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1.

APRESENTA9A0

Este documento tem
por
finalidade
sintetizar e
articular as principais conclus5es obtidas nos dois dltimos
ciclos de temas abordados pelo Departamento de Estudos, que
envolveram quest5es de natureza estrategica em nivel de
indlistria e tecnologia. Seu objetivo e apontar diretrizes que
orientem a atuacao do Sistema BNDES, a partir da identificacao
das tendencias que hoje configuram um novo contexto na economia
mundial, onde se destaca a busca pela competitividade.
Os estudos enfocaram, rid° de forma exaustiva e sob
diferentes e particulares aspectos, transformacoes que se
processam na economia mundial, marcadamente na indastria. Esta
identificacao de tendencias se deu com base em tres principais
vertentes: Tecnologia, Investimento Externo Direto e Comercio e
Organizacdo da Producao e da Industria.
0 documento prop5e resgatar as principais tendencias e
conclus5es de cada uma das vertentes acima mencionadas, para
discutir de forma articulada suas interagOes e deste modo
convergir para um cen&rio de tendencias globais da industria e
tecnologia.
As transformacoes
ocorridas
na economia mundial
tiveram origem tanto em fatores macroeconomicos quanto na
introdugdo de inovacoes tecnolOgicas. Estas transformagoes
desencadearam reac5es tanto nas empresas, que objetivavam a
manutencao de suas posicoes de mercado, quanto em nivel da
atuacdo do Estado, que acionou os seus instrumentos para manter
as condicOes de competitividade de seus espacos nacionais.
0 documento divide-se em duas partes. A primeira,
dedicada a andlise do contexto global em que ocorreram as
transformacoes. A segunda, a reacdo empreendida pelos agentes
economicos para se ajustarem a nova realidade, destacando o
papel do Estado • e as estrategias empresariais em busca de
competitividade.

2. CONTEXTO GERAL

As
decadas
registraram profundas
duas
laltimas
transformacoes na economia internacional, destacando-se um
intenso processo de modificagoes na estrutura da industria
mundial, com significativos desdobramentos nos fluxos de
comercio e investimento internacionais. Este movimento se inicia
em um contexto economic° de volatilidade, marcado por oscilagoes
bruscas nas paridades cambiais, no preco do petraleo, nos niveis
de atividade das principais economias da OCDE e dos precos das
materias-primas, que provocaram diferenciados impactos sobre a
competitividade dos paises.
Associado a este movimento ha uma mudanca no padrao
tecnologico, com o estabelecimento da tecnologia digital e sua
crescente importancia enquanto fator-chave na determinacdo da
competitividade, tanto das empresas quanto das naci-Des.
Apresentamos a seguir as principais caracteristicas do
contexto mundial em que se processaram as transformacoes na
estrutura da industria.
0 Grafico 1 apresenta o movimento cambial de algumas
no periodo 1970-89,
das principais moedas
internacionais,
referenciando o brusco processo de variagoes cambiais ocorrido
em um cendrio de ate entdo extrema estabilidade. Observe-se que
dos paises
internacional
o impacto na competitividade
proporcional as oscilagOes cambiais de suas unidades monetarias.
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Neste contexto, os
esforcos
pela manutencao da
lucratividade e de posicoes de mercado se acentuam, motivados
ainda pela afirmacao de novos concorrentes no cenario
internacional, como o Japao, e, com bem menos intensidade,
alguns paises em desenvolvimento. 0 acirramento da competicao
foi a consequencia imediata desta nova conjuntura, a qual
empresas e nacoes reagiram no sentido de fortalecer suas
posiceies. 0 aumento da competitividade impas-se assim como
necessidade maior para unidades e sistemas produtivos.
0 Quadro 1 registra a evolugao da participacao de
paises selecionados no comercio internacional de manufaturados,
que pode ser utilizada como indicador de competitividade
relativa. Observe-se o crescimento das exportacOes japonesas nos
setores de maior intensidade tecnologica - e tambem os de maior
dinamismo no comercio internacional -, refletindo a mudanca
estrutural que a industria japonesa experimentou. 0 Grafico 2
registra indicadores desta reestruturacao no periodo 1975-80,
quando a valorizagao do iene foi superior a 40%.

Ouadro 1
Paises Desenvolvidos - Participacoes de Paises Selecionados nas
Exportacoes de Manufaturados de Diferentes Intensidades de P&D
(em %)
Pais Exportador

Participacao nas Exportacoes Totais do Grupo
1975
1970
1980
1985

EUA
Japao
CEE (2)
.Alemanha
.Franca
.Reino Unido
.Italia
Outros

25.6
8.3
46.0
16.7
7.0
10.5
4.8
16.2

EUA
Japao
CEE (2)
.Alemanha
.Franca
.Reino Unido
.Italia
Outros

19.9
9.4
54.5
21.3
7.8
10.8
6.5
16.3

EUA
Japao
CEE (2)
.Alemanha
.Franga
.Reino Unido
.Italia
Outros

11.0
11.2
50.5
12.5
9.0
7.4
7.2
27.3

Fonte:

UNCTAD TRADE AND DEVELOPMENT REPORT.

Intensidade Alta(1)
26.9
26.1
9.5
12.4
48.4
48.8
16.8
16.6
8.6
8.6
10.5
11.8
4.5
4.6
15.2
12.7
Intensidade Media(1)
16.3
19.9
14.7
11.0
54.4
53.6
20.5
19.6
9.2
9.1
9.9
9.4
6.4
6.2
15.4
15.5
Intensidade Baixa(1)
9.4
9.6
8.9
11.9
53.4
55.5
14.2
13.7
10.0
10.3
6.4
7.1
7.9
9.3
25.3
26.0

Geneva, 1987; em

26.8
18.3
41.3
13.8
8.0
9.1
4.3
13.5
15.6
20.2
48.7
17.9
7.3
7.2
6.0
15.6
9.0
9.7
53.2
13.4
9.1
6.3
10.2
28.2

DEEST/AP/BNDES; Estudos BLADES, ng 10

0 Capital Estrangeiro na Indiastria Brasileira: Atualidade e Perspectivas. Maio de 1988.

Notas:
(1)A classificacAo dos produtos segundo a intensidade tecnolOgica foi efetuada com base na relacao
entre gastos de P&D e valor da producao na industria. Segundo esse criterio, passivel de
promover algumas impropriedades, os agrupamentos se formam com as seguintes atividades:
-

Alta intensidade:

-

Media intensidade: automobilistica, quimica, borracha,
metalurgia de nao-ferrosos.

-

Baixa intensidade:

aeroespacial, computadores e maquinas de escritorio, produtos e componentes
eletrOnicos, farmaceutica, instrumentos e maquinas eletricas e alguns segmentos de quimica e
mecanica.
plastic°, maquinas nao eletricas e

minerais nao-metalicos, alimentos, bebidas, fumo, construcao naval, refino de
petroleo, metalurgia de ferrosos, produtos de metal, papel e papelao, editorial e grafica, madeira
e mobiliario, texteis, calcados e couro.

(2) Inclui Alemanha, Franca, Reino Unido, Italia, Holanda, Belgica e Luxemburgo.

Este processo promoveu ainda uma serie de movimentos
de fusoes e aquisicoes de empresas que buscavam desta forma
fortalecer suas posicoes de mercado, envolvendo corporacoes de
um mesmo setor, como Asea e Brown Boveri, Borroughs e Sperry,
GEC e Plessey, etc.; ou de diferentes atividades como R.J.
Reynolds e Nabisco. Registre-se ainda inumeras iniciativas de
associagOes locais como o caso da Autolatina. Por outro lado, o
objetivo de aumento de competitividade conduziu a busca de maior
especializagao, promovendo movimentos de desintegracao vertical
e redefinindo o papel das pequenas e medias empresas, conforme
abordado na secao seguinte.
natureza
de
"choques"
Paralelamente
aos
macroeconOmica, a tecnologia digital se estabelece enquanto novo
paradigma, promovendo por sua vez profundas transformacoes na
esfera produtiva, em nivel de produtos e processos. Os avancos
na area de microeletronica e a incorporacao destes a produtos,
equipamentos e sistemas produtivos consolidaram-se enquanto rota
preferencial a modernizacao e ao aumento da qualidade e
produtividade para a mais variada gama de bens e servicos.
formas de
Paralelamente, definem-se tambem novas
organizacao e gerenciamento da producao, no interior das
unidades e das cadeias produtivas, que igualmente se estabelecem
como importantes fatores de competitividade, alavancando
inclusive as vantagens advindas da nova base tecnica produtiva.
Em um terceiro estagio, as proprias relacOes de trabalho vem se
adaptando a estes novos padroes, introduzindo inovacoes de ordem
social,
derivadas das inovacOes tecnologicas e organizacionais.
Este processo tem conduzido a reducao da divisao do trabalho e a
uma maior ingerencia da mao-de-obra na execucao da producao.
Assim, os desafios colocados pela volatilidade da
economia, que em sintese acirrou a concorrencia internacional
impondo a necessidade de incrementos de competitividade, e por
sua vez as oportunidades abertas pelo estabelecimento de um novo
paradigma tecnologico pautaram para empresas e nacoes uma nova
realidade com a qual estes agentes tiveram que interagir.

Gralico 2
Mudancas na estrutura industrial japonesa
sob iene valorizado - 1975-1980

Rate of decrease in
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production value
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Fonte: INDUSTRIAL BANK OF JAPAN; Quartley Survey. Tokyo, 1987; em
0 Capital estrangeiro na industria brasileira: atualidade
e perspectivas - DEEST/AP/BNDES; Estudos BNDES, ns 2 10.
Maio de 1988.

3. A REAVio DOS AGENTES

3.1. As empresas

A preocupacao com o aumento de produtividade, em
particular, a incorporacao de inovacoes organizacionais e do
progresso tecnico possibilitado pela automacao, tanto em nivel
produtivo quanto gerencial, foi a principal vertente da
estrategia adotada pelas empresas diante do novo quadro,
elevando assim sobremaneira o conteudo estrategico da tecnologia
para a concorrencia. A capacitacdo tecnologica das firmas,
entendida como a habilitagao para selecionar, absorver ou
desenvolver tecnologia,
tornou-se assim um elemento crucial na

estrategia concorrencial das empresas.
em pesquisa e
Por esta razao
investimentos
os
desenvolvimento (P&D) se ampliaram e se intensificaram,
particularmente nos setores tecnologicamente mais dinamicos,
onde a defasagem tecnologica prejudica acentuadamente o
desempenho das firmas, podendo inclusive elimina-las do mercado.
A incorporacao da tecnologia digital na base produtiva
das firmas possibilitou o estabelecimento de unidades de
producao flexivel, alem de reducoes de custos, melhoria de
qualidade e a eliminacao de atividades insalubres ou
desconfortaveis. Dentro de um contexto de elevada concorrencia,
a flexibilidade na fabricacao permitiu as empresas caminhar na
direcao da oferta de bens industriais cada vez mais proximos das
demandas especificas dos mercados, utilizando-se para tanto de
uma mesma base produtiva.
Esta capacidade de atendimento mais "personalizado"
passou a ser um trunfo das empresas nas disputas de mercado.
Neste sentido, a incorporagao do progresso tecnico atraves da
introducao de componenetes microeletronicos em uma variada gama
de bens de consumo, e mesmo pela criacao de novos produtos,
alavancou ainda mais a estrategia concorrencial de
da
diferenciacao,
estrategica
relevancia
reforcando
a
capacitagao tecnologica das firmas.
A nova base produtiva flexivel demandou a adocao de
de modo
adequadas,
tecnicas organizacionais e
gerenciais
inclusive a potencializar as vantagens dela advindas. As
inovacoes organizacionais tornaram-se fatores de competitividade
tao ou mais relevantes que as inovacoes tecnolOgicas. Como
registrado no quadro a seguir, por exemplo, a produtividade das
montadoras automobilisticas japonesas e bastante superior a
observada em suas concorrentes norte-americanas, sendo que as
primeiras utilizam-se intensamente das inovacOes
organizacionais, ao contrario das Ultimas, que concentraram mais
seus esforcos na introducao de inovacoes na base tecnica.

Ouadro 2
Evolucao da produtividade nas montadoras automobilisticas

(ng de veiculos anuais/trabalhador)

1965
1970
1975
1979
1983

GM, Ford, Chrysler

Nissan

4,7
4,6
5,3
5,5
5,7

4,3
8,8
9,0
11,1
11,0

Toyota
6,9
10,9
13,7
15,0
12,7

Fonte: Meyer-Stamer; Jorg: A NEW UNIVERSAL "BEST PRACTICE" ?
German Development Institute, Berlim. Junho/90.
Outro relevante exemplo advem da GM, que no inicio dos
anos 80 optou pela automacao para promover o aumento de sua
competitividade. No entanto, os maiores indices de produtividade
da Nummi (New United Motor Manufacturing Inc.), uma associacdo
GM-Toyota, quando comparados com os de plantas da GM bem mais
atualizadas em termos restritos de automacao, mas nao sob os
aspectos organizacionais, questionam a alternativa adotada pela
montadora norte-americana. A maior produtividade da
jointventure revela os ganhos advindos das modernas tecnicas de
organizacdo e gerenciamento, intensamente aplicadas na unidade
industrial da Nummi.
0 novo paradigma organizacional pode ter sua filosofia
expressa de forma resumida atraves do just in time, ou seja,
"produzir o necessdrio, na quantidade necessdria, no momento
necessdrio".
Tal filosofia advem da necessidade de respostas

rapidas a mudancas no comportamento do mercado, em direcao
diversificacdo e diferenciacao, tendo introduzido o conceito de
sistema-celula:
um arranjo de equipamentos capaz de produzir uma
familia de bens.
Com esta nova concepcdo, os estoques, quer de produtos
finais, intermediarios ou de insumos, devem ser administrados de
forma diferente, em niveis bastante reduzidos, adequados a esta
nova filosofia. Neste sentido, impOem-se uma maior integracdo
entre fabricantes e seus fornecedores no interior das cadeias
produtivas, de modo a que o suprimento de insumos e componentes
adquira o ritmo de flexibilizacdo da nova base produtiva,
permitindo inclusive otimizar as vantagens dela advindas.
Paralelamente a formacao desse novo ambiente de
producdo, observa-se um processo de desverticalizacao de pelas e
componentes entdo produzidos nas empresas integradoras, que
desta forma transferem para os fornecedores parte dos riscos
associados as oscilacoes do mercado. Apenas os componentes
considerados estrategicos permaneceriam sendo produzidos pelas
firmas integradoras, difundindo-se um novo paradigma de
organizacdo industrial, posto
em evidencia pela industria
automobilistica. Neste modelo, a qualidade final do produto
passa a depender da existencia de uma eficiente e capacitada
-7--

rede de fornecedores, muitos
pr6pria companhia integradora.

dos quais desenvolvidos pela

Assim, pela incorporacdo do progresso tecnico na base
produtiva e nos produtos, pela introdugdo de formas adequadas e
modernas de gerenciamento e organizagdo da produgdo, e pela
reestruturagao da pr6pria organizacdo das cadeias produtivas, as
empresas buscaram se moldar as exigencias de maior
competitividade em um ambiente concorrencial mais intenso. Sob
todos os aspectos, a tecnologia desempenhou papel principal no
esforco de modernizagdo que as corporacoes empreenderam, visando
a melhoria da eficiencia e da qualidade de produtos e processos.
E curioso observar que o acirramento da concorrencia
introduziu a pratica cooperativa nas atividades de P&D, devido
nao so aos seus crescentes custos, mas tambem face aos riscos de
perda de posigdo ou mesmo exclusdo do mercado. A associagdo de
capitais como forma de absorgdo de tecnologia entre parceiros
torna-se tambem uma pratica altamente difundida. 0 setor
automobilistico propicia uma serie de exemplos, particularmente
entre produtores japoneses e norte-americanos.
Os mercados externos passam a ser vistos como uma
possibilidade de diluigdo dos investimentos em P&D, bem como
viabilizadores de escalas para determinados setores em que o
volume de produgdo se configura enquanto um fator de
competitividade. Como se pode inferir do quadro a seguir, os
bens de maior conteudo tecnologico passam a apresentar maior
dinamismo comercial. 0 comportamento dos conjuntos de industrias
classificados como "de diferenciagdo de produtos" (fortemente
associada a incorporagdo do progresso tecnico em seus produtos e
processos) e como de "base cientifica" confirma este movimento.
Quadro 3
Evolu do do comercio exterior 1 •or cate•orias de manufaturas
(%)
Exportagoes

Importagoes
Industrias:

1970-71 1977-78 1984-85 1970-71 1977-78 1984-85
- Intensivas em
Recursos Naturais
- Intensivas
em Trabalho
- Intensivas em
escala de produgao
- de Diferenciagdo
de produtos
- de Base Cientifica

30,6

28,2

22,5

15,3 .

14,4

13,5

15,3

16,4

15,1

12,8

12,3

9,8

46,9

48,2

51,7

58,7

62,4

61,1

16,7
7,1

17,8
7,2

20,8
10,6

25,4
13,1

27,1
11,0

27,3
15,5

Fonte: Oman; Charles.
(1) Relativo a 14 paises da OCDE, responsaveis por 77% das
exportaceies mundiais em 1985: Australia, Belgica/Luxemburgo,
Canada, Finldndia, Franca, Alemanha, Italia, Japdo, Holanda,
Noruega, Suecia, Reino Unido e Estados Unidos.

Aliados a estas questoes, os choques de natureza
macroeconomica alteraram a competitividade dos diferentes paises
e regiOes, conforme observado na Introducao, induzindo assim as
empresas a realocarem parte da producao de suas sedes mundiais,
de modo a sustentar seus custos e precos. Desta forma o processo
de globalizacdo da economia se acelera, integrando em particular
os paises desenvolvidos, e transformando o mercado internacional
no locus de analise das decisoes empresariais de alocacao de
unidades e etapas de produgao. Configuram-se assim novas
tendencias nos fluxos de investimento e comercio internacionais.
0 comercio intrafirmas - isto
é, aquele que se
estabelece entre as diversas unidades de uma corporacao torna-se crescente, sendo hoje estimado em cerca de 30 a 40% do
total do comercio internacional, incluindo-se commodities.
Isto
evidencia que o investimento efetuado no exterior influencia
diretamente o comercio internacional. Isto porque,
freqUentemente, tais inversoes sao realizadas visando total ou
parcialmente outros mercados, como e o caso das unidades
off-shore,
onde sac) processadas apenas etapas da producao, as
plataformas de exportacdo, ou ainda visando simplesmente o
acesso a materias-primas, a producao de commodities etc.
0 investimento direto japones no exterior registra
destacada evolucao, inaugurando naquela economia uma nova etapa
de efetiva internacionalizacao motivada pelo acumulo de
superavits e pela extrema valorizacao do iene. 0 estabelecimento
de atritos comerciais e a relativa perda de competitividade
provocada por estes condicionantes induziram a concentragdo de
investimentos nos principais mercados, em detrimento daqueles
efetuados em outras regioes como a Asia e a America Latina,
embora estes Ultimos ainda apresentassem valores absolutos
crescentes.
Quadro 4
Investimento direto japones no exterior, por algumas regioes
(%)

Ano
I Asia
Fiscal I

America do
Norte

Europa

1951/80
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

26,9
37,4
18,0
22,7
16,0
11,7
10,4
14,6
11,8

26,8
28,2
37,7
33,2
34,9
45,0
46,8
46,0
47,0

12,3
8,9
11,4
12,2
19,1
15,8
15,5
19,7
19,4

1951-88

17,3

40,3

16,2

Total

America
Latina
16,9
13,2
19,5
23,1
22,6
21,4
21,2
14,4
13,7
I

17,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
I

100,0

Fonte: Eximbank do Japao, em
Investimento Direto Japones:
tendencias globais e
perspectivas
o Brasil.
para
DEEST/BNDES. Marco/1990.

se
nos fluxos
Outra tendencia
que
estabelece
internacionais de investimento 6 a de maior concentracao nas
atividades de servicos, cabendo tambem ao Japao parcela
consideravel deste movimento. Representando menos de 30% do
investimento direto estrangeiro do Japao no ano de 1974, a
rubrica de comercio e servicos chega a ser responsavel por 77%
do total das inversoes externas daquela economia, em 1986.
Tambem em outras economias desenvolvidas este movimento foi
observado, como Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra.
A importancia crescente
dos investimentos diretos
estrangeiros em empreendimentos de comercio e servicos, aliada
ainda ao dinamico desempenho que estas atividades vem
apresentando no comercio internacional, motivou a inclusao do
tema "Servicos" na atual rodada de negociacoes do GATT. Tambem o
investimento direto estrangeiro, face a sua influencia nos
fluxos mundiais de comercio, foi igualmente eleito como tema da
discussao naquele forum. Finalmente, cabe mencionar a inclusao
da propriedade intelectual na presente agenda do GATT, o que em
dltima instancia evidencia a importancia estrategica do acesso
informagao e a pesquisa cientifica.
3.2. As nag 6- es

Em todo este processo de transformacoes os Estados
estiveram presentes atraves da promocao de condicoes adequadas a
producao eficiente em seus espacos econ6micos, visto que apenas
o dinamismo das firmas, por si sO, nao garante o progresso
econ6mico e social das nacoes. Em decorrencia do processo de
globalizacao da economia, onde as empresas buscam se desenvolver
atraves de oportunidades apresentadas no mercado internacional,
seus interesses tornam-se independentes e divergentes dos
interesses de suas nacoes de origem.
na divisao do
paises
Assim, a participacao dos
trabalho, em um ambiente de maior concorrencia, demandou
iniciativas concretas e objetivas por parte dos Estados. As
defensiva como
ac6es empreendidas foram tanto de natureza
ofensiva,
de acordo com as necessidades apresentadas pelas
diferentes atividades econ6micas. Por qualquer destas duas vias
no entanto, o objetivo final perseguido foi o do aumento da
competitividade dos sistemas economicos das nacoes.
A postura defensiva e melhor caracterizada pelas novas
formas de protecionismo, que crescentemente tornou-se
nao-tarifario, visando a manutencao de atividades que perderam
competitividade, mas que apresentassem condic6es de recuperacao
a medio prazo com base em iniciativas coordenadas para o alcance
deste objetivo.

0 novo protecionismo configura-se pela difusao da
pratica de ac6es unilaterais (medidas compensatOrias, maior
controle anti-dumping etc.); protocolos bilaterais (acordos
sobre cotas, restric6es voluntarias a exportacoes etc.); ou
mesmo multilaterais, como 6 o caso do Acordo Multifibras
estabelecido para o setor textil. Observe-se no entanto que este
processo nao foi indiscriminado, tendo sido utilizados criterios
de seletividade para sua aplicacao, o que conduziu ao
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fortalecimento de determinadas atividades e empresas e, por
outro lado, ao afastamento de outras do mercado.
Por outro lado, e talvez mais relevante, o Estado
apresentou postura ofensiva voltada para o apoio de setores
intensivos em tecnologia, considerados estrategicos para a
competitividade do pais. As transformacoes processadas ao nivel
da tecnologia, com sua geracdo ocorrendo em diversos locais e de
formas diferenciadas, ndo mais permitem uma hegemonia
tecnologica por parte das empresas, ou ate mesmo das nagOes,
priorizando-se assim uma maior especializacao. Esta acdo
ofensiva apresentou variadas formas, incluindo continuos
investimentos na formacdo de recursos humanos, em pesquisa e
desenvolvimento etc., ou seja, no aprimoramento da
infra-estrutura cientifico-tecnolOgica do pais.
o
Estado
Nestas
condicOes,
assumiu
um papel
empreendedor, com suas atividades voltadas para a promogdo da
competitividade de seus espacos economicos, dentro pois de uma
nova concepcdo: a de competitividade sistemica. Os tradicionais
investimentos governamentais em sadde, educacdo etc. sdo fatores
imprescindiveis ao alcance e manutengdo da competitividade de
uma nacdo, sendo sob este aspecto altamente rentdveis. Assim, o
papel da agdo estatal na promogdo de um desenvolvimento
economic° equilibrado, o que envolve a esfera produtiva e
social, tem sido de extrema importdncia diante de um cendrio
internacional de crescente concorrencia entre empresas e entre
nage:5es.
Neste sentido evidencia-se a importancia da atuagdo do
Estado enquanto articulador dos agentes produtivos e coordenador
do processo de crescimento e desenvolvimento, atraves da
utilizacdo dos instrumentos de politica industrial de forma
consistente. Mesmo nos EUA, onde a acdo estatal nao se insere
neste modelo, já sdo intensos os debates sobre a efetividade
desta atuacdo, diante do comprometimento da competitividade de
alguns setores daquela economia. Este questionamento ganhou
forca a partir da constatagao de que a atuacdo do Estado
japones, nesses moldes, constitui-se em fator determinante para
o desempenho econ6mico daquele pais.
A atuacdo tradicional do Estado, atraves de mecanismos
de politica fiscal, crediticia, tarifdria etc., foi largamente
utilizada nos paises desenvolvidos, de modo
a apoiar o
desenvolvimento de industrias de alto conteddo tecnolOgico. Nos
EUA, por exemplo, os programas
do Departamento de Defesa
destacam-se neste contexto,
reduzindo riscos e promovendo
desafios as companhias nacionais, que se consubstanciam em
permanente avango tecnologico. 0 quadro a seguir relaciona
alguns destes programas na area de microeletrOnica.

Ouadro 5
Programas do Departamento de Defesa norte-americano
para o setor de microeletronica
Programa

Orgdo

Very High-Speed IC (VHSIC)

Darpa(1)

Orcamento

Objetivos

supervisor

(USS milhoes)
Da fase II: tecnologia

680.00(2)

Algumas empresas
envolvidas
IBM, Honeywell
TRW, Motorola

CMOS e bipolar de 0,5 microns, com altissima performance, para variadas
aplicacoes militares.
. Monolithic Microwave and

Darpa

Millimeter Wave IC (Mimic).

Desenvolvimento de Cis em

>500.00

Hughes, ITT,

tecnologia galio-arsenio

Texas, Raytheon,

(GaAs), para o desempenho

TRW

de funcoes sensoriais para
componentes VHSIC.
. Microeletronics Manufacturing
Science and Technology (MMST).

Darpa e
Desenvolvimento de avancaForca Aerea do metodo automatizado
(paperless) para ASICs
militares.
NSA

. National Security Agency
Semiconductor Facility

Construck e operacao de
uma unidade produtora de
semicondutores.

nd

nd

Texas (lider)

National

DEEST/AP. MicroeletrOnica e informatica: uma abordagem sob o enfoque do complexo eletronico.
(1) Darpa: Defense Advance Research Project Agency.
(2) USS 340 milhoes relativos
fase I e igual montante estimado para a fase II.

Fonte:

a

0 apoio a pesquisa e desenvolvimento tem sido tambem
bastante intenso no ambito da Comunidade Economica Europeia, que
atraves de uma serie de programas vem buscando reduzir seu
rela.tivo atraso tecnologico em relacao aos EUA e Japao. Como
European Strategic Program for
exemplo pode ser citado o
(Esprit),
Research and Development in Information Technology
cujo orgamento da primeira fase foi superior a US$ 1,5 bilhao.
Tambem merece mengdo o Joint European Submicron Silicon (Jessi),
que redne a empresa alema Siemens, a holandesa Philips e a
francesa Thomson, em torno do objetivo de desenvolver memorias
de 64 Mega ate 1995, contando com um orcamento global de
aproximadamente US$ 4 bilhoes.
Tambem a politica de compras do governo pode ser
relacionada como um instrumento tradicionalmente empregado,
envolvendo porem muitas vezes o proprio equacionamento de
recursos para o desenvolvimento de produtos e processos dos bens
demandados pelo Estado. A demanda militar por dispositivos
microeletrOnicos, por exemplo, tem representado cerca de 10 a
12% do mercado norte-americano.
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O apoio estatal tem criado novas modalidades, buscando
adequar
a
diferenciadas
se
necessidades
colocadas pela
industria. Para tanto pauta-se por criterios que, de um modo
geral, tem por base o
papel
da tecnologia na atividade
industrial, o porte da empresa, o estagio de desenvolvimento do
produto, e a importancia do projeto para o pais ou para a
pr6pria empresa.
O dinamismo da tecnologia para cada atividade gera
diferentes tipos de demandas por parte das empresas, para a agdo
de suporte a competitividade prestada pelo Estado. Assim, nos
setores onde a tecnologia evolui mais rapidamente, podendo
inclusive eliminar empresas que rid() acompanhem o ritmo de sua
evolucao, o apoio ao
desenvolvimento tecnolOgico tornou-se
prioritario. No extremo oposto, nas inddstrias onde a tecnologia
se apresenta acessivel, já
difundida,
a
acdo do Estado
apresentou outras caracteristicas.
Os primeiros, denominados de industrias de corrida
caracterizam-se por atuarem prOximos a fronteira,
geralmente vinculados a novos conhecimentos cientificos,
requerendo geracdo interna de tecnologia, com elevados gastos em
P&D, laboratorios prOprios e alta capacitacao tecnolOgica para o
ingresso ou permanencia no mercado. Embora caiba as empresas
desenvolve-las, utilizam-se por vezes tambem de fontes externas
de conhecimento cientifico e tecnolOgico.
tecnologica,

Nestas condicoes, a atuacdo do Estado voltou-se tambem
para o fortalecimento da infraestrtura cientifico-tecnolOgica,
atraves do aparelhamento e oferta de laboratOrios e formacdo de
recursos humanos altamente qualificados, alem da alocacao de
recursos de risco em atividades privadas de pesquisa e
desenvolvimento. No caso da agencia governamental francesa
Anvar, por exemplo, a participacdo dos recursos publicos pode
alcancar 50% dos custos dos projetos, reembols&veis apenas em
caso de sucesso.
O Estado assumiu ainda o papel de coordenador e
articulador dos agentes econtimicos para as atividades de P&D,
promovendo a aproximagdo entre universidades/centros de pesquisa
e empresas industriais e mesmo entre as prOprias empresas.
Exemplo disso sdo os já mencionados programas da CEE (Esprit,
Eureka, Race, Jessi,..), ou ainda o British Technology Group,
que busca parceiros industriais para as inovacoes desenvolvidas
em laboratOrios de pesquisa, as quais vem a financiar.
Neste contexto, as pequenas e medias empresas de base
tecnolOgica, que desempenham destacado papel na geracao de
tecnologia, tem contado em geral com mecanismos especiais de
apoio financeiro. Vale destacar que esta a uma atividade que tem
inclusive mobilizado volumosos recursos privados, em particular
nos EUA, administrados por empresas igualmente privadas
(venture-capital ou R&D limited partnership).
No segundo grupo, denominado de industrias de difusao
onde e grande a importancia dos custos fixos nos custos
medics totais de produgao, a tecnologia registra um longo ciclo
de duracdo, nao sendo raro, nem incompativel, a convivencia de
fabricas com diferentes niveis de atualizacdo tecnolOgica. As
lenta,
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principais inovacoes
de producao,
processos
ocorrem nos
basicamente atraves da introducao de novos equipamentos, o que
facilita o acesso a tecnologia. Assim, o apoio estatal adotado
para estas empresas resume-se basicamente ao financiamento da
aquisigdo de bens de capital modernos, bem como a formacao de
recursos humanos que garantam a atualizacao tecnolagica dos
novos investimentos e tenham capacitacdo para o desenvolvimento
de projetos basicos.
Finalmente, pode ser ainda identificado um terceiro
grupamento, intermedidrio, o das indlistrias de difusao rdpida,
cuja competitividade encontra-se associada a capacidade de
promover inovacoes freqUentes em seus produtos, o que requer a
existencia de centros de pesquisa proprios, bem como eficientes
metodos gerenciais e de fabricacdo em escala, de produtos
diversificados. 0 acesso a tecnologia é obtido atraves de
licenciamentos, prdtica de engenharia reversa, contratacdo de
institutos independentes e acordos com outras empresas.
governamental se direciona,
Dessa forma, o apoio
notadamente, ao financiamento da implantacdo de sistemas
modernos de producao, que possibilitem maior flexibilidade, e de
departamentos de engenharia capacitados a desenvolver, escolher,
aprimorar e absorver novas tecnologias. Nestas industrias, os
programas de suporte as pequenas e medias empresas sdo
igualmente importantes para a formacao de uma rede de
fornecimento eficiente, que d& suporte a competitividade dos
fabricantes de bens finais.
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