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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo mensurar as mudanças estruturais ocorridas 

na economia brasileira após sua abertura comercial, a partir do ano de 1990, através de modelos 

de Structural Decomposition Analysis (SDA). Para tanto, a pesquisa aborda a dinâmica das 

relações entre mudanças estruturais e crescimento econômico setorial sobre os aspectos 

relacionados à capacidade de absorção e difusão tecnológica e os fatores referentes à aptidão 

de resposta aos choques de demanda na estrutura produtiva agregada. A literatura mostra que o 

Brasil encontra-se defasado em termos produtivos e, apesar do “boom” dos anos 2000, ainda 

fortemente dependente de efeitos conjunturais externos positivos para alavancar o seu 

crescimento. Portanto, aplicando a metodologia de SDA baseada na utilização das matrizes de 

Insumo-Produto brasileiras entre 1990 e 2015, pretendeu-se verificar as mudanças nas relações 

intersetoriais da economia brasileira permitindo o estudo da relevância de setores agregados no 

que se refere à produção, impacto da demanda final e coeficientes tecnológicos. Os resultados 

apontaram que a estrutura produtiva permanece fragilizada, dependente de choques de demanda 

para o seu crescimento e pouco capaz de incorporar e difundir inovações tecnológicas em seus 

processos de criação e produção. 

Palavras-chave: Economia Brasileira; Abertura comercial; Decomposição estrutural; 

Estrutura produtiva.  

 

Abstract: This research aims to measure the structural changes that occurred in the Brazilian 

economy after its commercial opening from 1990 through Structural Decomposition Analysis 

(SDA) models. In order to do so, the research addresses the dynamics of the relations between 

structural changes and economic growth on the aspects related to the capacity of absorption and 

technological diffusion, as well as the factors related to the ability to respond to shocks of 

demand in the aggregate productive structure. The literature shows that Brazil is lagging 

productively and, despite the boom of the 2000s, still strongly dependent on positive external 

economic effects to boost its growth. Therefore, applying the SDA methodology based on the 

use of the Brazilian Input-Output matrices between 1990 and 2015, the aim is to verify the 

changes in the inter-sectoral relations of the Brazilian economy, allowing the study of the 

relevance of aggregate sectors in the production, impact of the final demand and technological 

coefficients. The results showed that the productive structure remains fragile, dependent on 

demand shocks for its growth and little able to incorporate and diffuse technological 

innovations in its creation and production processes. 

Keywords: Brazilian Economy; Opening trade; Structural decomposition; Productive 

structure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A estrutura produtiva da economia brasileira alterou-se consideravelmente após 1990, 

no sentido do aumento do consumo de máquinas, equipamentos e demais insumos 

intermediários importados e pelo crescimento do setor de serviços. Em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, a instabilidade internacional pode acarretar em grandes perdas 

produtivas e mudanças estruturais negativas em termos de desenvolvimento econômico. 

Portanto, avaliar o desempenho da produção de bens e serviços e da demanda agregada é 

essencial para reforçar apoios competitivos e políticas concretas de crescimento. Pelo lado da 

indústria, as mudanças estruturais que ocorreram na economia brasileira após sua abertura 

comercial pouco contribuíram para o crescimento da manufatura. Os setores industriais mais 

beneficiados foram os intensivos em recursos naturais e com baixa agregação de valor nos bens 

finais.  

Nesse sentido, pesquisas como em Molina-Domene e Pietrobelli (2012); Moreira e 

Ribeiro (2012); Marconi et al. (2016); Morrone (2017); Valverde (2017) apontam para questões 

relativas ao impacto da abertura comercial sobre a estrutura produtiva brasileira, mais 

especificamente abordando os setores industriais e de serviços, ressaltando as fragilidades e a 

necessidade de crescimento sustentado através dos ganhos do progresso tecnológicos, e não 

apenas a fatores relacionados à demanda. Já dentre os estudos referentes à mudança estrutural 

setorial e crescimento econômico através de modelos de SDA pode-se destacar Dietzenbacher 

(2000); Linden e Dietzenbacher (2000); Franke e Kalmbach (2005); Savona e Lorentz (2006); 

Dietzenbacher, Groot e Los (2007); Dietzenbacher, Lahr e Los (2009); Strobel (2016); 

Giovanini e Arend (2017), abordando perspectivas mundiais das mudanças tecnológicas, 

composição da demanda final, crescimento do consumo de bens intermediários, etc. 

A valorização da taxa de câmbio brasileira durante o período do “boom das 

commodities” facilitou a importação de insumos, fato que pôde refletir em melhoras na 

eficiência da produção e mais variedade de produtos, mas baixo desempenho em termos de 

competitividade da indústria nacional no exterior. O setor manufatureiro e de serviços 

permanecem sendo grandes criadores e difusores de conhecimento e inovação, além de 

contribuir para a criação de empregos e crescimento da taxa de salários (BOGLIACINO et al., 

2013). Por conseguinte, setor de serviços tem grande capacidade de gerar e aumentar a demanda 

intermediária de outros bens na economia, diversificando o setor manufatureiro e gerando 

especialização do trabalho, além de provocar mudanças estruturais relevantes (KOX e 

RUBALCABA, 2007). A relação positiva entre a indústria e serviços são mecanismos 

fundamentais de fomento às mudanças tecnológicas baseadas na criação e difusão de inovação 

e concepção de novos mercados, principalmente com o processo de fragmentação da produção 

endossando a demanda por serviços terceirizados ao redor do mundo e, consequentemente, 

gerando um novo e complexo padrão de divisão do trabalho, em escalas micro e 

macroeconômicas, o que demanda serviços competitivos em termos de custos e novas 

estratégias mercadológicas. 

A participação dos serviços no que se refere à geração de valor adicionado nas 

mercadorias aumentou desde o fim da década de 1970, expressando ainda mais sua 

diferenciação em relação à indústria e ao setor agropecuário, conforme a figura 1. Desta feita, 

as mudanças em termos de consumo de bens intermediários elevou o nível da integração vertical 

da produção, alavancando os padrões de especialização e economias de escala. Romer (1990) 



afirma que o comércio de bens intermediários essencial para a especialização ocasiona 

mudanças tecnológicas e gera spillovers de conhecimento e da produtividade do capital.  
 

 

Figura 1. Evolução da participação setorial no valor adicionado da economia mundial 

 
Fonte: Organização das Nações Unidas (United Nations Statistics Division - National Accounts), 2018. 

 

 No que se refere à demanda, Romero e Britto (2016) afirmam que esta é um fator de 

grande importância para o crescimento da produtividade, consequentemente, aumento do 

produto total. A combinação de investimentos em P&D e estímulo à demanda tem impacto 

relevante para o aumento de retornos de escala que direcionam a produtividade para o 

crescimento total sendo que tais retornos de escala apresentam-se mais elevados nas indústrias 

de alta tecnologia que nas de baixa intensidade tecnológica. A demanda agregada beneficia o 

investimento, assim como mudanças tecnológicas que são capazes de acelerar os processos de 

mudanças e transformações estruturais. A característica adicional da demanda é gerar taxas de 

crescimento e produtividade de fatores que, combinados com investimentos em bens de capital, 

incorporam novas tecnologias em seus processos produtivos e podem proporcionar um 

importante catching up para as economias (CORNWALL; CORNWALL, 2002). 

Além dos fatores relativos à estrutura produtiva e questões referentes à composição da 

demanda agregada, a estrutura tecnológica apresentada pela economia é de suma importância. 

As variações nos coeficientes tecnológicos, derivadas das matrizes de Insumo-Produto (MIP’s), 

indicam mudanças na matriz inversa de Leontief (-∆L), e o efeito das mudanças tecnológicas 

mostra como as ligações entre os setores se alteram. Estes podem ocorrer por diversas razões, 

como a inovação, substituição ou elevação de importações, economia de escala, adoção de 

novos produtos substitutos ou complementares, variação nos preços relativos, novos padrões 

de comércio internacional, etc. (SCHUSCHNY, 2005). Assim, neste trabalho, foi efetuada uma 

análise comparativa dos modelos SDA seguindo a metodologia de Sonis, Hewings e Guilhoto 

(1996), Guilhoto (2001) e Miller e Blair (2009) através das matrizes de Insumo-Produto de 

1990-1995-2000-2005-2010-2015 para averiguar as mudanças estruturais ocasionadas pela 

demanda e pela absorção de coeficientes tecnológicos.  
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Procurou-se investigar como se deram as mudanças estruturais produtivas nos setores 

agregados da economia brasileira ao longo do tempo, mais especificamente após a abertura 

comercial de 1990. Os trabalhos relacionados à mudança estrutural e crescimento econômico 

no Brasil ainda são poucos, dessa forma, busca-se contribuir para a discussão da relação de 

crescimento e desenvolvimento produtivo da estrutura econômica brasileira alicerçada sob a 

perspectiva das metodologias de Insumo-Produto e da Structural Decomposition Analysis 

(SDA), através do seguinte problema de pesquisa: quais foram as mudanças estruturais 

verificadas na economia brasileira a partir do período de abertura comercial dos anos 1990? 

Assim sendo, além desta seção introdutória, o presente trabalho divide-se em três 

partes. A seção seguinte apresenta uma breve revisão de literatura acerca de mudanças 

estruturais contextualizando com a economia brasileira. Na sequencia são descritos os métodos 

e dados usados para a obtenção dos resultados logo em seguida apresentados e, por fim, são 

feitas as considerações finais.  

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

As relações de interdependência regional e mundial acentuaram-se no decorrer do 

tempo. A datar de 1970, com o fim do padrão ouro, os choques do petróleo e o crescimento do 

movimento de internacionalização das empresas o mundo passou por uma reconfiguração 

econômica. As décadas de 1980 e 1990 formam períodos de reestruturação produtiva para 

grande parte das economias em desenvolvimento na busca pela adequação aos padrões do novo 

cenário de competitividade internacional. Já no início do século XXI, com a entrada da China 

na OMC, a elevação da demanda dos mercados asiáticos, as chamadas economias em transição, 

e a alta liquidez na economia norte-americana marcaram a elevação dos preços das 

commodities. No Brasil, um dos grandes países beneficiados pelo aumento de preços de tais 

mercadorias, assistiu-se ao acúmulo de reservas em torno 10% em relação ao PIB. A Europa, 

economias asiáticas, principalmente a economia chinesa, passaram a demandar cada vez mais 

produtos primários da pauta de exportação brasileira. Entretanto, tais movimentos não se 

refletiram no padrão de desenvolvimento produtivo brasileiro e geração de valor adicionado 

para a indústria nacional, como pode ser visto na figura 2.  

Para a perspectiva de mudança estrutural, as variações positivas nos indicadores de 

produção da indústria e serviços sofisticados baseados em conhecimento levam um país para o 

desenvolvimento sustentável através da formação de capacidades, no sentido de eficiência na 

utilização dos recursos e esforços conjuntos dos setores econômicos e sociais. Tais capacidades 

têm diversos linkages e podem funcionar em diferentes níveis de desenvolvimento, quanto mais 

capacidades o país tem, maior é o nível de entrada de investimentos, intensidade de comércio, 

produção de patentes e possui maiores níveis educacionais. Desenvolver tais capacidades é 

difícil para um país em desenvolvimento. Para conseguirem tal façanha a forma mais corrente 

é assimilar tecnologia estrangeira e se tornar competitivo internacionalmente (UNIDO, 2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Evolução da participação setorial no valor adicionado da economia Brasileira 



 
     Fonte: Organização das Nações Unidas (United Nations Statistics Division - National Accounts), 2018. 

 

De acordo com Molina-Domene e Pietrobelli (2012) após a abertura comercial 

brasileira em 19901, a economia transitou para uma fronteira tecnológica baseada na introdução 

de bens computacionais e das novas tecnologias da informação e comunicação. As firmas se 

beneficiaram dos linkages proporcionados pelos novos parceiros externos, sendo estes 

compradores ou vendedores. Para Moreira e Ribeiro (2012), entre os anos de 2000-2005, 

essencialmente por conta da abertura comercial e das reformas estruturais feitas pelo Estado em 

1999 e 2000, a política econômica contribuiu para alterar a demanda final da economia no 

sentido de estimular as exportações através da depreciação da moeda doméstica. Na perspectiva 

de Marconi et al. (2016), a partir dos anos 2000 quando o Brasil passou pela forte ascensão das 

exportações de commodities iniciou-se um ciclo de crescimento baseado em distribuição de 

renda, menores taxas de desemprego e crescimento de investimentos. 

Na análise dessas mudanças, Morrone (2017) investigou quais os setores da economia 

brasileira que mais contribuíram para alavancar o crescimento da produção, focando na 

recessão de 2015-2016. Os resultados ressaltaram a importância do setor de refinamento de 

petróleo e coque, fabricação de resinas e elastômetros, produtos químicos diversos e 

preparações; setores tradicionais como a construção civil e bens automotivos contribuíram 

pouco para a recuperação da economia. Por outro lado, Valverde (2017) avaliou a capacidade 

de sustentação das taxas de crescimento de longo prazo da economia brasileira considerando a 

aptidão de absorção e difusão tecnológica das complementaridades técnicas na estrutura 

industrial. O autor aponta como principais resultados os setores energéticos, automotivos, 

 
1 O processo de liberalização comercial brasileira ocorreu com maior intensidade entre os anos de 1988 e 1993, 

através, principalmente, de planos de redução de barreiras tarifárias e não-tarifárias diminuindo o grau de proteção 

da indústria local. A alíquota média simples sobre produtos importados saiu de 32,1% em 1990 para 13,1% em 

1995. Portanto, a partir da década de 1990 ocorreu uma expansão comercial brasileira relativa não apenas às 

importações, como também, pelo crescimento das exportações para mercados da Associação Latino-Americana 

de Integração (Aladi), Estados Unidos, União Europeia.  

Para o aprofundamento da leitura sobre o tema é interessante a leitura dos livros “A Economia Brasileira nos Anos 

90” de Giambiagi e Moreira (orgs.); e “A Abertura Comercial Brasileira nos Anos 1990: impactos sobre o emprego 

e salário” de Corseuil e Kume (orgs.).  
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agrícolas, industriais com alto grau de basicidade como setores chaves para o crescimento 

econômico sustentado. 

A decomposição das mudanças estruturais dá-se de duas formas, primeiro relativo a 

mudanças na produtividade, mudanças nos indicadores tecnológicos ou no total do fator 

produtividade e, segundo, mudanças no uso dos insumos, capital e trabalho (UNIDO, 2016). 

Acemoglu (2009) aponta como principais ramos de estudos relativos ao crescimento econômico 

e mudanças e transformações estruturais as alterações na estrutura produtiva das economias e 

as questões relativas à migração do fator trabalho entre os setores econômicos. Estas mudanças 

trazem ganhos ou perdas de produtividade intersetorial, a depender da capacidade que cada país 

tem de proporcionar bases consolidadas para o crescimento.  

A partir da análise acima e das referências da literatura, segue na próxima seção os 

procedimentos metodológicos a serem adotados para avaliar tais mudanças no Brasil entre 1990 

e 2015. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E BASE DE DADOS 

 

3.1. Base de dados 

 

As MIP’s brasileiras são elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), atualmente, a cada 5 anos. Na presente pesquisa foram utilizadas as MIP’s quinquenais 

dos anos de 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015. Com abertura para os seguintes setores: (1) 

Agropecuária; (2) Indústrias extrativas; (3) Indústrias de transformação; (4) Serviços industriais 

de utilidade pública; (5) Construção civil; (6) Comércio; (7) Transportes; (8) Informação e 

comunicação; (9) Atividades financeiras; (10) Atividades imobiliárias; (11) Outras atividades 

de serviços; (12) Administração pública. O estudo apenas para os 12 setores agregados deu-se 

devido a compatibilidade das matrizes mais recentes com as matrizes da década de 1990.  

Para a obtenção dos resultados apresentados na seção seguinte, os valores das matrizes 

de Insumo-Produto, tanto o consumo intermediário, quanto o valor bruto da produção e da 

demanda, foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e, 

portanto, apresentados a preços constantes, base de 2015. Os preços da MIP de 1990 

apresentados em Cruzeiro Real foram convertidos para Real, e os valores da MIP de 1995 

apresentados em unidade de milhar foram convertidos para unidade de milhão. A comparação 

foi feita apenas do período inicial para o seguinte, isto é, o intervalo entre 1990-1995, 1995-

2000, 2000-2005 e 2010-2015. Entre os anos de 2005-2010 houve uma mudança metodológica 

na elaboração das MIP’s, com a nova metodologia adotada pelo SNA-2008. Assim, a análise 

não pode ser efetuada para tal período, pois estaria fortemente enviesada. 

 

3.2. SDA para demanda, coeficientes tecnológicos e interação entre demanda e tecnologia 

 

A análise SDA aplicada no presente trabalho parte das especificidades de Sonis, 

Hewings e Guilhoto (1996), e Guilhoto (2001). Tomando X0 e Xt como vetores da produção 

bruta para os dois períodos 0 e t, similarmente, sendo B0 e Bt a matriz inversa de Leontief e f0 e 

ft os vetores da demanda final respectivos, pode-se definir as seguintes variações: 

 

                                                   ∆𝑋 =  𝑋𝑡 −  𝑋0                                                                   (3.2.1) 

                                                      ∆𝐵 =  𝐵𝑡 −  𝐵0                                                                  (3.2.2) 

                                                      ∆𝑓 =  𝑓 −  𝑓0                                                                      (3.2.3) 

 

Assumindo que a matriz A de coeficientes diretos é (n x n) e seus vetores com dimensão 

(n x 1). Pode-se considerar a representação da mudança no produto bruto da seguinte forma: 



 

                                             ∆𝑋 =  𝑋𝑡 −  𝑋0 =  𝐵𝑡𝑓𝑡 − 𝐵0𝑓0                                                (3.2.4) 

 

Essa variação no produto pode ser representada como: 

 

                      ∆𝑋 =
1

2
 B𝑡  𝑓𝑡  −  𝑓0 +  B0𝑓𝑡 −  𝑓0 +

1

2
 B𝑡 −  B0 𝑓0 + B𝑡 −  B0𝑓𝑡                 (3.2.5) 

 

Em que o primeiro termo da equação representa a contribuição das mudanças na 

demanda final para a variação do produto e o segundo termo mensura a contribuição das 

mudanças dos coeficientes tecnológicos. Essa equação também pode ser representada da 

seguinte forma: 

 

                                                          B0∆𝑓 +
1

2
∆B∆ 𝑓                                                           (3.2.6) 

                                                          ∆B𝑓0 +
1

2
∆B∆ 𝑓                                                           (3.2.7) 

 

A decomposição não separa inteiramente os efeitos das mudanças dos coeficientes 

tecnológicos e da mudança na demanda final. A presença do termo ∆B∆ 𝑓 cria um problema de 

como mensurar os efeitos sinergéticos dos coeficientes tecnológicos e da demanda final. Para 

tanto, é necessário utilizar uma tripla decomposição para obtermos: 

 

     ∆𝑋 =  𝐵0 +  ∆𝐵𝑓0 + ∆𝑓 +  𝐵0𝑓0 =  𝐵0∆𝑓 +  ∆𝐵𝑓0 +  ∆𝐵∆𝑓                       (3.2.8) 

 

As mudanças no produto são divididas entre mudanças na demanda final, tecnologia e 

interações sinergéticas entre a demanda final e tecnologia. Para um determinado setor i a 

equação pode ser representada da seguinte forma: 

 

                           ∆𝑋𝑖 =  ∆𝑋𝑖
𝑓

+  ∆𝑋𝑖
𝐵 + ∆𝑋𝑖

𝐵𝑓
                                                       (3.2.9) 

 

O primeiro componente, ∆𝑋𝑖
𝑓
, identifica o impacto setorial que ocorreria no produto 

se apenas a estrutura da demanda final mudasse, mantendo a tecnologia constante; o segundo 

componente ∆𝑋𝑖
𝐵 mede o impacto da mudança na tecnologia, dado o mesmo nível de demanda 

final na produção setorial. Os valores positivos para este componente representa que um maior 

nível de produção total é necessário para ofertar o mesmo nível requerido pela demanda final, 

enquanto que os valores negativos representam um baixo nível da produção total.  

A ocorrência de um sinal negativo atrelado ao componente tecnológico pode significar 

uma combinação da seguinte forma: as firmas estão mais eficientes no processo produtivo, as 

firmas estão reduzindo o uso de insumos nacionais e aumentando o uso de importados. Um 

sinal positivo pode indicar que há um crescimento do nível de complexidade da economia, 

aumentando o efeito dos multiplicadores setoriais, de maneira que as firmas estariam 

aumentando o uso de insumos domésticos, o que pode sugerir também menos eficiência no 

processo produtivo (GUILHOTO, 2001). 

Por fim, o último termo, ∆𝑋𝑖
𝐵𝑓

, é o resultado da interação sinergética entre as alterações 

na demanda final e na tecnologia, isto é, dadas as mudanças na demanda final e na tecnologia, 

quanto do total produzido alterou-se para satisfazer ambas as mudanças. Os aspectos 

qualitativos podem ser resumidos de acordo com o quadro abaixo. 

 
Quadro 1. Aspectos qualitativos das mudanças na demanda, tecnologia e interações 

Classificação ∆𝑋𝑖
𝑓
 ∆𝑋𝑖

𝐵 ∆𝑋𝑖
𝐵𝑓

 Descrição qualitativa das mudanças 



1 + + - Crescimento na influência da demanda final e tecnologia; 

declínio do efeito sinergético. 

2 + - - Crescimento na influência da demanda final; declínio na 

tecnologia e no efeito sinergético. 

3 + - + Crescimento na influência da demanda final e interação; 

declínio na tecnologia. 

4 - - + Crescimento no efeito sinergético; declínio na demanda final e 

na tecnologia. 

5 - + + Crescimento na tecnologia e no efeito sinergético; declínio na 

demanda final. 

6 - + - Crescimento na tecnologia; declínio na demanda final e na 

influência sinergética. 

Fonte: Sonis, Hewings e Guilhoto (1996). 

 

3.3. SDA agregada para demanda e coeficientes tecnológicos 

 

O modelo de decomposição estrutural agregado proposto segue as especificações de 

Miller e Blair (2009). De acordo com os autores, quando temos dois ou mais conjuntos de bases 

de Insumo-Produto para a economia as análises devem ser direcionadas para a desagregação do 

montante total das mudanças dessa economia através das contribuições que podem ser feitas 

pelos seus vários componentes. Para os autores, a mudança total no produto bruto entre dois 

períodos de tempo poderiam ser divididas entre a parte associada com as mudanças na 

tecnologia e a parte relacionada à mudança final após o período. Dessa forma, a matriz inversa 

de Leontief pode ser desagregada entre as partes associadas às mudanças tecnológicas setoriais 

e a parte associada com as mudanças no mix de produção de cada setor. Analogamente, a 

mudança na demanda final pode ser desagregada na parte que reflete as mudanças no nível 

como um todo e na parte que captura mudanças na composição final da demanda.  

Assumindo dois períodos de tempo (0 período inicial, e 1 sendo o período final, por 

exemplo) a ilustração da decomposição estrutural no modelo de Insumo-Produto foca nas 

diferenças dos vetores para esses dois anos. Tomando o produto bruto no ano t, xt (t = 0,1) 

encontramos: 

 
                                             𝑥1  =  𝐿1𝑓1 e 𝑥0  =  𝐿0𝑓0                                                    (3.3.1) 

 

Na equação 𝑓𝑡 é o vetor da demanda final no ano t, e 𝐿𝑡 = (𝐼 − 𝐴𝑡)−1. A mudança no 

produto após o período é: 

 

                     ∆𝑥 =  𝑥1 − 𝑥0 =  𝐿1𝑓1 − 𝐿0𝑓0                                                    (3.3.2) 

 

As expansões alternativas podem ser derivadas de acordo com a equação acima. Por 

exemplo, usando valores do ano 1 para L e do ano 0 para f substituindo L0 por (𝐿1 − ∆𝐿)  e f1 

por (𝑓0 −  ∆𝑓) chegando-se a esta equação: 

 

 ∆𝑥 =  𝐿1(𝑓0 +  ∆𝑓) − (𝐿𝑡 − ∆𝐿)𝑓0 = (∆𝐿)𝑓0 + 𝐿1 (∆𝑓)                          (3.3.3) 
 

Essa derivação produz uma decomposição direta na mudança total do produto, sendo que uma 

parte é atribuída às mudanças na tecnologia, ∆L, nesse caso ponderado pelo ano 0 da demanda final 

(f 0), e a outra parte reflete mudanças na demanda final, ∆f, que são ponderadas pela tecnologia 

do ano 1, (L1). 



Alternativamente, utilizando os valores do ano 0 para L e apenas os valores do ano 1 

para f, o que significa substituir L1 com (L0 + ∆L) e (f1 - ∆f), se torna: 

 

                       ∆x =  (𝐿0  +  ∆L)𝑓1 – L0 (𝑓 1 −  ∆𝑓) =  (∆L)𝑓 1 + L0 (∆𝑓)                    (3.3.4) 

 

Nesse caso, as mudanças na tecnologia são ponderadas pelo ano final 1 da demanda 

final, e as mudanças na demanda final são ponderadas pela tecnologia do ano 0. Outras 

expressões podem ser derivadas de acordo com o uso inicial ou final dos valores utilizados na 

ponderação dos termos das mudanças. Se utilizarmos, por exemplo, o ano 0 exclusivamente 

então L1 e f 1 são substituídos por (L0 + ∆L) e (f 0 + ∆f) então a equação se torna: 

 

 ∆x =  (L 0 +  ∆L) (𝑓 0 +  ∆𝑓) – L0 𝑓 0 (∆L)𝑓0  + L0 (∆𝑓)  +  (∆L) (∆𝑓)              (3.3.5) 

 

Seguindo a equação, ambas, a tecnologia e a demanda final, são ponderadas pelos 

valores do ano 0, e surge uma interação adicional – (∆L) (∆f) –. Por fim, usando a ponderação 

pelo ano 1, L0 = (L1 - ∆L) e f 0 = (f 1- ∆f), que se torna: 

          

  ∆x =  𝐿1 𝑓1
 −  (𝐿 

1 −  ∆𝐿)(𝑓 
1 −  ∆𝑓) =  (∆𝐿)𝑓1

 +  L1
 (∆𝑓) −  (∆𝐿)(∆𝑓)              (3.3.6) 

 

A combinação das equações (3.3.5) e (3.3.6) permite a obtenção da equação: 

           

                        2∆x =  (∆𝐿)𝑓0  +  𝐿 1(∆𝑓)  +  (∆𝐿)𝑓1  +  𝐿0 (∆𝑓)                                    (3.3.7) 

 

Consequentemente:            

     

                    ∆x =  (
1

2
) (∆𝐿) (𝑓 0 +  𝑓1)  +  (

1

2
) (𝐿0  +  𝐿1) (∆𝑓)                                    (3.3.8) 

 

Neste resultado, (∆L) (f 0 + f 1) representa a variação tecnológica e (L0 + L1) (∆f) 

representa a mudança na demanda final. Para agregar os efeitos finais do modelo dos n-setores 

agregados da economia em um único resultado, um resultado total, para cada n-elemento do 

vetor de mudanças (∆x) deve ser decomposto em dois ou mais elementos.  

 

             𝑖′(∆𝑥) =  𝑖′ [(
1

2
) (∆𝐿)(𝑓0 +  𝑓1)] + 𝑖′ [(

1

2
) (𝐿0 +  𝐿1)(∆𝑓)]                             (3.3.9) 

 

Em que o primeiro termo representa o efeito total das mudanças tecnológica e o 

segundo termo representa o efeito total das mudanças na demanda final. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esta seção apresenta os resultados extraídos a partir das metodologias descritas na 

seção anterior e a discussão dos mesmos em relação ao contexto econômico brasileiro. 

Notadamente, a década de 1990 foi um marco na história econômica brasileira 

independentemente da perspectiva teórica adotada. O nível de transformações e mudanças 

estruturais é objeto de estudos que irão perdurar ainda por muito tempo. A abertura comercial 

Brasileira teve consequências divergentes sobre a estrutura econômica nacional. Notadamente, 

a difusão de novos produtos através da ampliação dos mercados comerciais promove alterações 

na demanda e no nível de preços da economia. A substituição pode ser gradual ou ser um fator 

de um processo revolucionário, no qual, a depender dos recursos tecnológicos envolvidos, pode 



promover alterações na dinâmica do mercado. Portanto, o objetivo desta seção é contribuir para 

a discussão teórica e empírica, através de exercícios por métodos de Insumo-Produto e análise 

de decomposição estrutural para a economia brasileira, de 1990 até 2015. 

 

4.1. Impactos relativos à demanda agregada 

 

De acordo com o modelo apresentado, mudanças significativas na demanda 

provocaram variações de grande proporção no produto. A abertura comercial e a estabilidade 

monetária impulsionaram a demanda agregada a partir dos anos 2000 fomentando o consumo 

das famílias. A expansão do crédito após a crise financeira de 2008 contribuiu para a 

manutenção das taxas elevadas de consumo, porém, a partir de 2012 o modelo de crescimento 

baseado na demanda perdeu fôlego sugerindo reajustes fiscais e monetários. No fim de 2017, 

62,2% das famílias brasileiras encontravam em situação de endividamento (CNC, 2019). A 

saída para a retomada do crescimento exigirá grandes responsabilidades concernentes à 

seguridade social e nos determinantes da produtividade e do investimento. 

Neste contexto, a mudança mais significativa pelo lado da demanda ocorreu no setor 

da indústria de transformação afetando o nível da produção em 79,5% entre 1995 e 2000. No 

período inicial do estudo os únicos setores que apresentaram algum crescimento expressivo, 

puxados pela demanda foram a agropecuária, indústria de transformação, atividades 

imobiliárias, outros serviços e a administração pública. Entre 1995-2000, além da indústria de 

transformação, os setores de outros serviços, administração pública, agropecuária, atividades 

imobiliárias, e intermediação financeira tiveram crescimento expressivo, 15,5%, 29,3%, 8,1%, 

11,9%, 11,9%, respectivamente. 

Para 2000-2005, os setores da indústria de transformação, administração pública e 

outros serviços avançaram 69,1%, 16,9% e 12,6%, respectivamente, apesar das crises na virada 

do milênio. No último período, apesar da retração da demanda, alguns setores avançaram, com 

destaque para os setores de outros serviços (31,7%), a indústria de transformação (47,8%), 

administração pública (18,5%) e atividades imobiliárias (15,1%) conforme a figura 3. 

 

Figura 3. Mudanças produtivas atribuídas à demanda 

 

          Fonte: MIP’s (1990-2015) publicadas pelo IBGE. Elaboração própria.  
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4.2. Impactos relativos à tecnologia 

 

As mudanças produtivas atribuídas à tecnologia nem sempre apresentam impactos 

positivos na produção total. Para 1990-1995 variações positivas inexpressivas ocorreram nos 

setores da agropecuária, serviços financeiros e atividades imobiliárias. Impactos negativos mais 

relevantes foram sofridos pelo setor extrativista e pela indústria de transformação que 

apresentou o maior impacto negativo no período (-21,5%). Em 1995-2000 os setores da 

agropecuária e indústria de transformação sofreram impactos negativos relevantes, (-)1,74% e 

(-)5,3%, respectivamente. Os setores que melhor responderam às mudanças tecnológicas foram 

comunicações (7,7%), intermediação financeira (4,6%) e a indústria extrativa (3,7%).  

Para 2000-2005, os setores da agropecuária, indústria extrativa, indústria de 

transformação, serviços industriais de utilidade pública e o setor de transportes apresentaram 

variações positivas mais significativas, em torno de 1,8%, 4,0%, 13,2%, 2,3%, 1,2%, 

respectivamente. Impactos negativos ocorreram nos setores de construção civil (-0,57%), 

atividades financeiras (-0,75%), outros serviços (-3,4%). Entre 2010-2015, verificaram-se 

efeitos positivos no setor de serviços industriais de utilidade pública (0,3%), transportes (1,8%), 

serviços financeiros (0,5%), atividades imobiliárias (0,3) e o setor de outros serviços apresentou 

o maior desempenho (5,1%). Os maiores efeitos negativos no período ocorreram nos setores de 

comunicação (-3,7%) e na indústria de transformação (-10,7%), de acordo com a figura 4. 
Figura 4. Mudanças produtivas atribuídas à tecnologia 

 

    Fonte: MIP’s (1990-2015) publicadas pelo IBGE. Elaboração própria.  

 

4.3. Relação Demanda x Tecnologia e variação total da produção 

 

Ao relacionarmos os impactos da demanda e da tecnologia na produção setorial, ou 

seja, a relação sinergética entre os fatores, encontramos os seguintes resultados: o setor 

agropecuário apresentou crescimento apenas em dois períodos analisados, 1990-1995 (1,0%) e 

2000-2005 (0,5%) sendo a queda mais expressiva em 1995-2000 (-7,8%); o setor extrativista 

apresentou variação positiva também em dois dos quatro períodos em análise sendo a variação 

mais expressiva apenas de 1,2% em 2000-2005. A indústria de transformação sofreu grandes 

perdas ao longo do tempo, apenas nos anos 2000-2005 o setor obteve ganhos positivos na 
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relação (3,5%). O setor de serviços industriais de utilidade pública apresentou efeitos positivos 

apenas em 1995-2000 (0,2%) e 2000-2005 (0,6%). O setor de construção civil sofreu impactos 

negativos relevantes no último período do estudo (-1,0%). O setor de comércio não obteve 

impactos positivos relevantes. O setor de transportes e comunicações obtiveram impactos 

positivos importantes apenas em 1995-2000 na ordem de 0,8% e 4,5%, respectivamente. 

O setor de intermediação financeira obteve impactos positivos apenas em 1995-2000 

e 2010-2015 sendo o mais expressivo no primeiro período (2,9%). O setor de atividades 

imobiliárias obteve impactos positivos nos três primeiros períodos, porém em pequenas 

magnitudes. O setor de outros serviços apresentou o maior impacto positivo para 2010-2015 

(4,0%). No setor de administração pública não se observa impactos tecnológicos pelo fato do 

setor apresentar o valor do consumo intermediário igual a zero, logo, quando o relacionamos 

com a demanda os valores são nulos, conforme a figura 5. 

Figura 5. Relação de crescimento Demanda x Tecnologia 

 

        Fonte: MIP’s (1990-2015) publicadas pelo IBGE. Elaboração própria.  

 

De maneira geral, a variação total da produção foi positiva para grande parte dos 

setores nos quatro períodos analisados. Os maiores impactos ocorreram na indústria de 

transformação, no setor de outros serviços, na administração pública, na agropecuária, no setor 

imobiliário, atividades financeiras e construção civil. Em grande parte dos setores o período de 

maior crescimento deu-se entre 1995-2000. 

Para o setor agropecuário, a variação total da produção no período de 1990-1995 foi 

de 17,1%, seu maior ganho; porém uma perda da mesma proporção foi observada no período 

seguinte. A indústria extrativa obteve seus maiores ganhos entre 1995-2000 e 2000-2005 de 

7,3% e 12,0%, respectivamente; a indústria de transformação cresceu expressivamente em 

quatro períodos analisados, impulsionada essencialmente pela demanda apresentado uma 

variação total da produção de 60,4% em 1995-2000; os serviços industriais de utilidade pública 

cresceram 9,6% também em 1995-2000; a construção civil cresceu mais em 2010-2015 (3,2%); 

o setor de comércio também apresentou seu maior crescimento em 2010-2015. 

Os setores de transportes e intermediação financeira apresentaram maior crescimento 

entre 1995-2000, 10,7% e 19,46% respectivamente. O setor de comunicações obteve seu maior 

crescimento em 1995-2000, na ordem de 17,8%. Já o setor de atividades imobiliárias obteve 

maiores índices de crescimento entre 1995-2000 e 2010-2015. O setor outros serviços 
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apresentou crescimento na ordem de 37,3% entre 2010-2015, a taxa de crescimento do setor de 

serviços neste último período superou a da indústria de transformação. A administração pública 

apresentou maior crescimento em 1995-2000 (29,3%), de acordo com a figura 6. 
Figura 6. Variação total da produção 

 

    Fonte: MIP’s (1990-2015) publicadas pelo IBGE. Elaboração própria.  

 

4.4.Mudança agregada da produção 

 

O atual estágio de desenvolvimento tecnológico nos insere em um contexto de 

mudanças estruturais globais, no qual as escolhas políticas devem pautar-se em dimensões de 

longo prazo. As implicações da influência tecnológica sobre o comportamento econômico se 

administradas de forma estratégica, resultam em estágios avançados de diversificação produtiva 

e auxiliam os países na alocação eficiente dos recursos entre setores produtivos 

(SAMANIEGO; SUN, 2015). Assim, de acordo com a decomposição final da demanda 

agregada, seguindo as especificações de Miller e Blair (2009), verificaram-se mudanças 

tecnológicas e variações na demanda positivas para os anos de 1990-1995, na ordem de 13,% e 

40,6%, respectivamente. Entre 1995-2000, a demanda elevou-se para 211,4% e a variação 

tecnológica ficou negativa em (-)20,0%. No período seguinte, mudança tecnológica voltou a 

apresentar efeito positivo e inclusive maior sobre o produto de 22,0% e a demanda final 

decresceu para 145,0%. Entre 2010-2015, o impacto da demanda final cai bruscamente para 

12,9% e a mudança tecnológica, apesar da queda da demanda ficou negativa, na ordem de (-

)9,8, conforme a figura 7. 
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Figura 7. Decomposição final 

 

          Fonte: MIP’s (1990-2015) publicadas pelo IBGE. Elaboração própria.  

 

A passagem do modelo de desenvolvimento baseado na substituição de importações 

(ISI) pós-1990 permitiu ao Brasil a retomada do crescimento, reduções tarifárias de importações 

significativas e avanço das exportações para vizinhos, com a criação do MERCOSUL em 1991, 

assim como para demais parcerias comerciais foram de suma importância (AVERBUG, 1999). 

Nesse sentido, a contribuição da demanda para o crescimento do produto agregado foi de grande 

relevância, como mostrado pelo modelo, porém, a contribuição tecnológica negativa na maior 

parte dos períodos reflete o impacto inicial da abertura comercial sobre a fraca e defasada 

estrutura produtiva que havia no Brasil. 

O período subsequente, já marcado por reformas estruturais importantes e maior 

estabilização econômica se reflete no elevado aumento do consumo final e intermediário, e é 

de acordo com o modelo baseado no “novo consenso macroeconômico”. O coeficiente de 

mudança tecnológica nos anos 2000 também é de acordo com a elevação dos investimentos 

públicos e privados, e, sob a perspectiva de Moreira e Ribeiro (2012) aumento do conteúdo 

nacional da demanda intermediária. A queda acentuada da demanda, consequentemente do 

consumo, a partir de 2012, portanto, pode ser notada como uma perda de escala e composição 

no qual o fraco desempenho da demanda interna, desaquecimento do mercado de trabalho e a 

desaceleração do investimento reduziram a produção setorial agregada. As mudanças na 

composição da demanda doméstica, notadamente, provocaram efeitos depressivos sobre a 

produção agregada contribuindo para o aumento do hiato do produto neste último período. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise comparativa dos resultados nos permitiu observar que não houve mudanças 

estruturais significativas na estrutura produtiva da economia brasileira. Os setores produtivos 

agregados continuaram dependentes da conjuntura econômica para o crescimento da produção, 

ou seja, em períodos de bonança e elevada demanda os setores crescem e produzem mais, 

porém, com pouca agregação de tecnologia. 

De acordo com os modelos apresentados para mudanças estruturais na produção 

provocadas pela demanda, em ambos, puderam-se evidenciar grandes taxas de crescimento 

principalmente durante o período comparado, 1995-2000. No que se refere às mudanças na 

estrutura produtiva atribuídas aos coeficientes tecnológicos, pôde-se perceber efeitos diversos 
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sobre os setores produtivos. Efeitos positivos sobre grande parte dos setores produtivos 

ocorreram entre 1995-2000 e 2000-2005, e variações negativas mais bruscas entre 1990-1995. 

A exceção desses movimentos deu-se no setor de outros serviços, no qual ocorreram variações 

positivas significativas em ganhos tecnológicos para os anos 2010-2015. Portanto, mudanças 

estruturais significativas e sustentadas só ocorrem caso haja planejamento de longo prazo que 

estimule os setores produtivos, além das alterações na demanda agregada. O investimento em 

uma estrutura produtiva capaz de incorporar tecnologia aumenta a produtividade, níveis de 

emprego e renda, além de diminuir as incertezas, riscos, o que contribui para relativizar as 

imperfeições de mercado. 

Foi possível examinar também uma relação inversa entre períodos de crescimento da 

demanda com a capacidade de absorção de tecnológica, ou mudanças positivas na estrutura 

tecnológica dos setores. Em períodos de elevação da demanda as variações nos coeficientes 

tecnológicos são, geralmente, negativas. O grande boom de demanda agregada ocorreu entre 

1995-2000 em que a demanda cresceu 211,4%, paralelamente, a mudança tecnológica foi 

negativa, ficando em (-)20%. A tendência de variação da demanda agregada e dos coeficientes 

tecnológicos, ambas, são negativas, o que implica na perda de capacidade dos setores 

produtivos domésticos em absorver os choques de demanda e os coeficientes tecnológicos.  

Assim sendo, após 1990, com a abertura comercial brasileira a estrutura produtiva 

agregada da economia pouco se beneficiou das novas interações tecnológicas proporcionadas 

por tal evento, pautado, principalmente, nas reduções tarifárias. Apesar da perda constante de 

participação da indústria de manufatura no PIB, esta ainda corresponde a maior parte dos 

impactos produtivos no que se refere à demanda e a tecnologia. A manufatura brasileira está 

baseada, essencialmente, em bens básicos e produtos com baixo valor agregado o que deteriora 

a competitividade internacional do país no mercado externo. A necessidade de planejamento e 

geração de crescimento sustentado via absorção tecnológica e capacidade de resposta à 

demanda agregada pelo setor produtivo nacional torna-se, portanto, imprescindível para a 

superação de cenários adversos e fortalecimento da produção.  

Por fim, o presente trabalho objetivou contribuir para os estudos acerca da capacidade 

de resposta dos setores produtivos nacionais ao crescimento da demanda e capacidade de 

absorção tecnológica de produtos e processos no sentido de gerar mudanças estruturais e 

crescimento econômico para a economia brasileira. Salienta-se que, dadas às restrições e 

fragilidades desta pesquisa, é necessário para os próximos trabalhos uma maior desagregação 

setorial, inserção da análise do mercado externo, e incorporação de novos métodos de 

decomposição para uma análise comparativa mais robusta. 
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APÊNDICE A. ANÁLISE DE DECOMPOSIÇÃO ESTRUTURAL PARA DEMANDA E COEFICIENTES TECNOLÓGICOS. 

 

      A.1 Decomposição estrutural para os anos de 1990-1995                                             A.2 Decomposição estrutural para os anos de 1995-2000 

 

Setores 

Mudança 

atribuída à 

demanda 

final 

Mudança 

atribuída à 

tecnologia 

Demanda 

x 

Tecnologia 

Variação 

total 

Agropecuária 2,30 1,58 1,09 17,17 

Indústria extrativa 0,00 -3,12 -0,24 -3,37 

Indústria de 

Transformação 13,27 
-21,55 -2,09 -10,37 

S.I.U.P. 0,98 -1,14 -0,14 -0,29 

Construção civil 1,92 -0,59 -0,28 1,04 

Comércio 0,23 -0,54 -0,05 -0,35 

Transportes 0,53 -0,65 -0,07 -0,18 

Comunicação 0,74 -0,08 -0,02 0,63 

Intermediação 

financeira 0,21 
0,01 -0,05 0,18 

Atividades 

Imobiliárias 7,94 
0,74 0,06 8,74 

Outros Serviços 4,76 -0,13 -0,08 4,55 

ADM. Pública 3,69 0,00 0,00 3,69 

 

 

 

 

 

  

Valor Final (M&B, 2009). 

Mudança na Demanda Final Mudança Tecnológica 

40,6 13,5 

Setores 

Mudança 

atribuída à 

demanda 

final 

Mudança 

atribuída à 

tecnologia 

Demanda 

x 

Tecnologia 

Variação 

total 

Agropecuária 8,11 -1,74 -7,85 -17,15 

Indústria extrativa 2,72 3,72 0,92 7,36 

Indústria de 

Transformação 
79,54 -5,36 -13,77 60,41 

S.I.U.P. 7,80 1,58 0,23 9,62 

Construção civil -1,00 0,13 0,38 -0,49 

Comércio 1,20 -1,79 -0,70 -1,28 

Transportes 6,89 2,96 0,85 10,70 

Comunicação 5,55 7,79 4,51 17,85 

Intermediação 

financeira 
11,93 4,60 2,93 19,46 

Atividades 

Imobiliárias 
11,98 1,23 0,38 13,58 

Outros Serviços 15,56 0,11 0,34 16,00 

ADM. Pública 29,31 0,00 0,00 29,31 

 

Valor Final (M&B, 2009). 

Mudança na Demanda Final Mudança Tecnológica 

211,4 -20,0 

 



A.3 Decomposição estrutural para os anos de 2000-2005                                    A.4 Decomposição estrutural para os anos de 2010-2015 

 

Setores 

Mudança 

atribuída à 

demanda 

final 

Mudança 

atribuída à 

tecnologia 

Demanda 

x 

Tecnologia 

Variação 

total 

Agropecuária 7,93 1,82 0,51 10,26 

Indústria extrativa 6,72 4,09 1,19 12,00 

Indústria de 

Transformação 
69,15 13,26 3,51 85,92 

S.I.U.P. 5,17 2,30 0,63 8,10 

Construção civil 0,95 -0,57 -0,02 0,37 

Comércio 0,20 0,23 0,04 0,48 

Transportes 5,43 1,22 0,34 7,00 

Comunicação 7,27 0,80 0,30 8,38 

Intermediação 

financeira 
8,68 -0,75 -0,22 7,71 

Atividades 

Imobiliárias 
1,10 0,20 0,22 1,52 

Outros Serviços 12,62 -3,41 -0,85 8,36 

ADM. Pública 16,93 0,00 0,00 16,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Final (M&B, 2009). 

Mudança na Demanda Final Mudança Tecnológica 

145,0 22,0 

Setores 

Mudança 

atribuída à 

demanda 

final 

Mudança 

atribuída à 

tecnologia 

Demanda 

x 

Tecnologia 

Variação 

total 

Agropecuária 13,05 -0,46 -3,44 12,24 

Indústria extrativa 1,06 -0,99 -1,53 -0,08 

Indústria de 

Transformação 
47,86 -10,70 -21,32 35,02 

S.I.U.P. 5,39 0,39 -0,83 5,70 

Construção civil 3,98 -0,67 -1,07 3,20 

Comércio 1,12 -0,01 -0,22 1,08 

Transportes 5,54 1,83 -0,25 7,35 

Comunicação 5,38 -3,75 -6,30 1,00 

Intermediação 

financeira 
9,05 0,53 1,76 9,76 

Atividades 

Imobiliárias 
15,10 0,30 -0,06 15,40 

Outros Serviços 31,78 5,18 4,01 37,36 

ADM. Pública 18,55 0,00 0,00 18,55 

 

 

Valor Final (M&B, 2009). 

Mudança na Demanda Final Mudança Tecnológica 

12,9 -9,8 

 


