitos 

foi quantificada, segundo o método proposto por Chenery e Watanabe, como a ra 

zo entre as compras interindustriais e o total da produço do ramo Defi-. 

niu-se como "forward jjflgt ou "efeitos para -frente" o estímulo provocado 

(1) Hirschman, Albert -"The Strategy of Economic Development",Ya]..e University 
Preas, 1965. 
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pelo ramo enquanto produtor de instnnos, vale dizer sua influ&icia s6bre as in 

ddtrias usuárias dos seus produtos; estes "efeitos" foram qu.ntificados atra 

vés da razão entre as vendas interindustriais e demanda total. Cabe assina-

lar que o "forward ].inkage" corresponde t. parcela relativa a bens intermediá-

rios no total da produço do ramo, já discutida anteriormente. 

A comparaço dos "efeitos para-frente" e "efeitos para-trás" obti-

dos a partir da matriz inuuino-produto do Brasil (1959) com os resultados de-
terminados por Chenery e Watanabe como representativos do grau médio de inter 

dependéncia setorial das economias italiana, japonesa e norte-americana reve-

la siznilitudes e disparidades (Quadro 20. Entretanto, a magnitude das dispa 

ridades mais acentuadas, observadas nos ramos madeira e couros e peles, pare-

ce apenas explicitar critérios diferentes de classificação. No caso de cou-

ros e peles, procurou-se compatibilizar os va].&es obtidos; transferindo-se a 

produção de calçados do ramo,: vestuário e calçados para o ramo couros e peles 

o admitindo-se que t6da a produço se destina a atender à demanda final, esti 

mou-se em 31010  o "fori'iard linkage" para o ramo, redefinidô, resultado semelhan 
te aos 37% determinado por chenery e Watanabe. 

O desdobramento da análise dos "efeitos para-trás" das "indistrias 

tradicionais" levou ao exame da composição dos insumos de cada ramo (Quadro 

24). Observa-se unia estreita dependência do setor em relao a insumos origi 

nários de atividades primárias e do próprio ramo, que correspondem a mais da 

metade das compra interindustriais de cada indüstria com exccço de mobiliá-

rio, vestuário e calçados, bebidas e editorial e gráfica. Pa'aêstes ramos, 

assumem rbmcia,como fontes fornecedoras de insimios, ou'o;- segmentos do 

próprio setor "tradicional" e, no caso de ediorjal e gráfica, o setor "din-

mico". Por outro lado, feIta esta ressalva, t evidente, corno já se viu aliás, 

• inexistência de vínculos entre os dois setores em que comumente se divide 

• industria de transformação. Os insumos terciários tm pesos relativos apro 

xiniadamente semelhantes em quase todos os ramos (cêrca de 20%;  produtos ali-

mentadores e fumo cerca de 10%). 
Em resumo, parece possível identificar dois comportamentos típicos 

dos ramos "tradicionais" em relação às suas ligaç6es "para-trás" com o "resto 

do aparelho produtivo": o dos ramos de mt.deira, couros e peles, txti1, produ 

tos alimentares e fumo, caracterizado pela quase completa desconexo com as 

outras partes do setor secundário; o dos ramos mobiliário, vestuário e calça-

dos, bebidas e editorial e gráfica, definido pela existência de alguns víncu-

los com outros ramos industriais, pertencentes, na maioria dos casos, ao pró-

prio setor "tradicional". Desta forma, o comportamento das "industrias tra-

dicionais" como um todo revela, ao lado de alguma interdepend&icia entre suas 

partes constituintes, articulaç6es com os setores primário e terciário e es-

tanqueidade em re1aço às "industrias din&nicas". 



Piocurou-se também levar em corisideraço as influénc1as indiretas 

das atividades dos remos "tradicionais" s6bre o. "resto do aparélho produfdvo". 
Neste sentido, redefiniu-se "efeitos para-frente" e "efeitos para-trs" de 

ac6rdo com a metodologIa proposta por Rasmussen, A partir da matriz de insu-

mo-produto de .1959, o "backrard linkage" foi quantificado pela exprsso: 

Z. 
B 	m 	

, 	= 

zj  
m 

onde 	á soma dos elementos da linha da matriz inversa transposta e m o nú 
mero de jndtistrias; o "forrard iinkage" pela expressão: 

Z. 
= 	m 	1 	(1 = 

:1. 

m 

sendo Z. a soma dos elementos da cõluna da matriz inversa transposta (Quadro 

27)' . 

Vale ressaltar que o "foriard linkage" está subestimado para as iii-

diistrias produtoras de bens de capital, uma vez que á parcela correspondente 

a investimentos aparece na matriz insumo-produto como parte da demanda final, 

e desta forma, ngo influi oôbre a aferição da magnitude dos "efeitos pa-fren 

te",. Por outro lado, observe-se que o nível de agregação utilizado encobre a 

possibilidade de ocorr&tcia, em determinados 6ub..ramoa,de efeitos de intensI-

dades distintas daqueles mensurados. 

(1) Metodologia id&itica foi utilizada por Baer, Werner e Kerztenetzky, Isaac 
"A Industrializaqo e o Desenvolvimento Econ6mico no Brasil, Fundação Ge 
ttílio Vargas 1966, partindo dos coeficientes técnicos da tabela de insu- 
mo-produtodos Estados Unidos. 
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10 - DEMANDA / 

A importncia da demanda final na absorção da produço das "ind1s-

trias trn,êicionais" já foi acentuada anteriormente ao se discutir a evoluçao 

da participaçao daqueles ramos na produço Industria], e, mais exp1.citainente, 

ao se examinar os "efeitos para-frente" originados naquele setor. Constatou-

se ainda que constituíam exceç6es a este comportamento típico, as Indústrias 

de madeira, couros e peles e, de forma menos nítida, editorial e gráfica. Ca-

be, portanto, iniciar o estudo da demanda da produço das "indtlstrias tradi-

cionais" pelo exame da distrIbuiço da parcela absorvida pela demanda final 

segundo usos e destinos alternativos. Mais uma vez foram usadas as informa-

ç6es»da matriz insumo-produto da economia brasileira, de 1959  (Quadro  25). 

A preponderncia dos gastos de consumo s6bre os investimentos e as 

exportaç6es 6 observada em todos os ramos. Mais ainda: ressalvados os casos 
de mobiliário, couros e peles e produtos alimentares, a participação desses 

dois ditimos agregados 6, na verdade, inexpressiva. A caracterizado das in-

dstrIas de mobiliário, couros e peles e produtos alimentares como excepcio-

nais decorre da import&icia relativa dos investimentos (no caso demobilia'rio) 

e das exportaç6es (nos outros dois ramos) na composiço da demanda final. Por 

outro lado, vale ressaltar também a significativa parcela da produçao destina 

da a atender o consumo interno: predominantemente dirigida ao consumo priva-

do. De fato, o papel desempenhado pelos gastos governamentais no crescimento 

da demanda de bens originários do setor "tradicional" é prtIcamente nulo. 

A estreita dependncia das "inddstrias tradicionais" frente à evolu-

ço do consumo privado, mais precisamente o caráter de setor produtor de bens 

de consumo no duráveis, merece ser encarado com atenqao particular urna vez 

que se constitui num dos fatrea mais relevantes para a compreensão de seu = 

portamento. Ademais, quando o processo de substituiçao de i1nportaç6es atinge 

as tiltimas etapas, a caracterizao do setor como "produtor de bens de consu-

mo no duráveis" parece mais significativa e rica em possíveis desdobramentos 

do que aquela implícita na denominação "tradicional". 

A identIficaço do consumo privado como elemento preponderante 	na 

composiçao da demanda final dos ramos "tradicionais" conduziu h análise do p 
so dos bens produzidos por estas 1ndstrias nos orçaznentos familiares. Utili-

zarorn-se dados da Fundaço Getiilio Vargas, obtidos através de aznostragens rea 

lizadas nos meios urbano e rural no ano de 1962. Mao foram incorporados a tal 
exame, no entanto, os vai6res referentes às regi6es Norte e Centro-Oeste, es-

timados corno resíduo (Quadro 28). 

O nível de agregaçao no qual sao apresentadas as Informaç6es permi-

te identificar dois comportamentos distintos através das rubricas considera- 
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das. Na especificaço "a1imentaço, bebidas e fumo", observa-se participro 

decrescente à medida em que cresce o nívél de renda da regiao; nas especifica 

ç6es "vestuário e acess6rios", "mobiliário e equipamentos domésticos" e no con 

junto de especificaç6es ciqui agrupados sob a denoxninao.de "outros", verifi-

cam-se participaç6es crescentes com a renda regional. A mesma divisao pode 

ser feita em relaçao aos comportamentos das unidades familiares nos meios ur-

bano e rural; o item "aliinentaç.o, bebidas e fumo" apresenta pso relativo 

maior no meio rural enquanto os demais itens pesam mais nos orçaznentos famull 

ares urbanos. Tais tendncias parecem refletir elasticidaderenda mais baixa 

para a especificação "alimentaçao, bebidas e fumo" , redundandó na dim.tnuiço 

da participação da rubrica no consumo familiar quando o nível de renda se ele 

va. A irregularidade do comportamento de "leitura" pode ser atribufda i. impor 

tancia de outras variveis, que nao a renda, na determinaço do consumo. 

&  O exame da distribuiçao regional do consumo evidencIa a uniforinida-

de, entre os diversos itens considerados, da participação de cada regiao (Qua 

dro 29).  Revela, por outro lado, para t6das as .especií'icaç6es, uni grau de 
concentraç.o menor do que o observado na produço dos ramos industriais que 

poderiam ser tomados como correspondentes; tal fato parece traduzir a dépen-

dncia da demanda das regi6es periféricas CD relação à oferta do p610 de mozlor 

concentração industrial 

A comparado dos consumos per capita dos distintos giupos  de bens 

nas diversas regi6es e nos meios rural e urbano confirma a hip6tese anterior-

mente levantada de elasticidade-renda dos bens incluídos no item "a1imataio, 

bebidas e fumo" inferior à daqueles incluídos nas -espécifica6es "vestuário e 

acess6rios", "mobiliário e equipamentos domstiôos" e "léitura". Evidencia, 

por outro lado, elasticidades positivas para t6das as zubricas (Quadro 30). 

Se a comparaçao inter-regional dos consumos per capita permite uma 

noço qualitativa das elasticidades-renda dos diferentes grupos de bens,o exa 

me das taxas de crescimento das produç6es físicas per capita dos remos indus-

triais poderia - nos casos em que as inexpressividades das importaç6es e das 

exportaç6es possibilitassem a idçntificaço de produção e consumo - fornecer 

e1rnentos para a mesma qualificação (Quadro 5). 

A observaço das taxas dé crescimento das produç6es 	físicas 

capita, revela que, de um modo geral, o setor "tradicional" cresce mais. lent'a 

mente que a m6d1a da industria de transformaçao, nos períodos de maior expan- 

(1) O confronto dos Quadros 7 e 29 confirma a depôndncia assinalada: conside 
rando o consumo nacional igual & próduço interna, a participao do plo 
industrial é mais elevada na produçao dó que no consumo e ás partiipaçes 
das regi6es peri±ricas so niaisaitas nos consumos que nas produ96es. 



so do sistema. Fkr outro lado, quando a economia reduz seu ritmo de cresci-

niento, os ramos "tradicionais" parecem ser menos atingidos do que a indstria 

como um todo. Tal fato autoriza admitir-se elasticidades-renda ao nível dos 

ramos "tradicionais" inferiores às dos ramos "dina'nicos". Vale ressaltar, no 

entanto, a existncia de certa evidencia de que o consu.'no tem sido menos elás 

tico diante de expans6es da renda do que face às suas contraç6es. 

O nível de agregaço em que sao apresentadas as informaç6es da Fun-

daço Getlio Vargas, bem como das outras fontes estatíst.cas disponíveis, cri 

cobre a ex1stncia de elasticidades basanté dist-intas para diferentes bens 

produzidos por um mesmo ramo industrja].. Entretanto, tal diversidade parece 

ter sido de extrema importancia na evoluo das "indistrias tradicionais",par 

ticularmente, como já se fz referncia, nas diferenciaç6es que se estabelece 

ram entre unidades produtoras operando num mesmo ramo. 

Assim, se por um lado é lícito relacionar a modesta evo1uço do s-

tor "tradicional" à baïxa elasticidade-renda com que se defronta e ao ritmo 

lento do crescimento da renda per capita do País, por outro, revela conside-

rar a exist&icia de uma "demanda sofisticada" - originada em segmentos da po-

pulaço de poder aquisitivo relativamente alto, exigindo a cada instante no-

vos produtos, aqui denominados "bens sofisticados de uso restrito" - capaz de 

conferir atividades crescentes a certas parcelas do setor ( 1  ). De fate, a 

pretensao das unidades familiares de elevado nível de renda em adotar os p-

dres de consumo prevalecentes em países industrializados e a dinmica pecu-

liar às sociedades de consumo implicam no freqUente aparecimento de novas "ne 

cessidades de consumo". Tais solicitaç6es, embora de maguitude reduzida, so 

suficientes para justificar inverses e provocar a expanso de certos segmen-

tos das "indústrins tradicionais". 

Parece lícito admitir-se que a ausncia de resposta do aparelho pro 

dutivo do País a esta nova demanda, levá-la-ia a proéurar sua satisfaçao no 

mercado externo: a "importaçao" das "necessidades de consumo" resultaria na 

èxigncia de importar, caso o parque industria], nacional .ao se opresoasse em 

satisfaz-lo. Neste sentido, a i'nplantaço de novas linhas de produço ca-

racterizaria uma substltuiço antecipada.de importaç6es emergêntes. Cabe dis 

tinguir tal mecanismo da substituiço de iniportaç6es efetivas, da substitui 

ço de importaç6es reprimidas, da substituiço de importaç6es disfarçadas. Em 

cada um destes casos, a intplantaço do setor produtor no País vai atender uma 

(1) Em outras partes do documento foi utilizada a designaço "be qs sofistica-
dos 1' contrastada à de '!bes  comuns". Importa, neste ponto, desdobrar 
aue1a denoniinaçao de modo a considerar a extenso do consumo de alguns 
destes bens, das classes de renda relativamente alta para outras classes 
de renda mais baixa, uma possibilidade definida pelo pr6prlo processo de 
crescimento do segmento "moderno" das "indstrias tradicionais". Assim, 
oé "bens sofisticados", num primeiro momento, apenas de uso restrito, po-
dem tOrnar-se "bens sofisticados de uso difundido". 

/ 
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demanda preexistente (efetivn, reprimida ou disfarada); no caso presente, a 

oferta interna responderia à pr6pria emergncia da demanda. Mais ainda: no 

caso em pauta, a mecnica do processo repousa numa varive1 extêrna à econo-

mia do Pais, vale dizer na pr6pria dinmica das sociedades de consumo. E evi-

dente.que o processo exige certas condiçSes a serem preenchidas pelo sistema 

econ6mico nacional: a existncia de uma parcela da populaço com nível de ren 

da suficientemente alto para "importar" padr6es de consumo. Tal cxigncia no 

constitui certamente um obstctlo ao seu prosseguimento. Desta forma, desde 

que os grupos econmicos que t&n acccso às inovaç6es tecnológicas (Qntedidas 

"latu sensuY')ligsdas aos novos produtos desenvolvidos no exterior estejam di 
• postos a produzi-los internamente, parece no haver riscos de estancamento d 

quéle processo. Sendo assim, lícito supor que, embora os ramos "tradicio-

nais" no tenham seu ritmo de crescimento significativamente alterado, alguns 

de seus senentos continuaro a apresentar resultados altamente favoráveis. A 

rentabilidade de tais empreendimentos d acentuada pelas características pr6-
prias aos novos produtos. De certo, o tamanho reduzido dos mercados, as kfn4.  
taç6es à utilizaço das tecnologias adequadas so alguns dos fatres atuantes 

no sentido de determinar formas monopolistas e oligopollstas de contrle dos 

mercados. 

Em alguns casos, esta produço, em princípio destinada a atende± 

demanda de determinados estratos de renda, tenderia a, via reduço de preços, 

alcançar camadas mais amplas da populaçao, realizando assim a transformaçode 
um "bem sofisticado de'uso restrito" em "bem sofisticado de uso difundido". 

A possibilidade de tal extensão depende, fundamentalmente, de vari 

veis ex6genaz ao processo pelo qual se iniciou a produço dos "bens sofistica 

dos de uso restrito". 

Vale, no entanto, destacar uma característica do processo que desem 

penha papel relevante na gama de fat6res condicionantes da evolução anterior-

mente sugerida. Consiste ra permanncia relativamente curta dos "bens sofis-

ticados de uso restrito" na pauta de consumo das classes de renda relativamen 

te alta, reflexo do comportamento das sociedades de consumo que êstes estra-

tos procuram copiar. - 

Duas linhas de conseqtncias dste fen&neno merecem ser considera-

das. Eni primeiro lugar, tal fen&neno age no sentido (de: conferir atividades 

crescentes ao setor produtor de "bens sofisticados de uso restrito"; de certa 

forma, todo um senento do sistema econmico, segmento abrangente de parcela - 

da demanda e de parcela de oferta, passa a funcionar segundo uma dinmnica es-

tranha ao resto do sistema. Em segundo lugar, coloca a disjuntiva entre sus-

pender a produção dos bens cujo consumo fõi abandonado pelas classes de renda 
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relat1vamente alta ou canalizá-la para outras classes de renda mais baixa 

A consideraço desta disjuntiva assin4 comõ, de uma maneira mais ge-

ral, 4e qualqx~ei.r extensao do consumo de "bens sofisticados de uso restrito's 

unidades familiares de mais baixõ poder aquisitivõ, está condicionada re-

duço dos custos de prÕduço, através do aumento da escala,-de operaçao, e à 
magnitude da rêduçao. Evidentemente, 'stes fat3res nao deterninam isolada-

mente a anpliaço dos setores consumidores, de resto alcançável pelo manejo 

d outras variáveis - particularinente, medidas de política econ&nica e publi-

cidade - e tamb&!1 derivada de vina crescente integraço espacial do País. 

A difusodos "béns sofistica4os de uso restrito", valç dizer sua 

transformação em "bens sofisticados de uso difundido", assume dois aspectos 
principais. De um lado, pode representar, sinlésmente, a incluso de n6vo 
item na pauta de consumo das classes de renda relativarncntç baixa, sem outras 
conseqncias, sabre os demais componentes, que aquelas decorrentes da subtra 
ço de urna parcela adicional da capacidade de consumir já limitada. Por ou-
tro lado, a incÕrporaço de um "bcia sofisticado de uso restrito" aos hábitos 
de consumo de mais amplas camadas da popu].açao, pode estar vinculada ? substj 
tuiço de um produto até ento consumido como "bem comud'À 

Qualquer que seja o aspecto assumido pela difusao do consumo, êle 

decorre, em grande parte, dos processos publicitários manipulados pelas empr 

sas do setor "moderno" voltadas para a produço de "bens sofisticados",que e 

contram extensos contingentes populacionais sensíveis ?ts sugest6es dos meios 

de comunicaço de massa. Desta forma, os hábitos de consumo passam a depen-

der, cada vez mais, de decls3es tomadas dentro do aparelho produtivo. Por ou-

tro lado, a progressiva assimilaçao, pelas unidades familiares de nível de refl 

da relativamente baixo, de bens anteriormente consumidos pelos estratos de refl 

da mais alta possui movimento pr6prio, decorrente do consenso de que padres 

de. consumo espelham posiço social. Contudo, este movimento aparece associa-

do aos mecanismos de publicidade desenvolvidos concomitanternente, tanto por - 

que a valor* social e a publicidade se situam dentro de um mesmo processQ, 

quanto porque a técnica publicitária, na medida em que se vale de tal va].ora-

ço, aprofunda e difunde o mesmo referido consenso. 

No que concerne substituiço de um "bem comum' por um "bem sof is-

cicado de uso difundido", nao se esgota na publicidade, a determinaço da ex-

tenso do consumo. Neste caso, importa tamb6m considerar duas conseqnciasda 

(i) Urna terceira conseqncia poderia ser apontada. Entretanto, diz respeito 
mais prcpriarnente a bens .de consumo durveis e est...apoiada no funciona-
mento doc mecanismos de endividamento fainiliãr. Consiste na poss.lbilida-
de de tais bens serem transferidoc, atravds de um vigoroso e diversifida 
'do niercado de segunda rngo", a classes de renda mais baixas. 
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tecnologia moderna vinculada à produço dos "bens sofisticados": a possibill-

dad.e de vender a preços mais baixos, produtos de qualidade mais elevada. De 
fato, a utiliZo de tecnologia moderna, o emprgo de novos insumos, o aumen 
to de escalas de operaço, só capazes de permitir expressivas reduç6es dos 

custos de produço. Por outro lado, astes mesmos fatares, so responsáveis pe 
la meho qualidade dos "bens sofisticados de uso jfudidO'  relativamente aos 

"bens comuns" que substituem. Merece referncia, pôr último., a utiliçao de 

t&cnicas de comercializaço eficientes, de resto necessárias à difusão do con 

sumo. 

/ 
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II - FUNÇÕES-CONSUMO 

O "passo" rnetodol6gico necessário à quantificaçao das elasticIda-

des-renda anteriormente examinadaa de forma qualitativa, seria a determinaço 

de funç6es-consumo explicativas do ornpor'ce.mento da demanda pela produção aas 

"industrias tradicionais". Utilizou-se, no entanto, funç6es já estabelecidas, 

propostas por Bizzieri para os ramos madeira e mo'oi1irio, txtil, vestuário 

e calçados, produtos alimentares, fumo e editorial e gráfica no período 1953/ 
1964( 1). As funç6es estimadas forszii definidas pela equação log (c/N)t= 

log (X/N).,.,  onde C é o consumo aparente, Y a renda nacional ou a ren-

da pessoal disponível e 1'! a pÕpulaço total. A incorporaço destas funç6es 

analise procede: os coeficientes de correlaço so satisfatórios, assim como 

as çlasticidades-renda determinadas t&n significncia (Quadro 31). 

Contudo, procurou-se levar em consideraço o efeito da variação de 

preços relativos s6bre a demanda daqueles bens. A variaço de preços havia si 

do usada como variável independente (relaçao entre índice de preços do ramo e 

índice geral de preços) das funç6es-consumo propostas por Rizzierl sem que se 

obtivessem elasticidades-preço cora razovel signiricncia(2).  Tentativas no 

sentido de determinar a influencia da variaço de preços relativos sSbre a 

9vo1uço do consumo aparente per_capita, através de funç6es e dados distintos 

daqueles utilizados por Rizzieri, também no conduziram a resultados satisfa-

t6rios. 

Buscou-se também verificar se as funções-consumo de Rizzieri—que, 

como se viu, eram explicativas do comportamento da demanda no período 1953/ 
1961. - continuavam "explicando" aquele comportamento em anos mais icentes. 
Neste sentido, comparou-se as taxas de crescimento do consumo aparente per 

crpita estimadas pelas ftnç6es-consumo com as taxas dó crescimento observa-

das, no período 196/1968 (Quadro 32). As taxas médias, estimada e real, so 
semelhantes em alguns ramos e distintas em outros, em particular madeira e mo 

bilifrio e têxtil. Cabe, no entanto, lembrarque no se pode considerar a pro 

xiraidade dos va16res estimados e reais coi10 indicativos da expressividade de 

uma funço, dado que ela só pretendeexplicar aconteciment.s passados e só po 

dérd ser utilizada como instrumento de estimaço mediante a suposição de que 

no existirão modificaç6es nos universos a partir dos quais foi estabelecida. 

(i) Bizzieri, Juarez - "Funço-Conswno no Brasil", IPE-USP, 1968. Os ramos be 
bidas e couros ejTes Í'ôram abandonados por Riazieri dada a péssima correia-
ço com a renda. Os dados básicos utilizados io iidicados no Ap&idice V. 

(2) log () = d
. + log () + 	2 1° () 

t 	t 

t 
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Na ver4ade, as disparidades observadas evidenciam apenasa 

da funçao no sentido de explicar o comportamento da demanda nó período 196/ 
1963. 

O exame das elasticidad - renda obtidas por Rizzieri pérmite caracte 

rizar coportamentos diferenciados para as demandas de bens produzidos pélo 

setor "tradicional" e pelo setor "din.mico": com exceço dos ramos minerais 

nao-meMiicos e1Ie' e papelo, as easticidades que se apresentam às "indús-

trias dinmica& 'arj superiores s das demandas dirigidas b.s "indústrias tra 
dicionais" (quadro 33). Tal comportamento decorre das pr6prias peculiarida-

des do mercado interno que determinaram a implantaçao das "indústrias tradi-

'cionais' nas primeiras fases de processo de substituiçao de importaç6es. 

Por outro lado, o confronto com val6res internacionais indica que, 

embora os parametros no Brasil sejam superiores áos padr6es internacionais, o 

que traduz a ocorrncia de elasticidades mais elevadas nas faixas Inferiores 

de renda, as magnitudes relativas das elasticidades' dos dois setores - "tradi 

cionaiu e "dinSmico" - suo, aproximaamente, as mesmas (Quadro 3I). 

A comparaço d, análise qualitativa com as informaç5es quantitatIva 

revela 'discrepância quanto às concluses referentes à rubrica "alimentação, 

bebidas e fumo" e &queias relativas ao ramo produtos aliiientares. Gwdo líci-
to adnt\tir-se apreponderancia da alimentaço na composiçao interna da rubri-

ca e elasticidade mais baixa daquele componente, poder-se-ia afirmar que as 

hipóteses levantadas, no estudo da demanda, a respeito do item so vrdadei-

ras para alimentaçao. Ora, a funço-consumo conduz a Õonclus6es distintas: 

consumo aparente per capita crescente com o nível de renda. No entanto, uma 

vez que a rubrica alimentato inclui produtos do setor prirn&rio, os resulta-

dos diferentes parecem apenas explicitar a menor elasticidade dos produtos 

alimentares oriundos da agricultura em relaçao aos produtos alimentares indus 

triai. 

Finalmente, pretendeu-se utilizar urna funço que exprimisse o con-

sumo agregado ,da produçao de todo o setõr "tradicional" O estudo de RJzzleri 
apresenta funç6es-consuzno por categorias de bens, incluindo os ramos tztil, 

vestu6rio e calçados, produtos alimentares, bebidas, fumo, e editorial e grã.. 

fica e parte da indústria química, na funço-consuzno de bens nao duMveis, e 

mobiliário, diversos e parte dos ramos material dé transporte e material ele-

triço e de comunicaç6enna funço-consumo de bens dur&veis (Quadro 35). A 
tunço-consumo d'e bens iO durveis pode ser tomada como explicativa do com-

portamento da demanda pela produço das "indústrias tradicionais" como um tcxb, 
uma vez que correspondé a ramos responsáveis por mais ae 90% da produç de 

tais indústrias. 	 -' 

/ 
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Estas funç6es propostas por Rizzieri para o período 1953/196 , so 

formL'nente idnticas As anteriormente apresentadas: os coeficientes de cor- / 
relação ao igualmeité satisfat6rios, assim como as elasticidades-renda t&n 

razoiel signiricancia. Por outro lado novamente foi tentadaa iticluso da 

v'ariao de preços relativos como variável independente da fmço. Contudo, 

mais uma vez, os testes de significncia rejeitaram os resultados obtidos pa-: 

ra os par&'netros. 

A comparaço das fmç6es-consunio de bens durveis e nao durveis evi 
diencia uma reaçao mais moderada da demanda por bens de consumo nao durveis 

- identific6.veis, como se viu, com aqu].es produzidos pelo setor"adicional" 

- face a uma variaçao de renda. Tal rato se traduz, na equao economtrica, 

por uma elasticidade-renda, aproximadamente, cinco vazes menor que a observa-
da para os bens de consumo duMvels. 

Tomando em conta que os gastos governamentais diretos tm escassas 

possibilidades de conferir dinamismo às "indtístrias tradicionais", parece lf-
cito admitir-se qu a participaço destas indstrias na oferta total da indís 

tria de transformação, tenderá a continuar declinando a menos que consigam ex 

pandir-se atrava do mercado externo ou que modificç6es estruturais profun-

das jia economia brasileira (por exemplo, transforma6es nos padr6es de distri 

buiço de renda) venham alterar a. magnitude daquéla elasticidade-renda ou ain 

da que oorram fortes varia6es de preços relativos em favor dos bens produzi. 

dos pelas "indistrias tradicionais". 
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Mudanças Tecno16gicas 

1'a investigao dos fatres dctruinahtes de capacidade ç1e ejnso 

de oferta das "indístrias tradicionais", na década dos 50, examinou-se as no-

dificaçes das estrut,ras técnicas de produção nos diversos ramos do setor na 

nufatureiro. 

Procurou-Sç identificar as características comuns ao setor "tradi 

cional" e definir os traços que o distinguian do setor "dinuico" do parque 

industrial brasileiro. 

Neste sentido, cabia determinar se a expansão da oferta decorria de 

simples expansão do aparelho produtivo, de alteraç6es na estrutura técnica da 

produção ou da aço conjunta de ambos os fat6res; cabia detectar a incorpora-

co de inovaç6es tecnoldgicas no crescimento do estoque de capital e a melho, 

ria da qualificao de rao -de -obra .enpregada. 

Foram estudadas as variaç6es no valor agregado 1  na uti1izaço dos 
fat6res de produção e na relaço capital-trabalho dos diferentes ramos. As va 

riveis mencionadas, determinadas a partir de dados originais dos Censos de 

1950 e 1960, foram definidas mão-de-obra empregada - m4dia mensal dos opera 

rios ocupados capitai-f6rça motriz instaladas valor agregado - valor de trans 

formaço .ndustrial; rélaço capital-trabalho - razao entre a f6rça motriz ins 

talada e a média mensal dos operrios ocupados (Quadros 36 e 37). 

A coribinaço das taxas de variac;o da mío-de-obra ocupada, da f'6rça 

motriz, do produto gerado e da reiaç.o capital-trabalho nos diferentes ramos 1  
torna possível algumas observaç3es sSbre os comportamentos das estruturas tc 

nicas da produço no período analisado. 

Constata-se, para todos os ramos industriais, um aumento da re1aço 

capital-trabalho, sem que, no entanto, se possa assinalar traços caracteriza 

dores de evoluGes distintas nos setores "tradicional" e"dinmico". Evo1uçes 

distintas sgo sim êncontradas na absoro dos fat6res de produqo pelos dois 

setores. Mas, parece lícito supor-se que oselementosdeterminantes de tal 

comportamento diferenciado se situam no lado da demanda. No são, portanto, 

analisados aqui. Contudo, vale assinalar que a maior taxa de absorção dos fa 

teres no setor "din&dco" decorre da expansão da produção interna, via substi 

tuiço de iniportaç6es. 

Conhecidas as evoluqes das varizveis estudadas foi possível fixar 

os limites, traduzidos no gico a seguir, dentro dos quais se localizaram as 

modificaç3çs na estrutura t6cnica de produço: 
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Considerando a produção de um ramo qualquer no ano de 1949 
nad pelo ponto O - empregando Ico do fator de produção capital, Lo do fator 
trabalho e gerando õ volume de produto correspondente isoquanta lo - pode-se 

afirmar que a podu o desse ramo se situaria, em 1959,  na região A, com exc 

ço 1os ramos txti1, bebidas e fumo aos quais corresponderia à região B. 

Admitida á sibstitutibilidade entre os fatres de produçãa e a iva1 

dade entre a produtividade marginal do faQr e sua remuneração unitaria, ad 

mais da verificação do incremento da relação capital-trabalho, seria esperado 

o crescimento da produtividade média do trabalho e a redução da produtividade 

média do capital. Os resultados obtidos, embo'a parcialmente confirmem tal 

suposição, revelam algunas exceç6es produtividade do trabalho declinante nos 

ramos mobilirio e editorial e grfica e produtividade do capital crescente 

nos ramos rntaltirgico, material e1trico e de omunicaes, material de trans 

porte, madeira, borracha vesturiõ e calçados, produtos aUmentares, beblda 

fumo e divereos. (Quadro 3(). 

O decinio da produtivIdade do trabalho ;  na nedida em que ocorre si 

multneamente ao crescimento da relação capital-trabalho e do coeficiente de 

capital;  poderia ser explicado por desgaste ffsico de equipamentos ou involu 

ção organizacional mais que compensadoras do aumento da relação capital-traba 

lho OU ;  ainda, pela subutilização dos fat6res de produção. No que diz respei 

to ao coeficiente de capital, cabe assinalar que, na medida em que as informa 

ç6es tomadas como indicativas do fator de produção capital referem-se a seu 

"estoque" e não . sua utilização efetiva, é possve]d que os resultados excep-

cionais ecpressem apenas a existncia de capacidade ociosa no ano de 1949, 
Por outro lado, é também possível que o coeficiente de capital crescente de-

corra da incorporação de inovaç6es tecnoldgicas. 

Pretendéu-se verificar esta hip6tese através de metodologia que tem 

como ponto de partida a função Çobb-Douglas. De fato, se admitimos que tal 

função é Qxplica -Livada geração do produto nos diversos ramos da indistria de 
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transformao, poss ~vel explicitar a ocorr&tcia das inovaçs tecnoidgicas 

caracterizadas pelos índices de Soloi correspondentes àquela fw1ço. 

Cabe precisar o significado das 	vaes tecnol6gcas evidenciadas 

pelos ndices de Solow e lembrar as hip6teses retritivas izuplcias à funco 
CobbDouglas( i) 

O índice de Soloi mede, na verdade, a parcela da ,ariaão do produ-

to que no pode ser atribuida a variae6 nas quantidades de fat6res ,e produ 

ço empregados, vale dizer, a "incorporação de tecnologia" é dèfinida como a 

variação da produtividade da mao-de-obra no explicada por varia6es na rela. 

o capital-trabalho. Sup6e, por outro lado, inovaç6es techol6gicas neutras, 

isto , que a razão entre as produtividades marginais no sofra modificaç6es. 

Parece Lcitoadmitir-.se que, desde que as inovaçes no sejam neu-

tras, os fndices de Solor seriam tendenciosos no sentido de atribuir vai6res 

elevados nos casos onde se tenham verificado inovaç6es poupadorads de capital 

e vç.l6res baixos onde as inovaes tenham sido poupadoras de trabalho. 

Por outro lado, o emprgo da funço Cobb-Douglas implica em admitir 

procIuividades marginais decrescentes para os fat6res de produção, rendimen-

tos constantes de escala, equalizao da remuneraçode cada fator com seu 
produto marginal e elasticidade de substituico unii4ria entre trabalho e ca-

pital. A combinao do último suposto com a hip6tese de inovaç6es neutras, 

obriga que a participao de cada um dos fat6res na apropriação do valor agre 

gado permaneça inalterada. 

cabe, antes de prosseguir, qualificar a abordagem que se pretende 

utilizar na tentativa de identificar a ocorr&icia de inovaQ6es tecno16gicas 
nos diferentes ramos industriais. Como se viu, as hip6teses restritivas ne-

cessias para validar tal metodologia so indmeras e, pelo menos algumas de-
las, bastante irrealistas. A1m disso, a ausncia de inforinaçes estatísticas 
impedia que se verificasse a adequabilidade da í'unço Cobb-Douglas como expli 
cativa da geracjo do produto nos ramos industriais (conseqientemente, a inagni 
tude de suas elasticidades foram assumi4as),  bem como que se testasse a vali-
dada dos supostos impLícitos na metodologia, empregada. 

Ressalta, assim, o alto grau de arbitrariedade e a extrena cautela 
cora que deve ser encarada t6da a analise que te segue. 

(i) Lave, Lester B. - "Technological Change: Its Conception and Measurementw, 
Prentice - Hall, Inc., 1966. 
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d 
Definida a funco Cobb-Douglas pela f6rrnula Y=AK 	L - - onde il( 

a participao relativa d.ó capital na apropriação do valor agregado e A um 

índice de produtividade - através cia dií'erenciaço de sua expressão 1ogart-

foi po&sl*vei reescreva-la corno 

Y/L 	K/L 	A 

ou 	Ry = 	Rk + > 

ou 	= Ry - 	Rk 

A variável À corresponde, asirn, ao índice de Soli aplicado a fun 
o de produço Cobb-Douglas, e expressa as transfoiinaç6es tecnolcgicas ocor-

ridas no período considerado.. 

No ciculo da repartiço do valor agregado, determinou-se a partici 

pao dos itens "salrios e vencimentos pagos ao pessoal ccupado"nais "contri 

buies dos empregadores para a previdência social" no "valor de transforma-

6es industrial" de cada raino, Definida esta razão corno o parmetro (1 - 

:<) da Cobb-Douglas, isto é, a parcela correspondente ao trabalho na apropria 

co do valor agregado, obteve-se por resíduo o pa etro , correspondente 

a participaçdo do capital (Quadro 38). A cornparaço dos resultados obtidos 

para 1949 e 1959  revela o seguinte quadro: 

- crescimento superior a 5% da parcela correspondente ao capitai in 
dstrias metaliírgica, Inecnica ;  material de transporte, nobilirio e fumo; 

- crescimento inferior a 5% da parcela correspondente ao capital in 
cblstrias minerais no-met1icos, papel e papelao ;  editorial e grflca, diver 

soa e industria de transi'ormao corno um todo; 

- crescimento inferior a 5% da parcela correspondente ao trabalho: 
incbistrias material elétrico e de com nicac;es, madeira, borracim, couros e 

peles, têxtil, vesturio e calQados e produtos alimentares; 

• - crescimento superior a 57 da parcela correspondente ao trabalho: 

incUstria de bebidas. 

Evidenciam-se, de una maneira geral, comportamentos distintos entre 

os ramos ttradicionaistt  e "dinmicos", caracterizados pelo aumento da partici 

(i) Cabe assinalar que o valor de transformação industrial o 	corresponde 
exatariente ao valor agregado, uma vez que inclui o item "despesas diver-
sas" nem todos os componente deste item podem sejr considerados corno par 
cela do valor agregado. Ver Ap€ndice 1V. 
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4q\ Cto irabalho na repartiço do valor agregado para as "indístrias tradi-  

çç,ai& (com exceo de mobilirio, fumo e editorial e grfica) e pela dimi-

n%4o daquela participaço para as ' indtsrias din&4cas"  (com exceco de ina 
terial elétrico e de comunica.6es e borrac 

Por outro lado, na medida eta que as modificaç6ês na apropriação do 

rao agregado constituem um indicador d4 i-Áatirea dÁs inovaç6es tecnol6gicas 

jncprporadas, consideradas como no significantes variaces inferiores a %, - 

pode-se dfiir; 

- . ocorrricia de inova3es  poupadoras de trabalho ãos ramos meta-

Iiirgico, mecnico, material d transorte mobilrio e ftuno. 

- a ocorrncia de inovaces neulras nos ramos minerais no-inetli 

cos, material elétrico e de comunicae, madeira 1  papel e papoio, borracha, 
cõuros e peles, txil, vestuÁrio e. cicados ;  produtos alimentares, editorial 

e grfica, diversas e indtistria de transfornaço como um todo; 

- a .ocórr.'ncia de inovaces poupadoras de capital no ramo bebidas. 

Cabe lembrar, no entanto ;  que o crit&io s6 vlido se a remunera 

ço relativa dás fat6res de produco no se modificar. 

Pelo que se viu;  a discuszo dos 'supostos te6ricos do índice de 
Solou aplicado à funço Cobb-Douglas conduziu ao exame das características das 

jnova3es tecnolc5gicas verificadas nos ramos induztriaia na década dos50.  Re 
ta agor4.;  retomar a linha de desdobramento decort.entes do estudo da Cobb-. 

1as. determinando - se os componentes tecnolgicos. Abstraiu- se, contudo, 

a .jnrtdeouabjljdade do índice de Soloi corno indicador de modifica3e tecnolc 

gjas no neutras. Calculou-se a relao /Ry, visando explicitar a par 

cela do crescimento da produtividade do trabalhõ que pode ser atribuCda aos 

£at6res explicativos contidos no índice de So3mr . (quadro 39). 

Coio primeira aproximao, utilizou-se o valor de )\ /rr da incbis 

tria de transformao COmo marco de div1sc dos ramos industriais em dois gru 

pos (o empr'go do valor de )' conduz a resultado idntico) 

Ramos cujo >.. /Ry é maior que o 	Ramos cujo À /Ry e menor que o 
da industria de transformaço 	da industria de transformaçao 

tairgica - -- 	' 	liinerais No4Áuicos 
Lterial 4trico e de ComunicaQ6es 	Mecnica 
Lterial de Transporte 	Papel e Papelão 

Borracha 

Vetuio e Calçados 	Curos e Peles 

Produtos Alimentares 	Tex...il 

Puno 	 Bebidas 

(i) .Êbctndonou-se os ramos m9bilirio e editorial e grfica para os quais se ve 
rificou reduç da produtividade do t.rabalhQ. 
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Mais uma vez nao se observam comportmentos êspccfficos aos ramos 

"tradicionais" e "din&'llicos". 

Uma abordagem alternativa caracterizaçao das mudanças tecno16gi-

cas pode àer fe.ta a. partir do tratamento dado por Wcintraub hs variaç6es da' 
- 	 (1) 

relaçao capital-trabalho e do coeficiente de capita]. . A metodologia empre- 

gada cnsi.ste em examinar os iossí.feis fat6res determinantes das diversas com 

binaçes entre os sentidos das varia6es nos coeficientes acimeL mencionados 

(quadro ?l). 

Os resultados obtidos para as variaç6es nas relaç6es capital-traba 

lho e no coeficientes de capital dos diferentes ramos da indústria de trans-

formaço no Brasil, na década dos 50, foram dïspostos segundo a matr.z propos 

tas por Tejntraub. 

-- 

Crescente constante Decrescente 

Ali 1Al2 JA13 
I'iinorais No-Metálicos 
liecanica 

Crescente Papel e Papelo 
Mobiliário 
Couros e Pele 5* 
Txt1l 

A21 1A22 1A23 

PaDel e Papelao* 
Constante Borracha* 

Couros e Peles* 
Bebida& 

A31 1A32 jA33 
Metalúrgica* Metalúrgica* 
Material Elétrico 
Material de Transporte 
Borracha* 

Decrescente 
Madeira 
Vestuário e Calçados 
Produtos Alimentares 
Bebidas 
Fumo 
Editorial e •Gráfiõa 
Diversas 

Nf2A: Os ramos assinalados com asterisco, como apresentaram taxas de cresci-
nento aproximadamente igual a zero, fôram classificados em dois grupos. 

(1) Weintraub, S. - "A Keynsian Theory of Ep1oyinent, Growth & Income Distri-
Io'TShi1ton Books, 1966 



As transforma6es verificadas nos diversos upos de ind1strias ;  p0 

dei, segundo e-intraub 1  ser descritas como 

Grppo A II - o aiento da q5Antidade de bens de capital necessria 

para qbter wia unidade de produto e a substituiço de mo-de-cbaa por capital 

traduzcm transiformaces poupc.dorcas de trabalho e intensivas em capital. 

Grupo A 21 - a nodifica.o da relaoo capital-trabalho nc acampa-

nhada por variaco do coeficiente de capital pode ser atribuída à maior efi-

cincia de mc -de-obra e/ou . inovaces poupadoras de trabalho. 

Grupo A 31 - as varia6es. observadas nas rela.6es pbdem ser atribuí 
das a rendimentos crescentes de escala ou .. introduo de mudanças tecnol6gi-

cas poupadoras de capital e de trabalho. 

Grupo. A 32 - a ausência de variao da relao capital-trabalho, in 
dicativa de finiao de prociuo de propor:.6es fixas, quando acompanh;da de re-

duç;o do coeficiente de capital ;  revela rendimentos crescentes de escala. 

O exame da matriz nao evidencia comportamentos específicos dos ra-

moa "tradicionais" e "din&uicos" como faz o critério da participao dos fa-. 

tes na apropria.o do valor agregado. Lipiica, desta maneira ;  em conclu- 

es eii parte distintas daquelas obtidas a partir das variaç6es de J< 

A comparação dos índices de Solo'r dos diferentes ramos e as respec-

tivas características das inovaces tecriolcgicas segundo Weintraub revela que 

os ramos nos quais se observou transformaes poupa4oras de mão-de-obra (Gru-

po A 11) verificou-se também pequenos val6res para enquanto nos ramos on 

de as inovaç6es pouparam tanto trabalho quanto capital ou onde se tenham veri 

ficado rendimentos crescentes de escala (Grupo A 31) osval6res obtidos para 

foram elevados, excetuados os ramos bebidas e borracha. Vale ressb.ltar, no 

entanto, que tanto inovaes poupadoras de ro-de-obra quanto, a existência 

de rendimentos crcscentes de escala caracterizam situac6es inadequadas a 

utili zao do índice de Soloí. 
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4VALIAÇOES flAS MUDANÇAS TOLGIC(S 

NOS RAMOS INDUSTRIAIS ENTRE 	1949 E 1959 

- 

2ITRIO CRIT1RIO DE flIDICE 	DE 
1WvIOS NEINTWUB SOLOW 

Minerais i€o--Metiicos N L B 

Metaliírgica L XL A 

Mecnica L L B 

Material E1trico e de Comunica6es N XL A 

Material de Transporte L KL A 

Madeira N A 

i1obilirio L L - 

Papel e Pape10 N L B 

Borracha N XL- L B 

Couros e Peles N L B 

T6xtil N L •B 

Vesturio e CalGados N XL A 

Produtos Alimentares N XL A 

]3ebidas K KL- L B 

Fumo L XL A 

Editorial e Grica li XL - 

Diversos XL A 

Inddstria de Transforniaço N XL - 

NOTA: iT - inovaço tecnolaica neutra; L - inovação tecnokgjca poupadora de 
trabalho; K - inovaçao tecno1ica poupadora de capital; XL - inovação 
tecnoldgica poupadora de capital e trabalho ou rendimentos cresents 
de escala; A -A / cio ramo uaior que da ind'ístria de transforma 

ço; B - ) / do ramo menor que )\ / da ind1stria de transforniacâb. 



ANDICE II 

Preços Relativos 

Visando examinar a evo1uço dos preços, bem como suas varíaç6es rela 

tivas, determinou-se o.s:deflatores implícitos dos índices de volume físico da 

produço industrial(1).  Assim, construiu-se para cada ramo, um índice de va 

lor da produço, em cruzeiros correntes, dos estabelecimentos com cinco ou 

uiais pessoas ocupadas. As raz6es entre este índice e o volume físico dapro-

duço do ramo, em cada ano, forneceram a série de índices de preços do ramo. 

O mesmo método foi aplicado aos dados referentes & industria de transfonnaç, 

obtendo-se uma série de indicadores das variaç6es médias dos preços da produ-

çao in4ustriai  (Quadro 40). Utilizando as taxas de,crescimento dos mnices 

de preços de cada ramo e da industria de transformaço, calculou-se a varia-

çao de preços relativos dos bens produzidos pelo setor "tradicional" (Quadro 
41). 

Os resultados obtidos parecem evidenciar a alternância de períodos 

de expanso e retraçao dos preços relativos das "industrias. tradicionais". De 

fato, a an&lise até 1962, permite identificar os anos de.1956 e 1962 cano aqu 

les nos quais o ritmo de crescimento dos preços da prqduço destas industrias 

supera ntidamente a 6d1a da industria de transformaçao e o ano de 1957 como 
aqu1e no qual se observa o fen6meno contrario. Os demais anos nao apresen-

tam diferenças significativas entre o crescimento dos preços do setor e a 

dia industrial. 

O período que se inicia em 1963, e se prolonga até 1965 ;  caracteri 

zado por deterioração acentuada dos preços relativos da maioria dos ramos 

"tradicionais". Contudo, verifica-se, em 1966, a recuperaçao das perdas dos 

anos anteriores. 

Constituem exceç6es, os comportamentos dos ramos produtos alimentares 

e bebidas, cujos preços relativos desde 1958  crescem acima da m4dia indus-

trial; nestes dois casos, o ano de 1966 representa um reajuste para baixo no 

nível de preços relativos que, no entanto, vai, ser mais que compencado no ano 

seguinte. 

(i) Os índices utilizados estio apresentados em "A Industrializaçao Brasilei-
ra: Diagn6stico e Perspectivas". 
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APÊNDICE iii 

Confronto com "A Industria1iza2o Brasileira: Diagn6stico e Perspectivas" 

Cõnstituindo êste e$tudo, pelo menos em suas linhas centrais,um dia 

n6sticodas "indústrias tradicionais", considerou-se relevante confrontar as 

niensuraç6es efetuadas com aquelas estabelecidas em "A Industrializaço Brasi-

leira; Diagn6stico e Perspectivas t'. Neste apndice, aparecem os resultados 
da cornparaço. 

A participaço das importa6es na oferta total dos ramos industriais 

foi determinada em "A Industrial1zaqo Brasileira" para o ano de 1959; as per 
cer.tagens obtidas são, de maneira geral, idnticas hs apresentadas neste tra-
balho, exceções feitas aos ramos químico, material elétrico e de comunicaç6es, 

mecnica e material de t'anspore. A diversidade das fontes utilizadas para 

a obtenç.o do valor das importaç6es parece influir nos reultados finais:mos 

tra do Laboratório de Estatística do IBGE naquela publicação e "Estrutura do 

Comércio Exterior do Brasil" da FGV neste estudo. Os dados da FGV, por sua 

ez, fõram compilados de "Comércio Exterior do Brasil" do Serviço de Estatf-

tica Econ&nica e Financeira do Ministério da Fazenda. Cabe assinalar ainda 

qve os valeres do "Diagn6stico" foram calculados em cruzeiros constantes. Foi 

ibénÏ satisfatória a coniparaçao - ainda que de forma qualitativa, devido 
inexistncia dç informações idnticas - da participaçao dos ramos "tradicio-

nais" na produçao e einprgo industrial. O mesmo pode ser afirmado a respeito 

da produtividade dos estratos artesanais em relaçao ? produtividade dos res-

pectivos ramos industriais. 

Contudo, constatou-se diferenças significativas nos resultados refe-

rentes participaçao do artesanato e semi-artesanato na produção e emprego 

industrial dos ramos produtos alimentares e tztil. Embora os val8res digam 

respeito a anos distintos (1958  e  1959),  parece evidente que o intervalo de 
um ano no pode ser responsabilizado pelas disparidades observadas. Existe, 

no entanto, uma série de elementos que èxplicariam aquelas disparidades. Em 

primeiro lugar, os estratos artesanais e semi-artesanais foram definidos, nec 

te trabalho, como agrupando os estabelecimentos que empregaram, re spectivamen-

te, de 1 a 1'. e de 5 a 19 operrios; ora, em "A Industria1izaço Brasileira" 

aqueles intervalos foram fixados em 1-5 e 6-19 (à diversidade de critério, 
no poclem,no entanto, ser atribuídos os va16res diferentes observados na par-

ticipaço acumulada daqueles dois estratos). Por outro lado, vale ressaltar 

quê o "Diagn6stico" no examina as parcelas correspondentes ao valor da produ 

ç.o mas sim ao produto; desta maneira, os resultados seriam indicativos 	de 

que o valor agregado é relativamente menor no artesanato e 	i2-artosanato do 

que nos demais estratos. Cabe, por fim, referir que os dados a :cra'ir dos 
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quais se estabeleceram os vai6res de 1958 foram expandidos para que correspon 

dessem ao universo do Censo; 6 possível que a estimativa tenha introduzido al 

gumas distorç6es. 

As avaliaç6es das mudanças tecpo16gicas segundo as metodologias - em-

pregadas no Apndice 1 dste estudo no foram comparadas ao componente tecno-

l6gico do incremento da produtividade da rno-de-obra e?tabelecido  em "A Indus 

trializaçao Brasileira". Nesta pub1icaço, o crescimento da produtividade é 

desdobrado em urna componente estrutural, que exprimiria a parcela daquele au-

mento devida rnodificao naestrutura de emprgo, e urna componente tecno16-

gica, que refletiria as variaç6es atribuíveis aos avanços tecnológicos eorga 

nizacionais. Eeta forma, nao procede a comparação dos resultados 	obtidos 

pelo critério de Solow, aqui utilizado, e das rnodificaç6es da estrutura 	da 

economia, uma vez que imputem ao crescimento da produtividade componentes dis 

tintos. 



APÊNDICE IV 

2.rítica da Base Estatística 

No presente estiido foram utilizadas, fundamentalmente, informaç6es 

estatíst.ca doa Censos e Registros Industriais do II3GE, be!4 corno do GETEI-

DEICOJI e da Fundaçao Getilio Vargas. Mesmo quando usadas outras fontes (as 

maio feq1cntes: "A Industrializaçao Brasileira: Diagn6stico e Perspectivas" 

e "Rela3es Interindustriais no Brasil"), trabalhou-se, na verdade, s6bre da-. 

dos, na maioria das vazes, derivados daquelas fontes prirn.rias. 

Neste apndice aparecem qualificadas as inforrn6es utilizadas. En-

tretanto, face ao nmero de vazes em que j4 se fz tais qualificaç6es, e no 
sentido de reduzir o risco de discutir o 6bvio, de repetir o dito, esta nota 

explicita apenas aqueles pontos, ao longo do trabalho, nos quais a rn& quali-

dade das estatïsticas empregadas é mais relevante.. 

Cabe, no entanto, antes de passar ao exame dos casos particulares, 

lembrar que a qualidade das estatísticas disponíveis implica em que se encare 

coï.i alguma cautela as quantificações para, os quais serviram de base. 

Os dados apresentados no Censo de 1920  no se referem ao univer-

so dos estabelecimentos industriais existentes naquele ano, mas apenas .que-

ias unidades podutoras que, em 1919,  estavam cadastradas corno contribuintes 

do Irnp$sto  de Consumo. T6das as grandezas relativas hauele ano .esto, portan 

to, subestimadas. Nao foi possível, no entanto, detectar a magnitude das dis 

torç6es. 

Tais distorç6es sao evidentemente mais significativas nas cuanti-

ficaç6e que,pretendem cqmparar situaç6es, de um mesmo ramo, em anos distin-

tos: a evoluqo da absorçao de rnao-de-obra pelas "indistrias tradicionais" e 

das participaç6es das irnportaç5es na oferta total dos ramos industriais. Nes-

te iitirno caso, por exemplo, a utilizaçao de um valor da produçao inferior ao 

real implica em imputar ao parque industrial nacional urna isrportancia menor 

cio, que, na verdade, tinha. 

(uando os dados estatísticos so utilizados para informar o cqnfron 

to de vários ramos industriais no ano de 1919, se por um lado as distorç6es a 

parecem mais reduzidas, por outro n.o é possível identificar seu sentido. Tais 

so os casos das estruturas nacionais da produção e emprego industrial, das 

estruturas e das distribuiç6es regionais da produçao industrial, da importn-

çla comparada dos diferentes senentos do setor secundário do País na ofe?t.a 

total correspondente, em 1919. 

Existem alguns problemas derados de mudanças de critérios de 

classificaçao nos diferentes Censos Industria5. Dada a ausneia de informa- 
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ç6es, no foi possível compatibilizar os vaiares referentes aos vrios anos. 
Tais problemas sao mais signifiativos no que diz respeito ao ramo produtos 
alimentares. Cômo se assinalou, o Censo de 1920 exclui dste ramQ, padarias 
e estabelecimentos dedicados à fabricaçao de aç1car. Além disto, a produço 
de farinha de mandioca, fubé., farinha de milho ou de arroz é computada pelos 
Censos Industrïais em 1920, 1940 e 1950 e no o é em 1960, quando foi incluí-
da no Censo Agrícola. 

3) No estudo das participaz6es da produço nacional ó das importa-
ç6es na oferta total dos ramos industriais utilizaram-se dados da Fundaço Ge 
t51io Vargas e do IPEA sabre importação e dos Cenos Industriais e do DEICOM 
s8bre p odução nacionaL Existem algumas diferenças entre os critérios de 
classificação do IB, da FGV e do IPEA os quais, porque considerados de pé-

q.uena relevancia, não foram compatibilizados. 

1.) Corno os Censos Industriais abrangem todo o universo dos estabe-
lecimentos industriais do País e os flegistros Industrais, apenas aqu1es que 
ocipavam, no ano da coleta de dados, cinco ou mais pessoasj evitou-se compa-
raç6es entre dados provenientes das duas fontes. No ,9 casos nos quais o inte'.. 

rssc pela inclusão de anos não cobertos pelo Censo justificava a margem dê 
arro implícita em qualauer compatibilização, tais éornpatihilizaçães foram fel 
tas segundo metodologias julgadas adequadas a cada caso. 

As cornparaç6es com inforrnaç6ea apresentadas em Produção Industrial - 
1966 foram mais freqientes, urna vez que os critérios que presidiram a deter-
minação do universo abrangido pela publicação, 1ein como as cànsultae feitas 
ao DEIC0I1, permitiram que algumas compatibilizaçães, particularmente aquelas 
referentes ao valor, da produção, estivessem sujeitas à pepuenas margens de 
rro. Al~ vazes, no entanto, não foi possfve1 tornar os dados compar(L-

veia aos originérios dos Censos Industriais. 1n dois dstes casos, foram fel 
toscortes nos anoS dos Censos e em 1966, sem contudç, apresentação de con-
frontos .e, imzito menos, ecp1icitação de tendncias: a estratificação das "in-
dstrias tradicionais" e as produtividades relativas dos dÍferentes estratos. 

Utilizou-se como, indicador do estoque de capital a frça motriz 
instalada. A inadeQuação do indicador é por demais conhecida; não sepreten-

• 	de aqui' mais do que a assinalar. 

A repart4ção entre o capital e o trabalho do valor agregado pe-
las unidades de rodião dos diferentes ramos industriais foi determinada a 

• partir do valor de transformação indutril do ramo. A metodologia emprega-
da, exposta no .apndice referente a mudanças tecnol6gicas, sup6e o valor de, 
transformação industrial de um estabelecimento igual ao valor agregado. Ora, 
o yalor de transformação industrial é obtido subtraindo-se do valor da pro-
dução as importncias diapendidas com a utilização de matérias-primas, mate- 
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ria], de embalagem e acondicionamento, combustíveis, lubrificantes, energia el 

trica adILÚrida e com serviços contratados. Inclui, por outro lado, o item, 

denominado no Censo, "despesas diversas". Contudo, nem todos os componentes 

deste item podem ser considerados como parcela do valor agregado. Conclui-se, 

portanto, que o valor agregado em cada ramo é menor do que o vaïor de tran$ - 

formaço industrial, córrespondente. wao foi póssível, no entanto, quantifi-
car esta diferença; uma estimativa bastante grosseira sup6e o valor. gregado 
d,a ordem de 901%, do valor de tranaformaço industrial. 

A diferença assInalada entre os dois agregados, combinada à meodo-

logia empregada, permite afirmar que a participaçao do capital na apropriçO 

do valor agregado esta, possveL'nente, superestimada, uma vez que a parcçla 

do capital foi considerada, como a diferença entre o valor da transformaçao 

industrial identificado ao valor agregado e a remuneraço do trabalho. 

7) As funç5es-consumo apresentadas por Rizzieri foram calculadas a 

partir das seguintes séries estatísticas: 

Consumo aparente: produço mais Imporaço. Vão se considerou 

as exportaç6es devido aos volumes Insignificantes. Os dados referentes 	Xs 
irnportaç6es sao origi.nérios de um amostra do Laboratório de Estatística do 

I13GE. Os dados relativos h produço foram coletados no Registro Industrial 
de 1955,  ampliado e corrigido para a cobertura do Censo. Os índices do pro-
duto físico so os elaborados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Funda-

ço Getúlio Vargas. As Informaç6es utilizadas por Rizzieri foram extraídas 

de "A Industrializaço Brasileira: Diagn6stico e Perspectivas". 

Populato: populaço do País obtida em "O Brasil em Nmeros", 

IBGE, 1966. 

Renda nacional ou, renda real disponível: dados da Fundaço Getú-

110 Vargas, publicados na Revista Brasileira de Economia, de março de 1966. 

8) Cabe ainda chamar atenço pa val6res obtidas em algumas quan-
tificaç6es os quais - por absurdamente contrtrios a qualquer analise qualita-

tiva - podem ser atribuidos &s defici&iclas das informaç6es estatísticas uti-

lizada's. Destacam-se. 

- 	a) A taxa de crescimento per capita do índice de volume físico de 

produção do ramo txtil em 1957/1958 (31,05). 

A produtividade relativa dos estabelecimentos de diferentes es-

tratosdo ramo txtil em 1959  e 1966. Vale comparar o Índice do semi-artesa-

nato com o da média e grande indústrIa. 

As produtividades médias da mio-de-obra em alguns Estados de pe-

queno volume de produçao industrial. Por exemplo, apenas a niá qtialidade das 

&nformases estatísticas pode explicar o fato de ser a produtividade da in- 
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dstria txtii no Amazonas quatro vazes maior do que a produtividade média da 

indixstria txti1 brasileira. 

9) Construiu-se para cada ramo "tradicional" unia série de índices 
explicativos da evoluçao de seus preços. Cabe assinalar, no entanto, que a 

referida série deve ser encarada apenas como unia aproximaço grosseira: embo-

ra o basket" empregado para a determinaço dos índices de volume físico da 

produçao e o da série de val6res de produço a preços correntes sejam diferen 

tes, eles foram confrontados na determineqao do índice de preços. 



QUADRO 1 

PPIRTICIPAÇRO DAS IMPORTAÇOES NA OFERTA TOTAL DOS RAMOS INDUSTRIAIS 

em mil cruzeiros novos correntes 

1919 	1939 	 1949 
ANOS 	

VALOR DA IIviPOR 	IMPOR- VALOR DA IMPOR- 	fliPOR- VALOR 	DA 	IMPOR- 	 IMPOR- 
iios 	 OFERTA TPÇO/ 	 OFERTA 	TAÇ1O/ 	 OFERTA 	TAÇJtO/ 

PRODUÇRO 	TAÇAO 	OFERTA PRODUÇAO 	TAÇO 	OFERTA PRODUÇRO 	TAÇAO 	 OFERTA 

Minerais Nao-Metálicos 	81,6 	48,0 	129,6 	37,0 	584,2 	87,7 	671,9 	13,0 	4 834,7 	456,0 	5 290,7 	8,6 
Meta1irg1ca 	 101,6 	290,3 	391,9 	74,0 	987,6 	775,4 	1 763,0 	44,0 	8 137,0 	1 673,3 	9 810,3 	17,1 
Mecânica 	 2,0 	135,5 	137,5 	98,5 	166,4 	539,9 	706,3 	76,4 	1 718,5 	2 676,3 	4 3911,8 	60,9 
I4aterjal Elétrico e de 
Com'unicaç6es 	 - 	49,5 	119,5 	1000 	143,5 	266,7 	410,2 	65,0 	1 501,5 	1 291,1 	2 792,6 	146,2 

Material de Transporte 	38,8 	86,6 	125,4 	69,0 	463,4 	614,0 	1 (Y77,11. 	57,0 	2 476,9 	3 393,3 	5 870,2 	57,8 
Madeira 	 129,3 	9,7 	139,0 	7,0 	1440,5 	20,1 	46o,4 	4,0 	3 634,2 	62,9 	3 697,1 	1,7 
Mobiliário 	 140,5 	7,2 	47,7 	.15,0 	251,2 	2,7 	253,9 	1,0 	1780,5 	5,0 	1785,5 	0,0 
Papel e Pape10 	 38,0 	64,3 	102,3 	62,8 	274,6 	179,8 	454,4 	39,6 	2 132,3 	500,8 	2 633,1 	19,0 
Borracha 	 14,0 	10,14 	k 	.72,2 	92,0 	55,9 	147,9 	37,8 	1 722,1 	21,7 	1 7143,8 	1,2 
Couros e Peles 	 75,3 	37,7 	113,0 	33,4 	295,9 	22,7 	318,6 	7,0 	1 630,3 	60,5 	1 690,8 	3,6 
Química, Produtos Far- 

maria e 	de 	Matéria 
Plástica 	 169,7 	286,5 	456,2 	62,8 	1 424,0 1 164,11 	2 588,4 	44,9 	9 196,3 	11. 645,3 	13 841,6 	33,6 

Txti1 	 806,7 	238,5 1 045,2 	22,8 	3 618,6 	297,0 	3 915,6 	7,6 	20 025,9 	942,0 	20 967,9 	14,5 
Vestuário e Calçados 	246,5 	15,6 	26201 	6,0 	729,8 	23,4 	753,2 	3,1 	11. 6149,3 	81,7 	4 731,0 	1,7 
Produtos Alimentares 	985,9 	143,3 1 127,2 	12,7 	4 927,3 	112,8 	5 040,1 	212 	34 302,3 	1 196,0 	35 498,3 	3,4 

macuticos, de Perfu.- 

Bebidas 	 140,7 	45,2 	185,9 	24,3 	408,14 	33,6 	442,0 	7,6 	3 348,2 	116,0 	3 1464,2 	3,3 Fumo 	 106,7 	0,2 	106,9 	0,2 	279,3 	0,1 	279,4 	0,0 	1 474,5 	0,7 	1 475,2 	0,0 
Editorial e Gráfica 	 7,7 	... 	... 	410,9 	i56 	426,5 	3,7 	3 031,5 	66,7 	3 098,2 	2,2 
Diversas 	 23,6 	65,9 	89,5 	73,6 	145,6 	9617 	242,3 	39,9 	1 532,4 	448,0 	1 980,4 	22,6 
Indústria de Transfor- 
maço 	 2 989,2 1 452,1 4 531,3 	29,4 15 643,0 4 308,5 19 951,5 	21,6 107 128,0 17 637,3 124 765,3 	14,1 

••..:•.- 
- continua - 



- Continuação - 

ANOS 

RAMOS 

Minerais No-4ietálicos 
Metalúrgica 
Mecanica 
Material Elétrico e de Comu 
nicaç6es 

Material de Transporte 
Madeira 
Mobiliário 
Papel e Papelão 
Borracha 
Couros e Peles 
Qu.xnic, Produtos Farmacu-
ticos, de Perfumaria e de 
Matéria Plástica 
Txtil 
Vestuário e Calçados 
Produtos Alimentares 
Bebidas 
Fumo 
EdItorial e Gráflca 
Diversas 
Indústria de Transformação 

1959 1966 
PALOR 	DA LPOR LPOB VALOR DA - I-POR- 

OFERTA TAÇÍO ItPORTAÇO OFERTA TAÇAO/ 

PRODUÇ1O TAÇRO OFERTA PRODUÇÍO OFERTA 

53 396,3 1 791,0 55 187,3 3,2 1 419 409,2 27 770,5 1 122 179,7 1,9 
123 894,5 17 770,0 141 6611,5 12,5 3 392 127,9 400 139,9 3 792 267,8 10,5 
33 6111,9 18 617,7 52 232,6 35,6 1 167 867,4 405 091,7 1 572 959,1 25,7 

45 249,9 6 791,0 52 040,9 13,0 1 709 263,5 178 636,0 1 887 899,5 9,5 
79 328,0 25 765,3 105 093,3 24,5 3 145 943,2 238 797,4 5 272 640,1 4 ,115 
31 207,2 268,3 31 469,5 0,8 682 757,3 3 . 053, 4  685 810,7 0,4 
21 736,9 3,0 21 739,9 0,0 	. 527 388,4 91,7 527 480,1 0,0 
35 255,5 4 530,6 39  786,1 11,3 820 782,3 59 855,7 88o 638,0 6,8 
25 52 11,0 137,7 25 661,7 0,0 645 187,5 3 072,6 68 260,1 0,5 
12 777,6 61,3 12 838,9 0,0 285 910,6 1 820,9 287 731,5 0,6 

155 312,2 36 693,0 192 005,2 19,1 6 023 430,9 615 716,1 6 639 111.7,0 9,3 
147 480,6 583,0 148 063,6 0,4 3 580  815,1 8 419,0 3 589 234,1 0,2 
40 206,1 33,7 40 239,8 0,0 1 081 967,4 5 721,1 1 087 688,5 0,5 

285 151,5 3 988,3 289 139,8 1,4 6 808 271,8  142 173,0  6 950 444,8 2,0 
27 973,8 918,3 28 892,1 3,2 691 964,4 4 939,7 696 904,1 0,7 
13 167,5 0,2 13 167,7 0,0 297 418,4 - 297 418,4 - 

26 916,9 673,7 27 590,6 2,4 682 822,0 27 661,4 710 483,4 3,9 
14 3711,8  4 222,0 18 596,8 22,7 531 723,7 81 334 ,1 613 057,8 13,3 

1 172 568,1 122 842,1 1 295  410,2 9,5 32 938 711.4,1 2 2014 294,5 35 143 038,6 613 

FONTES: Censos de 1920, 1940, 1950 e 1960; Fundaço Getiilio Vargas; Produçao Industrial - - 1966; IPEA. 



VALOR DA PRODUÇÃO 

1919 1939 l99 1959 - 

1,3 2,8 3, 11 . 2,7 

1,1 1,6 1,7 1,9 

2,5 1,9 1,5 1,1 

27,0 23,1 18,7 12,6 

8,3 4,7 4,3 3,1 

32,9 31,5 32,0 2.,3 

1,7 2,6 3,1 2»4 

1,8 3,6 

 

1,t. 1,1 

- 2,6 2,8 2,3 

81,7 72,6 68,9 51,8 

3,0 15,6 107,5 1  172,6 3 

ANOS 

Madeira 

flobi1ixio 

Couros e,Pe1es 

TxLil 

Vestuario e Calçados 

Produtos Alimentares 

Bebidas 

Fumo 

Editorial e Grafica 

HIn jstrias  Tradicionais" 

Tndtsfria de Transformação (1) 

em percentagem 

OPERÁR lOS 

966 1.919 1939 191 9 1959 1966 (2) 

2,1. 5,1 1,2 5,0 5,1 

1,6 2,9 3,4 3,Q -3,6 2,0 

0,9 2,6 1,8 1,6 1,5 1,2 

10,9 1 O, 1  32,3 28,2 20,8 16,2 

353 10,2 6,1 6,0 5,8 6,0 

20,7 10,9 18,8 16,3 1•,8 1',5 

2,1 33 1,5 2,7 2,1 1,9 

0,9 5,5 1,8 1,1 0,9 0,9 

2,1 - 3,3 3,2 3,0 2, 

1 i.4,5 80,7 73,3 67,0 57,5 49,6 

938,7 275  512 669 318 1 144 936 1 4714  281 i 825 699 

FONTES:. Censos de 1920,19O, 1950 e 1960; Produção IndustrIal - 1966. 

(1)-Em val6res absolutos expressos èm milhóes de cruzeiros novos correntes, para valor da produção, e nimero de operaírios, 
para iãodeobra. 

(2)-Estimado a partir de dados dó DEICOM. 	. 



QUADRO 3 

ESTRUTURA DOS GASTOS DE - CONSUMO PRIVADO EM PAtSES 

AGRUPADOS SEGUNDO RENDA PER CAPITA. - 1958 

em percentagem 

RENDA PER 
AP MAIS DE 	U 	575 U 	200 - ua 575 MENOS DE US$ 100 

Produtos Alimentares, 
Bebidas e Fumo 42,9 13,6 

Vestuário 12,7 12,3 10,5 

Mobi].irio 6,4 5,5 3,9 

FONTE: Kuznets, Simon -"Modérn Economie Growth", Yale University Press, 1966. 



QUADRO 4 

ELASTICIDADE DA PR2DUC0 FtSICA DAS "INDtSTRIAS TRADICIONAIS" 

EM RELAÇ1O A DA IMSTRIA DE TRANSFORMAÇO 

MADEIRA MOBILIRIO CO 	E TÉXTIL E PRODUTOS BEBIDAS FU'IO EDITORIAL 

1949/1955 0 0 84 0,84 0,15 0,61 1,18 0,70 0,61 1;37 0,81 

1955/1959 0,57 0,68 0,47 0,43 0,47 0,8 0,15 0,51 0,89 

1959/1962 0,13 0,59 - 0,15 0,54 0,74 0,46 0,28 0,64 0,28 

- 1962/1964 1,00 2,17 0,50 0,17 1,50 0,17 - 1,33 - 0,17 4,17 

1964/1967 - 3,25 2,25 - 2,75 - 0,13 0,75 5,00 0,88 

FONTES: "A Industria1izaço Brasileira: Diagn6stico e Perspectivas", "Desentpenho da Economia Brasileira em 1967" - FGV 

Li 

LI 



QUADRO 5 

TAXAS DE CRESCIMENTO PER CAPITA DO INDICE DE VOLUc. FÏSICO DA PP0.)UÇÍO INDUSflIAL 

RAMOS 	 VESTURIO 	 DITOIAL 

ANOS    

MADEIRA MOBILIÁRIO c9tPISS E 	TÊXTIL 	
c 	ALIMEI'TAI'JIS BEBIDAS 	FUMO 	

GRIFICA 	TRANSFORMAÇÃO 

1949/1955 	 4,6 	4,6 	- 	1,2 	2,8 	7,1 	3,6 	218 	8,5 	4,5 	5,8 

195511956 	- 15,1 	0,9 	7,9 	- 	3,1 	2,9 	- 	14,1 	- 	15,1 	3,9 	0,9 	4,9 

1956/1957 	 1,4 	- 	11,8 	0,4 	- 	15,1 > 	3,1 	18,2 	3,7 	2,6 	23,8 	1,5 

1957/1958 	14,3 	13,7 	8,4 	31,0 	18,6 	7,1 	6,5 	4,9 	- 	10,7 	16,4 

195811959 	17,3 	19,4 	- 	3,9 	1,1 	- 	6,2 	7,0 	1,7 	1,8 	17,4 	9,6 

1959/1962 	- 	1,6 	4,2 	- 	5,0 	3,5 	5,7 	2,7 	0,5 	0,9 	0,4 	8,6 

1962/1963 	 3,5 	- 	24,5 	9,9 	- 	5,8 	- 	9,9 	- 	3,8 	- 	0,6 	- 	2,5 	- 	4,3 	5,0 

1963/1964 	- 	4,8 	40,8 	6,9 	1,0 	13,6 	- 	1,8 	- 	13,7- 	- 	5,0 	23,6 

1964/1965 	- 23,9 	- 	17,8 	27,5 	- 	19,7 	- 	10,5 	- 	8,9 	30,5 	- 	5,0 	- 	9,5 	- 	141 

1965/1966 	- 11,9 	3,7 	- 	19,6 	- 	8,7 	10,5 	2,3 	18,0 	- 	0,5 	4,7 	8,0 

1966/1967 	- 	1,0 	- 	11,5 	5j8 	- 	5,1 	- 	8,8 	4,2 	- 	15,5 	6,5 	5,4 	- 	0,7 

1967/1968(1) 	22,5 	9,4 	7,8 	16,9 	12,6 	3,0 	- 	4,5 	10,Õ 	8,2 	11,5 

FONTES: "A Industria1izaço Brasileira: Din6stico e Perspectivas", "Desemperho da Economia Brasileira en 1967" - FGIt. 

- PrbduçEõ real aluIada t-r'áe levantamdntos do DEiÇO, exceto txtiIproduto -a1inentares e fmio. 

LI 



QUADRO 6 

ESTRUTURAS REGIONAIS DA PR0DUÇ 

(cruzeiros Correntes) 

ANOS 

ANOS 
NORTE - NORDTE  

19191939 194911959 1966 1919 1939 1949 1959 1966 1919 1935 
RAMOS 

Minerais No Meta11cos 2 3 3 5 4 2 1 5 5 5 2 

Meta1rgica 6 2 2 3 ... 2 2 2 4 3 5 

Mecnica 1 O O 0... O O O 1 O 1 

)teria1 E1trico e de Ciunicaç6es .... ..... O ... - - O 3. - 1 

Material de fransporte 

.... 

... 1 2 

. 

O O O O O O 1 1 1 

Epe1e}pe10 ... O O O O... 1 O 2 1 1 2 

Borracha ... 16 7 6 4... - O O O O 1 

Qufrica, Produxos Farmacuticos,de Per 
fumaria e de Matéria P16tia 17 16 12 24 18 8 6 8 12 1 7 10 

Diverso.s - O 2 O O O O O O O O 1 

Madeira 55 912 6 9 1 O 11 1 3 2 

Nobi1iario O 1 1 1 1 1 O O 1 1 2 2 

CourosePeles 8 7 10 2 3 2 2 2 1 1 2 2 

Txti1 - 8 4 14 19 60 41 38 52 22 29 15 

Vestuário e Calçados 7 4 3 2 1 2 1 2 2 2 11 5 

Produtos Alimentares 8 18 32 26 30 15 41 39 36  39 27 34 

Bebidas 3 4  5 5 2 2 1 2 2 4 5 3 
Fumo 15 3 2 li. 3,6 1 1 1 2 6 2 

Editorial e Grfica ... 4 4 -2 3 ... 1 1 1 2 . 4 

"Indtrias Tradicionais" 76 58 73  62 71 89 88 86 77 74 85 69 

Iridstria de Transformaçao 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FOI1T: Censos de 1920, 190, 1950 e 1960; Produo Industrial - 1966, 



lESTE SUL CENTRO-OESTE 

1949 1959 1966 1919 1939 1949  1959 1966 1919 1939 1949 1959 1966 

6 6 4 3 4 4 3  6 Ii. 4 9 11 

1 10 19 174 5 7 8  9... 1 O 2 2 

1 2 2 O 1 2 4 4 o 
-1 2 3- 1 2 5 7 . O O 

2 3 5 2 4 3 912 O 

. 

1 O 1 

2 2 2 1 2 2 3 3 O O 

1 1 1 00 2 3 3 O 1 1 

9 1424 4 9 8 13 17 

. 

. 

7 5 1 5 

1 1 1 O 1 2 1 2 0 O O 

2 2 1 5 3 4  3 2 3 3 7 7 

2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 

1 1 1. 3 2 1 1 1,.. 6 1 1 1 

1410 92225191211 O 1 O 5 

5 3 3 8  5  4 4 3 & 5 2 3 1 

35 24 18 40 29 29 23 17 67 68 79  68 62 

3 2 5 3 32 221 3 2 1 2 

1 1 1 2 2 1 1 1 O 

14- 3 3... 2 2 2 2 1 1 11 

68 49 39 86 6 50 40 914.  87 90 

. 

83 80 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

-4 



QUAaR0 7 

DISTRIBuTÇ70 DA PR0DUÇ1O DA IIDSTRIA DE TRANSFORMAÇAO 

(Cruzeiros Correntes) 

em nerentasem 
RAMOS MADEIRA MOBILIÂRIO C0UR0S E PITJES TÊXTIL 

1919 1939 19149 1959 1966 1919 1939 1949 1959 1966 1919 19391 19149 1959 1966 1919 19391
I  

1914 9 199 1900 

Norte 8,0 3,6 2,14 1,9 2,7 0,14 1,0 0,5 0,14 0,14 3,2 3,8 14,1 1,5 2,0 - 0,14 0,1 0,9 1,1 

Nordeste 1,6 1,1 1,9 2,1 1, 6 8,1 2, 5 1,6 3,2 3,0 6, 8 11, 1 9, 7 6,4 4, 14 17,5 15,0 15, 1 14,4 91 9 

Leste 26.8 21,8 17,7 16,0 15,8  40,8  353 35, 9 23,1 23,14 28,5 29,1 27,4 28,2 26,14 39,1 20,1 21,5 20,0 .0,0 

Sul 60,5 73,1 77,5 78,1 77,9 46, 9 60, 9 61,7 72, 6 72,6 53,7 51,8 58,3 63,1 66,7 110,4 64,6 63,2 64,8 680 7 

Centro-Oeste - 0,5 0, 6 1,9 2,0 - 0,3 0,14 0,7 0, 6 - 1,2 0,5 0,8 0,3 3,9 0,0 0,0 0, O 0,3 

Nao-Especiricaaa 3,1 - - - 3,8 - - - - 7,6 - - - - - - - - - 

I3RASIL 100,0 100,0 100, O 100,0 100,0 100,0 100,0 iOO O 100,0 100,0 100,0 lOO O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,.) 100,0 

- 	 - continua - 



- continuaçao - 

RAMOS 
VESTUARIO E CALÇADOS PRODUTOS ALIMENTARES BEBIDAS FUMO 

AITOS 
1919 1939 1949 1959 1966 1919 1939 1949 1959 1966 1919 1939 1949 1959 1966 1919 1939  1949 1)59 	16 

Norte 0,8 1,0 0,5 0,3 0,3 0,2 0,6 0,7 0,8 1,0 0,7 1,7 1,2 1,7 0,7 11,2 2,0 1,1 2,8 1,9 

Nordeste 2,2 2,4 2,6 3,3 3,2 3,6 11,1 9,1 8,4 9,7 2,7 3,0 5,2 4,8 8,2 12,2 6,7 7,9 7,3 9,6 

Leste 49,3 34,2 35,0 23,1 22,3 29,1 33,0  31,7  23,7 22,9 41,0 34,5 32,9 29,8 30,7 61,7 32,9 31,9 31,2 .35,2 

Sul 46,5 63,4 61,6 72,6 73, 9 58,6 54,5 56,9  65,0 64,4 51,7 60,11 60,2 63,3 59,8 21,3 58,4 59,0 58,6 54,3 

Centro -Oe ste 0,1 0,4 0,3 0,6 0,3 0,3 0,9 1,6 2,0 2,0 0,6 0,4 0,5 0,4 o; 6 - - . - - 0,0 

No-Especificada 2,3 - - 	 . - - 8,2 - - - - 3,3 - - - - 0,5 - - - - 

BRASIL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

- continua - 



- continuaçO - 

IW40S 
EDIT0IIAL E GRIFICA IvaNEBAIS 	NÂO-1IETALICOS IETALRGICA NECRNICA 	- 

Tios 
1919 1939 1949  1959  1966 1919 1939 1949 1959 1966 1919 1939 1. 949  1959 1966 1919 1939 1949 19-,,,  

iorte - 1, 5 0,9 0,7 1 O 0, 6 0,7 0,5 0,5 0,7 - 1,0 0,2 0,2 0,2 1 	, 0' - - 0,0 

Nordeste '8 '1 29 '9 5J. 4o7 5.9 6.' - 21 i6 ii L7 - 02 050, 11. 0,7 

Leste - 15,6 '1 9 '75 25 7 19 9 '1.9 '2 i 15.2 791.  44.,0 40,0 45 9 172 179  14,1  17,6 

Sul 1 8 ; j. 50.1 61.1 57'  62  4 516 60 11. 60; 2 56' 50.2 51,6 59.1 56 580 19' 82' 81,6 .55 81,7 

Centro-Oeste - 02 O 0 . 11. O..' o; 04 O 5  ik 1,8 - 0,0 0.0 01 01 - - - - 0,0 

Nao-Especiricada - 	 . - - 	 . - - 5,8 - - - - 16, 7 - - - - 21. 5 - 

BRASIL - 100 O 100 O 100 O 100 O 100 0 , 100,0 1.00 O 100.0 100 O 100 O 100.0 100 O 100.0 100 O 100 O 10O 100 O 100,0 100,0 

- continua - 



- continuao - 

RAJ.IOS 
MATERIAL ELT1UCO .TEpjAL DE TRANSPORTE PAPEL E PAPELIO - BORRACHA 
E DE C0MtTNICACES 

AiNO 
1919 '99 '99 1959 1966  1919 í 1979! i99 1959 1966 1919 19791 l99 19591 1966 191 . 9! 1979 919I 1. 9 1966 

Norte - - - 00 - 0 011. 00 00 -. 00 01 01 00 - 29.5 28 ',2 1,2 

TTordeste - - 01 12 17 01 0 02 Q,7 - .9 1.8 77 18 - 01 ),5 0,7 

Leste - 22 21.0 17  1 .2. 97 104 227 9 7 11.7 21.0 42i 24,2 199 17.1 75.5 99 1.),1 7,0 

Sul - 678 790 86 865 576 891 76 90 4 38.0 72 5Z7 71.1 76 4 81.0 259 69 872 8',7 90,7 

Centro-Oeste - - - O O O O - O 1 O 2 O 1 00 - - - O O O O - - 0,1 0,5 0, 

TTo-Especificada . _ O 8 - - - 11.1.8 - - - - 608 - - - - 
BRASIL 0 1  

- continua - 



- c.onttiivaçao - 

RRAMOS QUtMICA, PRODUTOS FAR1ACJTÏCOS, 
DE PERFUMARIA E DE i.ïAS DIVERSAS INDÚSTRIA 	DE TRNSFOR1'WO  

PLÁSTICAS 

ANOS 
1919 	1939 	1949 	19591966 1919 1939 1924 1959 1966 119 1939 1949 1959 3966 

REGIOES 

Norte 3,0 1,9 0,9 1,4 0,5 - 0,5 0,7 0,1 0,0 1,0 1,1 0,7 0,9 0,6 

Nordeste ii, 6' 5,4 7, 3 5,3 3, 7 0,8 2,1 1, 2 1,2 0, 5 7,9 8,5 7,5 5,7 5, 2 

Leste 42,5 34, 7 31,3 26, O 31,9 13,3 33, 9 27., 5 17,3 12,8 35, 6 30,8 29, 4 24,2 24,3 

Sul 33, '5 57,7 60,1 67,2 63,7 27, 1 11 63,4 70,5 81,3 86,7 48, 6 59,3 61,8 68,6 69,3 

Centro-Oeste - 0,3 0,4 0,1 0,2 - 	 ' 0,0 - 0,1 0,0 0,0 0,4 . 	 0,6 0,7 0,6 

1-,!3o-Espccificada 9,4 - - 	 , - - 58,5 - - - ..- 6,9  

BRASIL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTES: Censos de 1920, 1940, 1950  e 1960; Produço Industrial - 1966. 	 . 	 . 



QUADRO 8 

¶1AXASCOITRICAS DE CRESCIMENTO DA PR()UCÍ0 FtSICA 

REGIONAL DOS RAMOS IMDUSTRIAIS - 1949/1959 E  195  9/16 

\REGIC,ES 

MADEIRA MOBILIARIO 
COUROS 

E 
PEIJS 

TIL 
1JESTUARIO 

E 
CALÇADOS 

PRODUTOS 

ALIMENTARES 
BEBIDAS FUMO 

EDITORIAL 
E 

GRFICA 
iÂ0, METÁLI- 

COS 

49/59 59/66 49/559/66  49/59 59/66 49/59 59/66 49/59 59/56 49/59 59/66 49/59 59/66 49/59 59/66 49/59 59/56 49/59 59/66 

Norte 4,9 2,2 5,5  4,1 -6,5 5,9 32,0 2,8 2,9 6,7 8,2 6,8 8,0 -6,0 20,0 -2,5 5,8 12,3 8,3 11 ,6  

Nordeste 8,4-14,0 15,5 2,9:  -1,0 -5,0 5,1 -6,5 11,0 6,1 6,0 5,4 3,4 18,9 8,5 6,7 7,8 11,2 10,6 6,9 

Leste 6, -4,0 3,7 4,3  3,5 -0,3 4,9 -0,5 3,9 6,0  3,7 2,2 3,3 9,3 9,1 5,8 5,6 7,1 7,6 7,3 

Sul 7,4 -3,5 96 4,1 4,1 1,9 5,9 0,5 10,2 7,0 8,2 2,7 4,8 7,7 7,5 2,4 10,7 4,6 8,2 4,5 

Centro-Oeste 20,0 -3,0 14,0 1,4 8,2 -6,5 0,1 3,9 -5,0 9,2 2,8 2,0 16,3 - - 11,7 0,8 20,0 10,2 

Brasil 7,4 -3,5 7,8 4,1 3,2 1,0 5,6 b,.k 8,J 64 6,8. k, 8,7 9,3 3,7 8,5 5,8 8,3 5,6 

- continua - 



w 

Ç• continuação - 

REGIÕES 

METALÚRGICA. 

 - 

MECANICA 

WTERIAL - 

E DE 
CCMUICAÇE TRAiBP0RTE 

E 
PAPE IJ.0 

BORRACH flA 	QUIICA DIVERSAS 
IWTRL DE 

TRMJSF0RM7O  AÇ 

19/50 59/66 49/59 59/66 49/59 59/66 49/59 59/66 49/59  59/66 49/59 59/66  49/59 59/66 49/59 59/66 49/59 59/66 

Norte 10,6 7,6 - - - O - 7,5 - 6,4 1,0 2,O 2,5 13,9 - 11,6 2,0 

Nordeste 6,6 i,G 7,6 18,3 * 65,0 20,0 22,0 32, -45 28,0 18,3 18,4 5,6 6,3 -8,5 6,8 5,4 

tJSt8 12,0 5,3 7,4 11,3 25,0  8,8 17,9 13,3 5,5 5,1 9,1 5,1 20,0 16,0 1,4 0,5. 7,7 7,1 

Sul 9,8 8,6 10,5 6,9 32,0 10,8 17,3 13,4 7,9 8,8 8,9 12,6 24,0 11,1 1,1 6,8 11,0 7,3 

Centro-Oeste - 7,6 - - - - 20,0 - 23,0 7,7 6,4 25,0 - - 10 0 6 4,3 

Brasil 10,6 7,5 9,9 7,7 30,0 10,8 29,0 13,9 7,5 7,8 8,9 11,8 

- 

22,0 

- 

12,2 6,2 

.- -- 

5,6 9,8 
-.--- 

7,0 

a. 
F0I'1T: Censos de 1950  e 1960: Produção Industrial - 1966; "A Induslrializaçao Brasileira: Dian6stico e Perspectivas" 



QUADRO 9 

EMPRGO NAS "IND11STRL TRADICIONAIS" 

ANOS OPERbRIOS (i) INDICE 

1919 '939 1949 1959 1966 1919 
[ 	

1939 1949 1959 1966 

Iviadeira 13 539 27 794 56 0411. , 	74 702 79 988 214. 50 100 133 143 

r4obi1irio 8 13 14  23 107 31 672 52 974 .. 37 T2901 •26 73 100 167 1 	113 

Couros e Peles 6 503 11 587 17 309 21 981 1  21 567 38 67 100 127 125 

Txti1 110 546 .216 477 313 345 306 122 296 173 35 69 ] 97 94 

Vestuário e ca.lçados 27 332 40 677 64 140 85 263 109 785 43 63 100 133 171 

Produtos A1ientares 29 641 125 736 211 9113 217 621 265 090 111. 59 100 103 125 

Bebidas 	. 
9 111.4 

. 	 9 610 32 762 31 155t1  35 630 23 . . 29 100 95 114 

Fumo 14 510 12 lli.1 111. 377 13 003 15 868 101 84 100 90 110 

Editorial e GrfÍca ... 22 120. 34 491 44 860 43 928 ... 64 100 130 127 

ltIndstrias Tradicionais" 219 954 1489 249 776 	38 347 686 905 371 28 63 . 	 100 109 116 

Industria de Transformaco 275 512_1_669 3148 1 144936 1474_281f1_825 699 211. 58 100 129 159 
FONTES: Censos de 1920, 1940, 1950  e 1960. 
(1) - As informaç6es referentes a operrios merecem as seauintes  qualificaç6es:  1919  operrios ocupados na data da rea1izaço 
do Censo; 1939 - em 1 de setembro de 1940; 1949 e 1959 - m4dia mensal dos operrios ocupados; 1966 - estiniado a partir de dd.os 
do GETEL . 



QUDR 

ELASTICDPJE DE 

Madeira 

1919/1939 193 9/191i-9 191-9/1959 1959/1966(2 ) 

0,731, 1h37 1,179 0,312 

Mobiliário 1,207 0,521 2,393 - 1,562 

Couros e Peles 0,545 0,690 0,964 - 0,125 

T&xtil 0,671 0,634 * 0,107 - 0,156 

Vestuário e Calçados 0,322 0,317 1,179 4156 

Produtos Alime4ares 2,266 0 1,972 0,107 0,906 

Bebidas 0,935 3,437. 0,179 0,656 

Fumo 0,112 0,254 0,357 0,906 

Editorial e Gráfica ... 0,739 1,071 -0,125 

"Indústrias Tradicionais" 0 3360 0,831 0,321 0,312 

Indústria de Transformaço 1,000 1,000 1,000 1,000 

FONTES: Censos de 1920, 1940, 1950 e 1960. 

(i) - ilazao entre a variação de eraprég no ramo e a variação de emprego na 
indústria de transformaço. 

(2) - As informaç6es referentes a 1966 foram estimadas a partir de dados do 
GETEI. 

\ 



QUADRO 1]. 

ELASTICIDADES DAS NDTRZAS TRADICIONAIS" 1919/1959 

o 

ELASTI" 	A 

DDE 
RA1VIOS 

ELASTICIDADE DE 
AB&ORÇÃO DE 1vi7O 
DE-OBRA PELO RÃ 

NO 
(1) 

eE/P 

ELASTICIDADE 

EMPRGO-PRODUTO 
(2) 

ELASTICIDADE DA 
PRODUÇlO F!SICA 

DO RAMO EM RE1LAÇJJr  
A INDOSTRIA DE 

FoEM4çTO (3) 

Madeira 1,179 0,392  0,665 

MObiliário 2,393 0,679 0,729 

Couros e Peles o,961 0,750 O,39 

Txti1 0,107 - 0,036 O,).71 

Vestuário e Calçados 4179 0,349 0,794 

Produtoa Alimentares 0,107 0,059 0,600 

Bebidas - 0,179 - 0,119 0,336 

Fumo 0,357 - 0 0 132 0,929 

Editorial e Gráfica 1,071 0,265 0,813 

"Indústrias Tradicionais" 0,321 0,104 0,565 

Ind6trias de Tranzformaço 1,000 0,279 1,000 

FONTES: "A Industria1izaço Brasileira: Dia6stico e Perspectivas", Goodraan, 
D.E. - "Indutria1 labour absorption in Brazil in the 1950 1 s" e Cen-
sos 1950 e 1960. 

( 1  ) - 	E = variaço do emprego no ramo por variaçao enrpro na indústria 
de transformaço 

( 2  ) - 	E/P = variaço do eriiprgo no ramo por variação do produto do ramo 

( 3 ) .- 	P variação do produço física do ramo por variaço da produço fÍ 
sica da indústria de transfornaço. 



QUADRO iii 

PARTICIPAÇÇ) DÕS, ESTABELECI}/flNTOS DAS "IND1STRIAS TRADICIONAIS" CO.I 

5 A 50 OPEPÁRIOS NO VALOR AGREGD0 POR STABELECIflTOS DO i'SUO 
ESTRATO HA I11DSTRIA DE TRMSFOR.IAÇRO 21 1959 

em percentagem 

Madélra 	 1 	•8,5 

Mobilitrio  

Cours e Peles 	 1 	1,5 

Txti1 	 1 	9,5 

Vesturio e Calçados 	 6,1 

Produtos Alimentares 	 1 	21,0 

Bebl.das 	 1 	3,11 

Fumo 	 1 	0,3 

Editorial e Gráfica 	 1 
"Ind1.strias Tradic:ionais" 	1 	58,7 

Indústrias de Transformaçao ' 	 100,0 

FONTE: Censo de 1960 

NOTA: A consideraçao deste estrato teve por objetivo a comparaçao com os re-
sultados de estudos da CEPAL s6bre, a pequena indústria na América-Latina. Pa-
ra o conjunto dos paises latino-americanos, conclui a CEPAL que madeira, mo-
bilirio, produtos alimentares e editorial e gráfica, seriam os ramos "tradi-
cionais" que teriam participa6es importantes no valor aeregadoi txti1 e fu-
mo responderiam por parcelas inexpressivas, enquanto que, couros e peles e be 
bida.s, apresentariam comportamento bastante varive1. 

Os resultados obtidos para o Brasil diferem das conclus6es referentes 
aos países latino-americanos quanto ao rarn t,ctil. Esta incbstria foi, em 
1959, responst,e1 por crca de 101.11 do valor agregado pelo estrato considera-
do, situando-se entre os ramos "tradicionais",logo ap6s produtos Alimentares. 
Cabe, no entanto, lembrar a sua pequena importância dentro da pr6pria indis-
tria tti1 secomparadaaos outros "tradicionais". Ressalvado tal desvio do 
comportamento normal, as contribuiç6'es dos ramos "tradicionais" no diferem 
significativamente das observadas na América Latina. 
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QUADRO 15 

PARTICIPAÇ7O DOS 50 ,
44hIORES ESTABELECrENTOS NO VALÕR 

DA PRODUÇ2O II1DUSTRIAL DAS "fliDSTRIAS TRADICIONAIS" 

em percentagem 

ANOS 
1949 1959 1966 

Made ira 11,8 20, 

" 	9,7 
Mobi1irio 26,5 24,6 

CouroA e Peles 49, 6 50,4 

Txti1 24,7 20,9 20,8 

Vesturió e Calçados 22,4 19,8 26, 9 

Produtos Aliientares 1 14, 3 22,9 

Bebidas 28,1 59,6 51,9 

Fwio 920 2 85,8 

Editorial e Gr&ica ... 35,0 39,6 

- FOï1TE: Censos de 1950  e  19601 Produço Industrial-1966 

(i) - 1949 e  1959:  operrios; 1966: pessoas ocupadas. 

\ 



QUADRO 16 

ESTBELECI}MTOS RSFONSÁVEIS FOR 75f DO VALOR 

DAPRODUO -. DAS "fl'1DlSTRIAS TRADICIONAIS" 

AMOS 

1949 1959 

Numero de - Numero de 
Percentagem Estabele - Prcentagem Estabele - 

cimentos cimentos 

Madéira 25,0 2 	99 
22,8 2381 

Molifrio ( 15,7 1 281 

Couros e Peles 	- ••. ... 8,1 190 

Txti1 23, 0  676 21,8 931 

Vesturio e Calçados 20,7 1 051 20,2 1 543 

Píodutos Alimentares "1 8,1 2 716 
20,0 7480 

Bebidas 51,0t: 152 

Pumo 1 7,3 20 

Editorial e Gr!ica •.. ... 12,3 417 

FONTE: Censos de 1950  e 1960. 

11 
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QUADRO 17 
(1 

ÍNDICES DE PRoDUTIVAE DA r0-DE-0BRA DAS"IWDTRIAS TRADICIONAIS" EM 1959 

(Ramo = ioo) 

RAMOS 

ESTRATOS 
DEIRA MOBILIRIQ C 	E TÊXTIL EI PRODUTOS BEBIDAS FUMO 

- EDTORIAL E 

Artesanato 84 73 59 136 96 71 45 32 66 

Semi-Artesanato 102 95 99 206 102 104 62 40 68 

Pequena Indiistria 104 100 92 134 190 125 115 31 94 

M4dia Industria 109 129 115 91 99 113 125 118 143 

Grande Industria 16o 165 144 89 126 88 135 134 79 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

FONTE: Censo de 1960. 

(i) -tridices calculados a partir 4a relação valor de transformaçõ industrial e m&lia mensal de operrios ocupados. 



QUADRO 18 
(i) 

II\U)ICES DE PRODUTIVIDADE DA 0-DE-0BRA DAS "X1DtiSTRIAS TRADICIONAIS" EM 1966 (.) 

(Ranio= ioo) 

AM 

-  MADEIRA M0BiLI1RI0 COUROS E T(TIL V 	E PRODUTOS 1 	BiDi FUMO EDITORIAL E 

Artesanato 112 88 69 993 141 119 46 1 

Semi-artesanato 89 76 86 502 98 85 57 58 68 

Pequena Indístria 95 96 85 132 -84 111 95 72 80 

Média Indistria 106 124 119 90 101 - 	 107 115 71 110 

Grande Ind.tstria 181 149 122 85 326 83 149 145 1311. 

TOTAL 100 1 00 100 100 ..J 00 100. 	. 100 100 100 

FONTE: Produção Industrial r 1966. 

(1) - tndice calculado a partir da relação valor de transftx,uao industrial e pessoal ligado à 	xtço, ocudo em 31 de 
L.. .-4eaembro de i966Jo 



QUADRO 19 

PRODUTIVID?DES RELATIVAS DO ARTESANATO E DO SEMI-ARTESANATO DE AIUNS. 

RAMOS INDUSTRIAIS NO BRASIL (1959) E NOS ESTADOS UNIDOS (19k) 

ARTESANATO SEMI-ARTESANATO 

Brasïl EUA Brasil EA 
(Ramo = 100) (1amo = 100) (amo = 100) (Ramo =100) 

84 84 102 82 

73 97 :95 94 

59 130 99 102 

136 156 206 126 

96 159 102 131 

71 iok 
73 ?74 

45 J 62 ) 

32 19 40 36 

66 82 68 83 

Madeira 

Mobilirio 

Couros e Peles 

Txtil 

Vestwfrio e calçados 

Produt6s Alimentares 

Bebidas 

Fumo 

Editorial e Grzfica 

FONTES: Censo de 1960 e "La pequeíia industria en ei desarrolio latinoamerica-
no", Boletim Econ6mieo de Am4rica Latina, Vol. XII, N9 1, Mayo 	de 
1967. 



1SkII)iLZs 

PRO 

RAMOS 
MADEIRA MOBILIÁRIO COUROS E PELES TÊXTIL VESTUÁRIO E CALÇADOS 

Índice Produtj. Índice Produtj. Índice Produtj Índice Produtj Índice i Produt.j 
ESTADOS (Brasil=100) vidade (Brasi1100) vidade (Brasil=100) vidade (Brasil=100) vidade (Brasil=100) vidade 

Acre 25 0,06 113 0,10 •.. 9 0,02 
Pmazonas 62 0,15 61 0,111. 111 0,30 1138 0,92 57 0,13 
parÇ. 67 0,16 69 0,16 118 0,13 100 0,21 61 0,1)4 
Maranhao 62 0,15 39 0,09 111 0,12 67 0,111. 30 0,07 
Diau 29 0,07 26 0,06 52 0,111 28 0,06 30 0,07 
Ceará 62 0,15 13 0,10 V 0,13 109 0,23 113 0,10 
Rio Grande do Nortc.. 58 0,14 52 0,12 63 0,17 267 0,56 1011 0,211. 
Parailba 96 0,23 48 0,11 52 0,14 1118 0,31 39 0,09 
Pernambuco 58 0,i11 65 0,15 63 0,17 62 0,13 61 0,1 
Alagoas 54 0,13 61 0,1)4 1111 0,12 57 0,12 13 0,11 
Sergipe 67 o,16 39 0,09 67 0,18 148 0,10 35 0,08 
Bahia 87 0,21 0,12 118 0,32 81 0,17 39 0,09 
Minas Gerais 96 0,23 65 0,15 100 0,27 76 0,16 69 0,16 
Espirito Santo 75 o,i8 57 0,13 67 0,18 119 0,25 65 0,15 
Rio de Janeiro 79 0,19 87 0,20 114 0,12 81 0,17 87 0,20 
Guanabara 121 0,29 100 0,23 1111 0,38 100 0,21 96 0,22 
So Paulo 121 	. 0,29 126 0,29 104 0,28 . 	 1111 0,211. 117 0,27 
Parane 96 0,23 65 0,15 714 0,20 133 0,28 69 0,16 
Santa Catarina 87 0,21 118 0,11 89 0,211 	. 81 0,17 69 0,16. 
Rio Grande do Sul 104 0,25 9]. 0,21 1.07 0,29 90 0,19 87 0,20 
Mato Grosso 	. 100 0,211 82 0,19 96 Õ,26 52 0,11 91 0,21 
Golas 79 0,19 87 0,20 56 0,15 81 0,17 87 0,20 

BRASIL 100 0,211 . 100 0,23 100 0,27 100 0,21 100 0,23 

- continua - 



- continuao - 

RAMOS 	1PRODUTOS ALIMRES BEBIDAS FUI0 EDITORIAL E GRÁFICA 
J1DUSTRL DE 

:STAD0S 
Indice 

(Brasi11OO) 
Produti 
vidacle 

Indice 
(P,rasil=100) 

Produti 
viõde 

Inclice 
(Brasil=100) 

Produti' 
vidade 

Indice 
(Erasil=100) 

Produti- 
vidade P1 SFOA...O 

Acre 36 0,15 O O O O O O 0,07 
P.irtazonas 63 0,26 58 0,29 130 0,70 50 0,18 0,56 
i:'are 66 0,27 116 0,23 161 0,87 53 0,21 	J 0,23 
Maranhâo 
?iaui 

36 
36 

0,15 
0,15 

18 
32 

009 
0,16 

7 0,01: 
O 

44 
36 

0,16 
0,13 

0,12 
0,10 

Cears 
Rio Grande do Norte 
Paraíba 
Pernambuco 

311. 
27 
119 
63 

0,14 
0,11 
0,20 
0,26 

46 
38 
32 
62 

0,23 
0,19 
0,16 
0,31 

59 
O 

50 
20 

0 2 32 
O 
0,27 
0,11 

53 
30 
117 
61 

0,19 
0,11 
0,17 
0,22 

0,19 
0,23 
0,26 
0,23 

iagoas 
Sergipe 
J3ahia 

68 
39 
51 

0,23 
0,16 
0,21 

30 
36 
70 

0,15 
0,13 
0,35 

11 
9 

26 

0,06 
0,05 
0,]):. 

36 
36 
1 :7 

0,13 
0 , 13 
0,17 

0,18 
0,11 
0,25 

Minas Gerais 
Espírito Santo 
Rio de Janeiro 

87 
51 
97 

0,36 
0,21 
0,1:.0 

66 
311 

112 

0,33 
0,17 
0,56 

167 
- 

41 

0,90 
- 

0,22 

Si 
33 
58 

0,22 
0,12 
0,21 

0,27 
0,17 
0,1:2 

Guanabara 105 0,13 122 0,61 152 0,82 122 0,1:11. 0,110 
So Paulo 131: 0,55 142 0,71 19 0.10 116 0,112 0,44 
Parana 
Santa Catarina 

111.6 
85 

0,60 
0,35 

1 	58 
62 	1 

0,29 
0,31 

- 

1:11. 
- 

0,24 
58 
41:. 

0,21 
0,16 

0,30 
0,21 

Rio Grande do Sul 105 0,43 78 0,39 91: 0,51 89 0,32 1 	0,33 
Mao Grosso 
Goias 

100 
1311, 

0,1:1 
0,55 

1:0 
38 

0,20 
0,19 

O 
- 

O 
- 

1:2 
75 

0,15 
0,27 

0,22 
0,31 

BRASIL 100 0,111 100 0,50 100 0,511 100 0,36 0,37 

FOIE: Censo de 1960. 
(1)-Val6res das produtividades expressos em milhares de cruzeiros novos por operairio (valor de transformaçao industrial por 

media mensal de operarios ocupados). 



QUADRO 21 

TAXA GEOMITRXCA DE (RECIMENTÕ DA PRODtTIVIDADE 

FÍSICA DAS "INDiSTRIAS TRADICIONAIS" 

RAMOS 1949/1959 195'19661) 

Madeira 4,4 - 1,O 

MobiliÁrio 2,4 8,5 

Couros e Peles 0,8 1,0 

Têxtil 5,7 O 

Vestwrio e Calçados 5,4 2,0 

Produtos Alimentares 6,5 - 0,5 

Bebidas 4,8 5,3 

Fumo 10)4 0,3 

Editorial e Grfica 5,7 5,4 

Indistria de Transformaço 7,2 2,8 

FONTES: "A Induztrializaço Brasileira: Diagn6stico 	e Perspectivas", Censos 
de 1950  e 1960. 

(1) - As informaç8es referentes a 1966 foram estimadas a partir de 	dados 
do GETEI. 



QUADRO 22 
INVESTIMENTOS NA INDSTRIA DE TRA1'TSFORMAÇO EM 1966 

RAMOS 
NME 	)E 
PQi1v!TTES 

INVESTIMENTO/INFORMTE 

Valor (1) 	tndice 

EQUIPAMENTO NACIONAL 
 NAIO 

+ ESTRANGEIRO 

EQUIPAMENTO NACIONAL 
+ 	iino 

11"IVESTtMENTO TOTAL 

Minerais Nao Met1icos 1 489 120,5 142 00 81 ø, ?" 
Met1r±c' a'. 1 302 208,2 245 O, 42 0, 

808 63,5 75 0,62 0,60 
Material E1trico e de comwiicaçes 505 158,1 186 0,72 0,37 
Material de Transporte 	. 478 330,8 	. . 	389 0, 611. 0166 
Papel e Pape10 323 122,6 144 0,90 0,74 
Borracha 217 70,6 83 0,79 01 64 
uírnica 	. 719 296,8 311.9 0,51 0,57 
Produtos Farmacuticos 	. 185 94,7 111 0,78 0,37 
produtos de Pérfumaria 	. . 209 37,7 	. . 0,74 .0,56 
Protutos de Mataria P1stica 263 49,7 59 0,73 0,67 
pivérsas 521 . 	29,7 	. . 	35 0,66 0.954  
Madeira 1 793 24,5 25 0,55 0,41 
Mobi1irio 	. 	 . .1 109 13,4 16 0,. 94 0,33 
Couros e Peles 324 24,9 29 . 	0,77-  0,60 
Txtil 	. 1 357 . 	81,8 . 96 0,61 0,66 
Vestuário e Calçados 1 220 21,1 25 0,61 0,56 
Produtos Alimentares 3 329 51,7 61 0,85 0, 4 
Bebidas 674 50,3 59 0,91 0,50 
Fumo 79 98,4 116 0,88 0,53 
Editorial e Gráfica 834 40,6 48 0,40 . 	0,43 
Ind1stria de Transformaçao 17 738 85,0 100 0,62 	. 0,53 

FONTE: Produçao Industria1-1966. 
(1) - Valor em milháres de cruzeiros novos de 1966. 



QUADRO 23 

PARTICI?AÇÍO DA$ "INDÜSTIAS TRADICí1ONAW' 

NO INSUMO flAS "flDjSTRXPiS .DINAIIC!S" EM 

em 

FONTE: "Relaç6es .:Interindv.striais no Brasil'. 



QUADRO 24 

ORIGEM DOS INSUMOS DAS "INDTiSTRIAS TRADICIO11AIS7  EM 199 

èr percentagem 

0  ORIG21,1 SECUi1DiRIO 	 -T 
TER.IARIO "Tri cionai a" Embalagem, 

"Din!cas" Combustível e 
Resíduo 

Total 
Próprio Ramo Total 

Madeira 44,5 27,5 29,0 3,0 3,7 35,7 19,3 

Mobi1irio 2,0 0,0 52,6 10,8 12,3 76,2 21,8 

Couros e Peles 31,1 26,9 30,4 15,9 2,1 43,4 20,5 

Txtil 22,6 42,6 43., 1 15, 0 4,3 62,4 15,0 

Vestu.rio e Ca1ça1os 0,5 0,3 65,8 11,2 3,4 80,4 -19,1 

Produtos Alimentares 64,9 14,9 15,5 2,4 8,0 25,7 9,4 

Bebidas 18,3 7,2 28,6 4,6 24, 9 58,1 22,6 

rilLIno 27,8 34,0 34,4 4,6 22,4 61,4 10,8 

Editorial e Grg.fica 0,0 3,4 4,2 71,5 1,4 77,1 22,9 

FON!E: "Re16es Interindus-triais no Brasil". 



QUADRO 25 

DESTINO DA PRODUÇ2O DAS "IND1STRIAS TRADICIONAIS" EM 1959 

em percentem 

ESTINO 
RAMOS 

BENS INTERMEDIÁRIOS CONSUMO PRIVADO CONSUMO DO GOVRNO INVESTIMENTO EXPORTAÇ2O 

Madeira 94,8 3,5 1,4 - 0,2 

Mobiliário 5,7 76,3 - 17,8 - 

Couros e Peles 73,2 10,8 0,2 - 16,1 

Txti1 ltl, 5 57,6 0,6 - 0,6 

Vestuário e Calçados 2,9 95,7 1,3 - - 

Produtos Alimentares 13,2 65,9 0,7 - 22,1 

Bebidas 13,4 89,2 0,0 - - 

Fumo 17,3 81,6 - - 1,0 

Editorial e GrLfica 113,0 55,8 4,8 - 0,3 

FONTE: "Re laç6e s Interindustriai s no Brasil". 

NOTA: A soma das percentagens correspondentes aos destinos alternativos da produçao dos ramos produtos alimentares, bebidas e eh-
tonal e gráfica é maior que 100. Tal fato decorre da subtraçao das importaç6es da produçao bruta nao ter como contrapartida, na ma 
triz insumoi..produto utilizada, sua exc1uso dos diferentes tipos de demanda. Pr outro lado, no existem informaç6es que permitai o 
detalhamento das importaç6es de forma a superar aquelas distorç6es. Ora, como o que se pretende é apenas ter idéia dos diferentes 
destinos da produço das "indstnias tradicionais", dado que no há evidencia de que a alocaço das importaç6es introduza mudanças 
significativas na estrutura da demanda, no houve preocupaçao em corrigir as dist.i6e 



U1DR026 

"BACIÜARD LflHÇAGES" E "FO1MARD LLIKAeES"  DAs '
11niDüsTRiAs TRADIQNAIstT (1. 

11 A II O S 

JIad eira 

Mobilié.rio 

Couros e Peles 

Tecti1 

Vestuário e Calçados 

Produtos Alimentares 

Bebidas 

Fumo 

Editorial .e Gráfica 

	

- 	

em percenta 

	

BRASIL 	- 1959 	M1DIA 1TE ILIA, .JAP1O E ESTADOS UNIDO 3 

	

"Backrd Linkages" - 	 "Forrd Linkages" 	"Backrard Linkagçs" 	"Fo.rard Lilaee"  

53,2 94,8 38 

53,7 5,7 - 

60,6 73,2 66 () 37 	2) 

58,2, 445 67 57 

59,0 2,9 

74,4 13,2 61 

54,1:. 13,4 ...- 

49,3 17,3 

5O,O 43,0 49 46 

"Indgstrias Tradicioni' 	 61,8 	1 	26,0  
FONTES: "Reiaçaes 1nterindustríaís no Brasil" e Hirsch.'nn, Albert - "The strategy of economic. development", Talo University 

Press, 1965. 
(i) - Calculados scundo Chc!nc~7 e Watanabe 
(2) - Couros c Prõdutos de -Cous 



JAD1IO 27 

"BACIYARD LINIÇAGES" E "FOR 	LINKItGES" DOS 

RAIIOS I1DUSTRIÀIS EM 159(1) 

R A 1.1 O 5 "BACIÇWARD LflUCAGES" "F0R1ARD LINKAGES" 

Iinerais Mao -Metálicos 0, gi 0,82 

Jeta1tirgica 1,05 2,76 

i.iecnica 1,00 0,52 

Material Elétrico e de Coinuni 

caçes 1,09 0,53 

iatcria1 de Transporte 1,05 0,66 

Pac1 e Papclao 1,17 1,81 

Borracha 0,96 0,69 

uírnica 1,02 2,86 

:armacutica 1,06 0,52 

Perrtrniaria 1,16 0,50 

Produtos Plásticos 1,00 0,55 

Diverse 0,93 0,51 

i.iadeira 0, 90 O, 911. 

Mobi1irio 0,97 

Couros e Peles 1, 00 0, 69 

Tci1 1,00 1,39 

Vestuário e Calçados 4,05 

Produtos Alimentares 1,07 0,65 

Bebi1as 1,03 0,54 

Fo 0,98 0,59 

Editorial e Gráfica 1,01 0,60 

FONTE; "Relaç6es Interindustriais no Brasil" 

(i) - Ôalculados segundo Rasrnussen. 



QUADRO 28 

CONSUMO TOTAL DOS INDIVtDUOS EM 1962 
(Total dos Consumos = 100,00) 

MEIO URBANO 
	

MEIO RURAL 
	

MEIOS URBANO E RURAt2 

Norte e 	 Norte 'e 	 - 	Norte e 
Centro-Oeste Nordeste Leste Sul Brasil Centro-Oeste Nordeste Leste Sul IBrasilICentro-OesteiNardeste Leste Sul 

(1) 	 (1) 
Brasil 

o, Bebidas : 

42,53 1 8, 20 42,11 40, 53 41,99 60,12 65,82 61,05  57,83 60,42 47,94 55'32 45,95 44,88 46,73 
e Acessó- 

12,55 11,09 12,20 13,54 12,74 10,67 	
1 

10,29 9,90 11,19 10,62 11,97 10,77 11,74 12,95 12,19 
e Equipa- 

sticos 7,80 7,31 7,70 8,00 7,81 2,19 3,74 1,37 2,30 2,36 5,87 6,11.1 5,57 6,39 

0,93 0,59 0,95 0,85 0,87 0,20 0,14 0,13 0,25 0,19 0,71 0,41 0,79 ), 70 0,69 

36,19 32,81 37,04  37,08- 36,59 26,82 20,01 27,55 28,43 26,47 33,30 27,63 35,11 34., 90 34; 00 

TAL 100,00 100,00 1100; 001100..001100,00 100,00 	1 100,00 1l0O,OO1lOO' OO1lOO.'OO1 .  100,00 100,00 id0, 00 10), 00 100,00 

Estruturas de Consumo e os Orçainentos Familiares", Fundação Geti5lio Vargas, 1968. 
imado como resíduo. 

guel e Despesas Corrêlatas, Artigos de Uso Doméstico Corrente, Outras Despesas de Operaço do Domicílio, Serviços Relativos à Cuidados Pes-
-is Sái..de é PreVi-d&iêia-,-" Editcaço, Reereaça, Viagem o - Tranaorte, Despesas Diversas 



QUADRO 28 

CONSUMO TOTAL DOS INDIVJOS EM 1962 

(Total dos Consumos = 100,00) 

MEIO RURAL 
	

MEIOS UBBAi'TO E RtJRAt 

AÇ7O 	Norte e 	 Norte e 	 Norte e 
Centro-Oeste Nordeste Lesté Sul Brasil Centro-Oeste Nordeste Leste Sul Brasil Centro-Oeste Nordeste Leste Sul 	Brasil 

Bebidas 

	

42,53 	48,20 42, U 140,53 141,99 	60,12 	65,82 61,05  57,83  60,42 	47,94 	55,32 45,95 1414,89 46,73 
cess6- 

	

12,55 	11,09 12,20 13,5 4  12,714 	10,67 	10,29 	9,90 11,19 10,62 	14, 97 	10,77 11,74  12, 95 12, 19. 
Equipa- 
ticos 7,80 7,31 7,70 8,00 7,81 2,19 3,74 1,37 2,30  2,30 Õ8 5,87 6,141  5,57 6,39 

0,93 0,59 0,95 0,85 0,87 0,20 0,14 0,13 0,25 0,19 0,71 0,41 0,79 ),70  0,69 

36,19 32,81 37,014 37, O& 36,59 26,82 20,01 27,55 28,143 26,147 33,30 27,63 35,11 34, 90 314,00 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10),00 100,00 

truturas de Consumo e os Orçamentos 	a'ni1iares", Fundaço Get1io Vargas, 1968. 
ado como resíduo. 

-1 e Despesas Correlatas, Artigos de Uso Doméstico Corrente, Outras Despesas de 0peraço do Domicílio, Serviços Relativos â Cuidados 	Pes- 
Saude 	re 	dnei' Edcaço -, Reereao, Viaget'i• • - Trana-porte, Despesa 	Diversa.. 



QUADRO 29 

CSU1;i0 TOTAL DOS INDIVtDUOS Ei.I 1962 

103 URBM!O E RURAL 

(BRALIL = ioo,00) 

em oereetrei 

4PECIFICAÇÍO 
ITORTE 	E 
CENTRO— 

OESTE 	(i) 
NORÏ)E$TE LEST11', SUL BRASIL 

AU.mcntaçao, Bebidas e Fumo 7, !7 

- 

i1, 20 3!, 12 bl, ?1 

- 

LO0, 00 

Vcstu.rio e Acess6rios 7,15 10,59 10 h8.,86 100,00 

iiobi1irio e Equipauento 	Do- 

msticos 62 92 11,01 3 4., 80 42, 7  100,00 

Leitura 7, 40 7,07 39,23 46, 30 100,00 

TOTAL 7,28 12,00 70 46, 02 100,00 

OHTE: "As Estiifturas de Consumo e os Orça.mentos Ferniliares", Fundaça Getú 
lio Vargas, 1963. 

(1) - Estimedo como resíduo. 



à 

QUJDRO Qf 

tL1DCE DE CONSUMO PER CAPITA EM 1962 
(BRASIL = ico) 

MEIO URBANO MEIO RURAL MEIOS URBANO E RURAL 

ESPECIFICAÇ2.0 Norte e - Norte e Norte e 
Centro- Leste Sul Brasil CentrO- Leste Sul Brasil CentrO- Leste Sul Brasil 

e 

Alimentaçao, Bebidas e Puma 10 67 100 113 100 92 78 85 136 100 92 65 98 125 100 

Vestuário e Acessórios 101 51 96 124 100 92 69 78 150  100 88 19 96 138 100 

Mobiliário e Equipamentos Domésti- 
cos 62 55 98 120 100 88 117 50 142 100 85 51 100 133 100 

Leitura 110 40 110 113 100 83 50 50 167 100 93 32 115 132 100 

TOTAL 103 59 100 11 7 100 92 71 84 112 100 90 55 100 130 100 

FONTE: tiAS  Estruturas de Consumo e os Orçamentos ?ami1iares", Fundação Get(ilio Vargas, 1968. 

( 1  ) - Estimado como resíduo. 



cUADRO 31 

FUNÇOES -CONSUIIO DAS "IIDV5TRIAS TRADICIONAIS" 

RAMOS FUNçZO -CONSUMO 

Madeira e Mobi].i.rio loa 4,2869 + 1,2319 loc N 0,6813 
(4,6235) 

Txti1 log = - 2,2537 + 0,9844 10C 0,7538 
(5,5345) 

Vestu&io e Calçados log = - 4,2632 + 1,1565 log 0,8457 
(7,4057) 

Produtos A]Jmentares log = - 2,2110 + 1,1308 log 0 0 8461 
(7,li.162) 1. 

Fumo log () 	= - 5,9315 + 1,3579 10 (1 1 
0,9393 

.2,4429) 

Editorial e Grgfica 10 = - 5,2234 + 1,3449 10 (),• 0,7364 
(5,2859) 

JUNT1: xizzieri Juarez - Funçao Consumo no Brasil", IPE -USP, 1963 
NOTAS: Funç8es calculadas a partir de dados referentes ao período 1953/1964, sendo 

yt = renda nacional bruta; 	renda 	real 
disponÍvel; C. 	consumo. aparente; N 	poDulacào total. 

II 



QUADRO 32 
TAXAS DE CRESCIMENTO REAIS E ESTIMADAS DO CONSUMO 

PER CAPITA DAS "INDOSTRIAS TRADICIONAIS'T 

• 	 RAMOS ANO REAL ESTIMADO REAL ESTIMADA 

196)!./1965 - 19,7 1,0 

1>5,'1966 - 	14, 9 0,14 
- 	14, 1. 1,6 e 1966/1967 - 	14,9 1,0 

Mobiliário i967/1968 11,8 - 	14,1 

196411965 - 19,7 0,8 

Txti1 1965/1966 - 	8,7 0,3 11,2 1,3 
1966/1967 - 	5,1 0,8 
1967/1968  16,9 3,2 

Vestuário 196141'1965 - 10,5 0,9 

e 1965/1966 10,5 0,5 Õ6 1,11 
1966/1967 - 	8,8 0,9 

Calçados ._967/lqG8 11,1 3,8 

19614/1965 - 	8,9 0,9 
Produtos 1965/1966 2,3 0,3 O 2 4 5 

Alimentares 1966/1967 14,2 0,9 
aq6 1 i68 3,0 3,7  
191!/1965 - 

Fumo 1965/1966 - 	0,5 0,14 2,8 1,8 
1966/1.967 6,5 1,1 

1967/1968 10,0 

-• 	9,5 

14,5 

1,1 1itoriai 19614/1965 
1965/1966 14,7 0,14 e 

Gráfica 1966/1967 5,14 1,1 -, -, 8 

1967/1968 5,14 14,14 

FONTE: Rizziert, Juarez - "Funçao Consumo no Brasil", IP-USP, 1968,"A Indus- 
triaiizaçao Brasileira: Diagn6stico e Perspectivas", FGV e DEICOM. 

(1) - Val6res estimados a partir da funçao log o +1.-i log ()t,on 
de C é o consumo aparente no ano t, Y.t  a 

N  renda no ano t e N a 
popuaçao no mesmo ano, determinada por Juarez Eizieri para o eríodo 
1953/19614. Os ramos couros e pelés e bebidas foram omitidos dada a pés-
sima cca're2çao com a renda. Nas estimativas foram utilizados val6res re 
ferentes à produção per cita uma vez que as importaçôes nos ramos es 
tudados sao desprezíveis. 



QUADRO 33 

ELA.STXCIDADES - RENDA PER CAPITA 

DE ALGUNS RAMOS INDUSTRIAIS(1) 

R A lvi O S 
	

ElASTICIDADES - RENDA PER CAPITA 

Minerais No Metálicos 

Netalirgica 

Material Elétrico e de Coznuxiicaç6es 

Material de Transporte 

Papel e Papelão 

Borracha 

Química 

Madeira e Mobiliário 

Txtil 

Vestudiio e calçados 

Produtos A]J.ment,ares 

Editorial e Gráfica 

0,81 

,43 (2) 

5,92 

6,22 (2) 

1,06 

2, 4Q 

3,43 (2) 

1,23 

0,98 (2) 

1,16 

1,13 (2) 

1,36 

1,34 2) 

FONTE: Rizzieri, Juarez "Função-Consumo no Brasil", IPE . USP, 1968. 

- Va16res calculados a partir de dados referentes ao período 1953/1964. 

- Elasticidade - renda disponível per capita. 



QUADRO 34 

ELASTICIDADE-RENDA DA DEMANDA I)E AWINS 

GRUPOS DE BENS MANUFATURADS, ESTIMADO SEGNDO 

DÊ1XS TJLTBACIONAIS 

"CROSS - SECTION" 

"TI'IE-SECTION" 

Entre Píses 

Produtos Alimentares e Bebidas 

(exceto bebidas alc6olicas) 

F\uno. 

Metais 

Maquinaria e Equiaiento 

(exceto autom6veis) 

QufmÏca 

Bens de Consumo Durd.vets 

Tzti1 

Vestuário 

Outras Manufaturas 

0,5 	0,6 	0,8 

0,9 

1,2 

1,5-2,0 

.,. 2,1 

2,1 2,7 

0,8 

0,8 0,7 
0,9 1,2 0,8 

1,6 

FONTE: Maizeis, A. - "Industria]. Growth and 'Yor1d Trade", Cambridce University 

Press,.1963. 



UADRO 35 

FUNÇS .COUSUIvIO DE CATEGORL'S DE BES 

QAEGORIA DE BEflS 	 FUNÇ0-CONStJMO 	 R2  

Bens de Consumo 	 log 	12,9787 + 5,0000  10 	 0,9465 

Duráveis (1) 
	

(13,3034) 

Benz de Consumo 	 loa (?Tt = - 1,4028 + 1, 
111.52  1O () 
	

0,9360 

I€o Duráveis (2) 
	

(32,0955) 

F0TE: Rizzieri, Juarez - "Funço-.Consumo no Brasi2', IPE..tJSP, 1966 

( 1  ) - 1..,Iobi1iério,1teriaJ. de Transporte (p'te), Material Elétrico 'e de Comunicaç6es (parte) e Diversas. 
(2 ) - Txti1, Vestuário e Calçados, Produtos Alimentares, Bebidas, Fumo, Editorial e Gráfica, uíniica (parte). 
NOTA: Funç6es calculadas a partir de dados referentes ao período 1953/1964, sendo (Yd)t = renda real disponível; C = consumo a-

parente; Nt = população total. 	 - 



QUADRO 36 

TAXA GEOMÉTRICA DE CRESCINTO DO VALOR DE TRANSFORMAQÍO ,  INDUSTR, 

FORÇA MOTRIZ E OPERARIOS OCUPADOS DOS RAMOS INDUSTRIAIS - 191911959 

RAMOS 

AL 

M 

inerais No44etá1icos 6,4 9,4 2 26 

eta1úrgica 9,1 5,9 5,3 

4eenica 11,8 13,2 8,5 

ateria3. Elétrico e de Comunicaç6es 16,5 15,1 13,3 

aterial de Transporte 20,3 19,2 15,7 

Papel e Pepe].o 6,3 6,1 5,0 

Borracha 9,7 9,3 5,3 

Diversas 	- 11,5 .,O 3,5 

Madeira 7,5 5,0 2,9 

Mobiliário 4,7 9)4  5,3 

Couros e Peles 1,8 5,0 2,4 

Txtil 1,6 3,( - 0,2 

Vestuário e Calçados 9,1 6,3 2,9 

Produtos Alimentares 6,9 5,0 

Bebidas 4,7 4,6 0,5 

Fumo 12,7 5,5  

Editorial -e Gráfica 0,2 5,1 2,7 

Indtstria de Transformação 7,1 6,9 2,6 

FONTE: Censos de 1950 e 19601 



QUADRO 37 

TAXA GEOMITR.ICA DE CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE DO TRABALJW,. 

DA RELAAO CAPITALTRABALHO E DA RELACAO CAPITAL - PRODUTO 

flOS RAMOS I]DUSTRIÀIS 194911959 (1)  

R A M O S 
PRODUTIV± 
DADE DO 
TR,4BALHO< 

RÉLAC;AO 
CAPITAL-  
TRABAL1O 

RELAÇAO 
CAPITAL-
?RODUTO 

Minerais Nao-Metlicos 3,7 6,6 3,0 

Meta1rgÍca 3,5 O,k• - 3,2 

Mec.nica 3,0 1 1,14 

Material E1trico e de Comunicaçàes 3,0 1;8 - 	 1,14 

Material de Transporte 4,5 2,2 1,1 

Papel e Papelão 1,5 114 0,1 

Borracha 14,5 14,14 - 	 0,14 

Diversas 7,8 1 0 2 - 6,7 

Madeira 4,14 2,0 - 2,5 

Mobiliairio - 	 0,6 14,0 li,7 

Couros e Peles 2,14 	1 2,5 0,2 

Txti1 1,8 14,0 2,1 

Vesturio e Calçados 6,1 3,2. - 2,8 

Produtos Alimentares 6,9 14,7 - 1,9 

Bebidas 5,0 5,2 - 0,1 

Fumo 13,8 7,0 7,2 

Editorial eGrfica - 	 1,9 2,5 14,9 

Industria de Transformaçao 4,4 14,0 0,2 

FONTES: Censos de 1950 e 1960. 
(1)_Produto valor de transformação industrial; trabalho = média mensal dos 

operdt .Qupadosi 	ital '8ça •motriz: ista1ada. 



R A M O S 191 9 1959 VPIAÇÀ0 

Minerais NaoMetailicos 0,663 0,689 3,OLt 

Meta1írgica 0,6143 0,700 1,09 

Mecanica o , 564 Õ,594 1,05 

Material Elétrico e de Comunicaçóes 0,675 0,673 099 

MateriaÏ de Transporte 0,63 0,742 1,17 

Papel e iapelao 0,75 0,757 1,04 

Borracha 0,793 0,790 0,99 

Diversas 0,596  Ô,597 1,00 

Madeira 0,699 0,685 0,98 

Mobilirio. 0,5148 0,592 i,Õe 

Couros e Peles 0,692 0,679 0,98 

Txtil 0,617 0,612 0,99 

Vestualrio e Calçados 0,612 0,596  0,97 

Produtos Alimentares 0,809 0 ,796 0,98 

Bebidas 0,808 0,736 0,91 

Fumo 0,728 . 	 0,826 1,13 

Editorial e GraÍ'iea 0,582 0,609 1,05 

Indústria de Transformaçào 1 	0,697 0,708 1,02 

FONTES: Censos de 1950  e 1960. 
- Rcuuneraçao do t'abalho = salcCrios evencinentos pagos.aõ pessoal ocupa. 
do mi.s ontr.bu1ç6cs dos euprcQdorc para rey.d ocic1, remii-
nerao do çapipL= redo eu elaç ao ylor de tansoruaqo idu 
triaL 



ØU!iDRO 39 

fI\1D ICE DE SOLOW APLICADO Â FiJ1cÂo COBBDOUGLAS - 

RAMOS 	
"
/R 

Minerais Rao- Metálicos.  

Metalurgica 

Me can i ca 

Material E1trico e de Comunicaçoes 

Material de Transporte 

Papel e Pape lào 

Borracha 

Diversas 

- o,008 

0,031 

0,005 

0,018 

O, 028 

0,005 

0,010 

0,078  

- 0,216 

0,886 

0,167 

0,600. 

0,651 

0,333 

0,222 

1,000 

Madeira 

Mobi1iar lo 

Couros e Peles 

T8xtil 

Vesturio e Caloados 

Produtos Alimentares 

Bebidas 

Fumo 

Editorial e Grífica 

	

0,030 
	

0,682 

	

0,007 
	

0,292 

	

- 0,007 	- 0,389 

	

0,01 2 
	

0,689 

	

0 ,031 
	O,I'9 

	

0,010 
	

0,200 

	

0,081 
	0,609 

Industria de Transormaçào 	1 	0,016 	0,36I 



QUADRO )4O 

ir!D ICE E PRECOS DAS "Ir'DSTRIAS TRADICIONAIS" 

(1955 = ioo) 

'N10S 
MADEIRA MOBILIÁRIO S TÉXTIL E 

ALIMENTARES IBEBIDAS FUMO 
E 

191[9 48 36 33 54-  51 45 63 54 

1955 100 100 100 100 100 100 160 103 . 	 100 100 

1956 137 127 108 119 321 1414 139 126 1114 119 

1957 137 1)48 114 135 130 134 1 116 1 	155 110 132 

1958 160 178 137 131 143 155 173 174 164 152 

1959 202 20)4 186 185 205 222 243 230 214 209 

1962 557 559 717 559 5113 559 670 696 537 503 

1963 1 01,11 1 011-0 1 073 892 1 007 1 082 f 1 320 1 326 i 006 952 

196)4 Í 871 1 512 1801 1 672 1 653 2 188 2 676 .2 111 1 371 1 751 

1965 1 	046 2 513 	1 2 163 2 985 2 549 3 676 3 165 3 492 2 475 2 953 

1966 5 670 11 211 14 	572 4 724 3 80 4 625 3 393 4 666 4 912 3 989 

1967 7  138 4991 5 358 ,  4 970 7 003 5 552 6 442 
... 

14. 883 

rONTES: "A Industrialização Brasileira: Diagnsticô e Perpectivas", "Desempenho da Economia Brasileira em 1967" - FGV, 
Censos de 1950  e 1960, Registros Irdustriais de 1955, 1956,  1957,  1958 ,e 1962, Industria de..Lansformaçào - Da-
dos Gërais de 1963/1964 e 19611/1965, Inquerito Econ6mico de 1966 e Industrias de Transformaçáo 1967. 



(Em Relaçao ao Índice de Precos da Indtstria de Transfornaço), 

MADEIRA OBILL4PIO COUROSE TÍxTIL 

ANOS  
ns BEBIDAS FUMO EDITORIAL E

CxRAFICA 

191: 9/1955 100 105 107 101. 98 99 101 96 98 

1955/1956 1 	115 101 91 100 1 	102 L 	121 117 	1 106 	1 96 

1956/1957 90 105 95 102 97 814 95 111 87 

195711958  101 1014 1014 814 95 100 103 97 129 

1958/1959 52 83 90 103 1 	oI 1014 102 96 95 

1959/1962  101 : 1014 117 1 	107 io14 101 101  108 101 

1962/1963 99 98 79 814 1 	102 1014 85 96 

1963/196)4  98 79 91 102 89 110 110 102 7 1,  

19614/1965 97 99 71 106 91 100 100 98 .107 

1965/1966 138 121:. . 	 156 117 111 93 79 1147 

1966/1967 103 ... 89 93 107 1214 11 107 1 
FONTES: "A Industrializaçào Brasileira: Diagnst.ico e Perspectivas", De.senenho d Economia Brasileira 4i 1967" - 

Censos de 1950  e 1960, Registros Industriais de 1955, 1956, 1957,  1958 e 1962, Industria d.e Tr foriacao Da-
dos Gerais de 1963/196 14 e 196 14/1965, Inquerito Econmico de 1966 e Industrias de TransforinaQo 1967. 


