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A problemática do desenvolvimento econômico ganhou 
força no debate internacional no período do pós-guerra 
quando os países envolvidos no conflito mundial, so-
bretudo, os europeus, iniciaram a reconstrução de suas 
economias para reduzirem o hiato econômico existente 
entre as economias ricas vis-à-vis as economias pobres.

Os trabalhos iniciais partiam da premissa de 
que as forças de mercado promovem as condições 
objetivas para o avanço e a integração das estruturas 
produtivas dessas economias. Para romper com essa 
visão de convergência das estruturas produtivas no 
longo prazo, os trabalhos da Comissão Econômica para 
a América Latina e Caribe (Cepal) questionaram esse 
modelo de desenvolvimento econômico que tinha nas 
forças do mercado o elemento principal para efetuar a 
convergência das estruturas produtivas de uma região 
marcada pela dualidade estrutural.

É nesse ambiente, que a problemática da 
heterogeneidade estrutural e produtiva ganha corpo 
nos trabalhos da Cepal, sobretudo, a partir do traba-
lho de Aníbal Pinto sobre a Natureza e implicações 
da heterogeneidade estrutural da América Latina. 
Adicionando aos trabalhos de Raul Prebisch, Celso 
Furtado e outros mais, aprofundou-se na compreensão 
do subdesenvolvimento, o qual é reflexo de economias 
que se modernizaram em momentos históricos que o 
capitalismo era conduzido pelos capitais oligopólios 
e o desenvolvimento tecnológico não se difundia de 
forma simétrica entre os países centrais e periféricos.

Nesse sentido, o subdesenvolvimento e a hete-
rogeneidade estrutural e produtiva eram inerentes as 
economias que iniciaram seus processos de desenvol-
vimento na etapa tardia do capitalismo internacional.  
É nesse ambiente de discussão que surge a proposta 
deste trabalho. O objetivo do texto é mostrar em que 
medida a problemática da heterogeneidade industrial 
encontra-se enraizada nas estruturas econômicas 
multiescalares regionais brasileiras no período de 
2000 a 2010.  Para tanto, busca-se, entre as regiões, 

aprofundar a discussão para um caso específico, mas 
não único, de heterogeneidade industrial, que é aquele 
encontrado no Centro-Oeste brasileiro.

Desse modo, trabalha-se com a hipótese derivada 
dos trabalhos de (Bárcena et al., 2010); (Cimoli et al., 
2005), (Kupfer e Rocha, 2004), (Porcile, Yamila e Catela, 
2012), (Cavalcante e Negri, 2014) e (Squeff e Nogueira, 
2013) que destacam que a estrutura industrial brasileira 
é marcada por uma forte heterogeneidade. Para tanto, 
a proposta deste trabalho é verificar se esse padrão de 
heterogeneidade industrial também está se objetivando 
nas estruturas industriais nas múltiplas escalas regionais 
brasileira e, particularmente, no Centro-Oeste.  

Para tanto, essa pesquisa justifica-se em várias 
dimensões. Quanto à relevância da temática, o debate 
sobre a problemática da heterogeneidade estrutural 
em múltiplas escalas regionais apresenta-se incipiente 
dentro da abordagem da economia regional. Além 
disso, a compreensão da forma que o progresso técnico 
está se objetivando no espaço é elemento importante 
para calibrar discussões de políticas públicas para o 
espaço brasileiro. 

Grosso modo, constatou-se que propagação do 
progresso técnico se cristalizou de forma assimétrica na 
economia seja em nível setorial, como também, em nível 
empresarial, ocupacional e, em níveis, multiescalares. 
No caso regional, constata-se que, em 2000 e 2010, há 
uma forte heterogeneidade industrial entre as regiões 
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Esse mesmo padrão de heterogeneidade industrial 
é encontrado também para as Unidades da Federação 
(UFs). Tendo o estado de São Paulo como ponto de 
referência, observa-se que há um hiato na produtivi-
dade do trabalho desse estado vis-à-vis aos demais 
estados sendo que, excluso o estado do Amazonas 
em 2000, essa diferença vai se acentuando quando 
se move para os estados que estão na margem da 
produtividade do trabalho.
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Em 2010, esse movimento se mantém, entretanto, 
o estado de São Paulo apresenta uma produtividade 
inferior aos estados do Pará, Rio de Janeiro, Espírito Santo 
e Amazonas. Esse gap não é fruto de transformações 
profundas na estrutura industrial desses estados, 
mas, sim, em decorrência de ajustes no produto 
desses estados, os quais são grandes produtores 
de commodities agrícolas, minerais e não minerais.  
A partir de meados dos anos 2000, o incremento nos 
preços internacionais dessas commodities favoreceu 
a expansão da produção desses espaços regionais.

No caso da região Centro-Oeste, observa-se 
que, no período de 2000 a 2010, há uma redução no 
hiato existente entre esse espaço regional e o estado 
de São Paulo. Entretanto, é importante destacar que 
o Centro-Oeste, particularmente, a partir dos anos 
1990 do século XX, aumentou o seu papel no mercado 
internacional, sobretudo, se conectando de forma mais 
incisiva nas atividades do agronegócio que fazem parte 
das cadeias internacionais de valor. 

Essa estratégia de inserção dentro das cadeias 
produtivas globais favoreceu o incremento da produção, 
em particular, de produtos com fortes características 
relacionadas com commodities agrícolas e minerais. 
Possivelmente, essa estratégia tenha impulsionado o 
incremento da produtividade do trabalho nessa região 
que acabou favorecendo a redução do hiato com o 
estado de São Paulo.

Em nível de microrregiões do Centro-Oeste, 
observa-se que o padrão encontrado para as regiões e 
Unidades da Federação também se objetivou nessa escala 
regional. Constata-se um diferencial entre as produtivi-
dades do trabalho e as microrregiões do Centro-Oeste, 
seja em 2000 seja em 2010, mostrando que, mesmo se 
modernizando, as estruturas industriais da região ainda 
se acham enraizadas em modos que apresentam fortes 
assimetrias em termos de progresso técnico. 

Não obstante, o coeficiente de variação da 
produtividade do trabalho para o setor industrial das 
Unidades Federativas, das microrregiões e dos muni-
cípios do Centro-Oeste apontou para um processo em 
curso de redução da dispersão relativa desse atributo. 
É importante ressaltar que a economia brasileira, dos 
anos 1980 do século XX, para os tempos atuais tem 
passado por um processo de desindustrialização que, 

possivelmente, deve ter afetado a forma de distribuição 
do progresso técnico no território nacional, favore-
cendo, portanto, para o incremento da produtividade 
do trabalho industrial naquelas escalas regionais que 
apresentam uma dinâmica econômica mais conectada 
com os mercados interno e externo.

Por fim, esse mesmo padrão de heterogeneidade 
industrial é verificado entre os municípios seja em 
2000 seja em 2010. Segundo os dados do índice de 
crescimento da produtividade do trabalho, aqueles 
municípios que apresentaram uma produtividade do 
trabalho superior à média estadual encontram-se em 
porções específicas dos territórios dos estados de Goiás, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, reforçando, deste 
modo, a heterogeneidade industrial nessa porção do 
território nacional.


