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Rio de Janeiro, 26 de AgÔsto de 1910. 

Sr. Diretor da Esoo1a de Pós-Graduação em Economia 

A tese do Sr. Maroo Antonio Campos Martins é imti tulada"A IndÚstria 

de Transformação da Guanabara: Fontes de Cresoimento no Período 1948-1961. 

Perspeotivas". Além da introdução, oompreende oinoo oapítulos, em que se tra-

• ta suoessivamente dos seguint~s tópioos: evolução reoente e situação eoonômi

oa da Guanabara; oresoimento pOI" setores da indústria de transformação dêste 

Estado, de 1948 a 1961; análise do oomportamento setorial industrial através 

de um modê10 "eoonométrioo"; simul8.ÇÕ.es de oresoimento setorial para a próxima 

década; e reoomendações de ordem geral de po1ítioa eoonômioa paI"a o desenvolvi 

mento futuro da Ouanapara. O trabalho está em geral bem apresentado, em div~ 

sas passagens se revela bastànte imaginativo, sua argumentação flui de manei

I"a 1ógioa, e vem preenoher diversas 1aounas de oonheoimento quantitativo sô

bre o problema do "esvaziamento eoonômioo da Guanabara", tema de bastante ~ 

tua1idade. 

Fa1ta-1he porém maior projeção aoadêmioa. O ~ do estudo oonsiste 

num modê10 "eoonométrioo" que procura exp1ioar o valor adioionado em oada um 

dos setores industriais da Guanabara, oomo função das seguintes variáveis in

dependentes: valor adioionado na agricultura e serviços da GB; total do valor 

adioionado na indústria da GB; renda gerada nos setores não manufatureiros 

nos demais estados da federação; valor adioionado industrial nos demais esta

dos; e um "fator de looa1ização" (dado, em oada período, pela razão entre o 

valor adioionado na industria i na,GB e o tota1·do valor adioionado na indÜs 

tria da GB, dividida pela mesma razão para o país oomo um todo). Regressões 

stepwisw são rodadas e entre as ''boas'' alternativas sã.o esoo1hidas aquelas 

oomo maiores R2 , ino1uindo aquelas variáveis cujos ooefioientes se revelem 

signifioantes. 
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A esoolha das oandidatas a variáveis independentes é justifioada pela 

alegação genérioa de que a indústria da GB é um setor "dependente" cujo ores- . 

cimento é determinado pelos padrÕes das demandas e não pelas condições da o

ferta. As demandas a cujos padrões responde a oferta industrial da GB são li

teralmente esoo1hidas pelo oomputador de aoôrdo oom o oritério da significân

cia estatística dos ooefioientes das variáveis antes indioadas. 

Pode aoeitar-se a análise oomo um exeroíoio em oonf1uênoia estatísti-

~ oa, mas seria estender o significado da palavra se a oonsiderássemos oomo um 

exeroício em eoonometria. Conf1uênci~ significa apenas assooiação, medida por 

cceficientes de determinação, oomc faz o autor. Econometria implica em espeoi 

fioação de relações de causalidade estocástica, de que não trataotrabalho. Não 

que a análise de confluência estatística seja inútil. Suponha-se que (1) seja 

dif!oil determinar relações de oausa1idade, oomo no oaso; (2) se "sinta" que 

uma variável possa estar fortemente associada com outras, ainda que não nece~ 

.àriamente de uma forma causal; e (3) ju1ga-se que se possa prever o valor 

dessas últimas variáveis mais fàoi1mente que o da primeira. Então, seria vá1i 

do chamar as variáveis "previs!veis" de independentes e a variável "imprevis! 

ve1" de dependente, e estimar relações de mínimos quadrados do tipo das encc!!, 

tradas na tese. Se se pode crer que a estrutura eoonométrioa verdadeira que 

gerou a particular relação entre variáveis dependente e independentespermane

ça inalterada entre o per!odo de estimação e o de previsão, então se pode 

usar a relação de confluência estimada para fazer previsões sôbre a variável 

dependente. 

~ste exerc!cio não tem valor de análise científioa, mas pOde ter uti1i 

dade prática.·Não tem valor oientífico porque os parâmetros obtidos das regre~ 

Sões não podem ser interpretados. Por exemplo. o que significa a elasticidade 

do valor adicionado da indústria i oom respeito ao "fator de looalizaçãc" -

desta indústria, que o autor apresenta como um dos parâmetros mais interess~ 

te da análise, apenas para não mais tooar no significado desta relação no re~ 

to da tese? ••• Pode ter valor prátioo, porque permite afirmações do tipo: -
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"Dada a relação y. F{x} estimada, e dadas minhas previsões para ~ Z de

verá seguir a seguinte trajetória nos anos seguintes ••• desde que as oircuns

tânoias que eu desoonheço e que determinaram a existênoia da particular rela

ção ! no período de estimação oontinuem as mesmas no período de projeção~

Omitindo a expressão dep~is das retioênoias, pode mostrar-se, por exemplo, 

que dadas as perspeotivas gerais para a eoonomia brasileira e a da GB na pró

xima déoada, boa parte dos setores industriais dêste estado irá experimentar 

"taxas de oresoimento negativas", de aoôrdo oom as relaçõ~s estimadas no tra-

balho. 

Na suposição que as autoridades da GB queiram preservar os diversos s,!. 

tores de sua indústria, esta oonolusão p.ode levá-las a algum tipo de ação , p.!:. 

ra alterar a natureza da oonfluênoia estatístioa entre as oondições gerais da 

eoonomia e oada setor da inddstria guanabarina. Mas que tipo de ações ? le o 

autor: > houvesse estimado um modêlo eoonométrioo les! timo, que inoluísse oer

tos instrumentos de polítioa entre as variáveis e:z:Ógenas, êle poderia derivar 

de sua aná.l.ise suas reoomendações de polítioa. Gomo não o fêz,tem que se li

mitar no oapítulo final a oertas apreoiações de sentido oomum, __ 9,ue revelam i

maginação, mas pouoo tem a ver oom o oorpo da tese. 

Deve ressaltar-se finalmente que o nível da tese está aoima da média -

• daquelas que até agora me foi dado julgar, pois aborda tema· relevante oom im!:, 

ginação, boa apresentação e oapaoidade de oriação,diDt~ das limitações apon

tadas. Reoomendo aprovação oom nota 8 {Oito}. 

Atenoiosamente, 
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6. 

INTRODUÇÃO 

O objetivo dêste trabalho consiste (i) analisar o 

papel desempenhado pela Indústria de Transformação no crescimento 

da economia da Guanabara desde 1948 até 1967, (ii) identificar e 

medir a importância das diversas fontes de crescimento industrial 

no mesmo período, (iii) avaliar .suas possi~ilidades de expansao 
futura e (iv) apresentar e discutir algumas medidas de política 
econômicadestinadas-aacelerar a taxa de crescimento da Renda In 
terna "per capital! dêsse Estado. 

Há hoje um consenso generalizado de que o desenvol 
vimento da economia da Guanabara durante os últimos 20 anos foi 

pouco convincente. De fato, conforme teremos oportunidade de de 
monstrar nas páginas seguintes, os seus diversos setores produti 
vos, a Indústria em especial, apresentaram taxas de crescimento 

bem inferiores às médias nacionais. Em decorrência, enquanto a 
renda "per capita" do resto do País crescia de quase 50% entre 

1950 e 1967, a da Guanabara sofria um incremento de apenas 14%, 
tendo ficado pràticamente estagnada durante os últimos 12 anos 
daquêle período (ver Quadro III.2b). Em face disso estamos a as 
sistir nos dias atuais, e em várias esferas da atividade econômi' 

ca estadual e nacional, a um debate destinado a elucidar um modê 

lo alternativo de desenvolvimento, através do qual seja possível 
acelerar o ritmo de crescimento da Rend~Interna do Estado. 

Para que êsse debate resulte fecundo torna-se mi~ 

ter aprofundar nosso conhecimento sôbre a natureza das funções 
exercidas pelos vários setores produtivos no processo de geração 
da Renda Interna, estudar as relações que mantém entre si e com a 
économia do resto do País, de tal forma que seja possível avaliar 

suas potenCialidades e indicar as linhas mestras para uma políti 
ca de crescimento a longo prazo. tsse trabalho pretende ser 

contribuição nesse sentido, e focaliza um dos aspectos mais 

uma 

con' 

trovertidos dessa discussão, vale dizer, aquêle relacionado com 
o papel da Indústria 4e Transformação no crescimento econômico do 

Estado. 

da situação 

decurso das 

da produção 
Serviços) e 

Na primeira parte procuramos dar uma visão geral" 

atual da economia da Guanabara e da sua evolução no 
duas últimas décadas. são abordados aspectos globais 
segundo os grandes setores (Agrícola, Industrial e - . realizadas algumas comparaçoes interestaduais. 
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Na segunda parte, e com base num levantamento le 
vado a cabo pelo Instituto Brasileiro de Estatística da Fundação 
IBGE, cujos resultados constam do Cadastro Industrial de 1965, 
procuramos examinar detalhadamente a Indústria de Transformação 
da Guanabara, ressaltando uma série de características import~ 

tes, ao nível setorial: atividades principais dentro de cada gê 

nero, número de emprêsas em cada atividade, dimensão média, de~ 

tino da produção, etc. Além disso são apresentadas séries seto , 
riais de Valor Agregado real, abrangendo'o período 1948-1967. 

Na terceira parte atacamos o tema central dês te 
trabalho, ou seja, o de identificar os fatôres de crescimento da 
Indústria de Transformação da Guanabara e avaliar seu grau de 
sensibilidade com relação a cada um dêles, de tal forma que fôs 
se possível não só entender o seu desempenho no decurso do perí2 
do 1948 - 1967'como ter uma idéia das suas perspectivas de cres
cimento·futuro.Para'isso propomos e estimamos um modêlo multis~ 
torial, que nos permitiu classificar os setores da Indústria de 
Transformação da Guanabara segundo o destino da produção, por 
mercado nacional e local, e por consumo final e intermediário. 
Foi possível mostrar que cêrca de 70% da produção da Indústria 
de Transformação da Guanabara-destina-se ao mercado local, que 
estabelece o limite'mais baixo à sua taxa de crescimento. 

Na quarta parte realizamos algumas projeções do 
valor agregado por cada setor industrial, para o período 1970-
1979. Para 'isso baseamo-nos nos resultados das estimativas lev~ 

das a cabo na terceira parte, na experiência recente e, em al<n! 
mas metas de crescimento setoriais das economias brasileira e 
guanabarina. Além disso procedemos à avaliação crítica dos resul 

tados obtidos. 

Deixamos a quinta parte para as conclusões e para 
recomendações de política econômica visando a aceleração da taxa 
decrescimento da renda per capita da Guanabara. 
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I. ASPECTOS DA ECONOMIA DA GUANABARA 

EVOLUÇ!O RECENTE E SITUAÇ!O ATUAL 

1 - EVOLUÇ!O DA 'RENDA PER CAPITA" . 

8. 

A região geo-econômica do Estado da Guanabara compreende apenas 

0,02% da população do paIs (1), o que a caracteriza com uma das 

áreas de maior densidade populacional, com exatamente 3.592,93 

habitantes por km2 (2). Não obstante isso, a magnitude das ati 

vidades aconômicas concentradas nessa região lhe confere a mais 
alta renda per capita do p~Is, cêrca de duas vêzes e meia a má 
dia em tôrno do Brasil (3). 

e interessante, portanto, observar, no Quadro I.l a evolução da 

renda por habitante na Guanabara. Nota-se que nos últimos 12 

anos considerados, a renda por habitante permaneceu estagnada. 
No último quinquênio dos anos cinquenta, manteve-se constante, 
contràriamenteà renda do restante do paIs, que então experime~ 
tava contInuo aumento, como resultado da intensificação da in 
dustrialização via substituição de importações e a crescente uE 
banização, que trazia a necessidade de uma complexa infraestru 

tura básIca e de serviços. Nos primeiros anos da décado dos se§. 
senta, no entanto, verificar-se-ia sensIvel modificação na ten 
dência da rendaper'capita da Guanabara, a qual cresceria 10,8% 

no mesmo perIodo. !sse desenvolvimento coincidiu com o auge do 
desenvolvimento industrial através da substituição de importa 
ções. A partir daI a economia entraria em estagnação e mesmo 

declInio da renda per capita. 

A Guanabara não fugiria à regra, tendo sua renda per capita 

minuido drãsticamente de 1963 em diante, não se verificando 

tes de 1967, o inIcio de recuperação que se deu no restante 
economia do paIs a partir de 1966. 

2 - OS GRANDES SETORES PRODUTIVOS: SITUAÇ!O ATUAL 

di 

an 
da 

Considerando-se a origem setorial da renda interna do Estado da 
Guanabara chega-se à constatação do óbvio, qual seja, a de que 

a economia da Guanabara á nitidamente terciária, com aproximad~ 
mente 80% de sua renda interna originando-se no setor de servi 
ços. 
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QUADRO I.1 

Evolução da Renda Interna'Per Capita da Guanabara 

1948-67 

!ndices base: 1953.'·= 100 

Renda Renda 
~' Interna (* >. População Per Capita 

1948 74,78 86,95 86,00 
1949 79,64 88,21 90,28 
1950 87,16 90,93 95,85 
1951 92,09 . 93,86 98,11 
1952 99,02 96,88 102,21 
1953 100,00' 100,00 100,00 
1954 111,86 103,22 108,37 
1955 115,61 106,55 108,50 
1956 119,87 "- 109,98 108,99 . 
1957 121,72 . 113,52 107,22 
1958 . 129,98 117,18 110,92 
1959 . 125,33 120,96 103,61 
1960 137,83 124,85 110,40 
1961 155,51: 128,88 120,66 
1962 152,50. 133,03 114,64 
1963 <' 168,00 137,31 122,35 
1964 170,52 141,,73'>\, 120,31 

,; 

1965 160,81 146,31 109,91 
1966 161,55 151,02 106,97 
1967' 177,04 155,89 . 113,57 

(*), inclui a Renda Interna de: Agricultura, Serviços (total) 

e Indú~tria de Transformação, que perfazem cêrca de 
95 - 96% da Renda Interna total do Estado. 

Fonte: Contas Nacionais do Brasil, Novas Estimativas, C.E., 

OUt/69 i IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1969.-
. ~ 

, . 
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Observa-se, pelos dados do Quadro 1.2, que essa estrutura tem
se mantido a longo prazo, a não ser algumas modificações dentro 
do próprio setor serviços, onde os Intermediários Financeiros 
tiveram sua participação relativamente aumentada de 1959 para 
1966. 

A análise que se segue procura estudar a situação atual (1966, 

.último ano para "O qual se dispõe de dados estatísticos) de cada 
um dos setores. 

2.1 - Agricultura 

A produção agrícola do Estado da Guanabara é prãticame~ 

te nula. A renda interna originada nesse setor não foi 
além de 1,2% do total em 1966, os quais representavam ap~ 
nas 0,6% da produção agrícola do país como um todo. 

A produção dêsse setor limita-se a culturas para o merca 
do local, especialmente frutas e legumes, ~ue contribuem 
com cêrca de 20% para a produção total de setor, represe~ 
tando os restantes 80% a produção animal e derivados, 
também em pequena escala e para o consumo local. 

2.2 - Indústria 

A renda interna gerada pelas atividades industriais na 
• Guanabara responderam, em 1966, por 21,8% do total da ren 

da interna do Estado. Em relação ao total do Brasil, essa 
produção não foi além naquele mesmo ano, de 10,8% do to 
tal da renda interna da indústria do país. 

Como se percebe, é bastante reduzida a participação da In 
dústria no total da renda do Estado, onde preponderam, co 
mo já se viu, as atividades terciárias. Os Censos Indu~ 

triais de 1950 e 1960 permitem verificar a importância 
relativa dos diversos setores da Indústriai nota-se que a 

.Indústria Extrativa de Produtos Minerais ê insignificante -no Estado, existindo, mesmo, apenas duas empresas 
atividade, segundo o Cadastro Industrial de 1965, 

nessa 
do 

IBGE. A sua participação na renda Interna da indústria"ou 
no valor adicionado não chega a 0,1%, sendo, portanto de~ 
prezível. 

Com maior ponderação na produção industrial aparecem as 



QUADRO 1.2 

. RENDA INTERNA SEGUNOb RAMOS DE ATIVIDADE 

1949, 1959 e 1966 

Em percentagens sôbre o total 

, . 

1949 . 1959 1966 

AGRICULTURA 1.4 1.4 1.2 
INDOSTRIA 20.8 17.1 21.8 -. -
SERVIÇOS 11.:..8 81.5 77.0 

Comércio 21.8 15.5 16.3 
Intermediários Ftnanceiros 7.3 11.4 12.7 
Transportes e Comunicações 10.8 11.0 8.2 
Govêmo 18.5 21.5 20.7 
Aluguéis 5.8 6.4 3.1 
Outros Serv.iços 13.6 15.7 16.0 

RENDA INTERNA (TOTAL) 100.0 100.0 100.0 

Fonte: Contas Nacionais do Brasil, Novas Estimativas, ~ em 
~Conjuntura Econômica, Out./69~ 

" . 
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Indústrias de Transformação (cêrca de 78%), Construção 
Civil (13%) e Energia'Elétrica (9%). 

2.3 - Serviços 

Como ficou evidenciado no Quadro 1.2, o Setor Serviços 
é responsável pela maior parte da renda gerada pelas 
atividades econômicas na Guanabara, mais exatamente, 
77% do total em 1966; os quais representaram 16,8% da 
renda do setor serviços no pals como um todo. 

Como é evidente, o principal sub-setor dentro do setor 
de serviços é o Govêrno, que tem uma grande parte de 
suas atividades concentrada na Guanabara, principalmea 
te na esfera federal. Dessa Maneira, cêrca de 25% da 
renda gerada pelo Govêrno no país como um todo concea 
trou-se na Guanabara no ano de 1966, percentagem que 
veio declinando nos últimos anos em razão da transfe 
rência para Brasília, de uma grande parte de 
ções federais. 

reparti 

Outros sub-setores importantes são os de Comércio e In 
termediários Financeiros. Quanto ao primeiro, foi em 
1966, responsável por 16,3% da renda gerada no Estadoi 
sua posição depende muito menos das riquezas criadas 
pelas atividades agropecuárias e manufatureiras locais 
do que por ser a Guanabara o segundo principal pôrto 
importador e exportador do país, tanto com relação ao 
comércio com o exterior, quanto ao comércio de cabota 
geme 

Já em relação aos Intermediários Financeiros, sua im 
portante posição relativa (12,7) da renda interna do 
Estado, é o resultado da ~volução em todo o país e em 
especial na Guanabara (que em 1966 concentrava 16,4 da 
renda total dêsse setor no pais) das instituições fi 
nanceiras de um modo geral (bancos e casas bancárias , 
companhias de investimentos, financeiras etc.) e do 
crescente fortalecimento do mercado de capitais, que, 
como se sabe, é altamente concentrado no Estado, para. 
cá atraindo um volume ascendente de atividades nO s~ 

tor financeiro. 

De maior importância, embora mais des~gregado, é o 



QUADRO I.3 

GUANABARA 

RENDA INTERNA SEGUNDO RAMOS DE ATIVIDADE 

1949, 1959' e 1966 

Em percentagens sôbre o total do Brási1 

1949 1959 . 1966 - --

AGRICULTURA 0.7 0.6 0.6 
INDOSTRIA 15.2 9.9 10.8 
SERVIÇOS 22.9 . 19.8 16.8 -

Comércio .17.4 12.6 14.4 
Intermediários Financeiros 23.8 22.7 16.4 
Transportes e Comunicações 22.8 21.5 16.9 
Govêrno ' 36.6 32.0 25.1 
Aluguéis 26.5 22.8 17.5 
OUtros Serviços 21.9 17.2 13.6 

RENDA INTERNA. (TOTAL) !L.1. !!:.! 11.5 -

Fonte: Contas Nacionais do Brasil, Novas Estimativas, em 
Conjuntura Econômica, Out./69. 

" 

. " 
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item Outros Serviços, onde se classificam as rendas g~ 

radas por profissionais liberais e autônomos, principal 

mente, e outras atividades de menor importância no se 

tor de prestação de serviços. tsse item, em 1966~ era 
responsável por 16% da renda gerada no Estado, os-quais 

representavam 13,6% da renda total do paIs na mesma ca 

tegoria. Como se nota, tem a mesma importância relativa 
que as atividades de comércio. 

Ainda dentro do Setor Serviços encontram-se as ativida 

des de Transporte e Comunicações e Aluguéis, que são as 
de menor ponderação dentro do setor. O item Transportes 
e Comunicações gerou, em 1966, 8,2% da renda interna do 
Estado, que representavam nada menos de 16,9% da renda 
dêsse setor no paIs como um todo. Isso se explica por 

ser a Guanabara o segundo centro urbano do paIs, traze~ 
do com isso a necessidade de uma complexa rêde de trans 

portes urbanos, sem se falar na infraestrutura básica 
de comunicações. O item Aluguéis, por sua vez, represe~ 

tou, em 1966, 3,1% da renda gerada por êsse mesmo item 
em -todo paIs. Essa concen~ração na Guanabara da renda 
de aluguéis se explicá, "mutatis mutandis" pelas mesmas 
razões acima. 

3 - OS GRANDES SETORES PRODUTIVOS: EVOLUÇÃO RECENTE 

A análise da evolução "âos grandes setores produtivos normalmen 

te se faria utilizando índices de crescimento real da produção 

segundo êsses setores. No entanto, a escassez de dados estatí~ 
ticos sôbre volume físico da produção a nível de Estados nao 

permitiu que se elaborasse tàis índices, razão porque no pr~ 

sente texto far-se-á uso de indicadores -indiretos da evolução 

da produção nos diversos setores. 

: 3.1 - Agricultura 

O setor agrícola na Guanabara, como já se enfatizou, é 
de importância relativa muito reduzida, cuja produção 
restringe-se ao atendimento parcial das necessidades de 

consumo local. Os resultados das apurações censitárias 

permitem ver o desenvolvimento do setor agrícola no Es 
tado (ver Quadro I.4). 
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QUADRO I.4 

GUANABARA E BRAS IL 

SETOR AGRtCOLA 

lrea total, pessoal ocupado, tratores e arados existentes nos estabelecimentosagrlco1as 

, ~ .... ",.... 

1940, 1950, 1960 

.......................... 

1 9 4 O 1950 . . . , . . .... .. 1 9 6 O 

-. GB BRASIL GB BRASIL ··GB .. BRASIL 

a) A~Ja Total (ha.) 48.578 197.720.247 41.331 232.211.106 42.677 265.450.800 

b) Pessoal Ocupado (n9) 20.889 . 11.343.415 16.541 10.996.834 18.937 15.521.701 
-

c) Tratores (n9) \ 8 . 3.380 58 8.372 123 . 63.493 

d) Arados 245 500.853 258 714.259 . 171 1.031'.930 

--_ ... - -

FONTE: IBGE, Brasil em Números, 1966. 

.... 
VI 
• 
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Nota-se que contràriamente ao país como um todo, o se 
tor agrícola da Guanabara tem diminuido sua área exp1Q 
ráve1, assim como o pessoal ocupado no setor. O único 
indicador de um possível aumento na produção é a apa 
rente modificação, em pequena escala na função de prQ 
dução, que passou a contar com uma tecnologia com 
maior grau de capitalização. Relativamente ao país CQ 
mo um todo, no entanto, a produção agrícola do Estado 
parece ter-se desenvolvido a passos muito mais lentos, 
constituindo-se, em sua quase totalidade, da produção 
de frutas (especialmente banana e laranja, cuja área 
de plantio ocupou 83,2% do total em 1968 (4) e produ 
tos hortigrangeiros. 

3.2 - Indústria 

Representando pouco mais de um quinto da renda gerada 
pelas atividades econômicas do Estado, é a evolução da 
produção industrial que tem merecido estudos mais deta 
1hados nos últimos anos, em razão de uma provável in 
versão de tendência a partir, principalmente, dos anos 
sessenta. 

Com efeito, enquanto se observa um crescimento médio 
da ordem de 6% ao ano para o total da Indústria (5) no 
período 1955-61, a partir de 1962 a produção real peE 
manece estagnada, ou declinante se levarmos em conta o 
crescimento populacional (6). Além disso, os resulta 
dos dos Censos Industriais já revelam, para o ano de 
1960 (QUADRO 1.5) uma diminuição no número de estabel~ 
cimentos e uma queda ainda mais sensível no número de 
operários empregados, embora esta possa ser explicada, 
pelo menos em parte, pela maior intensidade de capi 
tal, 'oonsequência do aumento de ,cêrca de 32% na potê~ 

·cia instalada, resultando num coeficiente de c.V.I op~
rário 65% mais elevado que no ano,de 1950. 

Evidência de descompasso entre o crescimento da prod~ 

ção industrial do Estado em relação ao país como um tQ 
do pode ser obtida pelo retôrno ao QUADRO 1.3 atrás~ 

Verifica-se que entre 1949 e 1959 a participação da 
produção industrial da Guanabara na produção total do 
paIs deteriorou-se significativamente (7). Isso indica 
claramente que a produção industrial do Estado cresceu 



QUADRO I.5 

ESTADO DA GUANABARA 

SETOR INDUSTRIAL 

Estabelecimentos, operários e fôrça motriz nos anos de Censo 

1940, 1950, 1960 

- ; 

1 9 4 O 1 9 5 O .1.96 .0 

..... .~~ ... :.., .: 
j~,Estabe1ecimentos (n9) 4.169 5.693 5.328 

- Operários (n9f' 123.459 171.463 137.213 

Fôrça Motriz (C.V.) 137.083 276.319 . 364.510 
... 

C.v./Operários 1.11 2.66 ·1.61 

~ 

FONTE: IBGE, O Brasil em Números, 1966, pág. 60 

, 
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a taxas muito inferiores às do total do país, pois e~ 
sa deterioração não pode ter resultado apenas do au 
mento na participação de outros setores, (QUADRO I.-2) 
na região Interna do Estado. 

Depois de 1959 essa participação caiu ainda mais, até 

1962, para a partir de 1963, aumentar ligeiramente, 

como resultado da crise na produção industrial, pri~ 

cipalmente a indústria automobilIstica (sediada em 

são Paulo), até o ano de 1966, quando iniciou-se uma 

recuperaçao no ritmo de crescimento da produção indus 
trial do país. 

Muito mais contribuiu para a queda na participação da 

Renda Interna total do Estado no total do paIs, e 

constante declínio relativo ao Setor Serviços que, co 
mo se recorda, representa cêrca de 80% da renda da 
Guanabara, e teve sua participação em relação ao Bra 
sil caindo de 22,9 para 19,8 respectivamente em 1949, 
1959 e 1966. ~ importante, por isso, a análise da evo 
lução dêsse setor. 

3.3 - Serviços 

De muito mais difícil avaliação é a evolução da produ 

ção real do setor serviços na Guanabara. Os indicado 

res representados pelos dados dos QUADROS I.2 e I.3 
anteriormente vistos indicam que conquanto sua parti 

cipação relativa dentro dO'Estado se mantenha pràtic~ 
mente constante (oscilando entre 77 e 81,5% ao longo 
do período 1949-66), em relação ao paIs como um todo 

declinou continuamente, e em todos os sub-setores. 

Com relação ao sub-setor comércio, os dados levanta 
dos pelo Censo de 1960 (QUADRO I.6) já mostram Uma di 

minuição de 43% e 19%, respectivamente, no número de 
estabelecimentos e empregados ocupados no comércio 

atacadista da Guanabara. 

Embora nao se disponha de meios de mensurar a evolu 
ção dos demais sub-setores de serviços, é eloqüente 
a diminuição que se observa pelo QUADRO I.3 acima re 
ferido, em todos os sub-setores, o que revela odes 
compasso de sua evolução em relação ao resto do país. 



QUADRO I.6 

ESTADO DA GUANABARA 

COMtRCIO ATACADISTA 

Estabelecimentos e Empregados Ocupados nos anos de Censo 

Estabelecimentos (n9) 

Empregados (n9) 

1940 

1.391 

15.719 

1950 

3.581 

32.181 

Fonte: IBGE, Brasil em Número, 1966, pág. 80 

QUADRO I.7 

Renda Per Capita Segundo as Principais 

Unidades da Federação 

1950, 1960, 1966 

1950 1960 --
Minas Gerais 22.1 27.7-

Rio de Janeiro 31.5 40.9 

Guanabara 100.0 100.0 

são Paulo 62.2 74.0 

Paraná 37.6 41.5 

Santa Catarina 25.4 33.2 

Rio Grande do Sul 35.2 44.5 

1960 

2.043 

26.159 

1966 

32.3 
41.2 

100.0 
76.4 

32.9 

33.6 

48.1 

Fonte: Centro de Contas Nacionais, Fundação Getúlio Vargas. 
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Levando em consideração que o setor de serviços repr~ 

senta cêrca de 80% da Renda Interna, é fácil concluir 

que êsse descompasso influencia muito mais a renda In 
terna total do Estado do que aquele verificado com re 
lação à indústria. 

4 - COMPARAÇÕES INTERESTADUAIS 

4.1 - Renda per capita 

Os dados do QUADRO I~7 permitem analisar a renda 

habitante no Estado da Guanabara relativamente 
por 
-as 

principais unidades da Federação. Embora se observe 
que em 1966 (último ano para o qual se dispÕe de esta 
tísticas a respeito) a Guanabara ainda apresente a 

mais alta renda per capita do país, verifica-se que 
sua posição relativamente aos demais Estados conside 
rados vem se deteriorando continuamente. Em outras p~ 
lavras, a renda per capita no Estado em análise tem 
crescido a taxas inferiores à de todos os outros (à 
exceção do Estado do Paraná, de 1960 para 1966). 

A distância relativa tem diminuido principalmente em 

relação ao Estado de são Paulo, seguindo dos Estados 
do Rio Grahde do Sul e Rio de Janeiro. 

4.2 - Grandes Setores Produtivos 

A comparaçao da origem setorial da produção no Estado 

da Guanabara com a de outros Estados se fará utilizan 

do o sistema representado pelos Estados que compõem a 
Região Sul exceto Santa Catarina, além de são Paulo , 

Rio de Janeiro e Minas Gerais. O critério para esco 

lha dêsse "sistema" prendeu-se não só ao fato de nele 
concentrar-se cêrca de 80% da Renda Interna do país, 

como também por estarem os Estados que o compõem mais 
diretamente ligados, econôrnicamente, à Guanabara. 

Os dados do QUADRO 1.8 demonstram ter a Guanabara uma 

estrutura setorial da produção completamente diferen 
te do resto do sistema. Com efeito, enquanto se obser 
va que na totalidade dos outros Estados a produção 
dos setores Agrícola e Industrial respondem, atualmen 

te, por cêrca de 50% da Renda Interna, na Guanabara 

sua participação nao vai além de 21-22%. 
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QUADRO I.8 

Origem Setorial da Produção (Renda Interna) 

Segundo os Principais Estados 

1955, 1960, 1966 

Em percentagens sôbre a Renda Interna Total do Estado 

MG RJ GB SP PR RS 

Agricultura 42,7 21,6 1,1 23,6 55,1 39,7 
1955 Indústria 11,9 32,9 21,8 30,6 11,0 16,8 

Serviços 45,4 45,5 77,1 45,8 33,9 43,5 

Agricultura 

1960 Indústria 

Serviços 

38,4 
12,9 . 

48,7 

22,3 

31,3 

46,4 

1,2 

17,3 

81,5 

18,3 

33,7 

48,0 

56,1 

9·~·7 

34,2 

35,6 

16,6 

47,8 

Agricultura 

1966 Indústria 

Serviços 

29,8 

17,6 

17,2 

32,7 
52,6 i<' 50,1 

1,2 

21,8 

77,0 

15,6 

36,1 

48,3 

41,3 

12,0 

46,7 

Fonte: Contas Nacionais do Brasil - Novas Estimativas, 

Conjuntura Econômica, Outubro de 1969. 

35,0 

15,0 

50,0 

Por outro lado, é nítida a modificação estrutural ao longo 

do período 1955-66 na maioria dos Estados, o que não se ve 

rifica em relação à Guanabara. Essa modificação na estrut~ 

ra setorial da produção é uma decorrência natural do proce~ 

so de desenvolvimento econômico (8) quando as atividades 

primárias vão gradualmente diminuindo sua participação rela 

tiva no total da renda face ao crescimento mais acelerado 

das atividades manufatureiras (industrialização) e as conse 
quentes atividades terciárias que demandam os centros urba 

nos em rápido desenvolvimento. 

No Estado da Guanabara êsse fenômeno nao se verifica, tendo 

a estrutura de sua produção permanecido pràticamente a mes 

ma ao longo do período 1955-66. Em razão lõgicamente, de 

suas limitações fisiográficas, não possui êsse Estado um 

setor agrícola capaz de satisfazer as necessicades de cons~ 

mo local de produtos primários. Assim, a única transforma-
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çao estrutural de longo prazo que se poderia esperar seria 

um maior crescimento relativo na produção do setor indus 
trial, o que, porém, não se deu, permanecendo o setor de 
serviços como a base da economia local, gerando quase 80% 
da Renda Interna do Estado. 
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(1) População estimada em 19 de julho de 1969 - IBGE, Anuário 
Estatístico do Brasil, 1969, pág. 41. 

(2) Idem pág. 62. 

(3) Estimativas para 1965-66, do Centro de Contas Nacionais 

Instituto Brasileiro de Economia, Fundação Getúlio Vargas. 

(4) IBGE, Anuário Estatístico do Brasil, 1969, p.p. 147. 

(5) Por total da indústria entenda-se: Indústria Extrativa Mi 
neral de Transformação de Construção Civil e Energia Elé 
trica. A mais importante (cêrca de 80%) é a Indústria de 

Transformação, que será objeto de mais apurado estudo 

adiante. 

, 

(6) indice de Produção Real da Indústria, Guanabara, 1947-65, 
Centro de Contas Nacionais, FGV (não divulgado). 

(7) Salienta-se que a Estimativa da Renda Interna da Indús 

tria, na Conjuntura Econômica/Out. de 1969 só abrange as 
Indústrias de Transformação e.de Mineração. 

(8) Ver Kuznets S., "Six Lextures on Economic Growth", "The 

John Hopkins" .University, 1965. 
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lI •. A INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DA GUANABARA 

1.- ASPECTOS GERAIS DA PRODUÇÃO SETORIAL 

Os resultados do Cadastro Industrial de 1965, levado a efeito p~ 
la Fundação IBGE, através do Instituto Brasileiro de Estatísti 

ca, permitem examinar detalhadamente a Indústria de Transform~ 

ção na Guanabara, segundo suas características principais (ativi 

dades principais dentro de cada'gênero, número de emprêsas em 

cada atividade, dimensão média, destino da produção, etc., )'. A 

análise que se segue procura estudar essas características seg~ 
do os diversos gêneros da indústria. 

1.1 - Minerais nao Metálicos 

A Indústria de Minerais Não Metálicos na Guanabara partici 
pou, em 1967, com 5,0% do valor adicionado total da Indú~ 

tria de Transformação, empregando 8,2% do número de operá 
rio's ocupados no total da Indústria. 

Sua produção destina-se bãsicamente a atender à demanda de 

materiais para a Indústria de Construção Civil, sendo po~ 

tanto uma indústria de produção para consumo local. Em 
1965 era constituida principalmente, de emprêsa de pequeno 
'porte para britamento de pedras, aparelhamento de mármore, 
ardosia e granito, indústrias de telhas e tijolos, ladri 
lhos e mosaicos, e inúmeras outras de materi'ais diversos 

para construção. Algumas indústrias de médio e grande po~ 

te operavam em: fabricação de cimento (uma emprêsa); azul~ 

jos brancos (uma indústria de mais de 1.000 operários); c~ 
nos e manilhas (uma emprêsa); garrafas (uma enprêsa com 
mais de 1.000 operários); e artigos e peças de vidro (três 

emprêsas) • 

1.2 - Metalúrgia 

A Indústria Metalúrgica participou, em 1967, com 5,3% do 
valor adicionado total da Indústria de Transformação do Es 
tado, empregando 7,4% do total de operários ocupados. 

Constitui-se, em sua maior parte, de indústrias de pequeno 
porte, sendo a mais numerosa a indústria de esquadria,s de 

metal, grades, portões e outros artigos de metal para cons 
trução (218 emprêsas, com menos de 10 operáriOS em média); 
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um grande número de pequenas fundições e fábricas de par~ 
fusos, pregos etc., também de pequena dimensão. As únicas 

indústrias de porte médio e grande são as de:artigos de 
funilaria e latoaria (19 emprêsas, com 50 a 100 operá 
rios, em média); fogões e fogareiros (2 emprêsas com 50 

a 100 operários); recipientes para embalagem de gases (2 

emprêsas com 250 a 500 operários) e uma emprêsa de l~ 

nas e aparelhos de barbear (com 500 a 1.000 operários). 

Embora em sua maior parte essas atividades se destinem a 

atender a demanda local (especialmente no Setor de Con~ 

truções), algumas atividades dêsse gênero podem produzir 
para exportação. 

1.3 - Mecânica 

Representando 8,5% do valor adicionado total da Indústria 
do Estado, a Indústria Mecânica foi a terceira em ordem 

de importância no ano de 1967, tendo empregado 4,6% do tQ 
tal de operários ocupados na indústria. Por sua 
natureza é uma indústria importante em qualquer 
por ser 'considerada uma "fábrica de fábricas". 

própria 

região 

No ano de 1965, a Indústria Mecânica na Guanabara era bas 

tante diversificada, preponderando as indústrias de:peças 
e accessórios, utensílios e ferramentas industriais (46 
emprêsas com a média de 10 a 20 operários empregados); má 
quinas e aparelhos para a indústria (máquinas e aparelhos 

de refrigeração e ar condicionado, máquinas e aparelhos 

para indústria de celulose e papel, para indústria e cou 
ros e calçados, metalúrgica e siderúrgica, indústrias ru 

rais, etc.), sendo 5 emprêsas com mais de 100 até 500 op~ 
rários; indústrias de equipamentos diversos, como: bombas 
para gasolina, máquinas de escrever e calcular, e máqui 

nas para indústria e comércio. 

1.4 - Material Elétrico e de Comunicações 

Concorre com 6,3% para o valor adicionado total da indú~ 

tria empregando 6,1% do total de operários da Indústria

de Transformação do Estado. 

Em sua maior parte, caracteriza-se pela produção de mate 
rial elétrico leve (quadros, chaves, cigarras, fusíveis, 
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interruptores e outros; aparelhos de aquecimento e refri 

geraçao; condutores elétricos etc.), sendo poucas as in 

dústrias de material elétrico pesado (urna emprêsa produ 

tora de geradores, com 100 a 250 operários; duas emprê 

sas produtoras de motores, com 100 operários em média) , 

além de aparelhos elétricos diversos como telefones e 

centrais telefônicas, televisores, rádios e 

e outros. 
fonógrafos 

Embora os dados nao permitam concluir com segurança, há 

indicações de que a indústria supre o mercado local para 

materiais elétricos leves, não o fazendo porém, pelo me 

nos totalmente, quanto aos materiais elétricos pesados. 

1.5 - Material de Transporte 

A Indústria de Material de Transporte é bastante reduzi 

da no Estado. Sua participação no valor adicionado total 

não foi além de 4,7% no ano de 1967, tendo nesse mesmo 

ano empregado 5,1% do número de operários ocupados pela 

indústria de transformação. 

As atividades preponderantes nesse gênero sao as de fa 

bricação de peças e acessórios para veículos auto-propul' 

sores, ferroviários e embarcações, recondicionamento e 

recuperaçao de motores, que juntas, representam aproxima 

damente 50% do valor adicionado por essa indústria corno 

um todo. As únicas atividades de montagem de veículos 

são: nove emprêsas de montagem de embarcações, com média 

de 50 a 100 'operários; 9 emprêsas de fabricação de carro 

çarias para ônibus, com 100 a 250 operários em média, e 

outras emprêsas de menor importância, para montagem de 

tratores não agrícolas e máquinas de terraplanagem. 

Evidentemente a produção da Indústria de Material de 

Transporte não é suficiente ao atendimento da demanda lo 

cal, principalmente automóveis e caminhões, que têm de 

ser importados de outras regiões. 

1.6 - Madeira 

Representando a indústria de menor importância no 

do, ~ Indústria de Madeira concorre para o valor 

nado total com apenas 0,6%, empregando 1,4% dos 
~ 

rios. 

Esta 

adici2 
~ 

oper~ 
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Sua produção destina-se quase que inteiramente à indús 

tria da construção, com o fabrico de pranchas, dormen 

tes, tábuas, caibros, tacos para assoalhos, portas, jan~ 

las, caixilhos, venezianas, tezouras e outros, além da 

produção de caixas para embalagem, caracterizando-se as" 

-empresas como de pequeno porte, geralmente com menos de 

10 operáriOS, em média. 

Naturalmente é uma produção nao especializada regional

mente sendo a demanda local satisfeita, em boa parte, 

por importações. 

1.7 - Mobiliário 

Indústria tradicionalmente voltada para o consumo local, 

respondeu, em 1967, por apenas 1,9% do valor adicionado 

total, empregando 4,2% dos operários. 

Caracteriza-se pela produção, em pequenos estabelecimen 
tos industriais, de móveis de madeira (principalmente) e 

de'metal para residências, escritórios, escolas, estab~ 

lecimentos comerciais, etc. 

Enquadra-se no grupo das chamadas indústrias 

nais, não merecendo maiores considerações. 

1.8 -" Papel e Papelão 

tradicio 

A Indústria de Papel e Papelão respondeu por 1,8% do va 

lor adicionado total em 1967, tendo empregado 2,0% dos 

operáriOS da Indústria de Transformação do Estado. 

Caracteriza-se pela produção, para o mercado local, de 

papel para embalagem, artefatos de papel, sacos de pa 

pel, caixas de papelão e outros, sendo as emprêsas de mo 

do geral, de pequeno porte, com apenas 4 industrias em 

pregando entre 100 e 250 operáriOS, em média. 

1.9 - Borracha 

A indústria de artefatos de borracha é também das de me 
nor importância, na Guanabara. Concorreu com apenas 1,2% 
do valor adicionado total em 1967, empregando 1% dos op~' 
~ . rar10S. 
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As atividades principais consistem em recondicionamento 

de pneus, fabrico de calçados de borracha, peças e arte 
fatos de borracha para veículos e para fins industriais 

e mecânicos, constituindo-se a maior parte das "indús 
trias em peq~enos estabelecimentos industriais, de até 
50 operários em média, só existindo uma indústria (de 
espuma de borracha) com 100 a 250 operários. 

1.10 - Couros e Peles 

A Indústria de Couros e Peles na Guanabara é a segunda 

de menor importância, concorrendo com apenas 1,1% do va 

lor adicionado total, ocupando 1,8% dos operários indus 
triais. 

Sua produção restringe-se bãsicamente ã preparação de 
couros para o fabrico de calçados (5 emprêsas com 20 a 
50 operários, em média) e produção de artefatos de cou 
ro como malas, maletas, valises, pastas, etc., em emprê 

sas pequenas, empregando em geral 10 a 20 operários em 
média. 

Tratando-se de uma produção especializada em outras re 
giões do país, a demanda interna é largamente atendida/ 
por importações. 

1.11 - Química 

Representando 6,9% do valor adicionado total em 1967, a 

Indústria Química é das mais importantes no Estado, te~ 
do ocupado naquele mesmo ano 2,4% dos operários, nÚffie 
ros que podem dar idéia do seu grau de tecnificação. 

As atividades principais sao as da produção de ácidos, 

anidridos, óxidos e outros produtos inorgânicos, tin 
tas, vernizes e esmaltes e elementos químicos dos gr~ 

pos oxigênio, carbono e nitrogênio. Por ser uma indús 
tria tipicamente de uso intensivo de capital e baixa 
utilização de mão-de-obra, "a apreciação da dimensão mé 
dia da emprêsa através do número de operários empreg~ 

dos torna-se inviável. Assim mesmo, nota-se que a maior 
parte das indústrias emprega entre 20 e 50 operários, 
só existindo uma indústria com mais de 1.000 operários 
(produção de gás, coque, alcatrão e outros); uma com 
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250 a 500 operários (produção de gasolina, querosene, 

óleos diesel e combustível e outros), e uma com 100 a 

250 operários (produção de farinhas de ossos, carne e 
sangue) • 

Nota-se ainda nao existir, no Estado produção de óleos 
vegetais, sendo, nessa área, satisfeita a demanda inter 
na através de importações. 

+.12 - Produtos Farmacêuticos e Medicinais 

Foi esta, em 1967, a mais importante indústria do Esta 
do, participando com 10,4% no valor adicionado total e 

empregando 3,6% dos operários industriais. 

A produção principal é a farmacêutica, existindo 
1965, 147 emprêsas empregando em média 20 a 50 

rios. 

1.13 - Produtos de Perfumaria, Sabões e Velas 

em .. 
oper~ 

A produção de perfumaria, sabões e velas concorreu com 

2,6% do valor adicionado total em 1967, ocupando 1,7%. 

dos operários da Indústria de Transformação estadual. 

As atividades principais são a produção de perfumarias 
(80 emprêsas em 1965, com a média de 5 a 15 operários) , 

e sabões e sabonetes p/uso domésticos (48 emprêsas, com 
10 a 20 operários). De menor importância é a produção de 

velas. 

1.14 - Produtos de Matérias Plásticas 

Concorreu com 5,6% para o valor adicionado total 
1967, empregando 2,8% dos operários ocupados na 
tria de Transformação. 

em 

Indús 

Produz principalmente artigos de matéria plástica para a 
indústria em geral (46 emprêsas com 10 a 20 operários); 

artigos de matéria plástica para uso doméstico e pessoal 
(24 emprêsas com 10 a 20 operários) e matérias plásticas 
em lâminas, lençois e semelhantes (4 emprêsas com 250 

operários em média) • 
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1.15 - Têxtil 

Segunda mais importante indústria do Estado, a Indústria 

Têxtil contribuiu com 9,2% do valor adicionado total em 

1967, empregando 12% do número de operários ocupados na 

Indústria de Transformação do Estado no mesmo ano. 

A atividade principal é a de fiação e tecelagem, com in 

dústrias de grande porte concentrando pràticarnente 50% 

do valor adicionado pela indústria têxtil como um todo. 

As produções principais são: fios e tecidos de algodão 

(12 emprêsas empregando, em média, 250 a 500 operários, 

e duas com mais de 1.000 operários); tecidos de lã fia 

ção e tecelagem (7 emprêsas com 250 a 500 operários, em 

média); fios e tecidos de rami (uma emprêsa com 20 a 50 

operários); fios e tecidos de juta (uma emprêsa com 50 

a 100 operários) e tecidos de sêda animal (duas emprê 

sas com 50 a 100 operários) e tecidos de rayon, nylon, 

etc., (três emprêsas com 50 a 100 operários em média). 

Outras atividades de maior importância são produção de 

'casacos, suéteres e tecidos, produção de meias, barba~ 

tes e cordas, sacos de juta e outros. 

1.16 - Vestuário e Calçados 

Assim corno a Indústria Têxtil, também a de Vestuário e 

Calçados é considerada uma indústria tradicional, desti 

nada principalmente a atender, com sua produção, a deman 

da local. Em 1967 contribuiu com 5,3% para o valor adi 

cionado total, empregando 11,1% dos operários da indús 

tria de transformação. g uma indústria "labor intensive" 

com baixa produtividade média por operário. 

As atividades principais sao! fabrico de calçados (236 
emprêsas com 5 a 15 operários); ternos, costumes e peças 

avulsas para homens e meninos (92 emprêsas com 10 a 20 

'operários) roupa interior (116 emprêsas com 5 a 15 operá 

rios); costumes, vestidos e peças avulsas para 

e meninas (81 emprêsas com 5 a 15 operários); 

elásticas, bolsas, etc. (62 emprêsas com 10 a 20 
rios em média), e outros de menor importância. 

senhoras 

cintas .. opera 
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1.17 - Produtos Alimentares 

Também incluida no grupo das indústrias tradicionais, a 

Indústria de Produtos Alimentares destina-se nitidamen 

te a satisfazer as necessidades de consumo locais. Con 

correu, em 1967, com 6,7% para o valor adicionado to 

tal, empregando 8,1% dos operários industriais. 

As atividades principais sao as características dessa 

indústria em qualquer região, à exceção do abate e fri 

gorificação de carne verde, que é pràticamente tôda im 

portada. Sõmente os produtos de padarias e confeitarias 

concentram cêrca de 75% da produção, com 1.097 estabele 

cimentos que empregam 5 a 10 operários. Outras ativida 

des, em ordem de importância sao: produção de massas 

alimentícias; torrefação e moagem do café, produção de 

biscoitos e bolachas, e outras. 

1.18 - Bebidas 

A produção de bebidas é também bastante concentrada no 

Estado, constituindo-se, provàvelmente, numa indústria 

de exportação. Em 1967 contribuiu com 4,2% para o valor. 
adicionado total, empregando 3,5% do número de 

rios ocupados da indústria. 

~ 

oper~ 

As principais produções são as de cerveja (24 emprêsas 

com 50 a 100 operários em média) e refrigerantes (10 em 

prêsas com a média de 10 a 20 operários). 

1.19 - Fumo 

Igualmente concentrada na Guanabara, embora em pequena 

escala, parece ser uma indústria de exportação, pelo m~ 

nos para os Estados mais próximos. Em 1967 sua partici 
pação no valor adicionado total foi da ordem de 3,2%, 
tendo empregado no mesmo ano, 1,7% dos operáriOS da in 

dústria de transformação 

A única atividade da indústria local produz cigarros e. 
fumos desfiados (5 estabelecimentos, com média de 100 a 

250 operários empregados). 

1.20 - Editorial e Gráfica 
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1.20 - Editorial e Gráfica 

Quarta mais importante indústria na Guanabara, partici 

pou com 7,9% do valor adicionado total no ano de 1967, 
empregando, no mesmo ano, 9,3 dos operários 
ais. 

industri 

As atividades principais sao: impressão de material

comercial (322 emprêsas com a média de 5 a 15 operá 

rios) e impressão e edição de livros (38 emprêsas com 

20 a 50 operários, em média), vindo a seguir outras 

atividades de importância menor., corno edição e impres 

são de almanaques, edição e impressão de jornais etc. 

1.21 - Indústrias Diversas 

No item Indústrias Diversas (1,6% do valor adicionado 

e 2,1% do número de operários) é interessante notar 
apenas algumas atividades preponderantes corno: artigos 

de ourivesaria e joalheria (55 estabelecimentos indus 
triais); painéis de anúncios luminosos (31 emprêsas) , 

sendo as demais uma gama variada de atividades 
triais não incluídas em classe própria. 

2 - O CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO SETORIAL DESDE 1948 AT~ 1967 

indus 

Podemos observar pelos Quadros III.la e b que em têrmos "per 

capita" a Indúst:ria de Transformação na Guanabara sofreu, em 
conjunto, no decurso dos últimos 20 anos, um crescimento ir 

risório. Com as honrosas excessoes das Indústrias Químicas, 

Mecânicas, dos Materiais Elétricos e de Comunicações, dos Ma 

teriais de Transportes, e do Fumo, todos os outros ramos in 

dustriais declinaram ou permaneceram constantes em têrmos 

"per capita". E ainda assim, tendo em vista sua participação 
relativa no total da produção industrial,. apenas o crescimen 

to das Indústrias Químicas e Mecânicas pode ser considerado 

significativo do ponto de vista da formação da renda indus 

trial. 

Um outro aspecto interessante a respeito do comportamento 

das Industrias de Transformação da Guanabara pode ser encon 

trado nos Quadros III.3a e b, que mostram a evolução dos 

"Quocientes de localização" para cada Setor, desde 1948 até 



1967. O "Quociente de Localização" compara a participação de 

um dado Estado (ou outra unidade geo-econômica convenienteme~ 
te definida) na produção nacional de determinado produto, com 

a participação da mesma Região num outro agregado nacional 
convenientemente escolhido (1). No nosso caso êsse agregado é 

a Renda Interna, o que confere aos "Quocientes de Localiza 

ção" dos Quadros III.3a e b a propriedade de comparar o tama 

nho da produção de cada setor no Estado e no País, com o tama 

nho dos respectivos mercados, na hipótese simplificada de que 

êsse seja dado pelo nível da Renda. Uma série temporal dêsses 

Quocientes refletiria portanto as diferenças existentes entre 

as elasticidades rendas de determinado setor produtivo quando 

considerado regional e nacionalmente. 

Podemos ver nos Quadros III.3a e b que em apenas três Seto 

res - Mecânico, Fumo e Têxtil - o "Quociente de Localização" 

apresentou tendência ascendente nos dois últimos decênios, i~ 
dicando que o ritmo de expansão foi, na Guanabara, relativ~ 

mente mais intenso que o ocorrido no restante do país. Nos o~ 
tros casos, que perfazem o equivalente a 80% do total do Va 

lor Agregado pelo Setor de Transformação, observou-se queda 

ou estagnação relativa. Isso significaria, pois, que a elasti 
cidade-renda da Indústria de Transformação é menor na Guanab~ 

ra do que no conjunto do país. 

(1) Ver ISARD, W - Method of Regional Analysis, The M.I.T. Press, 

pp 249 e segs. 
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III. ANALISE DO DESEMPENHO DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 

DA GUANABARA DESDE 1948 AT~ 1967 

1 - ASPECTOS GERAIS E METODOLÓGICOS 

UM MOD~LO MULTI-SETORIAL SIMPLIFICADO 

1.1 - Aspectos Gerais 

35. 

Conforme deixamos claro na Introdução o principal qbjeti 

vo dêste trabalho consiste identificar os fatôres de 

crescimento da Indústria de Transformação da Guanabara 

bem como avaliar a magnitude das elasticidades com rela 

ção a cada um dêles, de tal forma que se possa estabele 

cer uma tipologia industrial que tenha como referência 

estas mesmas fontes de crescimento. 

A hipótese de comportamento mais importante testada no 

presente estudo foi a de que o ritmo de expansão da In 

dústria de Transformação da Guanabara tem sido, através 

dos anos, induzido pela taxa de crescimento do tamanho. 
do mercado; em outras palavras, supôs-se que os fatôres 
de crescimento atuaram do lado da demanda, não do lado 

da oferta. Nas Partes I e II indicamos as principais ju~ 

tificativas amparando essa posição. 

O aspecto mais importante ressaltado a respeito da econQ 

mia da Guanabara correspondeu à constatação do óbvio, ou 

seja, a de que a sua atividade básica é o Setor de Pre~ 

tação de Serviços. O Quadro I.8 destacou essa condição 

peculiar: o Setor Serviços responde por 80%.da Renda In 

terna gerada neste Estado, raramente atingindo 50% nos 

outros. 

A sobrevivência de um pólo urbano da magnitude da cidade 
do Rio de Janeiro depende da sua capacidade de articular 

e desenvolver um intercâmbio com as regiões vizinhas. 

Não dispondo de condições ecológicas para estabelecer 
uma agricultura capaz de satisfazer as suas necessida 
des, carece exportar serviços ou gêneros manufaturados 
em troca de alimentos e matérias primas. Nesse caso, tan 

to o Setor Secundário como o TerCiário, ou ambos conju~ 
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tamente, podem desempenhar o papel de atividade básica, 

vale dizer, exportadora, e o crescimento da Renda Inter 

na depende da taxa de expansão dessa atividade. 

No caso da Guanabara é ocioso comprovar que o Setor Te~ 

ciário desempenha o papel de -atividade básica. Condi 

ções geográficas, políticas e econômicas diversas, que 

aqui não cabe analisar, foram responsáveis pela sua 

transformação no centro político-administrativo e finan 
ceiro do País. Com a presença da administração pública 

federal o Setor Govêrno chegou a contribuir com 21,5% 

do total da Renda Interna; certamente, esta presença i~ 

fluiu decisivamente para o surto da atividade financei 

ra, que em 1966, de acôrdo com os últimos dados da Fun 

dação Getúlio Vargas (Quadro I.2) participou com 13% no 

total da Renda Interna. Somados, êsses dois setores pe~ 
fazem, atualmente, cêrca de 33% da renda do Estado.Esta 

cifra aumentaria significativamente se considerássemos 

o importante papel desempenhado pela Guanabara como en 

trepôsto dos comércios de cabotagem e externo. 

o mesmo nao pode ser dito a respeito do Setor Manufatu 

reiro, que, em conjUnto, nao exerce funções de ativida 

de básica. Conforme pôde ser observado na Parte lI, seu 

quociente de localização é próximo da unidade, o que su 

gere que de uma forma geral o setor de transformação da 

Guanabara é voltado para o suprimento do mercado esta 

dual, de cuja expansão depende seu crescimento. Por es 

sas razoes, e muitas outras que pOderíamos seguir 

tando, é que julgamos oportuno tratar o Setor 

apo~ 

Indus 

trial da Guanabara como uma variável induzida, qualquer 

que seja o modêlo analítico destinado a relacionar seu 

comportamento com o dos outros setores responsáveis p~ 
< 

la geração da Renda Interna. E foi o que fizemos a se 

guir. 

2 - O MOD~LO ECONOMtTRICO 

2.1 - ~ariáveis 

Y. Valor Agregado pelo Setor i da Indústria de Indús 
~ 

tria de Transformação da Guanabara. 
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Xl Valor Agregado pelos Setores Agricola e de Presta 

ção de Serviços da Guanabara. 

X2 Valor Agregado pela Indústria de Transformação da 
Guanabara. 

X3 Valor Agregado pela Indústria de Construção Civil, 

pelo Setor de Energia Elétrica e pelos Setores não 
compreendidos nos itens anteriores, na Guanabara. 

Renda Nacional, exclusive Renda Interna da Guana 
bara, exclusive o Valor Agregado pelo conjunto da 

Indústria do Resto do Pais. 

Valor Agregado pelo conjunto da Indústria Nacio 

nal, exclusive a Indústria de Transformação da Gua 

nabara. 

Fator de localização do Setor i da Indústria 

Transformação da Guanabara. 

Ri Renda Interna da Guanabara. 

R2 Renda Nacional, exclusiva da Guanabara. 

NI População da Guanabara. 

N2 População,do Resto do Pais. 

de 

Os indices referem-se aos seguintes Setores da Indústria de 

Transformação da Guanabara: 

i=l Minerais Não-Metálicos 

i=2 Metalurgia 
i=3 Mecânica 
i=4 Materiais Elétricos e de Comunicações 

i=5 Material de Transporte 

i=6 Madeira 

i=7 Mobiliário 
i=8 Papel e Papelão 

i=9 Borracha 



i=lO Couros e Peles 
i=ll Química 
i=12 Têxtil 
i=13 Vestuário e Calçado 
i=14 Alimentos 
i=15 Bebidas 

i=16 Fumo 

i=17 Editorial e Gráfica 
i=18 Diversos 

2.2 - Equações 

2.2.1 - De comportamento 

2.2.2 - De definição 

te 
)(.2. ~ ~':J.~. 

.1 

R.J:: X.J <lo )(.l. + Y.:i 

2.3 - Interpretação do Modêlo 

38. 

(3) 

(4) 

(5) 

A interpretação do modêlo é simples: as dezoito equaçoes 

do tipo (1) expressam a idéia de que o Valor Agregado / 

por cada Setor depende, bãsicamente, do tamanho da popu 

lação e do nível da Renda Interna e Industrial da Guana 

bara, da Renda Total e Industrial "per capita" do Resto 

do País, e de Fatôres de Localização Industrial. Outra 
hipótese incluída no modêlo é a de que as elasticidades 

relativas aos Setores de Prestação de Serviços, de Trans 

formação Industrial, de Construção Civil e restantes, PQ 

dem diferir entre si. Da mesma forma, as elasticidades 

das Rendas total e industrial do Resto do País. 

o Valor Agregado por cada Setor e pelo conjunto da Indús 

tria de Transformação da Guanabara são tratados, nesse 

modêlo, como variáveis endógenas. Aplicando-se somatório 
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A N ° MIlIERAIS MAT. MAT. 
NÃO ~:E'!' !'LeR MECAr:ICA ELf.'i'R.!, TRA!IS Y.ADEIRA 

MET.(rXOS 
GIA - CO PORTE 

: 1948 0,2705 0,2271 0,0872 0,0785 0,0353 0,0560 

1949 0,2754 0,2511 0,091.9 0,0804 0,0361 0,0633 

1950 0,2658 0,2976 0,1132 0,1001 0,0448 0,0704 

1951 0,2512 OJ3C60 0,1124 0,1l56 0,0513 0,0619 

1952 0,2452 0,2944 0,1~22 0,1305 0,0573 0,0698 . 
1953 0,3399 0,3716 0,1277 0,1517 0,0662 0,06'/2 

1954 .0,3433 0,3644 O,HOO 0,1682 0,0131 0,0628 

1955 0,4601 0,3310 0,1531 0,1898 0,0822 0,0613 

1956 0,4362 0,3105 0, 15J..2 0,1919 0,0828 0,0720 

1957 0,.3251 0,2618 0,1390 0,1837 0,0791 0,0636 

1958 0,3423 0,3100 0,1498 0,2276 0,0918 0,0663 

1959 0,2eó8 0,29C6 0,1265 0,2198 0,0')42 0,0530 

19GO 0,3301 O,2')~0 0, li.l"l6 0,2394 0,11<\2 0,0517 

1961 0,3(,00 0,2:![.7 0,25?0 0,2629 0,13Tl 0,062Ô 

1';62 0,)252 O,.: 111) 0, JO";'l 0, ;;'3,12 0,1610 0,01)'1 

1.953 0,Y~5 O,32~3 O, 3/~:C'2 0,3041 O,l::.I'f o, (;T2."l 

1~IG4 Ú,,!OO~I O,J3'i9 O, J' ,: .. , 0,3303 0,212:) 0,Of20', 

1~,1j5 0,3~40 0, ?~'2,t O, ';'065 O,J(;20 O,20~~ O,ü'l% 

l.~,';(j O,3~'l,t 0, ; 1,~ 1 (), :,":')(i O,3~5~ 0,;»2'1 O,O10l' 

1/" (I,n '}) ,1, :,'.lr: I), ?':,l:? t) J .: (jl~t~ 0,n:,; 0,1.)1,11 

-_ .. .... _-- ------- --- - . - .. -- ~'- _. - .. -.,--. ," .... , . " o··"' ••• 

QUADRO M. ta.. 

IIlDGSTRIA DE TRAtlSFOnMAçÃO DA GUJlJIAllARA 

VALOR AGREGADO PER CAPITA - rrrS DE 19~3 

N D 17 " T R 1 A ... 

PA.Pl':L COUROS 
MORI- E BOflRACHA E QU!MICA 
LIARIO PAPELÃO PELES 

0,1727 0,0796 0,0386 0,0643 0,6204 

0,1770 0,01357 0,0401 0,0612 0,5901 

0,1868 0,0968 0,04:"!-9 0,oC08 0,7268 

0,1831 0,1004 0,0426 0,0634 0,7740 

0,1796 0,0977 0,0404 0,0513 0,8195 

0,1825 0,0941 0,0423 0,0653 0,9001 

0,1'119 0,0882 0,0472 0,0580 ' 0,9506 

0,1716 0,Og8S 0,0352 0,0646 1,0269 

0,1595 0,1215 0,03.35 0,0653 0,9981 

0,1361 0,1125 0,0255 0,0593 0,9238" 

O,150Õ 0,1246 0,0278 0,0619 1,1091 

0,1301 0,0874 0,0219 0,0620 1,0401 

0,1)13 O,Oe.el 0,0361 0,0~44 1,1096 

0,1321 O. (je8~? 0,0421 0,0520 1,1903 

0,1327 O,f)IJ2:) O,O~~:'G 0,01,94 1,2(,:>1 

0,1;03 0, 09~1., 0,C!il6 \),O/í,1'/ 1, y'!:?) 

0,1)05 0, ll'),\ O, t)G16 O, G~{O;1 t,4111 

0',1091 0,1),:[' 0,O~;43 0, O'I;~l 1,264/3 

O,10Cl O, l~~ '5~j O,()(;~a (1,0;,5,1 1,3,r!9 

O,U·:,i (J, O').' () 0, l/f ,\1 1.', o:.,.,., 1 , -I~\.1O 

-, , 

I 
f 
f 
! 

TEXTIt 

0,5554 

0,5510 

0,5915 

0,5182 

0,6092 

0,5510 

0,.5658 

VESTU,( 
RIO E 
CAY;AOOi 

0,3219 

0,3298 

0,3494 

0,3449 

0,3388 

0,3451 

0,3388 

0,5836 , 0,3399 

0,5152 0,3010 

0,4494 0,2631 

0,5481 0,2938 

0,5270 0,2551 

0,50:35 0,2667 

0,4944 0,2eOo\ 

0, ,\,503 0,,~910 

O, :;5~)8 O,~·:f.7 

0, :;1';"{ 0,31:'0 

0, ,1752 O,n.tl 

0,-14'.14 ü,:?!1-!9 

0,504/ 0,.\004 

PROtt:'!'OS 
ALIME.":iTA BEBIDAS 
RES 

0,3278 0,2561 

0,3458 0,2426 

0,3900 0,2868 

0,4105 0,3450 

0,4132 0,3729 . 
0,4110 0,3515 

0,4064 0,3114 

0,,1421 0,3086 

0,330.3 0,2693 

0,3646 0,2457 

0,4222 0,26e2 

0,3640 0,:?Oo\5 

0,3792 O,l1JH 

0,40(,6 '),<'143 

0,1325 0,:.'\":)3 

O ,40CO 0,1(,18 

0,3939 o, l'{l O 

0,3,121 0,1';';8 

O, J~~92 0, ?O;'é; 

O,.3').J~ (l, 1 '{,.:r. 

e_ ••••••• " __ ... . ......... -" . ~. ..~ .....•.. ~ . • , "r.~ .. ~~ ........ _ ....... _ .. _~ ... _--... -•• -~- .- _ ... .- .•. _. __ .... _._. • ... , ..... _-..... 

EDITO-
FtJY.O RIAL E 

GR,(FICA 

0,0920 0,4632 

0,0993 0,4141 

0,1068 0,5040 

0,1179 0,4990 

0,1210 0,4916 

0,or)70 0,5°.31 

0,1542 0,4948 

0,1680 0,4982 

0,1310 0,4518 

0,0996 0,3896 

0,1182 0,4360 

0,1305 0,3813 

0,1167 0,.1275 

0,1152 0,,\1.(31 

0,))39 0,1))(. 

O,lV;(\ O; ·t·! ~',j 
0,17'13 (), ,l ,j ~ i} 

0,1(,27 O,,,tCt'.t; 

O,h,;:>;> n, 1~:')Jr.; 

G, ~~.;'1 O, '1:J'r/ 

• ___ .... _ •. _ .•.• _,0' __ " ..• 

DIVERSOS 

0,1283 

0,1520 

0,1574 

0,1205 

0,1371 

0,1268 

0,1l99 

0,1l89 

0,1016 

0,OC59 

O,OSH 

0,0529 

0,0533 

0,0596 

O, ()(;'{) 

o,on:> 

0, I)~)~)G 

o,r:ij:" 

\' , • ': .+. I 

0,0':1'3 

• 1"0 0 ' ..... _ ••• 

W 
\.O 

j 

'i 
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QUADRom.ib 

INDOSTRIA DE TRANSFOP~AÇlo NA GUANABARA 
. . 

1NDICES DO VALOR AGREGADO PER CAPITA - fASE 1953 

I N J) (J S T R I A 

A N O MINERAIS MAT. MAT. MODI- PAPEL CCUROS 
-miTU! 

PRODUTOS 
NÃO M:'''I'ALUR 

~""'CANICA ELl'rRl TRAIIS MADEIRA E BORRACHA E QU!!lICA TEXl'::' ALIMEIIT! 
MET,(Llcrn 

GIA - CO PORTE LIARIO PAPELÃO PELES ?.!O RES 

1948 79,6 61,1 68,3 51,7 53,3 83,3 94,6 84,6 91,3 98,5 68,9 99.7 93,1 79,6 

. " 1949 81,0 67,6 72,0 53,0 54,5 94,2 97,0 91,1 96,2 93,7 65,5 98.? 95,4 84,1 . -

1950 78,2 80,1 88,6 66,4 67,7 104,8 102,4 102,9 101,4 93,1 80,7 10é.2 101,1 94,9 

1951 73,9 82,3 . 88.0 76,2 77,5 92,1 100.7 106,7 100,7 97,1 85,9 103,3 99,9 99,9 

1952 72,1 79,2 119.2 66,0 86,6 103,9 96,4 103.8 95.5 87,7 91,0 109 •• 98.0 100.5 

1953 lCO,O 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,'0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 

1954 101,0 96,1 109,6 110.9 110,4 93,5 91.5 93,7 116,6 88,8 105,5 101.5 98.0 98,9 . 
1955 _ .. 135,5· 89~1 119,9 125,1 124,2 100,1 91,3 105,0 83,2 98,9 114,0 104,3 93,3 101,5 

1956 128,3 83,6 118,4 126,5 125,1 101,1 81,4 129,1 '/9,9 . 100,0 110,9 92.5 88,8 80,4 

1951 95,6 70,5 108,9 '121,1 119,5 94,6 74,6 119,6 60,-3 90,8 102,6 80.7 76,3 88,7 

1958 100,7 83.4 117,3 150,0 147,7 98,7 82.5 324.4 65,7 104,0 123,1 93,~ 85,0 102,7 

1959 e,i,4 79,8 99,1 144,9 142,3 78,9 71,3 92,9 66,0 94,9 115,5 94,5 74,0 88,6 

1960 97,1 79,1 142,2 157,8 172,5 85,9 72.0 93,6 86.8 83,3 123,2 91,3 77,2 92,3 

1961 105,9 77,1 191,3 1'/3,3 208,0 93,5 72,1 93,7 99,5 79,6 132,2 8:l ';> 
~,J 51,1 98,9 

1962 113,3 83,9 ;>4],0 1'37,3 2,13,2 109,7 12,1 913,3 1:~4, 4 75,'1 140,1 8.!,2 84,2 105,2 

1963 103,7 87,5 2132,1 200,5 279,0 108,2 7.l,4 104.9 145,6 99,1 146,8 9~ :, 
- J -

S6 •. \ 98,8 

1~64 1.17,9 90,9 310,7 217, '/ )21,6 1:>0,1. 71,5 126,9 145,tí 93,1 156,7 10t,; 90,3 95,8 

1~~5 95,3 18, '( 2'10,0 199,1 31.0,6 117,O ~9,8 l?2,O 129,6 110, ·i HO,4 8~ ~ -,- 79,3 83,2 

1<)1:;6 93,4 e'l, <) 219,0 211,,(\ 3:j1,5 )~I, 'j 59,::' I.B,·i 155,6 13<1,0 149,1 ~(', .. ) 1:2,4 80,1 

J ( (" 9~,1 ~:r;, 5 . 196," ?H.7 H1,1 tj~, .1) 60,G 97,0 l'lf;,6 r.~,4 JCI.,CI 51), ;", $'),2 C)~), ., 

•• ' __ '._. "_0- ._. . .. > ___ .. _. __ • __ .~ ......... , ....... _ •••• _. ~ ... _._."_ •• _._ •• _ .... ~ ... _ •• _ .... _ ... ~ .... _ M", ~'" .'.'" _ ... _. ____ ,,_, . --.-'" _.- .... _'-. __ ... -------... - ----." ... "'-.. - . 

BEBIDAS FUMO 

72,9 94,6 

69,0 102,4 

81.6 110,1 

98.2 121,5 

106,1 124,7 

100,0 ,100,0 

88,6 159,0 

87,8 113,2 

16,6 135,0 

69,9 102,7 

76,3 121,9 

58,2 134,5 

54,1 120,3 

61,0 118,6 

57,0 117.4 

46,9 1~;1, 3 

4~.9 lt;'O ,3 

~O,3 1 G'/," 

'./{,1 li'{ ,2 

Sl,1 1&7, ./ 

.. _-_ ... ",-~,--, -- .. 

EDITO-
RIAL E 
GWICA 

92,1 

94, ,~ 

100,2 

99,2 

91.7 

100,0 

98,4 

99,0 

. 89,3 

17,5 

86,7 

75,8 

79,0 

83,1 

11(.,2 

8~,5 

~1,~ , 4 

nl.~ 

1\4,2 

'.11, ,\ 

DIVERSOS 

10 

11 

12 

9 

10 

10 

9 

9 

8 

Ó 

6 

4 

.4 

4 

5 

:; 

~, 

,\ 

~j 

I; 

.... ---

oi:>
<b 



sôbre (1) e empregando-se (3), obtemos: 

que dão o Valor Agregado por cada Setor e pelo conjunto 

da Indústria de Transformação da Guanabara em função 
das demais variáveis. Pode-se ver por (6) que o Valor 

Agregado por cada Setor depende dos fatôres locacionais 
atingindo o conjunto do Setor Manufatureiro, e não ap~ 

nas a indústria em questão. 

o sistema formado pelas equações (1), (2), (3), (4) e 

(5), ou (4), (5), (6) e (7), nos permite determinar os 

Valores Agregados por cada Setor e pela Indústria de 
Transformação da Guanabara, e o nível da Renda Interna, 

em função da População, do Valor Agregado pelos Setores 
Agrícola e de prestação de Serviços e da Renda gerada 
pelo conjunto dos demais setores produtivos da Guanaba 
ra, da Renda Total e Industrial II per capitalldo Resto 

do País, e dos Fatôres Locacionaisialternativamente P2 
deríamos tratar o nível da Renda Interna da 
e o Valor Agregado pelo Setor Serviços, como 

Guanabara, 
.... . 

var~ave~s 

exógena e endógena, respectivamente. No primeiro caso , 

portanto, a taxa de expansão da Indústria e o nível da 
Renda Interna dependeriam da taxa de crescimento do Se 

• 
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"1 QUADHO III.Z.a 
, . _ 

EQ.li.ITS DE CRESCIMElitQ..JlA INDU~JU.AJ~~_'tIiANSFOllliAº-AO _DA GUAl'JABAR[i 

~---~------' .. --- .• ------------- --- -.---------- 1-" ---I 
Renda Setorial 

Valores Per Capita - NCr$ de 1953 ---_ .. _----- ----- ... --- .. -------
. , Renda Nacional Renda Indus-

Renda Ihternalserviçbs mais Industria de ~ ] .' R n trial do Bra . ~. - ~XC_US1ve e. .-da Agr~cultura Trans~ormaçao da Interna dã s11 ExcluS1-
Guanabara da Guanabara da Guanabara Guanabara ve Transf. m 

. Guanabara 

A..~OS 

Índice do 
Prod-.lto do 
Setor de 
Constr. Ci
vil da GB, 
Per Capita, 
Base 1953 

População 
da Guana
bara 

1.000 
Habitantes 

1948 18,73 ----14·~85 3,88 5,44 -----1";16 53,06 2.237,5 
. 1949 19,35 15,57 3,78 5,64 1,26 49,51 2.306,4 

1950 20,54 16,15 4,39 5,87 1,36 57,10 2.377,5 
1951 21,03 16,55 4,48 5,9~ 1,41 80,85' 2.454,1 
1952 21,91. '17,28 4,63 6,35 1,43 101,24 2.53~,1 .. 
1953 21,43 16,63 4,80 6,35 1,52 100,00- 2.61Lt,7 
19~ 23,22 18,36 4,86 6,63 1,61 85,55 2.699,0 
1955 23,26 18,11 5,15 7,06 1·,73 64,83 2.785,9 
1956 23,36 18,65 4;71 7,01 1,83 59.,76 2.875,7 
1957 22,98 18,77 4,21 . 7,42 1,91 72,86 2.968,3 
1958 23,77 18,93 . 4,84 7,57 2,15 80,08 j.064,0 
1959 22,21 18,03 4,18 7,74 2,38 80,83 3.162,7 
1960 23,66 19,11 4,55 8,27 2,53 75,23 3.26lf-,6 
1961 25,86 21,00 4,86 9,04 2,71 75,16 3.369,8 
1962 24,57 19,45 5,12 9,36 . 2,83 73,01 3. 478,4 
1963 26,23 20,84 5,39 9,14 2,73 71,Olf- 3.590,1+ 
1964 25,89 20,08 5,71 8,98 2,77 73,02 3.706,1 
1965 23,56 18,53 5,03 8,94 2,57 79,71 3. 825,5 
1966 22,93 17,80 5,13 8,91 2,80 71,33 i.948,8 
1967 24,34 18,86 5,48 9,25 2,77 . 77,26 ~.076,O r------- ----...-... ---- I ------.. ------------- ---~-- ----

. FONTE: MONTOR 
Dados Básicos: FGV 

.r:. 
IV 
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QUADRO III. 2. b 

EQIi'J~Jiê..J21,'l._Ç.~3_$..CI~i~rJ'0 DA INOÚSTfUn JlILlrrANSV:9.liJ~f:.Q.ZlQ._Qrh.J!..1.[!l.~lAt!lrri 

1-------1------.-,------------------ --------.---"t'------------- -----------.-.-
Índice Per Capita da Renda Setorial Bas~ 1953 Índice do , 

r----.-~-_.-----.---- --------------------:.----;:-_ Produto do Ind:Lce da 
, I Rpnda nacio 1 Renda l.ndus- ~.L - d Renda inter Serviço mais Indust.·ria de 'I ~ .1 -.- trial do,Bra ~e~o~ ... e Populaç~o 

G - A . Jt t f' na. exc U81- ·1 1·- cons~ruçao na na uana gr1cu. ura rans or1l1a- v renda In SJ.. exc US1- . -1 d GB d G b - "', e - C1 Vl a· a nana a 
bara Na Guanabara çao na GB terna da GB ve transf.da P C ·t -. Guanabara er apl ara-Base 

~_______ _ ____ . ______ . _____ llase 1 1 21 ____ _ 

ANOS 

191·t8 87,1 .. 0 89,30 80,83 85,67 76,32 '58,06 85,57 
191+9 90,29 93,63 78 ,75 88,82,82,89 49,51 88,21 
1950 95, 85 97 ,11 91 ,46 92 ,41... 89 ,47 5'1 ,10 9 O , 9.3 
1951 98 ,li 99,52 93,i3 93,23 92,76 80,85 93,86 
1952 102,24- 103,91 96,4·6 100,00 94,08 101,24 96,88 
1953 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
195~· 108,3.5 110,40 101,25 1011-,41 105,92 85,55 10~,22 
1955 103,54 108,90 107,29 111,18 113,82 64,83 100,55 
1956 109,01 112,15 98 ',13 110,39 120,39 59,76 109,9t) 
1957 107,23 112,87 87,71 116,85 125,66 72,86 113,52 
1958 110,32 113,83 100,83 119,21 1L"1,45 80,08 117,18 
1959 103,6ll- 108,42 87,08 '121,89 156,58 80,83 120,96 
1960 110,41 114,91 911-,79 130,24 166,45 75,23 124,86 
1961 120,67 126,28101,25 1~2,36 178 ,29 75,16 128,88 
1962 114,65 116,96 106,67 147,40 186,18 73,01 133,03 
196i 122,40 125,32 112,29 143,91+ 179,61 71,01+ 137,32 
1964- 120,81 120,75 118,96 141,Lt'2 182,24 73,02 1Y·1,711· 
1965 109,91,- 111,4i 101+,79 140,79 169,08 79,71· 146,31 
1966 107,00 107,04- 106,88 111-0,31 184,21 71,33 151,02 
1967 113,58 113,l1-1 111 .. ,17 145,67 182,21.. 77,26 155,89 r------ --,---.----.--- - ---- --.-0._--.---- ----""'--------1 

FONTE: MONTOR 
, . 

Dados basicos: FGV ~ 
w 
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44. 

tor Serviços da Guanabara, dada alguma hipótese de com 

portamento das variáveis restantes; no segundo caso, a 

taxa de expansão da Indústria decorreria da escolha de 
uma meta de crescimento para o conjunto da economia, e 
a taxa de crescimento do Setor Serviços sairia como con 
dição necessária. 

Por (6) e (7) podemos deduzir imedia~amente as elastici 

dades com relação a cada uma das variáveis exógenas co~ 

sideradas. A mais interessante é aquela ligando o Valor 
Agregado pela Indústria (total) de Transformação da Gua 

nabara ao Fator de localização afetando o Setor i: 

(8) 

A estimativa de (8), para um Setor i mostraria em que 

medida a melhora das suas vantagens locacionais afeta 

ria o Valor Agregado pelo conjunto da Indústria. 

t 3 - A ESTIMATIVA DO MOD~LO 

r 
,'o 

~: 3.1 - A Equação Estimada 

A fim de eliminar problemas de multicolinearidade e de 
identificação, e visando tirar o maior proveito das in 
formações estatísticas disponíveis, estimamos, ·no lugar 
das equações (1), dezoito equações do tipo: 

. . I 

I($fJ:aI}o.,. 0I1'!. .l( ff,) + ~:~.I( ~:) +otf~.J( ~ j + 
+ "'~·~·l( ti J + O(~'S' Z(~) +0(:"6 . I ( ~'6) (9) 

. . onde o símbolo I indica 
que se deve tomar o índice da variável à direita. 

onde 
I xi2 é o Valor Agregado pela Indú~tria de Transfor 

da Guanabara, exclusive o Setor i sendo estim~ -maçao 
do. 

I 

! fácil passar dos coeficientes <X1j da equação (9) p~ 
ra os coeficientes ex:. da equação (1) e, portan"to, p~ 

~J 
ra as elasticidades implicadas em (6) e (7). Com um 

pouco de algebrismo pode-se mostrar que: 

(10) 

, 



45. 

e que 

para 

onde Y e Xj sao os valores assumidos pelas variáveis 

Y e Xj no tempot em relação ao qual os índices 
sao calculados. Como o valor de~A·~ sai diretamente 

da aplicação de (11) ao caso em que ot~;l= t:>l Ã a J o 
cálculo dos ot~· não oferecerá dificuldade quando os 

ot ~.I-. forem conhecidos. 

3.2 - Os Dados 

~ disponibilidade de dados estatísticos condicionou sob 
três aspectos principais a computação do modêlo: em pri 

meiro lugar só se dispõe de informações sôbre a renda 
gerada pelos Setores Agrícolas, da Indústria de Trans 

formação e de prestação de Serviços da Guanabara, daí 
que a definição de Renda Interna empregada nesse traba 

~ . 
lho tem que ser incompleta; em segundo, não se dispõe 

senão de<um índice do produto do Setor de Construção Ci 
vil, o que tornou impossível estudar os efeitos dos se 
tores de Energia Elétrica e outros não compreendidos 
nos itens anteriores, sôbre o produto industrial. O ê~ 

ro decorrente dessa omissão é todavia insignificante, 
tendo em vista a diminuta participação dêsses setores 

na geração do Produto Interno; por último, ainda em vi~ 
tude da disponibilidade de dados, supomos que a evol~ 

ção do produ~o de cada indústria pode, ao longo do p~ 

ríodo analisado, ser representado pela evolução do seu 
Valor Agregado. 

Nos Quadros'III.l, 2 e 3 encontram-se as séries 

rais das variáveis entrando na estimativa das equações 

(9). Os Quocientes Setoriais de Localização foram calc~ 
lados com base na participação da Renda Interna da Gua 
nabara na Renda Nacional. ~stes dados foram recentemea 
te elaborados pela MONCOR - Montreal Organização Indus 
trial e Economia S.A. a fim de subsidiar estudo para a 

implantação da zona Industrial de Santa Cruz na . Guan~ 
bara. As séries de valores estão a preços de 1953. Isso 
foi conseguido aplicando-se sôbre os dados a preços COE 

rentes um conjunto adequado de deflatores setoriais. 

Quando não foi possível utilizar os deflatores da Coa 
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QUADROlll- 3<t. 

PONTES DE CRmCHTE!Ir'O DA INDI1STRIA DE TRJJISPCR:.:AÇÃO Dk GB -

-- QUOCIENTE DE LOCALIZAÇÃO (- ) 
-

-
t N D " S T R I A I 

A NO 
MItiERAIS 

1.~ETALUR 
MAT. ~!AT. 101081- PAPEL COUROS . VESTU~ PRODUTOS 

NÃO GIA - ~lECANICA ELtTRI TRANS MADF:IRA 
LIARIO 

E BOEP.ACHA E QUt~~CA TEXTIL RIO E ALIMr;NT~ 

METArrros CO PORTE PAPELÃO PELES ! CAI(ADCS RES 

, 
1948 1,1099 0,8620 0,9581 1,3061 0,4342 0,4551 2,2199 0,8451 0,5545 1,0244 1,8661 0,7067 2,1166 0,4845 

1 

1949- 1,0453 0,8118 0,9031 1,2299 0,4089 0,4289 2,0908 0,7965 0,5223 0,9649 1,7571 0,6657 1,9933 0,4563 , 

1950 0,9681 0,7844 0,9794 1,2400 0,3677 0,4297 1,9306 0,8136 0,4897 0,9741 1,7813 0,6947 1,8877 0,4774 

1951 0,9120 0,7695 1,0675 1,2637 0,3447 0,4361 1,8075 0,8409 0,4649 0,9954 1,8283 0,7376 1,8105 0,5072 
, 

1952 0,8447 0,7419 1.1275 1,2557 0,3228 0,4349 1,6591 0,8536 0,4343 0,9897 1,8372 0,7713 1.7006 0,5294 

1953 1,0238 0,8627 "1,1860 1,1272 0,7382 0,3653 1,6265 0,7767 0,4282 1,1193 1,8250 0,7053 1,5724 0,520) 

1954 0,8882 0,8049 1,1127 1,0301 0,6619 0,3807 1,5437 0,6936 0,4314 1,0153 l,€C92 0,6234 1,6797 0.5391 

1955 1,1583 0,7613 "1,1308 0,9884 0,5609 0,3529 1,3519 0,7675 0,3294 1,2052 1,6526 0.6423 1.5292 0,5136 

. .~ .. - . 
1956 1,0073 0,6196 "1,0004 0,9283 0,5390 ·0,3302 1,2036 0,8346 0,3379 1,1079 1,5574 0,5721 1,3168 0,4378 

1957 0,8266 0,6217 1,0305 o,88e9 0,3018 0,3266 1,1249 0,8896 .0,2672 1,0687 1,3882 0,6223 1,2164 0,4357 
! 

1958 0,872~ 0,6309 1,0531 0,9382 0,2475 0,3246 l,i604 0,07et:l 0,3363 1,1377 1.5004 0,6596 1,3018 0,4714 

1959 0,7910 0,5668 0,8717 1,0088 0,2218 0,2677 1,0505 0,6476 0,2444 1,1680 1,3901 0,6557 1,2113 0,4111 

1960 0,8415 0,5349 1,0407 0,9224 0,2]03 0,2766 1,0520 0,60\11 0,2784 1;1601 1.3927 0,6218 1,2901 0,4290 

1961 0,e607 0,4812 1,1649 0,8170 0,2272 0,8713 O,9?29 0,6076 0,3051 1,0910 1,3285 0,5637 1,24.93 0,4312 

1962 1,0010 0,4870 1.,4493 0,82:-!) 0,25ll 0,3036 1,0552 O,(.HJ 0,3942 1,1761 1.4342 0,5785 1,3617 0,4905 

1953 0,3932 0,,\571 1,5390 0,7352 0,2593 O,::??3 ), :>313 0,5')37 O,.;C04 1,54.!4 1,2500 0,6558 1,2234 0,,1)17 

lljCt, O, ')743 0,4929 1,7767 0,7843 0,3082 0,312,\ 1,2397 O, "(166 0,3993 1,4028 1,2395 0,7C04 1,5293 0,4391 

)')65 o,g,.n O,4G')'/ 1,7109 O,e85-\ 0, Jn5·~ (),;~e13 l,l'Jl~ O,Tf36 0, -1.~46 1,4053 1,1%.' 0,7463 1,:·5CO 0,4:;0') 
: 

19é6 0,9153 O,l.)',? 1,(;351) O,ge35 0,-176;> I),.? L;~::? 1,1135 0,,171(', "~o ,\173 1,3'f;!1 1,1197 0,71331 1,5':5') 0,,\:>96 
; 

1'j(.7 0,:))01-1 O, HS'> 1., 5? 44 O,94f!2 o,5·r:~~; 0, :'r',,~9 1,0)·12 0,5-\05 . C,,:: '1<)1 1,2ô7:' ],;?T18 0,3858 1,{,)(';> 0,46<:5 

~._-----._ ... _-~.~-_ .. _-~ .. _., ... - -._--- --~. -- ."_.- ---_ ... _ .... ~ .. -_ ........ _ ............. -.- --------. _ ........... - -_ .. _ .... ---............ _._-- ~-_._- -_ . ..-... _ ....... _.- .. _- ____ A ...... _ ....... 

f(:!:-i' i:: ~.:(;:t'!·:·H 

!i.\.:~(!'; :-;.~:;l~r ~~: l".r,.V. 

((., Lll'·).:l. õt}CiJ.i·;;;,,", ,'10 qu .. '\.",:it:,ltt 'h' 1·)r.:lli.~t\:;ão Ve-l" !~.iAHn. '::_ .• ,tl)!.~:,,;i:..' tlf R\"t~i('l:~\l 
J..Y .. dj'·lt~, tl .. :! ~~.I.:'. rr(I~J!J, 1;,~~.1. :?t·) ~ .h" .. ~:J. '!-~:, ~i\·tuJ·1) ;l ... dinf"~!llbilit1!l.
d(·a 1-':.\l;d .. !!lt~C:tO fui ut\li::ú:l.:l C{J.lj(; h:\! .. o di' f'."t~~Ç!ll·;~;.~!\O '\ l--'~1.r~ .. ·~i~~\·;~\,) tlo '-8,-

E!)I'!'O-
BF:BIDAS FUMO RHL E DIVERSOS 

(a~FlCA 

2,1679 1,3173 3,1183 1,8693 

2,0421 1,2417 2,9368 1,7607 

2,1233 1,2071 2,9737 1.5012 

2,2479 1,1922 3,0535 1,3090 

2,3440 1,1610 3,0678 1,1229 

2,2381 0,9440 3,2041 1,1771 

1,9876 1,3006 3,6795 1,0574 

1,9454 1,3926 2,?OC5 1,0305 

1,9491 1,1846 2,749:3 0,8309 

1,8154 1,0031 2,27JO 0,7312 

1,3658 1,1869 2,3417 0,6530 

1,5782 1,3538 2,2750 0,9034 

1,5863 1,2520 2,3931 0,8591 

1,5237 1,112.\ 2,·l230 0,7763 

1,6·191 1,1327 2,75'H 0,8017 

l,2.V_'0 1,35\3 2,E:C6 0,9724 

1,5J.36 1, ·(,:C:. 3,~iJn 1,2179 

1,5930 1,:I~)? j ,l;';1:' 0, ,1_·:;'/8 

1,6:':'6 1,'):'H ~"/~,)J O, ',',)19 

"'" 1,611·1 1,7316 ~ , .~.! ':19 \~, ','''Sl 0'1 . 
........ _--_ ..... _- -----, .......... - .. " ' .--'- ' .. "-' .-... 
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ANO MINERAIS &!ETALUR 
~!AT. ".AT. 

NIo ~ANICA ELETR! TlU.':S 
MET.tUCQS 

GIA -
CO FORTE 

1948 108,41 99,92 80,78 115,87 58,82 

- 1949 102,10 94,10 76,15 109,11 55,39 

1950 94,56 90,93 82,58 110,01 49,81 

1951 89,08 89,20 90,01 112,11 46,69 

1952 82,51 86,00 95,07 111,40 43,73 

1953 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

1954 86,75 -93,30 93,82 91,39 89,66 

1955 113,14 88,25 95,35 87,59 75,93 
.-

- 93',39 84,35 82,35 73,01 1956 71,82 -

1957 80,74 ,72,07 85,89 78,86 40,88 

1958 85,22 73,13 88,79 83,23 33,53 

1559 77,26 65,70 73,50 89,50 30,05 

1960 82,19 62,01 87,15 81,83 31,20 
'. -

1961 84,07 55,78 93,22 72,48 30,78 

1962 97,77 55,45 122,20 '/2,92 34,01 

1963 67,24 52,99 129,76 6'5,22 35,12 

1954 95,16 57,14 .149,81 69,58 41,75 

1965 93,1<) 54,45 lH,26 78,55 5:?,21 

1966 69,40 51,66 137,91 81,25 64,51 

1967 81,50 !i?,05 128,53 81,12 7,1,31. 

.--.- --------------'--- _.-
?'-'\1'::: <;f.'P)!((\ 1II:, 3b 

....,. ,-
.:.:~: . 

.""7" .. "':"".""
.. :..1 
0"'- I 

; 

QUADROm:.'!Ib i , .' . j 
PONTES DE CRESCIMENTO DA INDi1STRIA DE !RAllSFORMAÇXO DA GB , I , 

tNDICE DO QUOCIElfTE DE LOCALIZAÇl0 f 

I N D 17 ' S T a I ... . 
KOBI-

PAPEL COUROS VESTU.( 

~IADEIRA E BORRACHA. E QU1MICA TEX1'IL RIO i 
LURIO PAPELXO PELES CAtÇJr03 

124,58 136,48 108,81 129,50 91,52 102,25 100,20 134,61 

117,41 128,55 102,55 121,98 86,21 96,28 94,39 126,77 

117,63 118,70 194,75 114,36 87~oj 97,61 98,50 120,05 

119,38 111,13 108,27 108,57 88,93 100,18 104,58 115,14 

119,05 102,00 109,90 101,43 88,42 100,67 109,36 108,15 
, 

100,00 ioo,oo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 ; lÓO,OO 

104,22 94,91 89,30 100,75 90,71 88,18 
I 

88,39 I 106,82 

96,61 83,12 98,82 76,93 107,67 90,55 91,07 97,25 

90,39- 74,00 .107,45 78,91 93,98 85,34 81,11 83,74 

89,41 69,16 114,54 62,40 95,48 76,07 88,23 77,36 

88,86 71,34 113,15 78,54 101,64 82,21 93,52 82,79 

73,28 65,08 83,38 57,08 104,35 76,17 92,97 80,85 

75,72 6",68 82,5<1 65,02 103,65 76,31 88,16 62,05 

7.4,2'1 61,05 78,23 71,25 97,47 72,60 79,92 79,45 

83,11 64,68 82,95 92,06 105,08 78,59 87.,02 86,60 

'14,54 78,'/8 76,44 93,51 13'1,98 68,93 92,98 77,80 

65,52 76,22 92,29 93,25 125,33 61,92 99,31 97,26 

77,01 73,27 9'1,60 9IÍ,83 125,55 65,01 105,81 -98,53 

68,49 68,77 105,:11 97,57 12.2,59 61,35 111,0) 98,32 

n,52 63,53 65,74 135,24 115,00 69,69 126,02 103,30 

PRODUTOS EDITO-
ALIIf.ElIT~ S'::DIDAS ru:.:o RIAL E DIVERSOS 
RES G?~FICA 

93,12 96,86 140,13 97,32 158,81 

87,70 91,24 132,09 91,66 149,58 

91,76 94,87 128,41 92,81 127,53 

97,48 100,44 126,53 95,30 111,21 

101,75 104,73 123,51 95,75 95,40 

100,00 100,00 100,00 100,00 1CO,00 . 
103,62 88,82 138,36 114,84 89,83 

98,71 86,92 148,14 90,53 87,55 

84,15 87,09 126,02 85,82 70,59 

83,74 81,11 106,71 ,/0,94 62,12 

90,60 83,3'1 126,26 73,03 55,48 

79,01 70,52 14~ ,55 71,00 76,75 

82,61 70,8t3 113,19 74,84 72,98 . 
~2,88 68,08 118,34 75,62 65,95 

94,27 '73,(,8 l;:>O,~O 86,12 63,11 

82,97 55,35 li},';5 81,93 82,61 

84,,\0 68,52 187,07. lO-!,99 103,47 

84,36 71,18 197,-11 ')5,23 76,:11 

'(J~,57 7;>,50 204,69 35,52 5'1,63 

90,?4 72,00 le~,21 76,·U 65,2501:>0 
-.J 
• -----'--- __ l.-_____ . _________ .. __ •. ~ ___ . ___ ,.L-. .• ____ • -____ L.... ____ 



I .. juntura Econômica - FGV, em virtude do excessivo grau 

de agregação, construiu-se deflatores especiais com 

base nas informações sôbre índices de produto e valor 

agregado setoriais, disponíveis para o conjunto da na 

çao. 

3.3 - A Estimativa do Modêlo - Resultados 

Apresentamos abaixo o resultado da estimativa das 

~quações (9). Para êsse fim utilizamos a solução 
"Stepwise" • 

o modêlo adotado revelou-se inteiramente satisfatório 

para explicar o fenômeno focalizado. Sõmente foram 

aceitos coeficientes de correlação linear significati 

vos ao nível de 95%. Os coeficientes de correlação 

múltipla encontrados foram via de regra elevados (R2 

em tôrno dos 90%), excessão feita à Indústria de Ma 

deira, que foi rejeitada. 2sse fato em nada prejudica 

os resultados globais, tendo em vista a participação 

irrisória dêsse setor na geração do Produto Indus 

trial. Podemos, abaixo, confirma~ essas afirmativas: 

3.3.1 - Minerais Não Metálicos 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficientes de Correlação Linear 

Múltipla (R2): 

7 

20 

17 

0,8169 

- 201,0439 + 1,6266 I (Xl) + 1,3237 I(Xl ,6)' 
Nl 

(t= 8,0684) (t= 6,4507) 

onde o símbolo "I"indica que se deve tomar o índice 

(ano base 1953) da variável à direita. 



I 

3.3.2 - Metalurgia 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente de Correlação Linear 

Múltiplo (R2): 

I 

7 

20 

16 

49. 

0,7006 

X 
+ 0,7388 I (~) 

X 
+ 0,2114 I(2)+ - 26,1264 

(t=4,7880) N1 . (t=2,'0584) N1 

0,2501 I (X2 ,6) 

(t=2,6834) 

3.3.3. - Mecânica 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Grau de Liberdade: 

Coeficiente de Correlação Linear 

Mú1 tip10 (R
2 ): 

7 

20 

16 

0,9591 

I 

= -
X 

342,4280 + 3,4198 I(-1) 

(t=6,9339) Nl 

X 
- 1,4815 I(~)+ 

N . (t:;-2 , 5 046) 1 

2 , 5866 I (X3 , 6 ) 

(t=11,2265) 

:1:, 

3.3 •. 4 ~ Material Elétrico e de Comunicações 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente de Correlação Linear 

Múltiplo (R2): 

7 

20 

17 

0,9366 

Y4 X 
I (--)= - 153,8283 + 1,7013 I(~)+ 0,7424 I(~) 

N1 (t=2,0679) N2 (t=2,2857) N2 



3.3.5 - Material de Transporte 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente de Correlação Linear 

Múltipla (R2 ): 

Y5 X 
I (--)= - 170,5589 - 6,6367 I(Nl }+ 3,6138 + 

Nl (t=-4,53l4) 1 (t=3,1542) 

+ 4,6218 

(t=2,2425) 

X X 
I (-i) + 1,4186 I{~) 

N2 (t=2,0182) N2 

3.3.6 - Rejeitada 

3.3.7 - Mobiliário 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente de Correlação Linear 

Múltipla (R2 ): 
, 

Y7 
I (--)= 98,2344 + 0,5231 

X X 
I(-±)+ 0,3612 I(~) 

Nl (t=2,3637) Nl (t=2,4824) Nl 

- 0,5917 

(t=-1,8778) 

X 
I(-i)- 0,3084 I(X5 ) 

N 2 (t=-2,9232)N2 

3.3.8 - Papel e Papelão 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente de Correlação Linear 

Múltipla (R2 ): 

Y8 I (--)= - 94,3325 + 0,4362 
X 

I(~)+ 0,2903 

Nl (t=2,096l) Nl (=4,4388) 

+ 1,2231 I(X 8 ,6) 
--- -- --------

7 

20 

14 

50. 

0,9301 

7 

20 

15 

0,9176 

7 

20 

16 

0,8087 



3.3.9 - Borracha 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

7 

20 

16 

51 • 

Coeficiente de Correlação Linear 
Múltipla (R2): 0,9173 

• 
Y9 X X 

I(~)+ 0,4435 I(~) + I (--)= - 150,5847 + 0,9561 
Nl (t=3,1001) Nl (t=5,133l) N2 

+ 1,0787 I(X9 ,6) 

(t=9,33l3) 

3.3.10- Couros e Peles 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente ~e Correlação Linear 
Múltipla (R2): 

7 

20 

17 

0,5549 . 

y X 
I ( 10)= 62,4696 - 0,2454 I(~) + 0,6182 I(X

10
,6) 

Nl (t=-4,4862) N2 (t=4,1573) 

3.3.11- Química 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente de Correlação Linear 

Múltipla (R2): 

• 

7 

20 

15 

0,9739 

y 
I ( 11)= - 4,8921 + 1,1290 

X X 
I( 11(2) + 0,4288 I{-1) 

Nl (t=7,2002) 

- 0,5472 I(Xll ,6) 
(t=2,2453) 

Nl (t=5,0926) N2 

• 



3.3.12 - Têxtil 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente de Correlação Linear 

Múltipla (R2): 
I 

y 
I ( 12)= 114,0851 + 0,6085 

X12·,2 
I( )- 0,6963 

Nl (t=3,2874) Nl (t=4, 8760) 

3.3.13 - Vestuário e Calçados 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

7 

20 

17 

7 

20 

16 

52. 

Coeficiente de correlação Linear 

Múltipla (R
2): 0,9066 

I 

y 
I (-11)= + 41,1142 + 0,6266 

X . X 
I( 13,2) -0,2348 I{~)+ 

Nl (t=7,3804) Nl (t=7,8791) N1 

+ 0,1756 I(X13 ,6) 
(t=3,2639) 

3.3.15 - Bebidas 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 
Coeficiente de Correlação Linear 

Múltipla (R
2): 

X Y15 . 
I (---)= - 105,8690 + 0,7562 I(.l:.)+ 0,2918 

Nl (t=3,3371) Nl (t=2,5068) 

X 
- 0,1733 I{~) + 1,1696 I{X15 ,6) 

N2 (t=4,2469) 

7 

20 

15 

0,9389 



3.3.16 - Fumo 

Números de Variáveis Testadas: 

Números de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente de Correlação Linear 

Múltipla (R2): 

y 
I (~)' = - 228,6022 

Nl 

+ 1,9700 
(t=4,0040) 

• 

7 

20 

15 

53. 

0,9149 

+ 0,9456 
(t=2,8328) 

X 
I( 16,2) - 0,5081 

Nl (t=-4, 1141 

x 
I (-i) + 0,8740 I(X16 ,6) 

N 2 ( t= 8 , 2 O 6 5 ) 

3.3.17 - Editorial e Gráfica 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente de Correlação Linear 

Múltipla (R
2): 

7 

20 

17 

0,6407 

y X 
I (.J:1.)= .68,8288 - 0,0776 I(-i)+ 0,3591 I(X17 ,6) 

Nl (t=-2,4250) Nl (t=3,3718) 

3.3.18 - Diversos 

(t=9,1652) 

Número de Variáveis Testadas: 

Número de Observações: 

Graus de Liberdade: 

Coeficiente de correlação Linear 

Múltipla (R2): 

108,9482 + 0,7044 

(t=2,.3781) 

. . 
X I( 18,2) _ 

Nl 

7 

20 

17 

0,8749 



54. 

4 - AN!LISE DOS RESULTADOS 

Se fôsse possivel incluir no modêlo de regressão todos os f~ 

tôres determinando o comportamento do Produto das Indústrias 
de Transformação da Guanabara, encontrariamos certamente: 

1\ 1\ ,.. ~ .... 1\ 

at,,·~~O )~,,'~Q O ) UJ.·~ ~O) ~.,:" ~ O..)~c"S//o 1 ~'6i"/O} 
(com o simbolo -indicando estimativa). Realmente seria de se 

esperar que, "coeteris paribus", uma variação positiva na 
produção do Setor de prestação de Serviços (ou de Construção 

Civil) da Guanabara, ou na Renda (total ou industrial) do 

Resto do Pais, ou uma melhoria dos fatôres de Localização I~ 
dustrial da Guanabara, implicasse acréscimos não - negativos 

da produção industrial. Não sendo o caso, temos que inter 

pretar simultâneamente o sinal de todos os coeficientes ang~ 
lares em cada equação estimada, pois a interpretação isolada 
pode acarretar certas conclusões absurdas. 

Os sinais dos coeficientes angulares do Quociente de Locali 
zação, da Renda do Brasil exclusive Guanabara, exclusive In 
dústria, da Renda Industrial do Brasil exclusive da Guanaba 
ra, devem ser interpretados conjuntamente. De fato, uma pi2 
ra dos Fatôres Locacionais, traduzida num aumento da produ 

... ~_./. tU_ ção fora da Guanabara, pode conduzir a valores de ~y e~~ 
negativos. O que se pode inferir dai é que a produção do Res 
to do Pais substitui a dessas indústrias na Guanabara. Um 

" coeficiente angular do tipo ~i6<O mereceria uma in 
terpretação análoga: se a produção de alguma indústria da 

Guanabara estivesse substituindo a de suas congêneres situa 
das no Resto do Pais, êsse fenômeno poderia se traduzir em 

I\/, A. A 
coeficientes angulares~·.,<O e/ou ~~s<:o e/ou Qé ... l6 -< O . 
Na verdade,0'4 e 02,;5 deveriam ser estritamente positi 

vos apenas nos casos em que (i) a indústria local fornece~ 

se insumo para as situadas .fora do Estado, e (ii) quando o 
aumento da renda (ou do tamanho do mercado) fora da Guanaba 

ra implicasse o aumento da demanda por produtos da Guanaba 
ra. 

Na mesma linha de raciocinio devem ser interpretados os si 

nais das estimativas dos coeficientes angulares das demais 

variáveis. O único caso importante a considerar no presente 
estudo, tendo em vista a magnitude das elasticidades envol 
vidas (Ver Quadro III.4), refere-se aos sinais dos coeficien 
tes angulares ligando a Indústria de Materiais de Transporte 
à renda gerada pelo Setor Serviços na Guanabara, e à Renda 



Indústria de Transformação 

(Per Capita) 

1 - Minerais não metálicos 
2 - Metalúrgica 
3 - Mecânica 
4 - Material E1etrico 
5 - Material de Transporte 
6 - Madeira 
7 - Mobiliário 
8 - Papel e Papelão 
9 - Borracha 

10 - Couros e Peles 
11 - Química 
12 - Têxtil 
13 - Vestuário e Calçados 
14 - Produtos Alimentares 
15 - Bebidas 
16 - Fumo 
17 - Editorial e Gráfica 
18 - Diversas 

T O T A L 

QUADRO 111.4 

Grau de Sensibilidade das Indústrias de Transformação 

da Guanabara com relação as Fontes de Crescimento 

(Ano de Referência: 1967) 

Fontes de Crescimento (Per Capi ta) 
.I....:.·------r-----r------r----~--_,_-_::_---t_-------

Fator IIndústria de Valor Agregado do 
Setorl 

Serviços + 
Agricultu
ra da Gua 

nabara 

2,02 
0,55 
1,35 
0,00 

-1,58 

1,34 
0,31 
0,33 
0,00 
0,47 
0,45 
0,47 
0,71 
1,55 
1,73 
0,00 
0,91 

0,58 

Constru 
ção Cio 
vil da 

Guanabara 

Renda do Indústria 
Brasil do Brasil 

exc1usive exc1usive 
Guanabara Guanabara 

E L A S T I C I D A D E S 

0,00 
0,24 

-0,04 
0,00 
0,06 

0,03 
0,03 
0,03 
0,00 
0,04 
0,04 
0,04 
0,00 
0,41 
0,03 
0,00 
0,08 

0,05 

0,00 
0,04 

-0,03 
1,09 
1,88 

-1,26 
0,02 
0,03 
0,00 
0,03 

-0,98 
0,03 
0,00 
0,00 
0,03 
0,00 
0,07 

0,04 

0,00 
0,11 

-0,08 
0,65 
0,89 

-0,84 
0,68 
0,52 

-0,51 
0,52 
0,09 

-0,40 
0,00 

-0,57 
-0,50 
-0,17 
-2,75 

0,11 

L . jTransforma -ocaC10 -- çao da Guana 
na1 

1,18 
0,16 
1,40 
0,00 
0,00 

0,00 
0,96 
0,84 
0,80 

-0,29 
0,00 
0,23 
0,90 
1,52 
1,03 
0,34 
0,00 

0,65 

bara (e1asti 
cidades par 

ciais) -

0,00 
0,96 

-0,73 
0,00 
1,14 

0,64 
0,55 
0,57 
0,00 
0,80 
0,78 
0,84 
0,00 
0,00 
0,62 
0,00 
1,60 

Valor Agregado da 
Indústria de 

Transformação 

1967 - % 

5,00 
5,30 
8,50 
6,30 
4,70 
0,60 
-1,90 
1,80 
1,20 
1,10 

25,50 
9,20 
5,30 
6,70 
4,20 
3,20 
7,90 
1,60 

100,00 ln 
ln 
• 
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total e industrial, do Resto do Pais. O primeiro dêles é ne 

gativo, os dois outros positivos. Isso reflete, no nosso en 

tendimento, a caracteristica fundamental dessa indústria na 
Guanabara, vale dizer, a de que se dedica à produção de Mate 

r~a~s para o Consumo Intermediário de suas congêneres situa 
das no Resto do Pais. O sinal negativo daquele primeiro coe 

ficiente sugere que o Estado é importador de bens finais de 

consumo durável ou de investimento originados no Setor de Ma 
teriais de Transporte. 

Passemos agora à análise dos resultados. 

O Quadro III.4 sugere uma divisão da Indústria de Transforma 

ção da Guanabara em três grandes grupos, segundo o grau 
dependência dos mercados local e nacional; também é 

de 
~ 

poss~ 

vel, grosso modo, subdividir cada grupo em dois sub-grupos, 

segundo a produção do setor se destine ou não, predominant~ 

mente, para o consumo intermediário do setor manufatureiro 
da Guanabara. O que não se pode õbviamente, com os dados dis 
poniveis, é distinguir a parcela da produção de cada setor 
que se destina ao consumo final dos individuos, das emprê 
sas, ou ao consumo intermediário do setor não-manufatureiro. 

Por outro lado, a indústria da Guanabara apresenta elevado 

. grau de diversificação, sendo muito reduzida a participação 

individual de cada setor no total, as elasticidades parciais 
relativas ao conjunto do setor manufatureiro não refletirão 

via de regra o grau de integração no interior de cada indús 

tria. Agora, os grupos: . 

GRUPO 1 - compreendendo as indústrias cuja produção se desti 

na bàsicamente ao mercado local. são as Indústrias 
dos Minerais Não Metálicos, Metalúrgicas, Mecâni 

cas, do Mobiliário, Têxteis, do VestuáriO e Calç~ 

dos, dos Produtos Alimentares, de Bebidas, e de Fu 
mo. Respondem por cêrca de 50% do valor agregado 

.da indústria de transformação, seu crescimento de 
pendendo fundamentalmente do ritmo de expansão do 

mercado local. 

A primeira delas apresenta a maior sensibilidade / 

às modificações da renda do Setor Serviços, 2,02%, 
no que é seguida pelas Indústrias do Fumo, Bebi 
das, Mecânica e do Mobiliário, Produtos Alimenta 
res, Metalúrgicas, Têxteis e do Vestuário e Calç~ 

dos com 1,73, 1,55, 1,35, e 1,34 0,71, 055, 0,45 e 
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A longo prazo as quatro primeiras tenderiam a au 

mentar, e as restantes reduzir, sua participação 
na Renda Interna. 

As elasticidades parciais com relação à Indústria 

de Transformação da Guanabara revelam que com ex 

cessão das produções Metalúrgicas, Têxtil, e de 
Vestuário e Calçados, a dos outros 5 setores nao 

se destinam ao consumo intermediário do Setor Ma 

nufatureiro. Isso é bastante óbvio no caso das 

Indústrias de Produtos Alimentares e Bebidas, e 

dos Minerais Não-Metálicos. O sinal acompanhando 
a elasticidade da indústria Mecânica sugere que 
uma parcela da sua produção, e que se destinaria 

ao consumo final ou intermediário das demais in 
dústrias é substituida pela produção interna des 

sas mesmas indústrias quando sua produção se ele 
va: o aumento de produção, elevando a demanda de 
determinados bens, poderia, concomitantemente, 

torn~r viável sua produção interna a custos redu 

zidos e competitivos com os da indústria mecâni 
ca. 

A excessao da M~talúrgia tôdas as demais indú~ 

trias do Grupo I revelaram-se sensiveis às influ 

ências dos Fatôres Locacionais. A grande queda s~ 
frida pelo seu Quociente de Localização ao longo 

do periodo analisado (Quadro III.3) indicaria, 
pois, que o crescimento mais que proporcional da 
Metalurgia no restante do pais ocorreu em segrnen 
tos novos ou de alguma forma não - concorrenciais 
com os da Guanabara. De fato, o que se observou 
durante aquêle periodo foi a implantação e desen 
volvímento da siderurgia no Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e são Paulo. 

Por fim há que ressaltar que a magnitude é sinal 
das elasticidades das Indústrias do Fumo, do Mobi 

liário, Têxteis e do Vestuário e Calçados, com 
relação à Renda total e industrial do Resto do 

Pais, e aos Fatôres Locacionais, sugerem que ês 

ses setores são susceptiveis de sofrer (e vem re 
almente sofrendo) um processo de esvaziamento de 
terminado pelo crescimento mais que proporcional 

das congêneres de outros estados. No caso dos 
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três últimos setores citados essa tendência é bas 

tante acentuada, o que parece refletir uma desvan 

tagem comparativa da Guanabara nessas indústrias. 

GRUPO 2 - compreendendo as Indústrias Químicas, cuja prod~ 

ção se destina aos mercados local e do resto do 

país. Respondem por cêrca de 26% do valor agreg~ 

do total do Setor de Transformação. Infelizmente, 

por falta de informações estatísticas não foi pos 

sível analisar separadamente o comportamento dos 

ramos Químico prõpriamente dito, dos Produtos Far 

macêuticos e Medicinais, dos Produtos de Perfuma 

ria, Sabões e Velas, e dos Produtos de Matérias 

plásticas. Essa análise certamente mostraria o 

elevado grau de dependência do ramo de Perfuma 

ria, Sabões e Velas ao crescimento do mercado lo 

cal e o caráter nacional dos demais. Em conjunto 

essa característica é revelada pelas elasticida 
des da indústria com relação ao Setor Serviços da 

Guanabara e à Renda Industrial do Resto do' País. 

Esta última e a elasticidade parcial com respeito 

ao Setor Manufatureiro da Guanabara, ressaltam o 

papel que essa indústria desempenha como produt2 

ra de bens de consumo intermediário. 

A análise de regressao mostrou uma Indústria Quí 
mica pouco sensível às modificações do Quociente 

da Localização. Sem embargo, o sinal da elastici 

dade em questão (-) suscita alguns comentários 
adic'ionais: -não podemos concluir que, no caso, 

uma piora dos Fatôres Locacionais determinaria um 

aumento da produção. Isso c9nfiguraria absurdo 

evidente. 

O Quociente de Localização das indústrias da Gua 

nabara decresceu consideràvelmente ao longo dos/ 

dois últimos decênios, refletindo um crescimento 

mais que proporcional do setor nos outros estados. 

Sabe-se contudo que êsse crescimento manifestou

se principalmente na Produção Petroquímica que 

atinge urna magnitude razoável nos estados do Rio 
e são Paulo, em óbvio contraste com a Guanabara. 

Repetiram-se portanto os fatôres, condicionando a 
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estimativa das elasticidades rendas da Indústria Me 

talúrgica: o crescimento mais que proporcional do se 
tor no Resto do País ocorreu em segmentos não desen 
volvidos na Guanabara. Daí o grau de sensibilidade/ 
apresentado com relação aos Fatôres Locacionais ser 

bastante reduzido. No caso, o sinal negativo da elas 

ticidade em questão entraria para corrigir a magni 
tude da elasticidade com relação ã renda industrial 
do resto do país: um aumento relativo da produção 
guanabarina em uns ramos substituindo produtos impoE 
tados, só seria compatível com a redução em outros. 
Mas isso não passa de especulações. 

GRUPO 3 - compreendem as indústrias cuja produção se destina 

bãsicamente ao mercado nacional. são as Indústrias 

de Materiais Elétricos e de Comunicações, dos Mate 
riais de Transporte, e Editoriais e Gráficas. Respon 
dem com cêrca de 19% do valor agregado pela Indús 
tri~ de Transformação. Seu crescimento é uma função 

do ritmo de expansão da economia nacional e o Setor 

dos Materiais Elétricos e de Comunicações é o que 
apresenta a maior sensibilidade a êsse fator. O caso 
da Indústria de Material de Transporte já foi sufici 
entemente analisado. No caso da Indústria Editorial 
e Gráfica que apresenta elevado grau de concentração 
no estado, é evidente a tendência ã substituição de 

produtos da Guanabara por sucedâneos processados em 
outros estados. 

As demais indústrias, devido a sua reduzida partici 

pação no produto do Setor Manufatureiro, nao merecem 

uma análise especial. 

A análise precedente demonstrou que o grau de depen 
dência da indústria guanabarina ao mercado local 

~ 

e 

acentuado: o Grupo 1 e o Grupo 2, cujos comportame n 
tos encontram-se estreitamente vinculados ã taxa de 
crescimento da Renda Interna do Estado, respondem 
por cêrca de 75% do valor agregado pelo Setor Manuf~ 
tureiro. Esta é uma cifra sem dúvida alguma elevada. 

A decorrência é imediata: em têrmos globais a Indús 
tria de Transformação da Guanabara só se apresentou 
sensível à evolução do mercado local e à influência 

de fatôres locacionais. 
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Essa constatação deve ser o ponto de partida para a 

formulação de uma política de crescimento do Setor. 
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IV - PROJEÇÕES DA RENDA INTERNA E INDUSTRIAL DA GUANABARA 

O modêlo econométrico cuja estimativa apresentamos na Par 

te .III foi utilizado para projetar o comportamento da In 

dústria de Transformação da Guanabara nos próximos 10 
anos. Os critérios e os resultados dessas projeções sao 
apresentados a seguir. 

1 - AS VARIAVEIS EXOGENAS 

Para efeito das projeções dividimos as variáveis exógenas do 
modêlo em dois grupos: 

19 GRUPO - compreendendo as variáveis sôbre as quais o Estado 

pode exercer uma influência direta através de medi 
das de política econômica. Estão incluídas _nesse 

grupo o n·ível de renda dos Setores Serviços e Cons 
trução Civil da Guanabara, e os Fatôres Locacio 

nais: 

29 GRUPO - compreendendo variáveis a respeito das quais se po 

de no máximo fazer previsões, e cujo comportamento 
muito dificilmente será afetado - pelo menos dire 

ta e decisivamente, por medidas de política econô 
mica estaduais. Encontram-se nesse caso a Renda to 
tal e industrial do Resto do País, e as Populações 

da Guanabara e Resto do País. 

As hipóteses de comportamento para-as variáveis do segundo Gru 

po foram baseadas: (i) na experiência recente de desenvolvimen 
to da economia brasileira e (ii) em metas de crescimento consi 

deradas razoáveis pelos principais órgãos oficiais_de planej~ 

mento. Estas hipóteses encontram-se resumidas no Quadro IV.l • 
Para sua elaboração partimos dos seguintes dados constantes de 

publicações do IPEA e da FGV: A NOS 
1968 1969 

Taxa de crescimento da população do Brasil 3,23 3,25 
Taxa de crescimento da população da Guanabara 3,12 3,12 

Taxa de crescimento da Renda do Brasil 8,30 9,00 

Taxa de crescimento da Indústria (total) 

do Brasil 13,2 10,8 
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r--------------------------------------------------------~ 

QUADRO IV.l 

Fontes de Crescimento· da Indústria: de Transformação da Guanabara 
I Previsões para o per1odo 1970 1979 -

Renda Total do Brasil 

(exclusive Guanabara) 
Per Capita-N[$.de 1953 

ANOS. 

I Taxa de Cres-
cimento anual 

I I Valor (%) 
I 

1967 1 

. 
9,25 -

1968 9,71 .. 5,0(*) 
1969 10,29 6,0(*) 
1970 10,80 5,0(**) . 

• 1971 I 11,34 5,0 
1972 1 11,91 5,0 
·1973 . 12,51 5,0 
1974 13,14 5,0 
1975 13,80 5,0 
1976 I 14,49 5,0 
1977 15,21 . 5,0 
1978 , 15,97 5,0 
1979 16,77 5,0 . 

l 
I 

, 
Dado s Basi cos: ,( *) FGV 

(**) Estimativas 

Renda Industr~al do 3rasil 
(exclusive Industria de Trans 
formação da Guanabara) -

Per Capita - I~S de 1953 

Taxa de Cres-
cimento anual 

Valor (%) 

2,77 -
3.,05 10,0(*) .. 
3,29 8,0(*) 
3,48 - 7,0(**) -
3,72 7,0 
3,98 7,0 
4,26 7,0 
4,56 ·7,0 
4,88 7,0 
5,22 , 7,0 
5,58 7,0 
5,98 7,0 
6,40 7,0 
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Admitimos posteriormente que as rendas per capita total e indus 

trial do Brasil evoluirão em têrmos per capita, no decurso dos 

anos 70, a uma taxa de 5 e 7% a.a., respectivamente. 

No caso das variáveis do primeiro grupo procedemos da seguinte 
maneira: 

i - nao dispúnhamos de informações suficientes para estabelecer 

uma previsão fidedigna do comportamento dos Quocientes de 

Localização. 

Preferimos adotar, para efeito das projeções, os valores 

calculados para 1967, último ano para o qual dispomos de 

observações. ~sse critério tende a subestimar o crescimento 

das indústrias ~ujo Quociente de Localização se apresentava 

em ascensão ao fim da série, e sôbre-estimar o daquelas sub 

metidas a um processo de esvaziamento (ver Quadro III.3a e 
b); 

ii - o Setor de Construção Civil da Guanabara nao foi considera 

do relevante para a análise. Veja-se a respeito o Quadro 

111.4, que ressalta quão pouco significativa é sua influên 

cia na determinação do ritmo de expansão da indústria da 

Guanabara~ Em 1968 a Indústria de Construção Civil do Bra 

sil cresceu de 9%. Tendo em vista a política oficial de de 

senvolvimento dêsse setor, extrapolamos essa mesma taxa pa 

ra 1969; para os anos 70 admitimos que seu ritmo de exp~ 

são se nivele ao da Renda Nacional. As cifras decorrentes 

foram adotadas para a Guanabara (ver Quadro IV.2); 

iii -consideramos o Setor Serviços uma variável estratégica no 

desenvolvimento da Guanabara. Sofreu pois um tratamento ade 

quado, elucidado a seguir. 

2 - TENDtNCIAS DA ECONOMIA DA GUANABARA 
PROJEÇÕES GLOBAIS E SETORIAIS DA RENDA INTERNA E INDUSTRIAL 

Nos Quadros IV.l, IV.3, IV.4 e IV.5, encontram-se as séries his 

tóricas utilizadas nas projeções, abrangendo o perído 1970/79 .• 

Correspondem a hipóteses otimistas, conquanto razoáveis. Já dis 

cutimos anteriormente os critérios que presidiram sua formula 

ção. Faltava apenas justificar a hipótese de comportamento do 

Setor Serviços. 
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,------------------------------------------------------~ 

QUADRO rl.2 
, 
Indices da Renda Interna e Industrial 
Per Capita-Brasil e Guanabara-1950/.l969 

( 1953=lOô ) 

B R A S I L ! GUANABARA 
ANOS I. , 

Ren:da I . Renda Renda Industria de 
Industrial 

.... 
I Interna Interna' Transformaçao 

1950 93,0 89,8 95,9 91,5 
1951 94,0 92,8 98,1 93,3 
1952 100,4 94,7 

·1 

102,2 94,4 
1953 100,0 . 100, ° 100,0 100,0 
1954 105,1 105,6 108,4 101,3 
1955 111,0 113,4 108,5 107,2 

I 
1956 110,4 117,7 109,0 98,0 
1957 115,7 120,8 107,2 87,6 
1958 118,2 135,8 110,9 _ 100,9 
1959 119,'6. 148,0 103,6 87,1 
1960 127,.7 '. 157,4 110,4 94,8 
1961 129,6 168,5 120,7 101,2 

I 
1962 143,1. 176,2 114,6 106,6 

i 

i 1963 141,2 
" 

171,2 . I 122,3 112,2 
1964 138,9 ~ 174,5 120,3 119,0 
1965 136,8 161,1 109,9 104,7 
1966 135,9 174,4 107: 0 106,8 
1967 141;5 174,0 113,6 114,2 
1968(*) 148,5 191,7 113,9 116,5 
1969(*) 157,4 205,1 114,3 118,9 

, 

, 
(1950 a 1967) Dados :3asicos: F:G:V . 

(*) Estioadas 
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Vimos acima que o Setor Serviços sofreu um crescimento per ca 

pita irrisório durante os últimos 20 anos (Quadros III.2a e 

b). O primeiro grupo de projeções foi realizado supondo-se a 

continuação dessa tendência: admitimos que o Setor Serviços 

apresentará no decurso desta década um crescimento apenas ve 

getativo, suficiente para compensar o aumento populacional. 

Isso implicou tomar sua renda per capita em cêrca de NCr$ 

18,86 de 1953 em todos os anos da série (Quadro IV.5). 

Os resultados dêste primeiro grupo de projeções, que conven 

cionamos chamar TEND~NCIA, encontram-se nos Quadros IV.6 e 7. 

Os números falam por si. Não obstante, vale a pena apresentar 

uma síntese dos aspectos mais importantes. 

Aceitas as hipóteses de comportamento das variáveis exógenas, 

as projeções acusam: 

19) que 7 setores industriais estarão submetidos a uma taxa 

de crescimento negativa. são os Setores Têxtil, de Vestu 

ário e Calçados, Bebidas, de Couros e Peles, de Mobiliá 

rio, de Fumo e de Indústrias "Diversas". Somados perfazem 

atualmente mais de 25% do valor agregado da Indústria de 

Transformação. A queda mais rápida seria da Indústria do 

Mobiliário, que se extinguiria nos próximos 5 anos i 

29) que em têrmos per capita, 9 setores apresentam involução: 

acrescente-se aos 7 primeiros as Indústrias Mecânicas' e 

Editoriais e Gráficas. ~sse grupo responde por mais de 

40% do produto gerado pela indústria locali 

39) que as Indústrias de Minerais Não Metálicos e de Produtos 

Alimentares crescerão apenas o suficiente para compensar 

o aumento populacional. Somam mais de 10% do produto in 

dustriali 

49} que as Indústrias Metalúrgicas, de Materiais Elétricos e 

de Comunicações, de Materiais de Transporte, QuímiCOS, de 

Papel e Papelão e de Borracha, deverão crescer a taxas 

apreciáveis. Já vimos contudo que, com excessao das Indús 

trias Metalúrgicas, boa parte da produção dêsse grupo se 

destina ao mercado nacional, sendo sua taxa de crescime~ 

to induzida pelo compor~amento da renda total e indus 

trial do resto do país, vale dizer, por fatôres externos 

à economia da Guanabara. Levando-se em conta a participa 
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-(*) 
Brasil 

QUADRO T,V.3 
Renda Interna - 'Brasil - Guanabara 

N , 

Projoçoes para o periodo 1970-1979 

; ; Per Capita - l{t$ de 1953 

GUANABARA 

Total - 1'ú!$1000 de 1953 

G U A N A B A R·A 

, 
Indice 

Valor 1(1969~:100) 
Índice 

Valor 1(1969=100) 

, 
Indice 

(1969=100) 

ANOS Jaxc1usi ve I Tendência Meta Tendência I _ Meta 
puanabara ~---~~~~~------~---------r~-------r------------~~~~---t--------------r~-:~---, . 

Indlce 
, . 
Indlce 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
19711-
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

(1969~10Ó) 

100,0 
104,9 
110,2 
115,4 

. 121,6 
127,7 
134,1 
140,8 
147,8 
155,2 
163,0 

24,21 
24,27 
24,34 
24,43 
24,53 
24,63 
24,75 
24,89 
25,03 
25,18 
25,35 

100,0 
100,2 
100,5 
100,9 
101,3 
101,7 
102',2 
102,8 
103,3 
104,0 
;L04,7 

, . 
(*) Indice dos Valores do Quadro 7 

21t,.43 
2
6
5,33 

2 ,95 
27,78 
29,11 
30,52 . 
32,00 
33,55 
35,19 
36,92 
38,74 

100, O 

103,7 
110,3 
113,7 
119,2 
124,9 
131,0 
137,3 
1It4,0 
151,1 
158,6 

Valor 

105.136,29 
108,.799,51 
112.535,72 
116.448,93 
120.563,02 
124.849,64 
129.374.99 
134.143,66 
139.13Ir,60 
144.355,73 
149. 823,70 

100,0 
103,4 
107,0 
110,7 
114,6 
118,7 
123,0 
1 27,5 
132,3 
137,3 
142,5 

Valor 

.106.136,19 
113. 591,11-0 
124. 59 l J-, 60 
.132 .411-9,60 
"143.129,90 
:1511-.-720,00 
:167.283,10 
:180.897,30 
:195. 658 , 9 O 
211.660,30 
.229.002,70 

1969=100) 

100,0 
107,0 
117,lt 
124,8 
~34,8 
145,8 
157,6 
170, ~. 
184,3 
199 It 
215;8 

0"1 
0"1 

- . 
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çao no produto industrial, o incremento do Setor Químico 
~ 

e o mais importante. 

A contrapartida dêsse desempenho é ilustrada nos Quadros 

IV.3 e 4. 

1) as taxas de crescimento da Renda Industrial da Guanabara 

seriam consideràvelmente menores do que as do Brasil. 

As Rendas Industriais do Brasil e Guanabara seriam res 

pectivamente em 1979, 150% e 65% mais elevadas que em 

1969, o que implicariam taxas médias de crescimento 

anual da ordem de 10,0% e 5,Ô% a.a.; 

2) espera-se que durante os anos 70 a renda per capita do 

Brasil sofra um incremento da ordem de 5% a.a.: o valor 

de 1979 seria 63% maior do que o de 1969. Durante o mes 

mo período a renda per capita da Guanabara cresceria ao 

ritmo insignificante de 0,4% a.a., permanecendo pràtic~ 

mente estagnada: o valor de 1979 seria apenas 5% maior 

do que o de 1969. 

3 - UMA META DE CRESCIMENTO PARA A ECONOMIA DA GUANABARA 

Os resultados anteriores sugerem de uma maneira cabal que 

necessário um grande esfôrço para emparelhar o ritmo de 

pansão da economia da Guanabara com os índices da média 

~ 

e 

ex 

bra 

sileira. Nessa etapa procuraremos dar uma medida dêsse esfôr 

ço. 

O segundo grupo de projeções, que convencionamos chamar META 

encerra uma proposição. de política econômica: expandir a re~ 

da per capita da Guanabara, no decurso do próximo decênio, 

à taxa de 5% a.a., igualando-a portanto à média brasileira. 

A consecução do objetivo acima exige o incremento das 

dades básicas do Estado segundo taxas adequadas. No 

ativi 

modêlo 

de projeções que adotamos, estas atividades são desempenha 

das pelo Setor de Prestação de Serviços. Isso corresponde 

sem dúvida alguma a uma simplificação determinada pela disP2 

nibilidade de informações estatísticas. ~sse incremento das' 

atividades básicas deve evidentemente decorrer da expansao 

de diversos segmentos dinâmicos da economia, industriais ou 

não. Como não foi possível avaliar as contribuições indivi 

duais de cada segmento, preferimos dar uma medida do esfôrço 
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global, sintetizada pela avaliação da taxa necessária de exp~ 
são do Setor Terciários. 

A taxa de crescimento do SEtor Serviços entrou como uma dado 

nas projeções da TEND~NCIA; sai como uma condição necessária 

nas projeções da ~mTA: deverá ser da ordem de 10,0 a 7,0% a.a. 

em têrmos totais e per capita, no decurso dos anos 70 (Quadro 

IV.5). Isso configura, de fato, um esfôrço gigantesco. 

Os resultados dêsse segundo grupo de projeções 

nos Quadros IV.6 e 7. Aceitas as hipóteses de 

encontram-se 

comportamento 

das variáveis exógenas, e admitindo o cumprimento da meta, 
elas acusam: 

19) que apenas 3 setores estarão submetidos a uma taxa de 

crescimento negativa. são as Industrias de Couros e Peles, 

de Mobiliário e "Diversas". Somadas perfazem menos de 5% 

do Produto Industrial, o que é irrelevante. As duas últi 

mas demonstram forte tendência à extinção, antes do fim da 

década; 

29) que apenas 6 setores apresentam involução em têrmos per c~ 

pita: acrescente-se aos 3 primeiros as Indústrias Têxteis, 

de Vestuário e Calçados, e Editoriais e Gráficas. Respon 

dem por menos de 28% do valor agregado pelo Setor Manufatu 

reiro; 

39) que os demais setores apresentam taxas respeitáveis de in 

cremento anual, total ou per capita. Os setores de Mine 

rais Não Metálicos e de Materiais Elétricos e de Comunica 

çoes sofreriam a maior expansão, mais que duplicando sua 
produção per capita, até o fim da próxima década; a Indús 

tria de Produtos Alimentares seria a mais lenta, seu prod~ 

to per capita crescendo menos que 50% no mesmo tempo. 

4 - AVALIAÇÃO CRiTICA DOS RESULTADOS 

As projeções que realizamos não pretendem ser determinísticas, 

mas tão só servir de instrumento de orientação, descobrindo os 

maiores obstáculos e apontando as principais alternativas do 

desenvolvimento econômico da Guanabara. Nem pretendem ser defi 

nitivas. Podem ser melhoradas na medida em que recursos e es 

fôrços sejam dispensados na reformulação das estatísticas dis 
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poníveis e no levantamento de informações ainda nao existen 

tes. Vários aspectos importantes deixaram de ser abordados 

por deficiência de informações. Por exemplo, é ocioso de 

monstrar a conveniência de tratar separadamente, dentro de 

cada Setor industrial, e quando fôr o caso, as produções 

dos bens de consumo duráveis, não-duráveis, e de capital; 

ou então, a de considerar os fluxos inter-regionais de mer 

cadorias e serviços. Séries históricas de formação de capi 

tal; a qualquer nível de agregação - setorial ou global 

não são disponíveis. As séries de emprêgo têm melhorado con 

sideràvelmente, mas só estão completadas para os anos recen 

tes. As séries de produto industrial, quando existem, sao 

deficientes; as de valor agregado por setor mereceram uma 

completa reformulação. Não pudemos, sequer, desagregar o Se 

tor Químico que, na Guanabara, inclui os ramos Químico 

priamente dito, de Produtos Farmacêuticos e Medicinais, 

Sabões e Velas, e de Produtos de Materiais Plásticos. 

tivesse sido possível estimar funções de produção 

-pro 

de 

Se 

seto 

riais, teríamos sido capazes de iniciar debate, dos mais 

relevantes, a respeito do tamanho da escala de operação das 

industrias, das funções setoriais de demanda de mão-de-obra 

e do papel desempenhado pelas inovações tecnológicas na pr~ 

dução industrial. Hoje é imprescindível um detalhamento do 

Setor Terciário, sem o que não é possível nem identificar 
os seus segmentos dinâmicos, nem entender o papel que des~ 

pénhou no crescimento da Renda Interna, nem vislumbrar as 

alternativas futuras que oferece como elemento estratégico 

numa política de desenvolvimento econômico. 

A necessidade de se obter deflatores setoriais e globais, 

nacionais ou estaduais, é urgente. Sem os mesmos é imprati 

cãvel abordar os aspectos reais da produção. Os índices de 

preços por atacado segundo o ramo de atividades publicado 

pelo Centro de Contas Nacionais - Conjuntura Econômica, OS 

melhores existentes, não são adequados para os objetivos co 

limados neste estudo. Os principais defeitos que para êsse 

fim apresentam são os seguintes: 

(1) - são índices setoriais de preços levantados para o co~ 

junto da nação, para a qual é um dado a composição da 
produção setorial, que pode ou não coincidir com a si" 

tuação de cada Estado; 

(2) - O desmembramento da produção por setores produtivos , 

para efeitos de cálculo dos índices de preço (IBRE 
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QUADRO IV.5 
, N 

Fontes de Crescimonto da Industria de Transformaçno da Guanabara 
Tendências e Metm de Crescimento - 1970-1979 

Construção Ci~ Renda do Setor Serviços da Guanabara - Preços de 1953 
vil da Guana- T E N D'Ê N C'I A M E T A 

ANOS I b~ra - .!}Per ~Ca _, . 
pl ta-r{[)1 19/3 Total _ NDJ... 000 Per Capi ta - r{[$Total - l'{tSJ,..000 Per Capi ta - }rrS 

Valor % Anual Valor I Índice Valor Ílldice Valor Índice Valor Índice 

1967 0,93 - 76.873,36 93,8 18,86 100,0 76.873,36 93,8 18,86 100,0 
1968 0,99 6,0 79.31t9,68 96,9 18,86 100,0 79.349,68 96,9 18,86 100,0 
1969 1,05 6,0 81.907,09 100,0 18,86 100,0 81.907,09 100,0 18,86 100,0 

1970 1,10 5,0 84.~5,61 103,,2. 18,86 100,0 8~.698,00 108,3 19,79 104,9 
1971 1,16 5,0 87.184,12 lD6,4 18,86 100,0 9j.940,90 117,1 20,75 110,0 
1972 1,22 5,0 89.903,73 109,8 18,86 100,0 103.795,90 126,7 21,77 115,5 
1973 1,28 5,0 92.708,22 113,1 18,86 100,0 112.311,10 137,1 22,85 121,1 
1974 1,34 5,0 95.601,34' l1ó,7 18,86 100,0 121.5'4-8,50 llt8,4 23,98 127,1 
1975 1,1+1 5,0 98. 581t,99 120,4 18,86 100,0 131.554,00 160,6 25,17 133,4 
1976 1,48 5,0 101.661,06 124,1 18,86 100,0 lIt2.403,10 173,9 26,42 140,1 
19'77 1,55 5,0 104.835,20 128,0 18,86 100,0 154.164,00 188,2 27,73 11t7,1 
1978 1,63 5,0 108.103,63 132 ,0 18,86 100,0 166.908,00 203,8 29,12 154,1 
1979 1,71 5,0 111.475,80 136,1 18.,86 100,0 180.719;10 220,6 30,57 162,1 

, 
Dados Basicos: F"G.V. 

-...J 
I-' 

l · 
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Contas Nacionais) e para efeitos de distribuição do 

produto industrial (IBGE), não obedecem ao mesmo cri 

tério. Não existe, por exemplo, um índice de preço 

por atacado para os Materiais Elétricos e de Comunica 

ções, para os Produtos da Indústria Mecânica ou para 

os Materiais de Transportei o índice de preço para os 

produtos da Indústria Química é demasiadamente agreg~ 

do. Além disso ficamos ainda a desejar séries de pro 

dução real Agrícola, Industrial, e de pelo menos al 

guns ramos mais importantes do Setor Terciário - Go 

vêrno, Intermediários Financeiros, Transporte e Comu 

nicações e Comércio - ao nível estadual. Sem elas 

constitui verdadeiro malabarismo comparar as séries 

estaduais de renda. Na elaboração das séries dos' Qu~ 

dros III.l procurou-se, na medida do possível, contor 

nar os problemas mais importantes. Construiu-se defla 

tores especiais, quando não foi possível utilizar os 

índices de preço das - Contas Nacionais - Conjuntura 

Econômica. ~ óbvio que, com os dados disponíveis 

Produto Real e Renda Nominal por Setor, para o conjun 

to do País, só se. poderia construir deflatores nacio 

nais, que foram então adotados para avaliar a produ 

ção real da Guanabara. As séries de produção real que, 

se obteve não podem portanto, ser encaradas como defi 

nitivas. Mas não existem outras melhores. 

As outras limitações decorrem do "approach" - agreg~ 

tivo - e da impossibilidade prática de se considerar 

todos os fatôres relevantes envolvidos num fenômeno. 

A média muitas vêzes mascara aspeotos importantes: al 

guns setores da Guanabara estão visivelmente empenha 

dos na substituição de importações do resto do país, 

como acontece com as Indústrias Mecânicas e de Mine 

rais Não MetálicoSi nesse caso devemos encarar com 

muito cuidado a magnitude das elasticidades rendas 

que foram estimadas. Se todo o incremento de 

fôsse, por exemplo, destinado à substituição 

tações, as elevadas taxas de crescimento do 

produção 

de impo!, 

produto 

daqueles setores, e que estão implicadas naquelas e 

lasticidades, só poderiam ser mantidas durante o p~ 

ríodo de substituições, depois do que descansariam a 

níveis mais modestos. Em contrapartida, as perspecti 

vas de expansão de alguns segmentos da Indústria Quí 

mica, especialmente aquêles articulados com a econo 
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mia do Resto do Pais, foram substimados face carência 

de dados estatisticos, que impossibilitou um tratamen 
to desagregado do Setor. 

Há que lembrar também, que um modêlo economêtrico do 

tipo do desenvolvido na terceira parte só seria ade 

quado para a estimativa das elasticidades rendas da 

oferta (demanda) quando apenas a demanda (oferta) se 

deslocasse. Caso contrário, as "elasticidades" estima 

das correspondem, na verdade, a estimativas de alguma 

mistura das elasticidades-rendas efetivas, da oferta 

e da demanda. Para isolar êsses efeitos seria necessá 

rio contar com o apôio de informações, estatisticas 

que raramente são disponiveis. No caso da Guanabara, 

contudo, há fortes indicios de que os fatôres limita 

tivos do crescimento industrial atuaram do lado da de 

manda, pelo que é razoável encarar as elasticidades 

constantes do Quadro III.4 como elasticidades da ofer 
ta. 

v - RECOMENDAÇÕES DE POLíTICA ECONOMlCA PARA 

O DESENVOLVIMENTO DA GUANABARA 

Agora, algumas recomendações de politica econômica. 

A análise da situação atual e do desenvolvimento recente da 

indústria da Guanabara, que levamos a cabo através dos le 

vantamentos efetuados nas partes I e II e através do estudo 

econométrico realizado ao longo da parte III, sugere que: 

1. O incremento da Renda Interna do Estado ao longo dos 

dois últimos decênios esteve intimamente vinculado à 
expansão de alguns segmentos do setor terciário - govêr 

no, intermediários financeiros e serviços de transpo~ 

te, que desempenharam funções de "atividade básica", va 

le dizer, exportadora; 

2. enquanto isso, a Indústria de Transformação, com raras 

excessões, teve um comportamento reflexo. Cêrca de 70%. 

da sua atividade está voltada para o suprimento do mer 

cado local, que estabelece o limite mais baixo à sua 

taxa de crescimento; 
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3. o ritmo de crescimento da economia Guanabarina foi, du 

rante as duas últimas décadas, bastante inferior à mé 
dia brasileira. Isso deveu-se ao incremento apenas veg~ 
tativo da renda real do setor terciário. 

o fato de que a economia da Guanabara tenha demonstrado .. 
~n 

dices totais e setoriais de crescimento menores que os na 

cionais, não pode ser considerado, por si só, um aconteci 

mento indesejável. Até pelo contrário, isso poderia refle 

tir, se fôsse o caso, o sucesso de uma política do Govêrno 

Federal visando diminuir as desigualdades regionais de ren 

da: os Estados do Norte e Nordeste, e os do Centro Oeste, 

deveriam crescer mais ràpidamente que os Estados de são 
Paulo, Guanabara e Paraná. Por outro lado, admitamos que a 

transferência da administração pública federal para Brasí 

lia sirva aos objetivos de acelerar a taxa de crescimento 

do Produto Nacional - então seria perfeitamente justificá 
velo "sacrifício" da Guanabara em função dos objetivos de 

tôda a Nação. A Guanabara defronta-se atualmente com vários 

problemas decorrentes do tamanho da sua população. A mudan 

ça da capital para Brasília poderia então trazer benefícios 

incontáveis: 

(1) - arrefeceria a demanda por infra-estrutura de capital; 

(2) - diminuiria a demanda por serviços básicos - transpor 

tes (terrestres e marítimos), comunicações ( especial 

mente telefonia), água e luz, e 

(3) - diminuiria a demanda por serviços de aluguéis. 

Seria então ensejado ao Estado a oportunidade de orientar 

as poupanças coletivas para investimentos de menor relação 

capital - produto; e o barateamento dos aluguéis, o descon 
gestionamento das vias de transporte e de comunicações, por 

certo que se refletiria sôbre a rentabilidade dos investi 

mentos industriais localizados no Estado. 

Por último, a maximização da taxa de crescimento do Produto 

Nacional exige que os investimentos sejam localizados, seto 

rial e geogràficamente, nos pontos de maior produtividade: 

a transferência de diversas indústrias da Guanabara para ou 
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tros Estados, com base no critério da eficiência econômica, 
só seria, portanto, digna de elogios. 

Muito mais ainda pode ser dito no sentido de alertar que a 

performance da economia da Guanabara durante os anos 50 e 

60 só pode ser encarada mediante um esquema de referências 

que seja coerente do ponto de vista da análise econômica. O 

que estiver em desacôrdo com esta prescrição o estará em 

prejuízo da formulação de uma política de desenvolvimento 

econômico para o Estado. 

O desempenho da economia da Guanabara nao deve ser aferido 

tão só pela comparação dos índices de crescimento estaduais 

e nacionais. Esse procedimento não levaria a conclusões cor 

retas, senao casualmente. Na verdade êle foi insatisfatório 

porque a taxa efetiva de crescimento da renda interna este 
ve, certamente, abaixo da potenCial. ~ste é de fato o aspec 

to mais relevante da questão; por coincidência, o menos ex 

plorado.· Não é nosso propósito avaliar a diferença entre 

aquelas duas taxas, mas apenas para ilustrar podemos lem 

brar as vantagens locacionais que são incontestáveis e sufi 

cientemente evidentes, para o desenvolvimento do turismo e 

das atividades mercantis e industriais ligadas à proximid~ 

de do mar. Muitas delas ainda não foram sequer exploradas; 

outras o são incipiente ou inadequadamente. 

O enfoque da capacidade potencial de produção nao é apenas 

mais vantajoso do ponto de vista analítico, mas é também o 

mais objetivo. De fato, êle não só nos leva diretamente pa 

ra o âmago dos problemas mais importantes, afetando a taxa 

de crescimento da economia da Guanabara, como revela que 

sua aceleração depende bàsicamente da nossa imaginação para 

utilizar produtivamente uma série de recursos, que aí estão 

ociosos. Em outras palavras depende: 

1. do ritmo de expansao das exportações de serviços para o 

resto do país e para o exterior; 

2. da habilidade de implantare desenvolver no Estado um 

conjunto de industrias de exportação, transferindo-se 

assim para o setor secundário, parcela das responsabili. 

dades assumidas pelo setor terciário como atividade bá 

sica. A implantação dessas indústrias deve aproveitar 

e levar em conta tôdas as vantagens locacionais da sua 

situação geográfica e da sua condição de entrepôsto co 
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3. da oferta dos recursos indispensáveis ao crescimento das 

indústrias tradicionais e dinâmicas, que dispÕem de van 

tagens comparativas para operar no Estado. 

As possibilidades de incremento das exportações do setor ter 

ciário devem ser encaradas com a maior objetividade. Em pri 
meiro lugar há que levar em conta a tendência para a queda 

da participação, em têrmos absolutos e relativos, do setor 

govêrno, acarretada pela transferência da administração pú 

blica federal para Brasília. As repercussões dessa transf~ 

rência sôbre a taxa de expansão dos demais segmentos do se 

tor terciário são imprevisíveis até agora. Analisemos contu 

do apenas alguns efeitos diretos: o setor govêrno participa 
com cêrca de 25% da Renda Internai admitindo uma propensao 

marginal a consumir de 0,80, o multiplicador de renda seria 
igual a 5. Urna queda de 1% na demanda do setor govêrno acar 

retaria portanto 1,25% de queda na Renda Interna. Ora, nao 
há dados a respeito, mas há indícios de que o Setor Público 

está caindo na Guanabara, segundo taxas significativas. 

E o que dizer das demais atividades do terciário, que certa 
mente sofrerão o impacto da transferência da administração 
pública federal? A taxa de crescimento de uma boa parte de 
las é limitada.pelo ritmo de expansão da economia nacional. 

O que em suma, desejamos ressaltar, é que o desenvolvimento 

futuro da Guanabara não poderá obedecer ao modêlo que vigo 

rou durant.e os últimos 20 anos. Há que modificar a base da 
produção interna, que não pode mais contar com o influxo de 

cisivo do Setor Govêrno. Para isso é necessário substituir 

as antigas por novas atividades. Atividades que levem em co~ 

ta a verdadeira vocação econômica do Estado, e que estarão 

necessàriamente ligadas ao desenvolvimento do turismo, dos 
serviços de transportes marítimos e aéreos, da atividade co 

mercial ligada ao comércio interno e de cabotagem, e à im 
plantação de indústrias dinâmicas, que se aproveitem das 

vantagens locacionais proporci~nadas pelo Estado. 
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1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

I N D U S T R I A D E 

T E N D E N C I A S E 

t N D I C E S D O 

QUADRO I V.6 

T R A N S F O R M A ç Ã O D A G U A N A B A • A 

M E TAS D E C R E S C I M E N T O SETOR.IAL 

V A L O R A G R E G A D O 

P E R r O D O: 1970 - 1979 

(1969=100) 

"p, E R C A P I T A lI! , 

MINERAIS NÃO METÁLICOS llETALURGICA MECÂNICA MATERIAL EL~TRICO 

TEND~NCIA M E T A TEND~NCIA M E T A TEND~NCIA M E T A TEND~NCIA M E T A 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
100,0 109;7 102,0 104,5 99,2 105,1 108,1 108,1 
100,0 120,0 104,4 109,6 98,2 110,3 116,9 116,9 
100,0 130,8 107,0 114,9 97,2 115,9 126,2 126,2 
100,0 142,1 109,5 120,5 96,1 121,7 136,,1 136,1 
100,0 154,1 112,2 126,2 95,0 127,8 146,4 146,4 
100,0 166,6 115,2 132,5 93,8 '134,2 157,3 157,3 
100,0 179,9 118,3 138,9 92,6 141,0 168,8 168,8 
100,0 193,8 121,4 145,7 91,2 148,0 180,8 180,8 
100,0 208,4 124,9 153,0 89,8 155,5 193,4 193,4 
100,0 223,8 128,5 160,6 88,3 163,3 206,8 206,8 

MATERIAL DE 

'TRANSPORTE 

TEND~NCIA META 

100,0 100,0 

111,5 105,8 

123,8 112,2 

136,9 118,9 

150,6 126,1 

165,0 133,5 

180,1 141,3 

195,9 149,5 

212,5 157,9 

229,9 166,9 

248,3 176,3 

..,J 

..,J 
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1969 

1970 

1971 

19.72 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Q U A D R O IV.6 

I N D fi S T R I A D E T R A N S F O R M A ç Ã O D A G U A N A B A R A 

T E N D E N C I A S E M E TAS D E C R E S C I M E N T O S E T O R I A L 

t N D I C E S D O V A L O R A G R E G A D O "P. E R C A P I T Ali . 

P E R t O D O: 1970 - 1979 

(1969=100) 

(continuação) 

MOBILIÁRIO PAPEL E PAPELÃO BORRACHA COUROS E PELES QUtMICA . 

TEND~NCIA M E T A TEND~NCIA M E T A 

100,0 100,0 100,0 100,0 

84,5 93,1 104,5 105,9 

67,6 85,2 110,2 113,0 

49,7 76,7 116,3 120,7 

30,7 67,7 122,9 129,0 

10,7 58,2 130,0 137,7 

° 48,2 137,6 147,1 

° 37,7 145,6 157,0 

° 26,7 154,2 167,6 

° 15,0 163,4 178,9 

° 2,6 173,2 190,9 
-

TENDENCIA M E T A TENDENCIA 

100,0 100,0 100,0 

103,0 104,3 96,2 
. -

106,9 109,6 91,4 

111,0 115,1 86,2 

115,5 121,1 80,7 

120,3 127,5 74,7 

125,4 134,2 . 68,3 

130,8 141,4 61,6 

136,6 149,1 54,2 

142,8 L1S7'2 l 46,S 
149,4 165,9 ·38,1 

- -------~- ----- -----~-- --- - - ----

M E T A 

100,0 

96,2 

91,4 

86,2 

80,7 

74,7 

68,3 

61,6 

54,2 

46,5 

38,1 
- - -

TENDÊNCIA M E T A 

100,0 100,0 

103,4 105,4 

107,8 111,9 

112,4 118,8 

117,4 126,1 

122,8 133,9 

128,5 142,2 

134,5 150,9 

141,1 160,3 

148,0 1170'3 
155,4 180,9 

- -~ ----- ---

-

-..,J 
00 
• 



A N O 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

I N D C S T ~ I A 

T E N D 2 N C I A S 

t N D I C E S 

D E 
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D O 

Q U A D R O IV.6 

T R A N S F O R M A ç Ã O D A G U A N A B A R'A 

M E TAS D E C R E S C I M E N T O S E T O R I A L 

V A L O R A G R E G A D O "p, E R C A P I T A" 

P E R t O D O: 1970 - 1979 

(1969=100) 

TÊXTIL VESTUÁRIO E CALÇADOS PRODUTOS ALIMENTARES BEBIDAS 

TEND~NCIA M E T A TENDRNCIA M E T A TENDRNCIA M E T A TENDRNCIA M E T A 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

95,8 98,1 97,5 99,9 100,0 103,3 98,1 106,2 

92,1 96,8 94,3 99,2 100,0 106,9 95,7 112,2 

88,4 95,6 90,9 98,3 100,0 110,6 .92,8 118,2 

84,6 94,4 87,2 97,3 100,0 114,5 89,5 124,2 

80,6 93,2 83,1 96,2 100,0 118,6 85,7 130,3 

76,7 92,2 78,8 94,9 100,0 123,0 82,0 137,0 

72,6 91,2 74,2 93,5 100,0 127,5 77,8 143,7 

68,6 90,5 69,2 91,8 100,0 132,3 73,0 150,4 

64,5 89,7 63,9 90,1 100,0 137,4 68,2 157,6 
, 

60,2 89,1 58,2 88,1 100,0 '142,7 62,7 164,9 

(continuação) 

FUMO 

TEND~NCIA 

100,0 

96,7 

92,6 

88,2 

83,4 

78,2 

72,6 

66,8 

60,3 

53,6 

46,2 

M E T A 

100,0 

105,3 

110,2 

115,2 

120,4 

125,7 

131,2 

136,9 

142,7 

148,7 

154,9 

..., 
\D 



A N O 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

I N D fi S T R I A 

T E N D E N C I A S 

1 N D I C E S 

D E 

E 

D O 

Q U A D R O IV. 6 

T R A N S F O R M A ç Ã O D A G U A N A B A R A 

M E TAS D E C R E S C I M E N T O S E T O R I A L 

V A L O R A G R E G A D O "p E R C A P I T A" 

P E R 1 O D o: 1970 - 1979 

(1969=100) 

(continuação) 

EDITORIAL E GRÁFICA DIVERSAS 

TENDRNCIA M E T A TENDRNCIA M E T A . 
100,0 100,0 100,0 100,0 

98,7 98,7 67,0 75,1 
-

97,2 97,2 25,1 41,7 

95,5 95,5 O 5,2 

93,8 93,8 O O 

91,8 91,8 O O 

89,8 89,8 O O 

87,6 . 87,6 O O 

85,3 85,3 O O 

82,8 82,8 O O 

80,1 80,1 O O 

00 
o 



QUADRO IV.7 

I N DOS T a I A D E T R A N S F O R. M A ç Ã O D A G U A N A B A R A 

T E N D ~ N C I A S E METAS' D E C R E S C I M E N T O S E T O R I A L 

t·~ D I C E S D O V A L O R AGREGADO 

P E R f o D O. 1970 - 1979 

(1969=100) 

MINERAIS NÃO METÁLICOS METAltlRGICA MECÂNICA MATERIAL EL~~RICO 

A N O 

TENDtNCIA M E T A TENDtNCIA M E T A TEND~NCIA M E T A TENDtNCIA M E T A 

1969 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100, o 100,0 

1970 103,2 113,3 105,3 107,9 102,4 108,5 111,5 111,5 

1971 106,4' 127,7 111,2 116,7 104,5 117,4 124,4 124,4 

1972 109,7 143,5 117,4 126,4 106 " 7 127,2 138,5 138,5 

1973 113,1 160,9 124,0 136,3 108,8 137,7 154,0 154,0 

1974 1~6,7 179,8 131,0 147,3 110,9 149,2 170,9 170,9 

1975 120,3 200,6 138,7 159,4 112,9 161,5 189,4 189,4 

1976 124,1 223,2 146,8 172,5 114,9 175,0 '209,5 209,5 

1977 ' 127,9 248, o 155,4 186,5 116,8 189,5 231,4 231,4 

1978 131,9 275,1 164,9 201,9 118,5 205,2 255,3 255,3 

1979 136,1 304,6 174,9 218,6 120,3 222,2 281,5 281,5 

MATERIAL DE 

TR ANSP( IRTE 

TEND~NCIA 

100,0 

115,1 

131,8 

150,2 

170,4 

192,6 

216,8 

243,2 

272,0 

303,5 

338,0 

M E T A 

100,0 

109,2 

119,4 

130,6 

142,7 

155,8 

170,1 

185,5 

202,1 

220,3 

240,0 

O) 

..... 
• 



A N O 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

I N D 6 S·T' R I A 

T E N D ~ N C I A S E 

D E 

Q U A D R O IV.7 

T R A N S F O R M A ç Ã O D A G U A N A B A R A 

M E TAS D E C R E S C I M E N T O S E T O R I A L 

t N D I C E S D O V A L O R A G R E G A D O 

P E R I O D O: 1970 - 1979 

(1969=100) 

MOBILIÁRIO PAPEL E PAPELÃO BORRACHA COUROS E PELE S 

TEND~NCIA M E T A TEND~NCIA M E T A TEND~NCIA M E T A TEND~NCIA M E T A 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

87,2 96,1 107,9 109,3 106,4 107,7 99,3 99,3 

72, ° . 90,7 117,3 120,3 113,8 116,6 97,3 97,3 

54,5 84,2 127,7 132,5 121,9 126,4 94,7 94,7 

34,8 76,7 139,3 146,0 130,7 137,1 91,3 91,3 

12,5 67,9 151,8 160,8 140,4 148,8 87,2 87,2 

0,0 58,0 165,6 177,0 150,9 161,6 82,3 82,3 

0,0 46,8 180,7 194,8 162,3 175,5 76,5 76,5 

0,0 34,2 197,4 214,6 174,9 190,8 69,4 69,4 

0,0 19,8 215,7 236,1 188,5 . 207,5 61,4 61,4 

0,0 3,5 235,8 259,9 203,4 225,8 51,9 51,9 

I 

(continuação) 

QUtMICA 

TENDRNCIA M E T A 

100,0 100,0 

106,8 108, 8 

114,7 119,1 

123,4 130,4 

132,9 142,7 

143,3 156,3 

154,6 171,1 

167,0 187,4 

180,6 205,2 

195,3 224,7 

211,5 246,2 

(Xl 
• .J 
• 



Q U A D R O IV. 7 

I N DOS T R I A D E T R A N S F O R M A ç Ã O D A G U A N A B A R A 

T E N D E N C I A S E M E T·A S D E C R E S C I M E N T O S E T O R I A L 

t N D I C E S D O V A L O R A G R E G A D O 

P E R 1 O D o: 1970 - 1979 

(1969=100) 

. 
.. 

T~XTIL VESTUÁRIO E CALÇADOS PRODUTOS ALIMENTARES BEBIDAS 

A NO ... 
... 

TEND~NCIA M E T A TEND~NCIA M E T A TEND~NCIA M E T A TEND~NCIA M E T A 

1969 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1970 98,9 101,2 100,6 103,1 103,2 . , 106,7 101,3 109,6 

1971 98,1 103,0 100,4 105,6 106,4 113,8 101,8 119,4 

1972 97,0 104,9 99,8 107,9 109,7 121,4 101,9 129,7 

1973 95,7 106,8 98, 7 110,1 113,1 129,6 101,3 140,6 

1974 9·4,1 108,8 97,0 112,2 116,7 138,5 100,0 152,1 

1975 92,3 111,0 94,9 114,2 120,3 148,0 98,7 164,9 

1976 90,1 113,2 92,2 116,1 124,1 158,3 96,6 178,4 

1977 87,9 115,8 88,6 117,5 127,9 169,4 93,4 192,5 

1978 95,1 118,4 84,4 118,9 131,5 181,3 90,0 208,1 

1979 82,0 121,2 79,3 119,9 136,1 194,2 85,4 224,4 

--

(continuação) 

FUMO 

TEND~NCIA 

100,0 

99,9 

98,0 

96,8 

94,4 

91,2 

87,4 

82,9 

77,2 

70,7 

62,9 

M E T A 

100,0 

108,7 

117,3 

126,5 

136,2 

146,7 

157,9 

169,9 

182,6 

196,3 

210,9 

00 
w 
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I N D fi S T'R I A D E T R A N S F O R M A ç Ã O D A G U A N A B A R A 

T E N D f N C I A S E M E TAS D E C R E S C I M E N T O 

EDITORIAL E GRÁFICA 

TENDfNCIA M E T A 

100,0 100,0 

101,9 101,9 

103,5 103,5 

104,9 104,9 

106,1 . 106,1 
r 

107,2 107,2 

108,2 108,2 

108,8 108,8 

109,2 109,2 

109,3 109,3 

109,1 109,1 

1 N D I C E S D O V A L O R AGREGADO 

P E R f O D o: 1970 - 1979 

(1969=100) 

DIVERSAS 

TENDfNCIA M E T A 

100,0 100,0 

69,1 77,5 

26,7 44,4 

O 5,7 

O O 

O O 

O O I 

I 

O O 

O O 

O O 

O O 

SETORIAL 

(con tinu ação) 
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