
1 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE POLÍTICA ECONOMIA E NEGÓCIOS 

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 

 

 

 

 

JUAN VICTOR DE ABREU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexidade Econômica e concentração de mercado no comércio internacional entre 

2011 e 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSASCO 

2022 



2 

 

 

JUAN VICTOR DE ABREU 

 

 

 

 

 

 

 

Complexidade Econômica e concentração de mercado no comércio internacional entre 

2011 e 2018. 

 

 

 

 

Monografia apresentada a Universidade 

Federal de São Paulo como requisito parcial de 

obtenção de grau em Bacharel em Ciências 

Econômicas. 

 

Orientador: Prof. Dr. André Roncaglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSASCO 

2022 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio convencional 

ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Unifesp Osasco 
e Departamento de Tecnologia da Informação Unifesp 

Osasco, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 

 

A162c ABREU, Juan Victor de 
Complexidade econômica e concentração de mercado no 

comércio internacional entre 2011 e 2018 / Juan Victor de 
Abreu. - 2022. 

56 f. :il. 
 

Trabalho de conclusão de curso (Ciências Econômicas) - 
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Política, 
Economia e Negócios, Osasco, 2022. 

Orientador: André Roncaglia. 

 
1. Complexidade econômica. 2. Comércio internacional. 3. 

Markup. 4. Ubiquidade. 5. Industrialização. I. Roncaglia, André, II. 
TCC - Unifesp/EPPEN. III. Título. 

 
CDD: 330 



4 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN VICTOR DE ABREU 

 

 

 

 

Complexidade Econômica e concentração de mercado no comércio internacional entre 

2011 e 2018. 

 

 

Monografia apresentada a Universidade 

Federal de São Paulo como requisito parcial de 

obtenção de grau em Bacharel em Ciências 

Econômicas. 

 

Orientador: Prof. Dr. André Roncaglia 

 

 

Aprovada em: 07 de Fevereiro de 2022 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Paula Gala 

FGV ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 



5 

 

RESUMO 

O trabalho avalia a relação entre o modelo de desenvolvimento dos países e as margens de lucro 

de suas empresas-nação e os níveis de sofisticação produtiva da indústria. Busca-se 

compreender em que medida a complexidade do tecido produtivo dos países se relaciona com 

o aumento da concentração de mercado. Com isso, analisa-se ainda mais uma instância em que 

a evolução de nações mais complexas, pertencentes a OCDE, difere de economias latino-

americanas. A partir da constatação de que a competição global está em declínio, explora-se o 

aumento da concentração de mercado, concentrado nas firmas com maior conteúdo tecnológico 

e localizado nas economias desenvolvidas e que se destacam no cenário econômico global. 

Desse modo, analisa-se a relação do aumento do indicador de markup com o nível de 

complexidade das nações, assim, a expectativa dos resultados é encontrar uma relação positiva 

e significante entre esses dois indicadores.  

PALAVRAS-CHAVE: Complexidade Econômica. Comércio Internacional. Markup. 

Ubiquidade. Industrialização. Concentração de Mercado.  
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ABSTRACT 

The work assesses the relationship between the countries' development model and the profit 

rates of their nation-companies and the levels of productive sophistication of the industry. It 

seeks to understand to what extent the complexity of the productive fabric of countries is related 

to the increase in market concentration. With this, we analyze even more an instance in which 

the evolution of more complex nations, belonging to the OECD, differs from that of Latin 

American economies. 

A recent IMF study (2019) shows that global competition is declining. The increase in market 

concentration is concentrated in firms with greater technological content, located in developed 

economies and that stand out in the global economic scenario. In this way, the relationship 

between the increase in the markup indicator and the level of complexity of the nations is 

analyzed, thus, the expectation of the results is to find a positive and significant relationship 

between these two indicators. 

KEYWORDS: Economic Complexity. International Trade. Markup. Ubiquity. 

Industrialization. Market Concentration. 
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1. INTRODUÇÃO 

Apesar do planejamento de desenvolvimento via industrialização por substituição de 

importações adotado no período pós-guerra tenha gerado vigoroso crescimento econômico nas 

economias latino-americanas, tal crescimento não foi suficiente para equacionar os 

desequilíbrios estruturais e sociais da região. Além disso, após o avanço do neoliberalismo 

observado na década de 1990 esse ritmo decaiu consideravelmente. A América Latina ficou 

para trás. 

Teorias de desenvolvimento econômico costumam relacionar desenvolvimento com 

uma mudança progressiva da estrutura produtiva da economia, acompanhado de inovações 

tecnológicas e pesquisa científica. Um bom exemplo para essa análise foram os constantes 

estudos realizados pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). Para 

Raul Prebisch (2000) na periferia do mundo capitalista existiam estruturas produtivas duais, 

relações de produção pré-capitalistas que contrastavam com o desenvolvimento tecnológico e 

a máxima remuneração do capital encontrada nos grandes centros da economia mundial, esse 

movimento de subúrbio da configuração capitalista foi seguido de um processo de 

desenvolvimento voltado para fora, para a exportação de produtos primários para os países do 

centro desenvolvido. Ao final desse processo foi evidenciado a formação de estruturas 

econômicas que apresentam ao mesmo tempo setores atrasados e modernos da economia. 

Assim, a estrutura produtiva da periferia se caracteriza pela heterogeneidade e pela 

especialização, ao contrário da estrutura diversificada e homogênea do centro (Rodriguez, 2009, 

pp. 79-81).  

O presente trabalho tem como objetivo verificar as relações entre os níveis de 

complexidade econômica e concentração de mercado. Busca-se compreender em que medida 

esta relação se associa ao nível de desenvolvimento econômico de cada nação. Apoia-se no 

trabalho realizado por Diez et. al. (2019) para avaliar como markup (indicador de concentração 

de mercado das nações) se relaciona com índice de complexidade do produto (PCI) exportado 

pelas nações. A hipótese central é a existência de relação entre o cenário de queda de 

competividade e os diferenciais de complexidade econômica entre os países. 

Hidalgo e Hausmann (2009) desenvolveram uma nova metodologia baseada em redes 

neurais para analisar a complexidade econômica da estrutura produtiva de cada país utilizando-

se de informações contidas em dados dissociados do comércio internacional. Para esses 

cientistas, uma economia é desenvolvida quando possui diversas capacidades produtivas, que 
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possibilitam que essa nação produza bens de alta sofisticação, ou seja, complexos. Com 

estatística, tecnologia e inovação desses cientistas, os estudos realizados pela CEPAL ganham 

vigor e se afirmam.  

Extraindo o período de 2011 a 2019, o presente trabalho pretendeu contribuir com essa 

discussão, avaliando em que medida o nível de complexidade econômica dos países está 

associado ao aumento da concentração de mercado dessas nações. Para essa inspeção foram 

utilizados seis países, três da periferia e três do centro. Os países periféricos estão representados 

por Brasil, México e Chile, apesar de latino-americanos, esses países utilizaram-se de diferentes 

modelos de desenvolvimento econômico ao longo da história. Da mesma forma foram 

escolhidos os países do centro que estão representados por Estados Unidos, Japão e Alemanha. 

O trabalho avaliou indicadores econômico-financeiro de mais de 600 mil empresas desses 

países mencionados.  

O presente trabalho está composto de indicar número de capítulos, além desta 

introdução. O capítulo 2 faz uma breve apresentação dos dados que foram utilizados, expondo-

se os procedimentos utilizados para tratamento das informações, bem como limpezas de base, 

exclusão de missings e variáveis incorretas. Os capítulos 3 e 4 fazem uma revisão da literatura 

e apresentam os dois indicadores centrais do trabalho, o capítulo 5 analisa as características de 

cada país mencionado e o último capítulo demonstra e analisa os resultados obtidos. 
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2. DADOS 

A principal fonte de dados para a realização desse artigo vem da base Orbis, fornecida 

pelo Bureau van Dijk. O Orbis contém informação de mais de 300 milhões de empresas ao 

redor do mundo. O seu maior potencial é prover dados harmonizados, relativamente tratados e 

com boa confidencialidade em uma visão cross-country dos países e suas empresas, trazendo 

indicadores financeiros tanto de empresas públicas como empresas privadas em série histórica. 

O Bureau van Dijk captura esses dados em mais de 160 provedores de informação, usualmente, 

empresas menores que coletam essas informações regionalmente. 

A seleção feita para essa base extraída do Bureau van Dijk contempla as cem mil 

maiores empresas em ativos totais no ano de 2019 de cada um dos seguintes países: Brasil, 

Chile, México, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Para construção do indicador markup de 

cada uma dessas empresas foi necessário a extração das seguintes variáveis: vendas, receitas 

operacionais, ativos totais, número de empregados, lucro marginal, ativos totais correntes, custo 

de bens vendidos, custo do material e o código do sistema de classificação europeu padrão da 

indústria, o NACE code.  

 Foram realizados diversos procedimentos para a limpeza da base de dados, tais como 

lidar com variáveis nulas ou valores ditos anormais, tais como vendas ou receitas operacionais 

com valores negativos. Também foram efetuados cálculos para validação do número de 

empregados da companhia a fim de verificar se está condizente com o porte da empresa.  

A segunda fonte de dados é a base do Atlas da Complexidade Econômica. O Atlas é 

uma ferramenta de visualização de dados que permite explorar os fluxos de comércio global 

entre os mercados. A base acompanha essa dinâmica ao longo do tempo e descobre novas 

oportunidades de crescimento para cada país. Construído na Harvard Kennedy School of 

Government, o Atlas é alimentado pela pesquisa do Harvard’s Growth Lab. O Atlas coloca as 

capacidades industriais e o know-how de um país no centro de suas perspectivas de crescimento, 

onde a diversidade e a complexidade das capacidades existentes influenciam fortemente como 

o crescimento acontece. A ferramenta combina dados comerciais com percepções sintetizadas 

da pesquisa do Growth Lab de uma forma que seja acessível e interativa. 

Para realizar o vínculo tanto das informações que foram extraídas do Orbis Histórico 

quanto das do Atlas da Complexidade Econômica foi realizado um vínculo duplo tanto do ano 

quanto do código da indústria, para essa análise não nos interessa detalhe a nível da empresa. 
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3. COMPLEXIDADE ECONÔMICA 

Hidalgo e Hausmann (2009) acrescentaram uma nova abordagem às discussões sobre 

economia, apesar de serem físico e engenheiro, respectivamente. O forte do Atlas da Economia, 

como assim ficou apelidado o trabalho desses dois professores, é um conceito relativamente 

acessível. Utilizando-se dos dados econômicos dos países no comércio internacional, eles 

conseguiram produzir um bom indicador que auxilia na explicação da riqueza das nações. O 

indicador de complexidade econômica foi assim construído a partir de dois conceitos levemente 

simples: a vantagem comparativa revelada e a ubiquidade dos produtos no mercado global. 

Diversidade e ubiquidade são dois dos conceitos mais relevantes ao mencionar o tema 

da complexidade econômica. A diversidade se relaciona ao nível de sofisticação econômica de 

uma nação na medida que quanto mais produtos diferentes essa economia pode produzir. 

Contudo, apenas diversificação não é suficiente, uma economia só é dita complexa quando essa 

consegue ao mesmo tempo produzir os mais variados produtos sem que outras nações também 

possam, daí surge o termo, ubiquidade.  

...poderíamos citar equipamentos médicos de processamento de imagem, algo que 

praticamente só Japão, Alemanha e Estados Unidos conseguem fabricar. Esse é um 

produto não-ubíquo. Só que as pautas exportadoras desses países são extremamente 

diversificadas, o que indica que são capazes de fazer várias coisas. (Gala, 2017, p.22) 

 

 A literatura da complexidade econômica atribui complexidade ao país capaz de 

produzir um produto cada vez mais sofisticado, com muito mais conhecimento agregado e 

engenharia sofisticada. Portanto, na linguagem da complexidade econômica é importante ter 

uma pauta diversificada, porém com produtos não-ubíquos, raros. 

A ubiquidade dos produtos é imprescindível para a complexidade econômica. Exportar, 

mas principalmente, o que exportar é ponto chave para definição de um país complexo. David 

Ricardo (1817, p.10) intitulou a teoria das vantagens comparativas, na qual, um país poderia 

concentrar a sua energia na produção de um bem com maior produtividade, ofertar o excedente 

e demandar suas necessidades no comércio internacional, em um cenário de livre mercado. O 

Atlas da Complexidade Econômica expõe as fraquezas das ideias de Ricardo.  

3.1 Índice de Complexidade do Produto e da Economia 

A partir da leitura de Chang (2002), sabemos que existiram na história das nações 

diversas barreiras e tarifas a partir do protecionismo, além, o índice de complexidade do produto 
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(PCI) exposto nas literaturas de Hausmann e Hidalgo contrapõe-se ao argumento das vantagens 

comparativas, atribuindo um ranking aos produtos do mercado, cacau, minério e petróleo são 

exemplos de bens simples, já nano circuitos e aeronaves são considerados itens complexos. 

O PCI captura o quão sofisticado é um bem e o know-how necessário na produção de 

um determinado produto, assim os produtos que poucos países podem produzir necessitam de 

indivíduos altamente qualificados e alto refinamento do tecido produtivo de um país. O PCI é 

determinado pelo cálculo da diversidade média de países que fazem um produto específico e a 

ubiquidade média dos outros produtos que esses países fazem. Em resumo, o PCI captura a 

quantidade e a sofisticação do conhecimento necessário para produzir um produto, formalmente, 

podemos defini-lo: 

𝑀𝑝,𝑝′
𝑃 ≡ ∑

𝑀𝑐𝑝𝑀𝑐𝑝′

𝑘𝑐,0𝑘𝑝,0
𝑐

 (1) 

O PCI é determinado calculando a diversidade média dos países que fazem um produto 

específico e a ubiquidade média dos outros produtos que esses países fazem.  

Paralelo ao PCI, o índice de complexidade da economia (ECI), é uma classificação dos 

países com base na diversificação e complexidade de sua cesta de exportações. A complexidade 

das exportações de um país é considerada uma espécie de expectativa dos níveis de renda atuais, 

ou onde a complexidade excede as previsões para o nível de renda de um país, prevê-se que o 

país possa experimentar um crescimento mais rápido no futuro (Hidalgo e Hausmann, 2009). 

Outro ganho do Atlas é levar em consideração a evolução dos produtos e do potencial 

tecnológico ao longo do tempo, um produto que foi considerado complexo em 1980 pode não 

ser considerado complexo hoje. Assim sendo, há uma intensa competição no comércio 

internacional no qual os países defendem as suas vantagens relativas e buscam estar à frente na 

irrupção de uma nova tecnologia, como bem explicado em Chang (2009).  

Hausmann e Hidalgo (2009) apresentam um importante aparato sem necessariamente 

entrar na história do pensamento econômico para tentar provar algum campo de pesquisa, no 

entanto, o ferramental do Atlas da Complexidade serve como um rico insumo para reafirmar a 

necessidade de industrialização das nações e, em certa medida, inferir que os países com maior 

nível de complexidade são os mais desenvolvidos econômicos. O novo indicador trazido por 

esses professores não-economistas possui correlação admirável com o nível de renda per capita 
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dos países, podendo ser, em linhas gerais uma proxy de desenvolvimento econômico (Gala, 

2017).  

É trivial observar que os países do centro analisados nesse trabalho: Estados Unidos, 

Alemanha e Japão estão há anos entre as economias mais complexas do mundo, sendo o país 

asiático, líder do ranking da complexidade econômica desde 1995, quando se tem informação.1 

 

Gráfico 1: Ranking de Complexidade - Países do Centro (1995-2018) 

Fonte: The Atlas of Complexity Economic, elaboração própria. 

Alternativamente, os países da periferia, não lograram do mesmo sucesso que os países 

do centro. Brasil, Chile e México adotaram, ao longo da história, diferentes modelos de 

desenvolvimento econômico e persistem aprisionados no que se convencionou chamar de 

armadilha da renda-média, termo criado em 2006 pelo Banco Mundial. Cada país citado no 

estudo possui a sua especificidade, sendo o país da américa central, um dos casos de 

vulnerabilidade do Atlas da Complexidade, pois, ele não captura o valor adicionado localmente 

dos produtos, para o caso mexicano há um grande volume de importação e exportação de 

produtos complexos, o que os fatalmente caracteriza como uma economia de empresas 

maquiladoras (Alencar et. al., 2018).  

 

 
1 https://atlas.cid.harvard.edu/rankings 
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Gráfico 2: Ranking de Complexidade - Países da Periferia (1995-2018) 

Fonte: The Atlas of Complexity Economic, elaboração própria. 

 

O Atlas, sobretudo, traz grandes insumos às discussões acerca do desenvolvimento 

econômico. No que tange a importância da industrialização e a proteção de suas indústrias 

nascentes, a nova abordagem da complexidade econômica corrobora ao pensamento de Ha-

Joon Chang (2002).  O autor percorre um grande debate sobre o que teria tornado as nações 

ricas e desenvolvidas. O primeiro capítulo de seu livro é exatamente esse questionamento, que 

segundo o mesmo são as diferenças nas políticas industrial, comercial e tecnológicas (ICT) que 

designam o sucesso do desenvolvimento econômico das nações. 

Nesse momento da obra (2002, p. 36) o autor se utiliza de dados de tarifas de exportação 

dos EUA para provar que esse país entre 1820 e 1931, utilizou-se de políticas altamente 

protecionistas para defender a sua indústria nascente. Em 2018, cerca de cem anos depois, os 

norte-americanos estão colocados na décima-primeira posição entre centro e trinta e sete países 

no ranking da complexidade econômica segundo o observatório da complexidade de Harvard. 

Assim sendo, é notável o poderio do trabalho de Hausmann e Hidalgo de reafirmar teses e 

correlacionar fatos. 
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3.2 Vantagem Comparativa Relevada e Ubiquidade 

Para calcular o quão eficiente é o produto cada economia produziu, Hidalgo e Hausmann 

(2011) usaram o índice de vantagem comparativa revelada (VCR) desenvolvido por Balassa 

(1965): 

 
𝑉𝐶𝑅𝑗𝑘𝑡 =  (

𝑋𝑗𝑘𝑡/ ∑ 𝑋𝑗𝑘𝑡𝑘

∑ 𝑋𝑗𝑘𝑡/ ∑ ∑ 𝑋𝑗𝑘𝑡𝑘𝑗𝑗
) (2) 

Na equação (2) acima, X corresponde a exportação de um produto k por um país j em 

um determinado período t. Quanto maior for a VCR indica que a produção de determinado 

produto dado em um país é mais competitiva, quanto menor, menos competitiva. Os autores 

também utilizam a lógica do espaço para definir produtos correlatos, assim sendo, é mais 

provável que um país exporte bens com pouco ganho de escala entre eles. Ou seja, um país tem 

mais probabilidade de produzir e exportar dois produtos se sua produção requer recursos 

semelhantes. Esses dados são encontrados no UN Comtrade2 e estão altamente segregados, o 

que facilita a manipulação. 

Esses indicadores apontem que os países subdesenvolvidos, neste trabalho 

exemplificados por Brasil, Chile e México, tendem a produzir bens com menos ligações3, o que 

torna difícil para esses países diversificar sua produção para produtos mais sofisticados. O 

oposto é verdadeiro para os países desenvolvidos. Todas essas descobertas levaram os autores 

a três conclusões: (i) diferentes estruturas produtivas e suas capacidades associadas criam 

oportunidades muito diferentes para impulsionar o crescimento econômico; (ii) por este motivo, 

o crescimento econômico é caminho dependente; e (iii) diversificar para produtos sofisticados 

consome tempo, pois novas capacidades devem ser criadas e bens menos sofisticados não estão 

ligados a muitas outras atividades.  

Portanto, segundo os estudos da economia da complexidade e conforme apontaram Gala 

(2017) e Chang (2002), o desafio de ultrapassar a armadilha da renda-média e realizar a 

“ascensão” no âmbito do desenvolvimento econômico passa por acompanhar a inovação 

tecnológica global, proteger as indústrias nascentes e industrializar o país. Tudo isso na busca 

de um espaço em um comércio internacional cada vez mais competitivo e concentrado.  

 
2 https://comtrade.un.org/ 
3 Hidalgo e Hausmann utilizam o termo linkages para designar as relações que os produtos possuem em uma 

determinada economia. 
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4. CONCENTRAÇÃO DE MERCADO 

O recente estudo publicado pelo FMI (2019) evidencia o aumento da concentração de 

mercado nos países através da construção do indicador da margem de lucro (ou mark-up).  O 

artigo publicado por Diéz et. al. (2019) relaciona as margens de lucro e os custos de produção 

das empresas em uma seleção de vinte países utilizando-se de dados do Orbis presente no 

Bureau van Dijk, uma empresa da Moody’s Corporation. Ao agrupar as firmas presente na base 

de dados em grupos de países de economia avançada, médias e atrasadas, os autores chegaram 

à conclusão de que, em média, as taxas de lucro do mercado global estão em constante 

crescimento e, simultaneamente, a competição está em declínio. E, principalmente, a 

concentração de mercado está se intensificando com mais velocidade nos países que são 

desenvolvidos. 

De Loecker e Eeckhout (2017) apresentam a competição como fundamental para um 

bom funcionamento da Economia. Na ausência de disputa entre as firmas, as empresas 

conseguem aumentar o seu poder de mercado que, por sua vez, lhes permite vender bens a 

preços mais elevados. O poder de mercado influencia as curvas de excedente do produtor e do 

consumidor, o que naturalmente leva a uma redistribuição de recursos entre os trabalhadores e 

os donos de empresa.  

O poder de mercado também tem efeitos de bem-estar, ou seja, devido aos preços mais 

altos, o consumo é menor e um grupo de consumidores é excluído do mercado. Além disso, 

sufoca a inovação e o investimento. A fim de estudar poder de mercado, precisamos estimar 

markups. O indicador Markup é a relação entre o preço e o custo marginal de produção.  

Bresnahan (1989), Berry et. al. (1995) costumavam calcular esse índice utilizando-se do 

método da demanda. No entanto, para o cálculo desse número não é necessário somente 

informações sobre as companhias, mas, também, suposições sobre como as empresas 

competem e em que mercado competem. 

No passado, realizar esse tipo de cálculo era muito complicado devido a quantidade de 

dados requeridos, afinal, possuir informações de vários setores da economia simultaneamente 

era uma tarefa complexa. Por esse motivo, pesquisadores como Berry e Pakes (1995) 

conseguiram calcular o indicador markup apenas para mercados isolados, como o trabalho de 

1995 que esteve concentrado no mercado de automóveis. 
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Contudo, a quarta revolução industrial, termo cunhado por Klaus Schwab (2016), gera 

um mundo em que os sistemas de fabricação virtuais e físicos cooperam entre si de uma maneira 

flexível em escala global. Por esse motivo, informações em nível de microdados tornam-se 

possíveis. Assim, produzir indicadores de performance das empresas são mais fáceis de serem 

construídas e podem ser agrupadas a nível macro e gerar informações sobre indústrias, 

mercados e até mesmo países. 

O indicador markup, conforme apontou os estudos de De Loecker and Eeckhout (2017)4 

e Diez et. al. (2019) serve como proxy para a concentração das empresas. Markups mais altos 

sugerem mais poder de mercado e normalmente são associados a uma concorrência mais fraca. 

Assim, o presente trabalho utilizou-se da mesma base de dados empregada pelos economistas 

do FMI e de De Loecker (2017). O presente trabalho busca fazer uma análise semelhante de 

concentração de mercado, analisando, contudo, três países do centro e três países da periferia, 

não se esquecendo, é claro, da ótica da complexidade econômica. Na Tabela 1 abaixo contém 

variáveis extraídas e as suas descrições: 

Tabela 1 – Variáveis e suas descrições contidas na Base de Dados extraída do ORBIS5 

Variáveis Descrição das Variáveis 

Sales Vendas líquidas ou volume de negócios 

Total Assets Refere-se ao montante total de ativos possuídos 

Costs of Goods Sold Custos diretos de produção dos bens vendidos pela empresa 

Operating Revenue Receita da empresa de suas atividades de negócios 

principais 

Number of Employees Número total de funcionários na folha de pagamento da 

empresa 

Profit Margin Representa a porcentagem das vendas que se transformou 

em lucros. 

 
4 https://www.nber.org/system/files/working_papers/w24768/w24768.pdf 
5 https://www.bvdinfo.com/en-us/ 
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NACE Code Sistema europeu de classificação padrão da indústria. 

Fonte: Orbis database, elaboração própria. 

 

Como as práticas de contabilidade financeira em todo o mundo são muito diversas, 

precisamos confiar no poderio do Bureau em padronizar as informações de empresas dos países, 

trazendo definições uniformes e declarações ajustadas. Idealmente, capturamos uma amostra 

grande o suficiente de empresas com informações em uma longa série temporal, a fim de 

documentar a evolução das marcações nas últimas décadas, ao mesmo tempo em que cobrem 

uma ampla cobertura geográfica. Contudo, diversas tratativas precisaram ser realizadas na base 

conforme mencionado no Capítulo 2. Assim, uma análise descritiva inicial da informação 

utilizada está contemplada na Tabela 2, abaixo: 

Tabela 2 – Quantidade de empresas e exposição de algumas variáveis6 

 

Fonte: Orbis Database, elaboração própria. 

Nota: Todas as variáveis monetárias estão expressas em dólares americanos.  

 

Utilizando-se do conceito de markup apresentado em De Loecker and Eeckhout (2017). 

Usamos as informações sobre Vendas (𝑃𝑖𝑡𝑄𝑖𝑡)) e despesas com insumos variáveis (Custo dos 

Produtos Vendidos 𝑃𝑖𝑡
𝑉𝑉𝑖𝑡), para derivar o indicador markup da referida empresa. Dessa forma, 

o indicador markup, conforme Equação 3, está assim construído: 

 
6 Os custos dos bens vendidos são o custo direto atribuível à produção das mercadorias vendidas em uma empresa, 

que inclui o custo dos materiais usados na criação da mercadoria junto com os custos diretos de mão de obra usados 

para produzi-la. 
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 𝜇
𝑖𝑡 = 𝛼𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡𝑄𝑖𝑡

𝑃𝑖𝑡
𝑉𝑉𝑖𝑡

 
(3) 

Logo, a fórmula acima demonstra através de um índice o quanto o valor das vendas, que 

é uma definição de preço se sobressai com relação aos custos produzidos de um determinado 

bem.  

Com o indicador em mãos, é possível construir uma visão global anualizada que é o 

ponto central dos trabalhos de De Loecker and Eeckhout (2017) e Diez et. al. (2019). Conforme 

fora apresentado por eles, o markup dos países apresentados está em constante aumento, essa 

elevação reduz a competição entre as empresas e aumenta a concentração de mercado, como é 

observado no Gráfico 3, abaixo:  

Gráfico 3: Markup Global Médio (2011-2019) 

 

Nota: Para a seleção global acima foram utilizados os dados de Brasil, México, Chile, Estados 

Unidos, Japão e Alemanha. 

Fonte: Orbis database, elaboração própria. 

Também é possível avaliar o markup médio dos países selecionados, conforme 

apresenta o Gráfico 4 abaixo. Em uma primeira análise, o Japão apresenta uma continuidade do 

indicador de concentração de mercado, os Estados Unidos despontam como o país que mais 

está aumentando ano a ano a concentração de mercado de sua nação. Brasil, Alemanha e Chile 

estão em patamares intermediários e o México possui grande oscilação. 

Os dados apresentados no Gráfico 4 estão semelhantes as faixas apresentadas no 

trabalho de De Loecker and Eeckhout (2017), que está evidenciado na Figura 1 abaixo, com 

exceção do Chile, todas as faixas estão iguais no mesmo período, o Japão manteve um patamar 
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baixo e Brasil, México e Alemanha mantiveram os patamares intermediários e os Estados 

Unidos possuem o maior índice do indicador markup, sendo ele superior a 1,75.  

De Loecker and Eeckhout também evidenciaram que o crescimento médio dos quarenta 

países analisados por eles foi de 6% ao ano versus 4,9% conforme apresentado no Gráfico 4. 

Figura 1: Markup por país em 2016 

Fonte: National Bureau of Economic Research, De Loecker and Eeckhout (2017). 

 

       Gráfico 4: Markup Global Médio - Países Selecionados (2011-2019) 

Fonte: Orbis Database, elaboração própria. 
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O artigo publicado por Diez et. al, economista do FMI (2019), evidencia uma grande 

divergência na concentração de mercado das economias quando analisamos o setor das 

empresas, de acordo com Diez et. al. (2019) economias que possuem grande intensivo em 

tecnologias de informação e telecomunicações (ICT).  As Tabelas 3 e 4 evidenciam as 

distribuições de empresas e vendas dos países do centro e da periferia que estão sendo 

analisados neste presente trabalho. Com essa informação, podemos relacionar em quais setores 

estão concentradas as empresas desses países e, também, qual a participação de cada um desses 

setores nas vendas identificadas pelo Orbis Histórico. 

Quando analisamos a atividade setorial das empresas que compõe as economias da 

periferia, encontramos algumas divisões que se destacam, tais como a atividade de construção, 

manufatura e o mercado atacadista. Quanto aos países do centro, encontramos na Tabela 3 que, 

o setor de manufatura, além de possuir 33,64% da distribuição das empresas apresenta 46,44% 

do total das vendas. Identificamos com isso esses países que possuem um bom intensivo de 

sofisticação produtiva utiliza a tecnologia do conhecimento que é transferida para uma maior 

presença desse tipo de empresa. Dessa forma, os países do centro são capazes de produzir bens 

com sofisticação industrial na esteira produtiva. 

Conseguimos perceber o oposto ocorrendo em países que não estão no centro produtivo. 

Em contrapartida, os países da periferia apesar de possuírem apenas 3,08% das empresas 

alocadas em Mining and quarrying (Extração e Mineração), 21,59% das vendas totais das 

empresas presentes nesses países estão concentradas nesse setor. Ou seja, esses dados 

exemplificam o perfil de países pouco complexos, conseguem extrair renda a partir da extração 

de recursos primários e exportam aos países do centro que são responsáveis pela manufatura. 

Além disso, há uma forte diferença entre a distribuição de vendas e a extração de renda 

entre os setores de manufatura quando comparados o centro e a periferia. Conforme 

mencionado acima, os países do centro possuem 46,44% das vendas de seus produtos 

concentradas em indústrias do setor de manufatura, já os países da periferia possuem apenas 

22,14%.  
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Tabela 3 – Empresas dos Países do Centro por Setor 

Distribuição percentual de Empresas e Vendas por Setor de atividade. 

 

Fonte: Orbis Database, elaboração própria. 

Observando o setor de Agriculture, forestry and fishing nos dois grupos de países, 

também é possível notar que esse setor é mais representativo na distribuição de empresas da 

periferia, correspondendo 2,18%, do que nos países do centro, com apenas 0,19%. Uma outra 

forte diferença entre as tabelas apresentadas é o setor de construção, que é mais representativo 

para os países do centro, com 7,08% das empresas totais versus 4,07% nos países da periferia.  

No Capítulo 3 foi observado que o trabalho de complexidade econômica possui incrível 

correlação com os níveis de renda per capita das nações. Ou seja, é possível notar que os setores 

que necessitam de maior sofisticação produtiva possuem, nos países do centro, maior relevância. 

Por outro lado, os países da periferia detêm sua concentração nas distribuições de empresas em 

setores nos quais necessita de menos sofisticação, tais como agricultura e mineração. 
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Tabela 4 – Empresas dos Países da Periferia 

Distribuição percentual de Empresas e Vendas por Setor de atividade. 

 

Fonte: Orbis Database, elaboração própria. 

 

Conforme apresentou Celso Furtado e Raul Prebisch nos estudos realizados pela 

CEPAL a industrialização é o meio que os países da periferia necessitam para superar a 

armadilha da renda-média. Assim sendo, a crítica apresentada por esses economistas clássicos 

está sendo evidenciada em micro dados, ou seja, os países periféricos possuem concentração de 

empresas nas indústrias de mineração e agricultura enquanto os países do centro estão 

concentrados em comunicação e manufatura. 

A relação centro-periferia se insere no quadro da divisão internacional do trabalho, no 

qual este último acompanhou o processo de surgimento da civilização industrial, condicionando 

a estrutura de dominação-dependência. Essa relação resultou da iniciativa dos países centrais 
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de ampliar seu comércio e criar mercados com o intuito de manter seu ritmo de acumulação. 

As economias industriais do centro trataram de desenvolver um quadro da divisão internacional 

do trabalho que as áreas coloniais ficariam encarregadas de se especializar na produção de 

matérias-primas e produtos agrícolas e os países desenvolvidos, já com uma indústria madura 

e detentores de progresso técnico, exportariam manufaturados aos países subdesenvolvidos.  

Além disso, também se compararam entre si as empresas que possuem alto e baixo nível 

de ICT e como se comportou o markup dessas empresas, o Gráfico 5 e 6 expõem as diferenças 

entre o markup sensibilizado no grupo de países do centro e da periferia. Para produzir o grupo 

de ICT foram utilizados dois grupos de setores, as empresas que compõem o setor de 

Information and Communication e o grupo Manufacturing, ambos trazido pelo código NACE 

(Sistema europeu de classificação padrão da indústria). Conseguimos inferir a partir do Gráfico 

5 que a as empresas que possuem intensivo em ICT estão mais concentradas do que os setores 

que não possuem.  Além disso, as empresas intensivas em ICT estão evoluindo mais depressa 

do que as empresas que não são. 

 

Gráfico 5: ICT-Intensivas versus Todas as Firmas - Países do Centro (2011-2019) 

Diferença de Markup entre as empresas com intensivo em ICT versus os demais setores. 

 

Fonte: Orbis Database, elaboração própria. 

 

Quanto aos países da periferia, a relação não se manteve. Nos anos iniciais da série 

histórica, as empresas da periferia com intensivo em tecnologia e comunicação apresentaram 
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um aumento do indicador mark-up. A partir de 2015, todavia, há uma constante queda, 

atingindo em 2019 o mesmo patamar de 2011. Já para as demais empresas da periferia há uma 

queda no indicador mark-up: em 2011 o índice era de 1,79 e terminou o ano de 2019 em 1,51. 

 

Gráfico 6: ICT-Intensivas versus Todas as Firmas - Países da Periferia (2011-2019) 

Diferença de Markup entre as empresas com intensivo em ICT versus os demais setores. 

 

Fonte: Orbis Database, elaboração própria. 
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5. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

O desenvolvimento se relaciona aos aspectos qualitativos e não se restringe apenas ao 

aumento de produção em uma determinada região. De acordo com o economista e filósofo 

indiano Amartya Sen (1999) o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão 

das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Ou seja, a industrialização, o progresso 

tecnológico ou a modernização social podem contribuir substancialmente para expandir a 

liberdade humana.  

Contudo, não é apenas com o progresso técnico que o desenvolvimento é atingido, ele 

necessita de outras influências. A liberdade real é o que o desenvolvimento promove, então 

existe um argumento fundamental em favor da concentração nesse objetivo abrangente, e não 

em algum meio específico ou em alguma lista de instrumentos especialmente escolhida, assim, 

Amartya Sen expõe os conceitos de renda, capacitação, qualidade de vida. Portanto, o 

desenvolvimento é uma libertação real do indivíduo. 

O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 

liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social 

sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva 

de Estados repressivos. A despeito de aumentos sem precedentes na opulência global, 

o mundo atual nega liberdades elementares a um grande número de pessoas — talvez 

até mesmo à maioria. Às vezes a ausência de liberdades substantivas relaciona-se 

diretamente com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a 

fome, de obter uma nutrição satisfatória ou remédios para doenças tratáveis, a 

oportunidade de vestir-se ou morar de modo apropriado, de ter acesso a água tratada ou 

saneamento básico. (Sen, 1999, p. 13) 

O desenvolvimento econômico de uma nação vai além de crescimento econômico. O 

processo de desenvolvimento provoca uma modificação da condição econômico‑social que não 

significa apenas uma mudança na estrutura já existente na economia, mas sim o implemento de 

inovações e a criação de novas formas sociais, diferentemente de apenas crescimento dos 

indicadores macroeconômicos da nação. 

O advento do desenvolvimento só é possível devido ao comportamento inovador dos 

indivíduos, que, por sua vez, gera progresso técnico. As técnicas desenvolvidas aumentam a 

capacidade de produção. O processo de acumulação se transforma em aperfeiçoamento e 

aparelhamento, por meio da fabricação de novos instrumentos de produção, o que aumenta a 

capacitação da indústria e a formação bruta de capital fixo. (Furtado, 2000a, pp. 41–48). 

De acordo com Furtado (2000a), estabeleceu-se na Inglaterra, na segunda metade do 

século XVIII, o primeiro cluster industrial do mundo, o que gerou transformação social e se 

expandiu-se por toda a Europa. O advento da indústria causou uma forte mudança no presente 



27 

 

sistema de feudos o que estabelecia controle social das atividades artesanais praticadas à época. 

Além disso, os países consolidaram um formato de Estado absoluto, empoderado para 

coordenar os subsistemas econômicos nacionais, formando a base do imperialismo da Europa. 

Para a manutenção do desenvolvimento das indústrias nos países europeus foi preciso a 

uma promoção geográfica para os países da África e das Américas com o objetivo de extração 

de recursos naturais devido ao aumento da demanda por esses bens. Com isso, foi estabelecido 

uma nova forma de rotas comerciais que consolidaram o sistema de divisão internacional do 

trabalho o que marginalizou os povos da periferia (Furtado,2000a, pp. 73–76). 

O esquema de divisão internacional do trabalho decorrente do surgimento do núcleo 

industrial europeu, portanto, impôs à periferia a produção de alimentos e matérias‑primas para 

os países do centro, responsáveis pelas manufaturas, o que ficou evidenciado em micro dados 

das empresas no Capítulo 4. De acordo com esse esquema de divisão do trabalho, as economias 

Periféricas não precisariam se industrializar, pois os benefícios do progresso técnico seriam 

distribuídos através da queda dos preços das manufaturas e do aumento da renda. Não foi o que 

ocorreu. 

Contudo, segundo Prebisch (2000), a realidade contradiz essa teoria. Os centros tendem 

não só a preservar todo o fruto do seu progresso técnico como também a extrair parte do fruto 

do progresso técnico da periferia. Segundo ele, ao contrário do que previa o esquema de divisão 

internacional do trabalho, os preços dos produtos manufaturados não baixaram com o advento 

do progresso técnico. Segundo Prebisch (2000), isso se deu porque, enquanto o custo de 

produção abrandou devido ao progresso técnico, a remuneração dos empresários e dos fatores 

de produção aumentou.  

Quando o acréscimo da remuneração foi maior que a redução dos custos, os preços dos 

produtos manufaturados aumentaram ao invés de baixarem. O que teria ocorrido, portanto, foi 

que a remuneração dos empresários e dos fatores de produção cresceu mais do que o aumento 

da produtividade no centro, enquanto, na periferia, a remuneração cresceu menos que o aumento 

da produtividade.  

Em outras palavras, haveria uma tendência à deterioração dos termos de troca da 

periferia. Com isso, além de reter todo o fruto do seu progresso técnico, o centro apropria‑se 

também de parte do progresso técnico da periferia. Devido a definição de centro-periferia 

trazida pelos economistas da CEPAL é necessário analisar os seis países que compõem esse 

presente trabalho com essa divisão, todos os países mencionados possuíram diferentes formas 
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de desenvolvimento econômico, assim sendo, todos eles possuem especificidades que devem 

ser explanadas.  

5.1 Países da Periferia 

Apesar de latino-americanos, os países do presente trabalho possuíram ao longo de sua 

história diferentes formas de desenvolvimento econômico e meios de exploração de seus 

recursos. Essas diferenças provocaram impactos em sua pauta de exportação. 

A análise de Brasil, Chile e México será destrinchada abaixo com uma classificação de 

especificidade do produto exportado. Baseando-se na classificação agrupada de indústria 

europeia, cada produto exportado foi agrupado em um dos sete grupos, a saber: produtos 

primários, manufaturas baseadas em produtos primários, manufaturas de baixa tecnologia, 

manufaturas de média tecnologia, manufaturas de alta tecnologia, outras manufaturas e 

produtos exportados sem classificação (sem informação na base).  

5.1.1 Brasil 

Em comparações internacionais, os países latino-americanos, e mais particularmente o 

Brasil, destacam-se pelo elevado grau de desigualdade social e distribuição de renda. Furtado 

(1967, cap. VIII) disse que a explicação para essa diferença deve ser procurada na formação 

econômico-social das antigas colônias de exploração de Portugal e Espanha. Um aspecto 

fundamental para essa disparidade foi a elevada concentração de posse da terra por poucos. E 

um cultivo voltado a exportação de produtos primários.  

A história de desenvolvimento brasileira não pode ser separada da divisão internacional 

do trabalho (DIT) e os efeitos causados aos países subdesenvolvidos. A DIT produzia efeitos 

diferenciados entre países ricos (centro) e pobres (periferia). Para o caso brasileiro, à margem 

do progresso técnico sobrou a especialização em monoculturas e a produção de matérias-primas 

ao centro.  

Ao longo da história brasileira, ocorreram algumas tentativas de avanço ao 

desenvolvimento e a ruptura da dependência do centro, como o Plano de Metas, implantado 

pelo governo JK nos anos 1950, que foi fortemente influenciado pelas ideias da CEPAL. 

Considerando o atraso da indústria dos países periféricos em relação à dos países do centro do 

sistema capitalista, a CEPAL defendia a implantação de tarifas e subsídios como forma de 

compensar a diferença de produtividade entre os produtos locais e os importados.  
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Assim, a indústria brasileira avançou até anos 80 quando tomou uma via de baixo 

crescimento e pouca evolução. Os juros se elevaram na tentativa de conter a pressão 

inflacionária, o que prejudicou ainda mais as indústrias. O Brasil só conseguiu conter a inflação 

com o Plano Real em 1994 depois de algumas tentativas malsucedidas.  

No início dos anos 2000, o Brasil foi um dos países mais beneficiados com boom do 

preço das commodities. A pauta de exportações brasileira aumentou gradativamente a sua 

participação na cesta de exportações brasileira e a indústria não relacionada aos produtos 

primários tem encontrado dificuldade de manter sua participação no total das exportações.  

A tabela 5 abaixo demonstra que após 2000 o Brasil salta de 19,8% de share de 

exportações em produtos primários para 41,5%. As manufaturas de baixa e alta tecnologia veem 

regredindo década após década e as de média tecnologia ficaram estagnadas, em 1990 o Brasil 

detinha 4,1% do share de exportação em manufaturas de alta tecnologia, vinte anos depois em 

2010 manteve o patamar de 4,5% e no último dado em 2018 regrediu para 3,2%. 

Vale destacar que, assim como o Atlas da Complexidade Econômica, os dados extraídos 

do Comtrade utilizaram a mesma ideia de tecnologia ao longo do tempo. Ou seja, um produto 

de alta tecnologia em 1990 não é o mesmo em 2018. Assim, também podemos notar 

visualmente a partir da figura 3 que o Brasil não logrou mudanças de sua estrutura de 

exportações de acordo com o Atlas de Harvard. 

Tabela 5 – Distribuição de Exportação por Setor tecnológico em anos selecionados no 

Brasil 

Classificação 1990 2000 2010 2018 

Produtos primários 22,6% 19,8% 30,1% 41,5% 

Manufaturas baseadas em produtos 

primários 
32,4% 27,7% 35,1% 24,7% 

Manufaturas de baixa tecnologia 13,7% 12,2% 5,2% 3,0% 

Manufaturas de média tecnologia 25,7% 26,3% 18,3% 18,0% 

Manufaturas de alta tecnologia 4,1% 10,9% 4,5% 3,2% 

Outras manufaturas 0,1% 0,8% 1,2% 1,4% 

Produtos exportados sem classificação 1,3% 2,2% 5,6% 8,2% 

Total Exportado US$ (bi) 28,38 49,06 189,16 223,32 

 

Nota: Valores em percentual por setor em relação ao total exportado em bilhares de dólares. 

Fonte: UN Comtrade, elaboração própria. 
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Figura 2 – Mapa em Árvore de Exportação Brasileira por produto no ano de 2019 

 

 

Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 

Figura 3 – Distribuição de Exportação Brasileira entre 1995 e 2019 para o agrupamento 

de produtos selecionados. 

 

 
Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 
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5.1.2 Chile 

No Chile, o cobre domina a pauta de exportações desde 1945, o que deixa o país sujeito 

à variação do preço desse produto. Na tabela 6 abaixo os setores de Produtos Primários e 

Manufaturas Baseadas em Produtos Primários representam a maior parte das exportações 

chilenas. Apesar de ter elevado em muitos bilhões de dólares entre 2000 e 2010, o Chile não 

sofisticou a sua pauta de exportações. A figura 4 trazida do Atlas da Complexidade Econômica 

exemplifica muito bem a concentração e dependência do minério de cobre para o sucesso da 

economia chilena.  

  A falta de diversificação chilena é resultado da profunda reestruturação econômica 

promovida pela ditadura militar, que estimulou novas atividades de exportação agrícolas e 

desmantelou o parque industrial chileno com políticas liberalizantes no fim da década de 1970. 

O governo militar expandiu a exploração e exportação do cobre. Além de a produção mineral 

e metálica também ter sido levemente diversificada (Mamigonian, 1999).  

Em comparação com os outros países aqui analisados, o México e o Brasil, o Chile é o 

que possui a rede menos diversificada e com produtos mais bem definidos como “periféricos”. 

É curioso notar que as manufaturas de alta tecnologia nunca representaram mais do que 1% de 

sua cesta de exportações.  

Tabela 6 – Distribuição de Exportação por Setor tecnológico em anos selecionados no 

Chile 

Classificação 1990 2000 2010 2018 

Produtos primários 67,1% 54,5% 64,2% 55,7% 

Manufaturas baseadas em produtos 

primários 
22,1% 28,7% 23,6% 23,3% 

Manufaturas de baixa tecnologia 2,0% 3,0% 2,3% 1,6% 

Manufaturas de média tecnologia 3,3% 6,8% 5,9% 4,9% 

Manufaturas de alta tecnologia 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 

Outras manufaturas 3,4% 2,5% 2,0% 1,3% 

Produtos exportados sem classificação 1,5% 3,8% 1,3% 12,7% 

Total Exportado US$ (bi) 7,51 15,30 55,70 57,22 

 

Nota: Valores em percentual por setor em relação ao total exportado em bilhares de dólares. 

Fonte: UN Comtrade, elaboração própria. 
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Figura 4 – Mapa em Árvore de Exportação Chilena por produto no ano de 2019 

 

 

Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 

Figura 5 – Distribuição de Exportação Chilena entre 1995 e 2019 para o agrupamento 

de produtos selecionados. 

 

 
Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 
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Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 

5.1.3 México 

Em 1980 após esforços extenuantes, o México foi visto como uma vitrine de 

estabilização bem-sucedida, reforma econômica e estabilidade institucional. Contudo, a partir 

após intensos problemas políticos, desestabilidade, alta taxa de juros e inflação iniciados em 

abril de 1990, a economia mexicana encontrou-se praticamente paralisada. Werner et. al. (1994) 

argumentam que o México falhou em acompanhar a estabilização de sua economia, levando a 

uma supervalorização da taxa de câmbio, a situação financeira precária e a falta de crescimento. 

O México se tornou um país majoritariamente exportador de produtos de alta e média 

tecnologia, com ênfase nas indústrias automobilística e eletroeletrônica, como bem exemplifica 

a Figura 6, com forte presente da cor azul. Contudo, grande parte dessas exportações se dá 

através de empresas maquiladoras, que se instalaram na região principalmente devido à mão de 

obra barata e à proximidade com os EUA que importam produtos sem taxas para produzir bens 

ainda mais sofisticados que serão exportados a posteriori (Mamigonian, 1999). 

A tabela 7 ainda demonstra que a utilização dessas empresas maquiladoras vem se 

intensificando década após década, em 1990 o share de produtos de média tecnologia era de 

24,4% e em 2018 tornou-se 47,8%, em contrapartida, destaca-se a notória queda de exportação 

de produtos primários que caiu de 52,5% em 1990 para apenas 12,6%. Esse dado também 

dialoga com a figura 7 no qual observa-se a enorme expansão dos produtos que correspondem 

ao agrupamento de produtos exportados com fins de maquinário, eletrônico e de veículos.  

Tabela 7 – Distribuição de Exportação por Setor tecnológico em anos selecionados no 

México 

Classificação 1990 2000 2010 2018 

Produtos primários 52,5% 15,4% 20,1% 12,6% 

Manufaturas baseadas em produtos 

primários 
10,8% 5,3% 6,3% 6,3% 

Manufaturas de baixa tecnologia 6,8% 10,5% 7,1% 6,8% 

Manufaturas de média tecnologia 24,4% 39,2% 39,7% 47,8% 

Manufaturas de alta tecnologia 4,5% 28,5% 19,5% 12,0% 

Outras manufaturas 0,9% 0,4% 2,6% 1,0% 

Produtos exportados sem classificação 0,0% 0,8% 4,5% 13,4% 

Total Exportado US$ (bi) 23,66 136,56 251,53 774,02 
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Nota: Valores em percentual por setor em relação ao total exportado em bilhares de dólares. 

Fonte: UN Comtrade, elaboração própria. 

Figura 6 – Mapa em Árvore de Exportação Mexicana por produto no ano de 2019 

 

 

Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 

Figura 7 – Distribuição de Exportação Mexicana entre 1995 e 2019 para o agrupamento 

de produtos selecionados. 
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Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 

5.2 Países do Centro 

O trabalho de Diez et. al. (2019) provou através do indicador markup que a 

competitividade global está em declínio. E, caso consideremos apenas as economias mais 

avançadas, a competição está decaindo ainda mais rápido. Segundo Michael Porter (1990) 

alguns são os fatores que não só levam as economias ao desenvolvimento, mas também as 

mantém desenvolvidas. Ele elenca quatro motivos principais, entre eles, fatores condicionantes 

que são determinados por mão de obra qualificada, condicionantes de demanda, presença de 

indústrias competitivas e, principalmente, a proteção das indústrias nascentes, como elas 

nascem, são organizadas e comandadas. Ainda segundo Porter esses fatores são condicionantes 

para a determinação da vantagem competitiva nacional.  

As economias desenvolvidas assim se tornaram devido a controle e proteção estatal. 

Os três países presentes nesse trabalho tiveram diferentes histórias de desenvolvimento. 

Contudo, todos eles têm essas características em comum, Porter (1990) ainda afirma que 

justamente os três países desse trabalho são os que mais representam essas características. O 

Japão, por exemplo, mesmo que em determinado momento tivesse suas empresas em um 

mercado ou momento deficitário investiu em mão de obra qualificada para que em determinado 

momento, esses trabalhadores voltassem ao país e desenvolvessem suas indústrias, um exemplo 

de sucesso de projeto e planificação estatal. 

Além disso, conforme debatido no item 4 desse trabalho, há um intenso emprego por 

parte dos países desenvolvidos de se manterem no topo. Nenhum desses países esteve fora do 

Top no ranking de complexidade econômica, e isso não é por acaso. Michael Porter deixa 

evidente que os países de renda alta praticam o que ele chamou de star industries que são 

atividades nas quais predominam a competição imperfeita, o que abre uma forte margem a 

expansão dos lucros e muitas barreiras à entrada, quase que uma anomalia às estruturas de 

mercado liberais. Para os países pobres ou periféricos, sobraram as dog industries, atividades 

com baixo valor agregado, de baixa complexidade e geralmente produtos primários. 

Para as economias desenvolvidas, as manufaturas com alto teor tecnológico permitem 

aumentos significativos de produtividade, o que eleva os salários e lucros. O oposto ocorre em 

economias subdesenvolvidas, onde se predominam as commodities que são atividades com 
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baixos retornos de escala. Assim, os salários reais não sobem de forma consistente, pois não há 

ganhos de produtividade relevantes no sistema. Não há excedentes para aumentos de lucros e 

poupança.  

Nesse caso o sistema fica preso no que Arthur Lewis (1954) conceituou de armadilha 

da renda-média, um círculo vicioso sem investimentos, progresso e inovações tecnológicas 

relevantes. Um mercado sem expansão e criação torna-se dependente das oscilações do 

mercado mundial de commodities. Algumas das vezes benéficas, como o Boom das 

Commodities que tanto favoreceu o Brasil. Porém, esse movimento não é consistente e não 

representa desenvolvimento per si.  

5.2.1 Japão 

O Japão detém o terceiro maior PIB do mundo (OCDE, 2021) apesar de, em sua 

história ter atravessado períodos de reconstrução, como a destruição ocorrida no pós-guerra. 

Após a segunda guerra mundial um dos pilares da reconstrução japonesa foi a reindustrialização, 

um iene super desvalorizado e acesso privilegiado ao mercado americano. (Amsden, 1992).  

Para o avanço da economia japonesa houve intensivo investimento em capital 

intelectual. A disciplina e o investimento em pesquisa e desenvolvimento foram os grandes 

responsáveis para o sucesso do desenvolvimento do Japão. A estratégia do governo japonês 

pautou-se no investimento em pesquisadores, trabalhadores qualificados e cientistas que em um 

primeiro momento aprenderam a produzir e copiar produtos ao redor do mundo, posteriormente 

eles passaram a devolver os próprios modelos com a inovação da tecnologia japonesa.  

Um grande exemplo citado por Ha-Joon Chang (2002) é o caso da Toyota, montadora 

de carros japonesa que iria à falência se não fosse um resgate do governo japonês. Hoje, a 

empresa rivaliza nos mercados globais como uma das maiores empresas do segmento. Curioso, 

mas não surpreendente é que o caso de desenvolvimento japonês serviu de exemplo para o 

desenvolvimento da Coréia do Sul, Cingapura, Taiwan, China, Indonésia, Vietnã.  

Como já mostrei no capítulo 4, o Japão permanece como o país mais complexo do 

mundo desde o início da série histórica em 1995, como podemos observar nas figuras 8 e 9 

trazidas do Atlas da Complexidade Econômica, o Japão possui uma pauta de exportações 

extremamente diversificada. Com forte presença de ICT, carros, maquinários, manufaturas, 

químicos e eletrônicos, um exemplo de sucesso na história do desenvolvimento econômico. 
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Além disso, ao observarmos a tabela 8 observamos uma constante manutenção nas 

exportações de média e baixa tecnologia. O Japão foge completamente das dog industries e 

ainda possui um aumento expressivo nos produtos exportados sem classificação, de acordo com 

a base do Comtrade, esses itens são justamente inovações tecnológicas que ainda não possuem 

classificação no sistema, o que prova mais uma vez a tendência de inovação japonesa. 

Tabela 8 – Distribuição de Exportação por Setor tecnológico em anos selecionados no 

Japão 

Classificação 1990 2000 2010 2018 

Produtos primários 1,2% 1,3% 2,4% 2,2% 

Manufaturas baseadas em produtos 

primários 
5,8% 5,3% 7,2% 6,3% 

Manufaturas de baixa tecnologia 9,6% 7,3% 6,7% 4,8% 

Manufaturas de média tecnologia 53,3% 48,6% 53,5% 46,1% 

Manufaturas de alta tecnologia 28,0% 32,9% 18,3% 11,6% 

Outras manufaturas 0,3% 0,4% 1,4% 1,2% 

Produtos exportados sem classificação 1,8% 4,2% 10,6% 27,8% 

Total Exportado US$ (bi) 248,50 424,55 696,59 687,10 

 

Nota: Valores em percentual por setor em relação ao total exportado em bilhares de dólares. 

Fonte: UN Comtrade, elaboração própria. 

Figura 8 – Mapa em Árvore de Exportação Japonesa por produto no ano de 2019 
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Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 

Figura 9 – Distribuição de Exportação Japonesa entre 1995 e 2019 para o agrupamento 

de produtos selecionados. 

 

 
Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 

5.2.2 Estados Unidos da América 

A história dos EUA passou por grandes períodos de hegemonia, oscilações sistêmicas 

ao funcionamento da economia e uma constante competição pelo controle do sistema financeiro 

mundial como maior economia do mundo. Além disso, segundo Carvalho (2004), os EUA 

foram muito bem-sucedidos ao ter a proposta do norte-americano Harry Dexter White escolhida 

como meio de prevenção a novas recessões ocorridas posteriores a guerra.  

Assim, a proposta de Harry Dexter White estabeleceu que deveria haver uma maior 

concentração do controle monetário da economia em uma nação estável e que os EUA seria 

esta economia, que poderia seguir com o mundo para a redução do desemprego e melhora das 

condições de vida, visto que era a nação com o desempenho econômico que representou grande 

parte do financiamento, da produção e do comércio ao longo das guerras. Assim o dólar 

americano estabeleceu-se como a principal moeda nas transações financeiras internacionais.  
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O câmbio ficou definido como um regime de câmbio fixo ajustável, que substituiu o 

modelo padrão-ouro, estabelecendo o modelo padrão-dólar, no qual as moedas nacionais 

atrelariam a conversão à moeda americana, que estaria atrelada ao ouro. Os Bancos Centrais 

poderiam fazer a conversão de suas reservas em ouro para dólar e vice-versa. Este regime 

coincide com o período de prosperidade do capitalismo, os chamados Golden Ages, e a 

conversibilidade do padrão-dólar-ouro foi rompida em 1971. Carvalho (2004). 

Contudo, apesar dos ideias liberais, Ha-Joon Chang (2002, p.48-49) aponta os EUA 

como um país impossível de distinguir a proteção da indústria nascente de sua história, segundo 

o sul-coreano diversas foram as políticas tarifárias impostas às importações, e proteções 

alfandegárias executadas pelos estadunidenses, além disso, os EUA realizou políticas 

anticíclicas para conter as duas crises econômicas mundiais para conter os danos causados, com 

a política do New Deal e o resgate ao sistema financeiro em 2008.  

Os EUA até o ano 2000 esteve entre as 10 economias mais complexas do mundo, 

sofreu uma boa queda até atingir o vale em 2009 quando atravessou a crise hipotecária de 2008 

e amargou a décima quinta posição do ranking, desde então vem se recuperando estando hoje 

na décima primeira. Como podemos observar nas figuras 10 e 11 trazidas do Atlas da 

Complexidade Econômica, os EUA não possuem uma pauta de exportações extremamente 

diversificada como a japonesa, no entanto possui forte presença nos setores de ICT, financeiro 

e desenvolvimento de tecnologia, comunicação e softwares.  

Além disso, ao observarmos a tabela 9 observamos um leve aumento nos produtos 

primários de 2000 a 2018, além de um forte crescimento nos produtos exportados sem 

classificação. Como observamos na economia japonesa, essa parte dos dados do Comtrade se 

referem a produtos que estão sendo exportados que ainda não possuem marcação código de 

identificação de indústria. Ou seja, podemos inferir que se trata de investimento em um mercado 

ainda em desenvolvimento e descoberta no comércio internacional. 
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Tabela 9 – Distribuição de Exportação por Setor tecnológico em anos selecionados nos 

Estados Unidos 

Classificação 1990 2000 2010 2018 

Produtos primários 13,6% 8,1% 11,4% 14,0% 

Manufaturas baseadas em produtos 

primários 
14,6% 10,0% 12,9% 9,9% 

Manufaturas de baixa tecnologia 7,5% 8,9% 7,5% 5,9% 

Manufaturas de média tecnologia 30,5% 32,3% 30,9% 25,7% 

Manufaturas de alta tecnologia 27,2% 33,7% 18,4% 8,9% 

Outras manufaturas 3,1% 2,2% 2,8% 2,5% 

Produtos exportados sem classificação 3,6% 4,8% 16,2% 33,1% 

Total Exportado US$ (bi) 356,71 699,71 1169,90 1561,03 

 

Nota: Valores em percentual por setor em relação ao total exportado em bilhares de dólares. 

Fonte: UN Comtrade, elaboração própria. 

Figura 10 – Mapa em Árvore de Exportação Estadunidense por produto no ano de 2019 

 

 

Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 
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Figura 11 – Distribuição de Exportação Estadunidense entre 1995 e 2019 para o 

agrupamento de produtos selecionados. 

 

 
Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 

5.2.3 Alemanha 

Segundo Chang (2002, p.64-65), a Alemanha é conhecida como o berço da proteção à 

indústria nascente tanto pela formação de intelectuais quanto políticas adotadas. Contudo, na 

história de desenvolvimento alemã, a proteção tarifária fora menos representativa do que a 

estadunidense, por exemplo. A Alemanha foi o país que mais sofreu impactos com as 

determinações dos tratados do pós-guerra, mas, mesmo assim, hoje em dia é a quarta maior 

economia do mundo (OCDE). 

Após os acontecimentos ocorridos na segunda guerra mundial, a Alemanha fora 

obrigada a se reconstruir. Nos anos 1950, o ressurgimento econômico teve surgimento em um 

regime democrático, ainda que controlado por uma elite liberal. Derrotada e ocupada, a 

Alemanha não tinha alternativa, senão aceitar o grau de autonomia que lhe era oferecido. No 

cenário internacional, o país recebeu apoio e investimentos estrangeiros, transformando-se na 

vitrine do capitalismo do bem-estar social.  

Suas altas taxas de crescimento internas estiveram vinculadas a um modelo pautado 

fundamentalmente no comércio exterior e estratégia de inserção externa geopolítica submissa 
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à vontade do poder hegemônico. Nessa lógica, Vânia Cury chama a atenção para os importantes 

aspectos externos, como a compreensão de sua posição para a manutenção do poder 

hegemônico, e internos, como a organização social consolidada ainda no século XIX: 

 (...) o poderio alemão não foi derrotado, de fato, nas duas guerras mundiais do século 

XX. A capacidade de ação e de organização do setor privado foi fundamental para 

promover a rápida recuperação do país, após sucessivos desastres políticos e militares. 

Ainda que tenha contado com generosa ajuda proveniente do exterior, a Alemanha 

possuía, também, os seus próprios atributos interiores, entre os quais se destacavam a 

energia de seu empresariado e a capacidade de trabalho de seus trabalhadores. (CURY, 

2006: pp. 92-93) 

 

A Alemanha esteve por anos como o segundo lugar do ranking de complexidade 

econômica, perdeu seu posto em 2015 e atualmente é quarta colocado do ranking. A Alemanha 

é potência econômica no segmento de carros e motores como podemos observar nas figuras 12 

e possui excelente pauta exportadora com boa diversidade também entre maquinários e 

químicos conforme exemplifica a figura 13 trazida do Atlas da Complexidade Econômica.  

Observando a tabela 10 dos dados do UN Comtrade de exportação nos anos selecionados, desde 

1990 a Alemanha não tem grandes oscilações com exceção dos Produtos sem Classificação 

como também ocorreu no caso japonês e estadunidense. Contudo, para esse cenário não houve 

uma queda abrupta nos demais setores que justificasse concentração de alta tecnologia como 

nos casos anteriores.  

Tabela 10 – Distribuição de Exportação por Setor tecnológico em anos selecionados na 

Alemanha 

Classificação 1990 2000 2010 2018 

Produtos primários 5,6% 5,0% 5,5% 4,8% 

Manufaturas baseadas em produtos 

primários 
12,2% 10,3% 10,6% 8,2% 

Manufaturas de baixa tecnologia 14,5% 10,9% 10,5% 8,3% 

Manufaturas de média tecnologia 50,7% 46,3% 44,0% 40,8% 

Manufaturas de alta tecnologia 13,9% 17,9% 18,6% 14,0% 

Outras manufaturas 1,7% 1,1% 1,7% 0,9% 

Produtos exportados sem classificação 1,3% 8,4% 9,2% 23,0% 

Total Exportado US$ (bi) 345,39 477,14 1139,78 1444,46 

 

Nota: Valores em percentual por setor em relação ao total exportado em bilhares de dólares. 

Fonte: UN Comtrade, elaboração própria. 
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Figura 12 – Mapa em Árvore de Exportação Alemã por produto no ano de 2019 

 

 

Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 

Figura 13 – Distribuição de Exportação Alemã entre 1995 e 2019 para o agrupamento de 

produtos selecionados. 

 

 
Nota ¹: Em ordem de legendas da esquerda para a direita: serviços, produtos têxtis, agrícolas, 

pedras, minerais, metais, químicos, veículos, maquinário, eletrônicos e outros. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica. 
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6. RESULTADOS 

A preocupação desse trabalho esteve em verificar a relação entre concentração de 

mercado e complexidade econômica. O primeiro, verificado através do indicador markup e o 

segundo através do índice de complexidade do produto, PCI. Assim, para melhor entendimento 

das informações e a fim de conectar esses dados foi realizado um trabalho de junção desses 

elementos a partir de suas respectivas classificações de indústria, para a base do atlas fora 

utilizado o Standard International Trade Classification (SITC Code) e para a base do Orbis, o 

Nomenclature of Economic Activities (NACE Code), com isso foi possível juntar essas 

informações, tanto o indicador markup quanto o PCI, para realizar esse trabalho utilizamos uma 

segmentação de dois dígitos de classificação a fim de simplificar a análise. 

Para analisar os resultados obtidos das duas fontes de dados, utilizou-se ferramental 

estatístico, além de manuseio de base de dados. Em um primeiro lugar, um modelo regressivo 

para dados em painel verificou a significância estatística da relação entre o indicador markup e 

o PCI. Em seguida, analisou-se a correlação ao longo do tempo entre esses dois indicadores 

pelo método de Pearson. Além disso, foi importante construir diversas quebras nas séries, de 

forma a analisar essas correlações de acordo com alguns fatores: para cada país, para cada grupo 

de centro ou periferia e, também para cada segmento de setores de alta tecnologia ou não, o que 

eu chamei de ICT. Detalhamento da construção dos indicadores abaixo.  

 A fim de não desprezarmos a base em nível temporal, foi utilizado uma regressão para 

dados em painel, afinal, os dados correspondem ao período de 2011 a 2018. Além disso, foram 

construídas duas dummys, uma que representa um indicativo para produtos exportados com alto 

teor tecnológico (ICT) e outra para verificar a importância de Centro ou Periferia para a análise 

dos dados, nesse momento não foram realizadas análises significativas de robustez ao modelo. 

 Para a construção da dummy de ICT utilizamos uma construção da literatura de Felipe 

et. al (2012) que está exemplificado na figura 14. A base manipulada na construção da regressão 

passou por alguns tratamentos. A construção da flag de ICT baseou-se no macro grupo de 

classificação europeia com um dígito. Ou seja, para cada macro grupo foi atribuído uma 

variável binária um ou zero, por exemplo, os itens 1 e 2 possuem em sua distribuição normal 

uma curva mais a direita do eixo horizontal que representa o PCI, ou seja, para esse macro 

grupo foi atribuído sim para a flag de ICT, já animais e minerais e têxteis, presentes nos itens 

10, 9 e 14 estão com a variável zero. 
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Figura 14 – Distribuição normal do PCI dos produtos nos quinze macro grupos 

selecionados em formato de histograma. 

Fonte: Atlas da Complexidade Econômica, Felipe et. al (2012). 

 

É preciso destacar outros trabalhos similares que realizaram um procedimento 

estatístico similar ao adotado neste trabalho. O trabalho de Berry e Pakes (1995) e o de Majeed 

(2018) são análises semelhantes à realizada no presente trabalho. Ambos os trabalhos buscam 

verificar estatisticamente o comportamento de variáveis externas ao objeto de análise: o 

primeiro, com relação ao preço dos automóveis no mercado de equilíbrio e o segundo, quanto 

aos impactos de inovação, comunicação e tecnologia no crescimento econômico.  

O nível de significância é o limite para o p-valor, abaixo do qual presume-se que a 

hipótese nula seja falsa. Para ambos os trabalhos similares verificou-se que é significativo para 

a probabilidade de se rejeitar incorretamente a hipótese nula quando ela é verdadeira. Este 

limitante é importante, pois, as conclusões da relação entre markup e PCI sairão a partir desse 

indicador, assim como é feito nos trabalhos de Berry e Pakes (1995) e o de Majeed (2018).  
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Feitas estas considerações, é possível agora construir e, como observado na tabela 11 

abaixo, validar como se comportam as variáveis com relação a variável dependente, a partir de 

427 observações ao longo dos anos, é factível atingir algumas conclusões acerca dos países da 

análise, além disso, é possível inferir como o comportamento das exportações desses países está 

afetando o recente aumento de concentração de mercado que identificamos nos trabalhos de 

Diez et. al. (2019). 

 

  Tabela 11 – Resultados do teste de significância PCI vs Markup 

Fonte: Regressão de dados em Painel do tipo OLS Pooled, elaboração própria. 

 

Com o modelo acima chegamos à conclusão de que é significativa a relação entre PCI 

e Markup e que podemos explicar que um aumento do indicador PCI, ou seja, exportar produtos 

com maiores graus de sofisticação tecnológica tem relação positiva e significativa com o 
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aumento da concentração de mercado nas nações, um aumento de uma unidade do PCI implica 

em um aumento de 0,181 do Markup. 

Com relação à dummy utilizada para os países do centro apesar de indicar que países do 

centro possuem relação positiva para o aumento da complexidade econômica, o que era 

esperado para o artigo, a relação não é significativa. Assim sendo, é possível inferir que o status 

de país desenvolvido e de centro das trocas do comércio exterior não é significante para análise.   

Contudo, acerca da dummy ICT é significativa e apresenta uma forte relação, o aumento 

de uma unidade do indicador PCI provoca um aumento de 1,087 unidades quando comparamos 

produtos com alto intensivo tecnológico, o que deixa evidente a forte correlação entre PCI e 

investimento em ICT.  

O gráfico 7 abaixo analisa a correlação ao longo dos anos, entre 2011 e 2018. O 

indicador é positivo para todo o período e mantém uma média de 0,25, ou seja, em uma diferente 

análise chegamos a mesma conclusão de que é positiva a relação entre markup PCI. Ainda 

observando em série histórica, conseguimos notar que o número está em constante aumento, 

entre 2011 e 2016, o indicador saltou de 0,19 a 0,29, o que contribui para às análises de Diez 

et. al. (2019) que ao longo do tempo complexidade econômica corrobora para a elevação da 

queda de competitividade global. Ao menos se forem considerados os países desse trabalho. 

Gráfico 7 – Correlação entre o índice de complexidade do produto e o markup entre os 

anos de 2011 e 2018 

 

Nota: Valor de correlação atingido ano a ano de 2011 a 2018. 

Fonte: Atlas da Complexidade e Orbis Histórico, elaboração própria. 
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 Nesse momento das demonstrações dos resultados irei separar as análises entre centro e 

periferia e como se comportaram os gráficos dessas análises. Os resultados obtidos são bem 

distintos, principalmente, quanto a oscilação dos dados. Para a periferia, os resultados não 

seguem um comportamento homogêneo. É curioso notar como os resultados obtidos conversam 

com a pauta exportadora dos países como demonstrado no capítulo 6 desse trabalho. Países que 

são fortemente dependentes de produtos primários como o Brasil e o Chile apresentaram 

correlação negativa em alguns pontos. 

6.1 Periferia 

Brasil e Chile apesar de possuírem formas de desenvolvimento econômico bem distintas 

se assemelham na dependência em exportação de produtos primários como mostram as tabelas 

extraídas do Comtrade localizadas nos itens 6.1.1 e 6.1.2. Ao longo dos anos a participação 

brasileira nos produtos primários obteve um crescimento e a chilena apresentou uma 

estabilidade. Contudo, nenhum desses dois países conseguiu migrar a sua indústria para os 

setores de alta tecnologia.  

Não observamos nem no Chile nem no Brasil um comportamento de estabilidade, 

crescimento ou declínio da correlação do indicador markup com o PCI conforme observado nos 

gráficos do item 9. Observa-se que, na média, existe uma correlação positiva na média dos anos, 

0,15 para o Brasil e 0,18 para o Chile, porém com diversas oscilações ao longo dos anos. Ou 

seja, a economia brasileira e chilena, dentre os países presentes no estudo são os menos 

explicativos quanto ao declínio da competividade mundial. Já o México possui um 

comportamento muito semelhante ao dos Estados Unidos.  

Sendo o México uma nação com forte presença de empresas maquiladoras, as 

exportações e as empresas presentes em seu território produzem produtos com alto teor de 

sofisticação produtiva. Contudo, essa riqueza industrial não é convertida e desenvolvimento 

econômico dado os indicadores mexicanos de desenvolvimento. Assim, a série do México 

apresenta diversas oscilações, contudo, se estabiliza nos 0,37 de correlação média. 
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Gráfico 8 – Correlação entre o índice de complexidade do produto e o markup entre os 

países da Periferia entre os anos de 2011 e 2018 

 

Nota: Valor de correlação atingido ano a ano de 2011 a 2018 entre os países da periferia do 

artigo. 

Fonte: Atlas da Complexidade e Orbis Histórico, elaboração própria. 

Gráfico 9 – Correlação entre o índice de complexidade do produto e o markup nos países 

da periferia entre os anos de 2011 e 2018 

 

Nota: Valor de correlação atingido ano a ano de 2011 a 2018 nos países periféricos 

Fonte: Atlas da Complexidade e Orbis Histórico, elaboração própria. 

 

6.2 Centro 

Os resultados obtidos pelo Japão, ainda mais se considerado a volumetria e qualidade 

da informação conforme demonstrado na Tabela 2 do Capítulo 5, é o que mais possui 

similaridade aos resultados obtidos pelo trabalho de Diez et. al. (2019). Para o caso japonês, a 

cada ano do período estudado aumenta-se a correlação entre complexidade econômica e markup, 

podendo concluir que a queda da competividade global possui relação com a complexidade e 
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sofisticação industrial de um país. Para a série histórica japonesa, em 2011 o valor de correlação 

por Pearson foi de 0,18 e em 2018 atingiu 0,39. 

Um comportamento diferente é observado no caso alemão. A série histórica se inicia 

em 0,23, atinge um pico em 2014 no valor de 0,36 e termina em 0,11 em 2018. A Alemanha, 

apesar de quarto país mais complexo do mundo não apresenta o mesmo comportamento do caso 

japonês. Contudo, não podemos desconsiderar que na média dos anos o valor é de 0,26, o que 

ainda representa uma correlação positiva. 

 Já a correlação estadunidense é a mais impressionante entre os países do trabalho. Ela é 

a maior observada na média dos anos, atingindo um patamar de 0,55. E não tem tantas 

oscilações como observado nos países periféricos. Relembrando o gráfico 4 no capítulo 5, o 

EUA é o país com o maior índice de mark-up. Assim sendo, quando correlacionado com o PCI, 

o país apresentou os maiores valores entre as nações. 

 

Gráfico 10 – Correlação entre o índice de complexidade do produto e o markup entre os 

países do Centro entre os anos de 2011 e 2018 

 

Nota: Valor de correlação atingido ano a ano de 2011 a 2018 entre os países do centro do 

artigo. 

Fonte: Atlas da Complexidade e Orbis Histórico, elaboração própria. 
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Gráfico 11 – Correlação entre o índice de complexidade do produto e o markup nos 

países do centro entre os anos de 2011 e 2018 

 

Nota: Valor de correlação atingido ano a ano de 2011 a 2018 nos países do centro 

Fonte: Atlas da Complexidade e Orbis Histórico, elaboração própria. 

6.3 Empresas intensivas em tecnologia, informação e comunicação 

Sofisticação produtiva, investimento em pesquisa e desenvolvimento e inovação são 

os segredos para empresas se manterem no topo e comandarem o mercado e a competição 

global. Segundo Schumpeter (1988), a inovação tecnológica cria uma ruptura no sistema 

econômico, tirando-a do estado de equilíbrio, alterando, desta forma, padrões de produção e 

criando diferenciação para as empresas. Ela representa papel central na questão do 

desenvolvimento econômico regional e de um país.  

Assim sendo, no presente estudo, é notória a diferenciação entre os padrões de 

correlação entre o indicador markup e o PCI para os setores de alto intensivo tecnológico, 

principalmente o químico e o de maquinário, com essas relações é fácil afirmar que as firmas 

que possuem maior grau de sofisticação estão localizadas em mercados mais concentrados.  

Como mostra o Gráfico 12, há uma leve queda da série entre os anos de 2015 e 2016, 

contudo, em uma mesma escala empresas que exportam produtos de alto teor tecnológico estão 

muito mais correlacionados a concentração de mercado, com um ponto médio de correlação 

nos anos de 0,54 versus 0,21 dos setores de baixa tecnologia.  

Conclui-se, portanto, a importância das empresas voltadas para o investimento em 

pesquisa e inovação para a relação entre markup e PCI. Tão logo, observamos que, assim como 

no trabalho de Diez et. al. (2019), as empresas que investem em ICT estão com maior propensão 

a provocar concentração de mercado. Além disso, como apresentado na regressão em análise, 

nesse caso, não importa se o país é de centro ou periferia para se observar essa diferenciação 



52 

 

entre as curvas de alto ICT versus baixo ICT. Nesse caso, as curvas que apresentam os pontos 

de correlação estão díspares tanto para os países de centro quanto para os países selecionados 

como periféricos. 

Quanto à intensidade desses valores, o Centro apresentou uma diferença menor do que 

o sensibilizado pela periferia. Para o Centro com empresas com alto ICT a média das 

observações atingiu 0,51 versus 0,23. Enquanto na periferia a correlação é bem mais distante, 

atingindo 0,60 versus 0,18.  

 

Gráfico 12 – Correlação entre o índice de complexidade do produto e o markup entre as 

empresas que possuem alto intensivo tecnológico versus as empresas que possuem baixo 

intensivo tecnológico entre os anos de 2011 e 2018 

 

Nota: Valor de correlação atingido ano a ano de 2011 a 2018. 

Fonte: Atlas da Complexidade e Orbis Histórico, elaboração própria. 

Gráfico 13 – Correlação entre o índice de complexidade do produto e o markup entre as 

empresas do centro que possuem alto intensivo tecnológico versus as empresas que 

possuem baixo intensivo tecnológico entre os anos de 2011 e 2018 
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Nota: Valor de correlação atingido ano a ano de 2011 a 2018 entre os países do centro do 

artigo. 

Fonte: Atlas da Complexidade e Orbis Histórico, elaboração própria. 

 

Gráfico 14 – Correlação entre o índice de complexidade do produto e o markup entre as 

empresas da periferia que possuem alto intensivo tecnológico versus as empresas que 

possuem baixo intensivo tecnológico entre os anos de 2011 e 2018 

 

Nota: Valor de correlação atingido ano a ano de 2011 a 2018 entre os países da periferia do 

artigo. 

Fonte: Atlas da Complexidade e Orbis Histórico, elaboração própria. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa buscou ir de encontro ao trabalho de Diez et. al. (2019) sobre 

concentração de mercado e adicionar a variável de complexidade econômica ao debate. O 

trabalho realizado por esse grupo de economistas do FMI apresentou, através do indicador 

markup, que a competição global está em crescente declínio e que essa decrescente está ainda 

mais atenuada nos países de economia avançada. 

 O indicador utilizado para a presente pesquisa foi o mesmo do trabalho dos economistas 

do FMI, contudo, com algumas distinções. Para a separação dos países entre economias 

avançadas e atrasadas, foi utilizada a analogia centro-periferia cepalina. Além dessas 

semelhanças, a evolução do presente artigo está na junção de todas essas informações de 

concentração de mercado aos indicadores de complexidade econômica. Para a construção 

desses indicadores foi necessário um trabalho de análise de dados e investigação da base do 

Orbis Histórico presente no Bureau van Dijk e do Atlas da Complexidade Econômica, presente 

no diretório de Harvard, os dados foram tratados em micro dados, para o nível da empresa e do 

produto, respectivamente. 

Como insumo para a pesquisa são imprescindíveis as literaturas de Porter (1990) e 

Chang (2002). Conforme apresentado por eles, os países estão no comércio internacional 

buscando, a todo momento, vantagem comparativa em relação aos demais. A concorrência é 

um aspecto central ao comércio exterior. Assim sendo, os países buscam estratégias para se 

manterem competitivos.  

Segundo Chang (2002), os países não lograram liberdade econômica. Houve por parte 

dos Estados-nação incentivos à indústria nascente e protecionismo aos produtos exteriores, por 

meio de tarifas e taxas. Assim sendo, a inovação, como bem esclarecido também por Porter, é 

um dos meios que as nações encontram para se manter à frente no comércio internacional, seja 

pela proteção de suas indústrias e pelos investimentos e políticas anticíclicas que tornam essas 

empresas rentáveis no futuro.  

O presente trabalho buscou relativizar que as nações mais complexas passaram por esse 

período de defesa de suas indústrias no passado, como relatado no capítulo 5 do trabalho. Assim, 

em concordância na hipótese inicial, os resultados apontaram que os países que são mais 

complexos, ou seja, os países do centro do artigo, apresentam maior correlação com os 

indicadores de concentração econômica, além disso, apresentar investimento e pauta 

exportadora concentrada nos produtos com PCI mais elevado indica, assim como no trabalho 
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do FMI, que a nação tende a estar mais concentrada, provocando declínio na competição global, 

o caso japonês é um ótimo exemplo.  

Estatisticamente, a regressão apresentou-se significativa tanto para o markup quanto 

para o ICT. A variável dummy de ICT criada apresentou boa distinção quando correlacionados 

PCI e markup. Ou seja, ainda em linha com o trabalho apresentado por Díez et. al. (2019), as 

empresas que possuem investimento em tecnologia possuem maior propensão a serem 

complexas e causarem o aumento da concentração de mercado.  

Ao vincular complexidade econômica à concentração de mercado, o presente estudo 

apresentou mais uma evidência em favor das teses de Celso Furtado e de Raúl Prebisch. O 

comércio exterior está ficando cada vez mais competitivo entre - e concentrado em – países 

ricos. Ao apresentarem constante aumento nas margens de lucro de suas empresas, os países 

centrais expõem ao mundo periférico, cada vez mais, a centralidade de indústria e a produção 

de produtos de alta sofisticação produtiva. Com efeito, a periferia tende a não participar das 

benesses de um mundo com queda da competividade global, se políticas de desenvolvimento 

produtivo e tecnológico não forem perseguidas. 
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