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uiz Inácio Lula da Silva, ex-metalúrgico que
iniciou a vida política buscando melhorar
o dia-a-dia de quem torneava parafusos, vai

assumir a Presidência da República tendo em
mãos uma ferramenta capaz de nortear suas pro-
postas para a recuperação da indústria nacional.
Trata-se de um diagnóstico profundo de vinte ca-
deias produtivas � da automotiva à cerâmica �
como não se realizava havia dez anos. Nele se
avalia o impacto  sobre a indústria brasileira do
processo de negociação de uma área de livre co-
mércio nas Américas (Alca) ou de igual acordo
entre Mercosul e União Européia, ou de ambos os
casos. E nele se propõem estratégias para forta-
lecer a competitividade do Brasil no mer-
cado externo.

O estudo é coordenado pela Unicamp e
tem a participação da USP, UFRJ e outras
instituições. Foi encomendado pelo Minis-
tério de Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio ao Núcleo de Economia Industrial
e da Tecnologia (NEIT) da Universidade, no
segundo semestre de 2001. A primeira fase
do trabalho englobou dez cadeias produ-
tivas, que em função de sua importância na eco-
nomia brasileira � empregos que geram, peso na
balança comercial � poderiam ser �vítimas� das
negociações de áreas de livre comércio. A rápida
geração de resultados levou à ampliação da pes-
quisa para vinte cadeias, com o segundo lote finan-
ciado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia.

�Procuramos identificar as oportunidades e
ameaças que surgem para esses setores em qual-
quer um dos cenários de negociação. Não é um
trabalho fácil, pois a indústria brasileira é muito
heterogênea: convivem num mesmo setor uma
empresa fortíssima (capitalizada, de grande di-
namismo e desempenho exportador) e uma em-
presa média ou pequena fragilizada, sem recur-
sos financeiros ou acesso ao mercado externo. Não
há um setor que só tenha a ganhar e outro que só
tenha a perder, mas oportunidades e ameaças
para todos�, afirma o professor Mariano Laplane,
que coordena a pesquisa no âmbito do NEIT. A co-
ordenação geral, incluindo o trabalho de outras
instituições, é do professor Luciano Coutinho,
também da Unicamp.

Quatro grupos – Considerando os tipos de em-
presas, seus mercados e dificuldades, chegou-se
a quatro grupos de setores. No grupo 1, com grau
maior de competitividade, estão os setores de
siderurgia, café, citrícola, papel e celulose, têxtil
e confecções. �Para setores onde há oportunida-
des externas, as recomendações têm a ver com a
política comercial. A Alca ou um acordo entre
Mercosul e União Européia só valem a pena se os
produtos brasileiros gozarem de abertura efeti-
va. Se um país remove a tarifa, mas mantém ou-
tras barreiras, nosso produto continua sem po-
der chegar lá. Quando, por exemplo, oferecemos
aos Estados Unidos o que não oferecemos a ne-
nhum outro país, nosso acesso ao mercado nor-
te-americano também precisa ser privilegiado�,
adverte Laplane.

Ainda quanto ao grupo 1, o pesquisador afir-
ma que não basta a negociação política para abrir
as portas. Competitividade, segundo ele, implica
fazer com que esses setores se preparem para ex-
plorar e também criar as opor-
tunidades, independentemen-
te de se defender das ameaças de
um livre mercado. �As empresas
devem agregar valor ao que ex-
portam. É melhor exportar suco
de laranja pasteurizado do que
suco de laranja concentrado; ou
um sapato com design, uma mar-
ca, do que estes que se vendem em
supermercados a preço baixo�,
exemplifica o professor. Outra re-
comendação, em casos determi-
nados, é a internacionalização da
empresa, cuidando da distribui-
ção de seu produto no país compra-
dor, senão por ela própria, por mei-
o de um parceiro local.

Ganhando tempo  – O segun-
do grupo de setores � petroquí-
mica, plástico, bens de capital �
precisa passar por uma reestru-
turação completa para sobrevi-
ver num mercado aberto. A polí-
tica, então, é a de ganhar tempo,
caso contrário os acordos comer-
ciais terão ali efeitos muito per-

versos. �Deve haver muito cuidado e critérios nos
prazos para abertura. Diminuir o número de em-
presas, fortalecendo-as através de compras, alian-
ças, fusões, talvez seja boa saída. Além disso, elas
carecem de grande financiamento para que se atu-
alizem, aprendam e renovem. A política comercial
é ganhar tempo, a política de competitividade é
aproveitar esse tempo para pôr o setor em outras
bases�, raciocina Mariano Laplane.

 No grupo 3 estão os setores chamados de �pou-
co sensíveis�: cosméticos, cerâmica, madeira e
móveis. Para eles há oportunidades e ameaças,
mas localizadas, pois somente alguns pequenos
grupos de empresas nacionais têm a oportuni-
dade de exportar. �Mesmo as indústrias de mó-
veis e madeira, que poderiam internacionalizar
parte da produção, não colocam grandes desa-

fios e urgências para o Estado�, afirma o
professor.

As multinacionais  – O quarto
grupo é onde predominam as em-
presas estrangeiras. É um grupo
heterogêneo, com alguns setores
mais competitivos que outros,
como o automobilístico, far-
macêutico, de informática, de

telecomunicações, de eletrônica de con-
sumo. Laplane observa, porém, que to-
dos têm uma característica comum e im-
portante: o comércio �intrafirma�, ou se-
ja, a filial brasileira mandando produtos pa-
ra a filial de outro país, trazendo produtos da ma-
triz, etc.

A proposta apresentada no documento do
NEIT é de muita negociação com as grandes
corporações internacionais, no intuito de que
suas matrizes invistam na transformação das
plantas industriais no Brasil em plataformas de
exportação. Aparentemente, a iniciativa fere os
interesses das multinacionais, mas Laplane lem-
bra um exemplo de negociação viabilizada: �Pas-
samos a exportar para os EUA telefones celula-
res, um produto que o Brasil sequer fabricava há
cinco ou seis anos. De repente, aparecemos no
mapa como exportadores de celulares. O que
mudou no país? Talvez sejam os investimentos
em C&T, mas duvido. A verdade é que uma ma-
triz  descobriu a existência de capacidade ocio-
sa e baixo custo no Brasil e decidiu exportar a
partir das fábricas instaladas aqui�, conclui.

Desafio  – O professor ressalta que as multi-
nacionais são a área de especialização do NEIT, em
que o grupo atua há oito anos. Por isso, insiste que
negociar com essas  corporações é um desafio prio-
ritário na política industrial. �O Brasil tem pouca
ou nenhuma experiência nesse sentido, mas outros
governos negociam com empresas estrangeiras
desde sempre. Precisamos deste aprendizado. Já
que nossa indústria se desnacionalizou � boa parte
se tornou um subsistema do sistema internacional
�, então precisamos convencer as multinacionais
a serem parceiras do país�, defende Laplane. E
conclui: �Se me permite uma metáfora grossei-
ra, seria como ganhar a Copa do Mundo com
uma seleção de jogadores estrangeiros. Isto é
bom e é ruim, pois abre o risco de um jogador
como o Figo, jogando por nós, fazer um gol
contra frente a Portugal. Mas muitos adorari-
am ter um Real Madrid com a camisa amare-
la. A arte da negociação não é fácil�.

O professor Maurício Laplane está
certo de que o presidente eleito Luiz
Inácio Lula da Silva vai analisar com
seriedade o projeto coordenado pelo
NEIT e que lhe será encaminhado pelo
Ministério de Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio. Contudo, segundo o
pequisador,  “a adoção das medidas pro-
postas depende do novo governo”, diz.

   O doutorando Rodrigo Sabbatini, que
auxilia Laplane nos trabalhos do núcleo da
Unicamp, é mais enfático quanto à aplica-
ção das propostas: “Pessoalmente, acho
que num governo do PT as decisões po-
dem ser vir de maneira mais tranqüila, mes-
mo porque boa parte dos empresários que

aprovam as idéias do projeto apoiou a can-
didatura de Lula”, afirma. Ele lembra que
o próprio vice-presidente eleito, José Alen-
car, é um grande empresário da indústria
têxtil, um dos setores que mais sofreram nos
últimos anos.

“Há uma agenda de desenvolvimento
industrial a ser definida no país, cada
vez mais premente. Fizemos um esforço
enorme para aumentar a competitivi-
dade da indústria, talvez não pelo cami-
nho certo, até por uma necessidade de
sobrevivência das empresas nos anos
90. O fato é que a abertura provocou
uma melhora e hoje a indústria brasileira
é mais competitiva que há 10 anos, em-
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Professor Mariano Laplane,
coordenador da pesquisa no
âmbito da Unicamp: “Adoção
das  recomendações depende

do novo presidente”

Participam de 30,2% do Faturamento Industrial, 18,6% das Exportações
Brasileiras e 51,9% das Importações Brasileiras

Importância das 17 cadeias
selecionadas*, 1989-2001

*  Por questões metodológicas foram excluídas desta síntese três das cadeias estudadas:
construção naval, complexo de saúde e biotecnologia no agronegócio.
** R$ milhões constantes de 2000 (IPA-industrial)
*** Participação de Empresas Estrangeiras (EE)
Fonte: NEIT-IE-UNICAMP a partir de IBGE-PIA e SECEX

Cadeias deficitárias em 2001 (saldo em US$ milhões)

Um profundo
diagnóstico

de 20 cadeias
produtivas, que

não se fazia
havia 10 anos

Uma ferramenta para o  
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O Núcleo de Economia
Industrial e da Tecnologia
(NEIT) da Unicamp está
finalizando um
documento que sintetiza
os diagnósticos e
recomendações do
Estudo de
competitividade por
cadeias integradas: um
esforço coordenado de
criação de estratégias
compartilhadas.
Participaram do projeto,
além da coordenação,
vinte consultores da
Unicamp, USP, UFRJ,
UFRRJ, Unisinos,
Fiocruz, Politécnica da
USP e Unesp de
Araraquara.

A coordenação geral foi
do professor Luciano

Coutinho, da Unicamp. A
coordenação pela USP
coube à professora
Elizabeth Farina e, pela
UFRJ, ao professor David
Kupfer. Juntando-se o
pessoal do Ministério do
Planejamento, MCT,
Ministério das Relações
Exteriores, IPEA e BNDES,
uma centena de
profissionais atuaram
diretamente no projeto. Os
estudos foram revistos duas
vezes, em workshops com
empresários,
representantes do governo e
especialistas de outras
instituições. Também foram
apresentados ao ministro
Sérgio Amaral e sua equipe
técnica.

Mergulhado na síntese do
calhamaço de informações
(média de 120 páginas para
cada um dos vinte estudos
de cadeias produtivas) que
acabará na mesa do futuro
presidente da República, o
pesquisador Rodrigo
Sabbatini, do NEIT, recorda
que a Unicamp também foi
convidada a realizar
diagnóstico semelhante
concluído em 1993, o
Estudo da Competitividade
da Indústria Brasileira
(ECIB). “Passaram-se
quase dez anos, desde a
época em que a palavra
‘política industrial’ era
considerada pecaminosa,
até que se produzisse este
legado para o próximo
governo”.

nBolsas – A rede internacional,
Clacso, recebe inscrições para o con-
curso de projetos para jovens pesqui-
sadores da América Latina e Caribe.
Informações: telefones (54 11) 4811-
6588/ 4812-8459 e Fax: (54 11) 4812-
8459  Endereço eletrônico: movi-
jov@campus.clacso.edu.ar, ww-
w.clacso.edu.ar e www.clacso.org.
nSoftware – Curso de Gerência

de Configuração de Software no dia
11 de novembro no Centro de Pes-
quisas Renato Archer (Cenpra). A pro-
moção é do Núcleo Softex Campinas
e o objetivo é fornecer aos participan-
tes um panorama sobre o assunto,
abordando conceitos básicos e estu-
do de caso de implantação em uma
empresa. O Cenpra fica na Rodovia
Dom Pedro I, km 143,6, Bairro dos
Amarais. Informações e inscrições:
(19) 3287-7060 ou tibeti@cps.sof-
tex.br.
nInformática – O Centro de Com-

putação da Unicamp e a Agência para
a Formação Profissional da Unicamp
estão oferecendo no mês de novembro,
mais turmas do Auto-estudo “Introdução
à Informática”. O treinamento visa aten-
der as pessoas que nunca usaram um
computador, e que precisam utilizá-lo.
O aluno aprende sozinho, sem profes-
sor. O curso tem duração de três ho-
ras.  Datas e períodos disponíveis em
www.ccuec.unicamp.br/treinamen-
tos/autoestudos/programacao/
prog_autoestudo.html. Interessados
agendar horário com Rita ou  Evelin pe-
los telefones 3788-2258 ou 3788-2259
até 13 de novembro.
nTriagem auditiva – Inscrições

abertas para a palestra “Triagem Au-
ditiva Neonatal” com a professora
Marisa Frasson de Azevedo, da Uni-
versidade Federal de São Paulo dia
13 de novembro, no Anfiteatro 1 (Le-
golândia). Informações: 3788-8814
com Alcides.
nSBPC – Primeiro prazo de ins-

crição para autores que enviarão tra-
balhos para a 55ª Reunião Anual da
SBPC de 20 de novembro a 20 de
dezembro. As inscrições realizadas
neste prazo garantirão vantagens ex-
clusivas: desconto de 50% no valor
da inscrição; segunda análise para
trabalho não aceito; resposta da aná-
lise do trabalho em fevereiro/2003.
Mais informações no site: www.sb-
pcnet.org.br/eventos/55ra.
nTrabalho e sindicalismo – O

Centro de Estudos Sindicais e de
Economia do Trabalho (Cesit) do Ins-
tituto de Economia recebe até 22 de
novembro as inscrições para o Cur-
so de Especialização “Economia do
Trabalho e Sindicalismo”. As aulas
começam em 10 de março de 2003.
O curso visa a formação de profissi-
onais para ocupar posições de as-
sessoramento ou direção de órgãos
públicos e privados no campo da
economia e relações de trabalho. In-
formações: 3788.5713/3788.5735/
37885736 ou e-mail: posgrad@e-
co.unicamp.br.
nEducação e Comunicação – 1o

Simpósio de Educação e Comunica-
ção de Campinas (Secom) com o
tema “Os meios de comunicação na
construção do conhecimento: ainda
um desafio” será realizado no dia 27
de novembro, no Salão Nobre da Fa-
culdade de Educação. O objetivo é
criar espaço para a reunião de pes-
quisadores, professores e outros in-
teressados na relação educação e co-
municação. As inscrições são gratui-
tas, mas limitadas. Enviar um e-mail
para os endereços: aldo@unicamp.br,
iruberti@unicamp.br e kassy@uni-
camp.br.
nCompetição virtual – A empresa

de cosméticos L’oréal lança, pelo tercei-
ro ano consecutivo, o E-strat Challenge,
uma competição Internacional virtual, em
parceria com empresas como Strat-X e
Business Week. Os estudantes brasi-
leiros classificados para participar da
competição, terão os seus nomes inclu-
ídos no banco de talentos da empresa.
A melhor equipe brasileira receberá
como prêmio um pacote turístico de uma
semana em uma localidade brasileira.
Inscrições e regulamentos no site da
competição www.e-strat.loreal.com.
Prazo: 2 de dezembro.

Esforço
coordenado

bora não o bastante”, afirma Laplane.
Em contrapartida à timidez do avanço,

o professor acusa o custo altíssimo para
o país, que poderia ter sido evitado. “Custo
de divisas e custo de emprego, porque
a estratégia  escolhida foi a de submeter
a indústria a uma pressão da concorrência
externa muito maior, sem oferecer os ins-
trumentos para que ela pudesse se sair
bem nesse confronto. Ou seja, taxas de
juros altíssimas com uma taxa de câmbio
totalmente errada, com uma economia que
cresceu pouquíssimo por dois ou três anos
e que, quando começou a tomar impul-
so de 95 a 97, rapidamente entrou em novo
período de instabilidade, que já dura cinco

anos”.
O pesquisador da Unicamp afirma

que a indústria acabou submetida ao de-
safio de sobreviver numa economia
muito mais aberta que antes, mas em
condições muito desvantajosas. “Isto
fez com que, no intuito de sobreviver,
cada empresa adotasse a estratégia do
menor custo possível. Menor custo pos-
sível é trazer um equipamento importa-
do e pôr o trabalhador na rua. Uma es-
tratégia que garantiu a sobrevivência da
empresa, mas arrebentou com as con-
tas externas e destruiu empregos em
grandes quantidades”, adverte.

Segundo Laplane, o processo de a-

bertura em contexto diferente – com
outra política econômica, juros e câm-
bios mais adequados, incentivos ao in-
vestimento e perspectiva de cresci-
mento contínuo em cinco ou seis anos
(e não apenas em três) – poderiam ter
resultado em igual ou maior competiti-
vidade, mas com destruição de empre-
gos e déficit acumulado na balança co-
mercial bem menores. “Algumas em-
presas têm muita competitividade e só
não exportam mais por causa das bar-
reiras. Mas, de modo geral, as empre-
sas vêem a nova rodada de abertura
na Alca e União Européia com forte
apreensão”.

va de correções na rota

olítica para recuperação da indústria e aumento das exportações
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Cadeias superavitárias em 2001 (saldo em US$ milhões)
Participam de 23,8% do Faturamento Industrial, 38,3% das Exportações Brasileiras e

16,5% das Importações Brasileiras

nEQUIPE DE COORDENAÇÃO

Luciano Coutinho (IE-UNICAMP)
Mariano Laplane (IE-UNICAMP)
David Kupfer (IE-UFRJ)
Elizabeth Farina (FEA-USP)

PRIMEIRO GRUPO DE CADEIAS

nAutomobilística
Fernando Sarti (NEIT-IE-UNICAMP)
nBens de capital
Roberto Vermulm (USP)
nEletrônica de consumo
Mauro Thury V. Sá (UNICAMP)
nFarmacêutica
Jacob Frenkel (UFRJ)

Projeto de Pesquisa MDIC/FINEP/NEIT-IE-UNICAMP/IE-UFRJ/FEA-USP

nInformática
José R. Dória Porto (NEIT-IE-UNICAMP)
nPapel e celulose
Maria da Graça D. Fonseca (UFRJ)
nPetroquímica
João Furtado (UNESP)
nPlásticos
Maria Carolina Souza (NEIT-IE-UNICAMP)
nSiderurgia
Germano M. de Paula (UFU)
nTele-equipamentos
Rafael Oliva (CELAET)

SEGUNDO GRUPO DE CADEIAS

nBiotecnologia-agronegócios
John Wilkinson (UFRRJ)
nBiotecnologia-complexo Saúde
Carlos Gadelha (Fiocruz)

nCafé
Maria Silvia Maccioni Saes (USP)
nCerâmica
Galeno Ferraz (UFRJ)
nCítricos
Marcos Neves (USP)
nConstrução naval
João Carlos Ferraz (UFRJ)
nCosméticos
Renato Garcia (Poli/USP)
nCouro/calçados
Achyles Barcelos (UNISINOS)
nMadeira/móveis
Márcia Azanha (USP)
nTêxtil/confecções
Victor Prochnik (UFRJ)

Estudo de Competitividade por Cadeias Integradas

Rodrigo Sabbatini,
pesquisador do NEIT:

“Éste diagnóstico é  um
legado para o próximo

governo”

próximo governo


