
APRESENTAÇÃO

A edição número 53 do boletim Radar: tecnologia, produção e comércio exterior apresenta aos leitores cinco artigos 
que abordam questões relacionadas ao crescimento das firmas, às mudanças recentes no mercado de trabalho 
brasileiro, à crise financeira da Petrobras e ao desempenho brasileiro nos complexos agroindustriais do café,  
da soja, do milho e de aves.

No primeiro artigo, A dinâmica do tamanho das firmas brasileiras ao longo do seu ciclo de vida, Danilo Santa 
Cruz Coelho, Carlos Henrique Corseuil e Miguel Nathan Foguel analisam a evolução do número de empregados 
das empresas brasileiras. Os resultados obtidos apontam que um estabelecimento típico nasce pequeno, cresce 
relativamente rápido nos primeiros anos, experimentando taxas de crescimento mais baixas nos anos seguintes. 
Além disso, os efeitos puros de idade têm um impacto maior sobre a dinâmica do crescimento do emprego 
do que outros efeitos, com aqueles associados ao ano de nascimento. Os resultados mostram também que os 
estabelecimentos fechados tendem a ser pequenos, e que uma grande fração de estabelecimentos de pequeno 
porte morrem antes de atingir os 3 anos de idade.

O texto seguinte aborda outra questão relevante no cenário atual brasileiro: os efeitos das mudanças tecnológicas 
recentes na dinâmica do mercado de trabalho. A pergunta colocada em Existe polarização no mercado de trabalho 
brasileiro? é se, no Brasil, como verificado em outros países, o crescimento do emprego esteve concentrado em 
polos distintos, em ocupações que exigem poucas habilidades e naquelas de alta complexidade. Para responder a 
esta questão, Anaely Machado utiliza dados de 1991 a 2015, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) e do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As estimativas obtidas 
indicam que está em curso uma polarização do emprego no Brasil. Os resultados, segundo a natureza da atividade 
econômica, sugerem ainda que a expansão do setor de comércio e serviços e a perda de participação da indústria 
na economia brasileira podem auxiliar na compreensão do fenômeno.

Em Petrobras: crise financeira e de credibilidade e recuperação recente, José Mauro de Morais elabora uma 
caracterização da crise vivenciada pela Petrobras a partir do final de 2014. O autor apresenta a evolução de 
indicadores financeiros e dados do planejamento de investimento da empresa na última década e faz uma comparação 
com a evolução dos números de grandes petroleiras de outros países do mundo. A partir deste quadro, o autor 
comenta medidas tomadas pela Petrobras no período recente, apontadas como ajustes financeiros necessários à 
retomada de sua credibilidade no mercado financeiro internacional e para garantir a continuidade do aumento 
em sua produção de petróleo.

O quarto artigo, Cadeia agroindustrial do café no Brasil: uma análise do período recente, apresenta uma 
caracterização da inserção brasileira na cadeia agroindustrial do café. A partir da análise de dados de produção, 
exportação e importação do setor, Júnia Cristina P. R. da Conceição, Roberto Goes de Ellery Junior e Pedro 
Henrique Zuchi da Conceição expõem a heterogeneidade do desempenho do país, que ocupa posição de destaque 
no mercado internacional de café em grão e mostra-se menos competitivo em produtos de maior valor agregado, 
como no caso do café torrado e moído. Diante do cenário delineado, os autores sublinham a importância dos 
investimentos em pesquisa e inovação para que as empresas brasileiras mudem sua inserção nos mercados de 
cafés processados.

Encerrando esta edição, o artigo Exportações do complexo soja-milho-aves: concorrentes do Brasil e potenciais 
acordos bilaterais, de Rogério Edivaldo Freitas e Gesmar Rosa dos Santos, é dedicado também a um segmento 
agroindustrial, o complexo soja-milho-aves. Com base em dados da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), os autores apresentam um mapeamento dos principais países concorrentes 
do Brasil no mercado mundial destes produtos, bem como os principais países importadores. A partir destas 
informações, os autores alertam que eventuais acordos bilaterais de comércio envolvendo estes países podem vir 
a representar ameaças ao desempenho brasileiro neste complexo.

Com os artigos apresentados nesta edição, o boletim Radar objetiva contribuir para o debate público e 
colaborar na avaliação e na formulação de políticas públicas para o país.




