
 

 

 

 
FACULDADE DE ECONOMIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA APLICADA 
                                                                                   

 

 

DECOMPOSIÇÃO DA 

VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO 

DOS SETORES DE SAÚDE: O 

CASO DO BRASIL 
 

Joilson de Assis Cabral 
 

 

TD. 010/2011 

 Programa de Pós-Graduação em Economia 

Aplicada FE/UFJF 
 

 

 

Juiz de Fora 

 

2011 

 

 

 

 



 

 

DECOMPOSIÇÃO DA VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS SETORES DE 

SAÚDE: O CASO DO BRASIL 

 

RESUMO: Este estudo realizou a decomposição da variação da produção em efeitos 

tecnológicos e de demanda final para os anos 2000 e 2005 por meio da Análise de 

Decomposição Estrutural. O objetivo foi investigar a estrutura produtiva dos setores de 

Saúde brasileiros e suas interdependências com os demais setores da economia e com os 

componentes tecnológicos e de demanda final. Os resultados demonstraram que o 

componente de demanda final é relevante para explicar a variação da produção dos 

setores de Saúde. Quanto ao componente tecnológico, os setores industriais da Saúde 

são classificados como “baseados em ciência” e os de serviços “dominados pelos 

fornecedores” e “puxados pela demanda”. Os setores de Saúde não possuem elos 

tecnológicos fortes intra-setoriais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A variação tecnológica tornou-se o fator mais importante para a mudança 

estrutural e crescimento, emprego e prosperidade em todos os países industrializados. 

De uma perspectiva teórica, o modelo de crescimento de Solow (1956) e mais tarde os 

trabalhos de crescimento endógeno (Romer, 1986, 1990; Lucas 1988; Aghion e Howitt, 

1993) foram úteis para compreender a forma na qual a mudança técnica ocorre e como 

esta leva ao crescimento econômico. No fluxo neo-schumpeteriano da literatura, a 

importância da mudança tecnológica para o crescimento e a competitividade das 

empresas, setores e países tem sido enfatizada a partir da contribuição seminal de 

Nelson e Winter (1982). 

A saúde, ou a ausência dela, é uma variável macroeconômica que retrata o nível 

de desenvolvimento econômico de uma região. A doença reduz o rendimento de uma 

sociedade e a renda de um indivíduo ao longo de sua vida. A saúde incidiria sobre a 

qualidade do capital humano e sobre o incentivo/desincentivo à entrada de 

investimentos (PIOLA et al., 2002). Como o estado de saúde afeta diretamente a 

capacidade produtiva dos indivíduos, o provimento e financiamento dos bens e serviços 

de saúde apresentam um aspecto normativo que os caracterizam como bens meritórios. 

Nesse sentido, é objetivo da grande maioria dos governos garantir que toda a população 

possa usufruir de alguns desses bens e serviços. Além disso, por estarem diretamente 

associados à vida, do ponto de vista individual, não existe saciedade em relação a esses 

bens e serviços (ANDRADE, 2000). 

As atividades ligadas ao setor de saúde brasileiro geraram, nos anos 2000 e 

2005, um valor adicionado de, aproximadamente, R$ 58 e R$ 93 bilhões, 

respectivamente. As cifras dos gastos totais com saúde em relação ao PIB chegam a 

7,2% em 2000 e a 8,2% em 2005. Os gastos com seguro de saúde suplementar, como 

porcentagem dos gastos privados em saúde, foram de 34% em 2000 e 35,3% no 

qüinqüênio seguinte.  A população brasileira em 2000 era de 174 milhões enquanto em 

2005 contava com 186 milhões de pessoas (IBGE, 2008; WHO, 2010).  

Diante do acima exposto acerca do setor de saúde, percebe-se a relevância em 

analisar o setor de forma investigativa. A divulgação das contas nacionais do setor de 

saúde pelo IBGE permite compatibilizá-las com a matriz de insumo produto, 



 

 

proporcionando uma averiguação detalhada dos componentes do consumo 

intermediário, do valor adicionado e da tecnologia do setor Saúde.  

Nessa discussão, o setor de saúde encontra-se subdividido em oito setores, a 

saber: Fabricação de produtos farmacêuticos, Fabricação de aparelhos para uso médico 

hospitalar e odontológico, Comércio de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e 

odontológicos, Assistência médica suplementar, Atividades de atendimento hospitalar, 

Outras atividades relacionadas com atenção à saúde, Serviços sociais privados e, por 

fim, Saúde pública. Esta desagregação da matriz de insumo-produto para o setor de 

saúde permite uma melhor investigação das mudanças estruturais ocorridas no setor ao 

longo do período em análise.  

Cabe ressaltar que a escolha dos períodos (2000 e 2005) é devido ao maior nível 

de desagregação quanto aos Setores de Saúde o que proporciona uma análise mais 

detalhada do setor de Saúde brasileiro. O presente estudo, portanto, tem como objetivo 

decompor a variação da produção em efeitos de mudança tecnológica (coeficientes 

técnicos) e de mudança na demanda final para os anos de 2000 e 2005. Esta 

decomposição visa realizar uma análise detalhada da estrutura produtiva dos setores 

ligados à Saúde contemplados neste estudo e suas interdependências com os demais 

setores da economia e com os componentes da demanda final. 

A fim de alcançar o objetivo proposto, será realizada uma Análise de 

Decomposição Estrutural (SDA-“Structural Decomposition Analysis”) utilizando as 

matrizes de insumo-produto para os anos em questão. De posse dos resultados da SDA 

será feita uma investigação da dinâmica da variação do Valor Bruto da Produção (VBP) 

a partir dos efeitos tecnológicos e de demanda final para os Setores de Saúde brasileiros.  

Neste contexto, a SDA se apresenta como uma ferramenta útil para modelar as 

variações tecnológicas da economia. Esse procedimento metodológico permite verificar 

quanto da variação do VBP, em dois períodos distintos no tempo, pode ser atribuído à 

variação tecnológica e/ou aumento da demanda final.  

Este estudo encontra-se subdividido em quatro seções, além desta. Na próxima 

seção, é realizada a revisão da literatura. Na terceira seção é apresentada a metodologia 

e a base de dados utilizada no estudo; cabe à seção quatro, a discussão dos resultados e, 

por fim, na quinta seção, encontram-se as considerações finais. 

 



 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Dinâmica do Valor Bruto da Produção (VBP) 

 

Um importante exercício para entender a dinâmica de crescimento do VBP dos 

setores relacionados à Saúde é a busca da melhor compreensão da inserção tecnológica 

do setor. Arrow (1963) define tecnologia como um conjunto de informações aplicáveis, 

de fácil reprodução. Dentro da tradição neoclássica, inovações são produzidas a partir 

do estoque de conhecimento tecnológico, disponível livremente na natureza, graças a 

sua caracterização como bem público (DOSI, 1988). No escopo deste trabalho, 

tecnologia é entendida como uma relação fixa entre a produção de um setor e os 

insumos utilizados na fabricação dos produtos. 

A taxonomia de Pavitt (1984) identifica o agrupamento setorial das firmas 

industriais de acordo com a intensidade tecnológica dos setores. Essa taxonomia pode 

ser considerada como o ponto de partida para verificar o comportamento tecnológico 

setorial. A classificação taxonômica definiu os setores como: “dominados pelos 

fornecedores”, “intensivos em escala”, “fornecedores especializados” e “baseados em 

ciência”. Estas diferentes classificações refletem diversidade nas principais fontes de 

tecnologia, definindo a base da estratégia tecnológica da firma. 

Os setores pertencentes aos “dominados pelos fornecedores” se apropriariam 

menos de alguma vantagem tecnológica e mais de habilidades profissionais, design, 

marcas e propaganda. As firmas enquadradas nesta categoria são predominantemente 

pequenas, onde os departamentos de P&D detêm pouca projeção. As formas de 

aprimoramento tecnológico são, em geral, passivas, incorporadas na aquisição de 

maquinários, equipamentos e insumos. Esta categoria agrupa, em maior parte, os setores 

tradicionais como as indústrias têxteis, madeireiras, gráficas, de confecções, calçados, 

dentre outras. 

A classificação setorial “intensivos em escala” é ligada à produção em massa, de 

larga escala. Esta característica é a razão que explica o tamanho superior das empresas 

em relação às demais indústrias. Os setores enquadrados nesta categoria são os de 

produtos alimentícios, metalurgia, veículos motorizados, vidro, cimento e bens de 

consumo duráveis. 



 

 

Os setores de “fornecedores especializados” realçam a importância das 

interações usuário-produtor por reunirem indústrias produtoras de peças, componentes e 

acessórios, onde a complementaridade tecnológica é exigida. Os representantes mais 

notórios deste segmento são as indústrias mecânicas, de maquinaria e instrumentos 

sendo, em geral, firmas de pequeno e médio porte, especializadas no fornecimento de 

insumos para grandes empresas. 

O setor denominado “baseado em ciência” é aquele no qual as principais fontes 

de tecnologia são as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) realizadas, em 

âmbito interno, nos departamentos de P&D e externamente por meio da interação com 

instituições de pesquisa em ciência básica (universidades). Os setores inclusos nesta 

categoria são os mais sensíveis aos progressos no conhecimento científico e detentores 

das maiores oportunidades tecnológicas o que propicia que as inovações sejam tanto em 

produto como em processo. Dentre os principais representantes desta categoria estão as 

indústrias química, farmacêutica e de microeletrônica. As formas de proteção dos 

resultados inovativos dos referidos setores se dão via patentes, sigilos, know-how, entre 

outras. 

Com base na taxonomia de Pavitt (1984) descrita, os setores industriais da 

Saúde, quais sejam, Fabricação de Produtos Farmacêuticos e Fabricação de Aparelhos 

Médicos, em nações desenvolvidas, são classificados como “baseados em ciência” por 

possuírem elevado esforço na promoção de P&D. Nesse sentido, a OCDE classifica tais 

setores como pertencentes à categoria de alta intensidade tecnológica. Contudo, como 

observado por Furtado e Carvalho (2005), a classificação da OCDE reflete, de certa 

forma, o padrão de comportamento da indústria na fronteira tecnológica. Para o caso de 

um país em desenvolvimento, todavia, existem importantes diferenças estruturais 

quanto ao padrão de esforço tecnológico. Diante disso, no caso brasileiro, o setor de 

Fabricação de Produtos Farmacêuticos é classificado como de média-baixa intensidade 

tecnológica (QUADROS et al., 2003; FURTADO e CARVALHO, 2005) enquanto o 

setor de Fabricação de Aparelhos Médicos é considerado como de média-alta 

intensidade tecnológica (FURTADO e CARVALHO, 2005).  

Esses setores industriais da Saúde, em países desenvolvidos, são altamente 

inovadores. Apesar de, no caso brasileiro, tais setores apresentarem um padrão 

tecnológico inferior ao dos países avançados, esses setores, ainda, possuem esforço 



 

 

inovador próprio (GONÇALVES e SIMÕES, 2005) de tal forma a serem capazes de 

gerar novos produtos e processos.  

Na busca pela integração no estudo da inovação na indústria e nos serviços, 

Castellacci (2008) apresenta uma taxonomia setorial combinando os dois setores dentro 

da mesma estrutura de classificação, onde se evidencia o papel fundamental dos 

linkages verticais e as trocas de conhecimento entre indústria e serviços. O autor 

identifica quatro sistemas tecnológicos de inovação, quais sejam: “fornecedores de 

conhecimento avançado”, “produtores de bens de massa”, “serviços de suporte à infra-

estrutura” e “produtores de bens e serviços de consumo pessoal”. Uma breve descrição 

da taxonomia proposta por Castellacci (2008) encontra-se no Quadro 1. 

Quanto aos setores de serviços relacionados à Saúde, conforme Schmookler 

(1966), podem ser classificados como “puxados pela demanda” (demand-pull), em que 

pressões da demanda são vistos como fontes fundamentais da variação tecnológica. 

Baseado na tentativa de entender a dinâmica do progresso técnico na indústria e nos 

serviços proposta por Castellacci (2008), os setores de serviços de Saúde poderiam ser, 

ainda, classificados como “produtores de serviços e bens de consumo pessoal”, onde a 

maior parte das inovações é oriunda de fornecedores de equipamentos, materiais e 

informação (“dominados pelos fornecedores”) que estão localizados mais no estágio 

final da cadeia vertical de insumo-produto e com pouca autonomia em termos de 

desenvolvimento próprio de inovações.  

Diante do esforço tecnológico concernente ao setor de Saúde, o incentivo à 

inovação no setor pode ser entendido à luz do fato de que o setor de saúde está sujeito à 

lei de Roemer em que um novo serviço ou processo de saúde possui a capacidade de 

gerar sua própria demanda, mesmo em mercados saturados. Com isso, haverá incentivo 

constante à busca por melhora tecnológica o que, por sua vez, contribui para o aumento 

do VBP.   



 

 

Categoria Setorial Subcategorias Características Exemplos 

Fornecedores de 
conhecimento avançado 

Serviços intensivos em 
conhecimento Grande capacidade de criação de conhecimento tecnológico complexo; 

provedor de conhecimento avançado para outros setores; indústrias de 
pequeno porte as quais desenvolvem suas atividades tecnológicas em 

cooperação com seus fornecedores e usuários.    

Empresas de software, de P&D, de 
engenharia, consultoria e instrumentos. 

Indústria de fornecedores 
especializados* 

Produtores de bens de 
massa 

Indústria baseada em ciência*  Considerável capacidade tecnológica para desenvolver novos produtos e 
processos internamente bem como em cooperação com fornecedores 

especializados, universidades e institutos de pesquisa pública; indústrias 
de grande porte que exploram economias de escala.  

Empresas de eletrônicos, químicos, 
veículos motorizados e equipamentos e 

computadores para escritório.  
Indústria intensiva em escala* 

Serviços de suporte à 
infra-estrutura 

Serviços de infra-estrutura de 
redes Limitada capacidade de desenvolver novas tecnologias internamente; 

absorção passiva de tecnologia via aquisição de equipamentos e vários 
tipos de conhecimentos tecnológico avançado.  

Correios e telecomunicações, 
intermediação financeira, comércio 

atacadista e transporte. 
Serviços de infra-estrutura física 

Produtores de bens e 
serviços de consumo 

pessoal 

Bens dominados pelos 
fornecedores* Caracterizado por baixo conteúdo tecnológico e limitada capacidade de 

desenvolver novas tecnologias internamente; pequenas firmas 
receptoras passivas de tecnologia produzida por seus fornecedores. 

Alimentos e bebidas, têxteis, hotéis, 
restaurantes e comércio varejista.   

Serviços dominados pelos 
fornecedores 

Quadro 1 – Resumo da taxonomia proposta por Castellacci. 

Fonte: Adaptado de Castellacci (2008).  

Nota: *classificação relacionada à taxonomia dos setores industriais realizada por Pavitt (1984). 



 

 

A demanda final, o outro componente que impacta o VBP setorial, deve ser 

entendida em meio às especificidades do setor de Saúde no qual o mercado per si não 

possui a capacidade de prover os serviços de saúde em quantidade e qualidade 

adequadas (falhas de mercado). Deve ser levado em consideração, ainda, o fato de que o 

cuidado com a saúde lida com o bem mais importante de qualquer indivíduo, a vida. Os 

fatores que atuam sobre a demanda por Saúde são de natureza variada, a exemplo, 

fatores sociais, demográficos, estrutura de mercado (pública ou privada) do setor de 

Saúde e o perfil epidemiológico inerente a cada região. 

Fatores sociais estão relacionados à questão de gênero em que o sexo feminino 

consome mais serviços relativos à saúde que o sexo masculino, durante toda a duração 

da vida (McPHERSON, 1990) e ao nível educacional em que o consumo de assistência 

à saúde aumenta com o nível de instrução, talvez como consequência do melhor 

conhecimento dos sintomas bem como do risco da gravidade dos mesmos. Questões 

demográficas como a localização geográfica da população (facilidade do acesso da 

população urbana aos bens e serviços de Saúde), o tamanho da família e a categoria 

sócio-profissional também são fatores determinantes na demanda por bens e serviços 

relacionados à Saúde. Além disso, deve ser considerada a evolução da esperança de vida 

da população: o envelhecimento sugere um aumento dos gastos para a manutenção, 

prevenção e tratamento da saúde dessas pessoas (ZUCCHI et al., 2000).  

Referente à estrutura de mercado dos setores de Saúde, por ocasião da garantia à 

saúde, o governo demanda bens e serviços de Saúde (no caso brasileiro via SUS) 

enquanto, do lado do setor privado, a propensão a consumir os serviços referentes à 

Saúde é reforçada devido à existência dos planos de seguro saúde suplementar 

(problemas de agência). 

Diante do supracitado, fica evidente que os componentes tecnológicos e de 

demanda final são importantes canais para explicar a variação do VBP detalhada em 

nível setorial com ênfase para os setores relacionados à Saúde.  

 

 

 



 

 

2.2 Economia da Saúde: Abordagem Insumo-Produto
1
  

 

Esta seção tem como objetivo fazer um levantamento bibliográfico tanto na 

literatura nacional quanto na internacional dos trabalhos empíricos aplicados para o 

setor de Saúde utilizando a metodologia de insumo-produto. Tal levantamento foi feito 

com o intuito de identificar como o setor de Saúde é abordado pela literatura empírica e 

também perceber possíveis lacunas a serem preenchidas na temática Economia da 

Saúde.  

Com a revisão de literatura realizada, pôde-se perceber que o tema de Economia 

da Saúde utilizando o ferramental metodológico de insumo-produto foi pouco explorado 

tanto na literatura nacional quanto na internacional, abrindo uma agenda de pesquisa 

importante na área utilizando tal método de análise. Os poucos trabalhos aplicados à 

Saúde que utilizam insumo-produto como metodologia, em geral, fazem uma análise 

dos indicadores clássicos de insumo-produto, analisam os componentes do Valor Bruto 

da Produção, valor adicionado, consumo, investimento, exportações, importações e 

número de empregos. 

McConner e Wellever (1989) realizaram um breve estudo para medir o impacto 

do setor hospitalar sobre a economia do Estado de Montana nos EUA com dados para o 

ano de 1986. O objetivo do estudo foi mensurar as dimensões econômicas da indústria 

hospitalar de Montana sobre o emprego, renda das famílias e o nível de produção de 

bens e serviços produzidos no Estado. A fim de alcançarem os objetivos propostos, os 

autores utilizaram a metodologia de insumo-produto e fizeram uma análise dos 

multiplicadores básicos, quais sejam, multiplicadores de produção, multiplicador do 

emprego tipo II e por fim, multiplicadores de renda também do tipo II
2
. Os autores 

concluem que o setor hospitalar do Estado de Montana possui grande impacto sobre a 

economia local, afinal todos os multiplicadores obtidos superaram a unidade. 

 Nicolella e Guilhoto (2004) buscam analisar a contribuição do setor de serviço 

de saúde público e privado para a economia brasileira e suas relações com os demais 

setores da economia. A fim de atingir tal objetivo, os autores utilizam como base de 

                                                           
1
  Cabe salientar que esta revisão de literatura empírica não esgota o tema de Economia da Saúde. 

2
 Multiplicadores tipo II são aqueles que captam os efeitos diretos, indiretos e induzidos de uma variação 

exógena ocorrida na demanda final. 



 

 

dados uma matriz de insumo-produto construída segundo a metodologia de Guilhoto et 

al. (2002) para o ano de 1999. A matriz contém quarenta e quatro setores com os setores 

de saúde pública e privada desagregados.  Os autores calcularam multiplicadores de 

emprego e renda e os índices de interligação para os setores. 

Os resultados do estudo revelam que os setores de saúde pública e privada são 

de grande importância para a economia brasileira. Apesar de os setores serem pouco 

ofertantes para o restante da economia, apresentam considerável demanda. Um papel 

relevante exercido pela saúde pública e privada é a geração de emprego, mostrando-se 

capazes de gerar um grande volume de emprego por capital investido. Outro resultado 

alcançado no trabalho foi o impacto desses setores no valor de produção da economia. 

Assim, para determinada variação na demanda final, esses setores estão entre os que 

mais impactam a produção (primeiro lugar para o setor privado e terceiro para o 

público). 

Perobelli et al. (2010) fazem uma análise da estrutura (cadeia) produtiva do setor 

de saúde nacional de forma pormenorizada. Para tal, os autores utilizam matrizes de 

insumo-produto para os anos de 2000 e 2005 similares às utilizadas neste estudo. Os 

autores fazem em seu estudo, primeiramente, uma análise descritiva das matrizes com o 

intuito de verificar a participação relativa dos subsetores do setor Saúde no Produto 

Interno Bruto, no valor adicionado, na composição relativa das compras e das vendas e 

no destino das compras e vendas. Posteriormente, é realizada uma análise dos 

indicadores clássicos de insumo-produto: multiplicadores simples do produto e do 

emprego, índices de ligações para frente e para trás, setores-chave e campo de 

influência.  

Os principais resultados do estudo mostram que o setor de Saúde possui relações 

intra-setoriais fortes. As vendas dos subsetores da Saúde são destinadas, em sua 

maioria, para demanda final, principalmente, consumo das famílias. Ademais, servem 

de insumos para os próprios subsetores da Saúde, caracterizando uma baixa interação 

com os demais setores da economia. Este fato revela o baixo efeito de encadeamento 

para frente e para trás dos subsetores da Saúde, por conseguinte, não os caracterizam 

como setores-chave na economia nacional. 

No que tange à geração de empregos, os subsetores de Saúde, exceto os 

subsetores industriais da Saúde (Fabricação de produtos farmacêuticos e Fabricação de 



 

 

aparelhos médicos e odontológicos), apresentam um multiplicador de emprego bastante 

significativo. O Setor Serviços sociais privados obteve o quarto maior multiplicador de 

emprego dentre todos os setores da economia brasileira. 

Por fim, foi verificado que os setores Fabricação de produtos farmacêuticos e 

Fabricação de produtos médicos e odontológicos são demandantes, acima da média, de 

insumos importados revelando a dependência externa dos referidos setores. Tal 

resultado mostra que tais setores possuem encadeamentos internos e externos.  

Em relação aos trabalhos empíricos em Economia da Saúde utilizando matrizes 

de insumo-produto e contas nacionais do setor de Saúde (McCONNER e WELLEVER, 

1989; NICOLELLA e GUILHOTO, 2004; SILVA 2010; PEROBELLI et al., 2010) é 

possível afirmar que: a) McConner e Wellever (1989) realizam uma análise da 

participação do emprego, produção e renda das famílias; b) no trabalho de Nicolella e 

Guilhoto (2004), o setor Saúde é subdivido em, apenas, público e privado; c) o trabalho 

de Silva (2010) faz uma análise descritiva do setor de Saúde a partir do Sistema de 

Contas Nacionais e, d) Perobelli et al. (2010) focam na análise do encadeamento 

produtivo dos subsetores da Saúde. 

O Quadro 2 resume a discussão dos trabalhos aplicados à Economia da Saúde 

feita nesta seção. O mesmo contém as principais questões tais como, objetivo e os 

principais resultados obtidos. 

Diante do pequeno número de trabalhos utilizando a metodologia de insumo-

produto em Economia da Saúde, percebe-se uma lacuna a ser preenchida neste campo 

científico, principalmente, no que tange à inserção tecnológica do setor. Cabe salientar, 

ainda, que foi feito um levantamento bibliográfico a respeito da metodologia utilizada 

nesta estudo com aplicações para o setor de Saúde, contudo, não foram encontrados 

trabalhos que utilizam a metodologia de Análise de Decomposição Estrutural (SDA) 

para tratar a agenda de pesquisa de Economia da Saúde. 

Considerando o levantamento bibliográfico realizado, este estudo contribui para 

a literatura vigente em Economia da Saúde ao decompor o VBP dos setores ligados à 

Saúde do Brasil e suas interdependências como os demais setores da economia, com 

ênfase nas contribuições de demanda final e das variações tecnológicas. A fim de 

alcançar tal propósito, será realizada uma Análise de Decomposição Estrutural 

utilizando as matrizes de insumo-produto para o Brasil referente aos anos 2000 e 2005.  
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Países Objetivos Principais Resultados 
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EUA 

Mensurar as dimensões econômicas da indústria 
hospitalar de Montana sobre o emprego, renda 
das famílias e o nível de produção de bens e 

serviços.  

Os principais resultados concluem que o setor hospitalar do Estado de Montana nos EUA possui 
grande impacto sobre a economia local. 
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2
0

0
4
 

Brasil  

Os autores buscam analisar a contribuição do 
setor de saúde público e privado para a economia 
nacional brasileira e suas relações com os demais 

setores da economia nacional. 

Os resultados revelam que os setores de saúde pública e privada se mostram importantes na 
geração de empregos e os setores possuem grandes impactos no valor da produção da 

economia. 

S
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a
  

2
0

1
0
 

Brasil 
Analisar a pesquisa de Contas Nacionais do Setor 

Saúde divulgada pelo IBGE. 

Os resultados da investigação apontam que o setor de saúde nacional possui expressiva 
capacidade de agregar valor à economia, possui grande capacidade de geração de empregos e 

salários 84% acima da média dos setores brasileiros. 
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2
0

1
0
 

Brasil 
Os autores fazem uma análise da estrutura 

(cadeia) produtiva do setor de saúde nacional de 
forma pormenorizada. 

Os principais resultados apontam que o setor de saúde possui relações intra-setoriais fortes. As 
vendas dos subsetores da saúde são destinadas em sua maioria para demanda final, ou servem 
de insumos para os próprios subsetores da saúde, caracterizando uma baixa interação com os 

demais setores da economia, fazendo com que os subsetores da saúde possuam um baixo 
efeito de encadeamento na economia. 

Quadro 2 - Resumo de trabalhos empíricos aplicados à Economia da Saúde.   

Fonte: Elaboração própria. 
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3 METODOLOGIA E BANCO DE DADOS 

 

3.1 Modelo Básico de Insumo-Produto  

A estrutura analítica matricial do modelo de insumo-produto, desenvolvida por 

Leontief (1941), fornece a descrição completa das interdependências ou interações 

(sobre a ótica de compra e venda) dos setores produtivos em um determinado tempo e 

localidade (nação, região, estado) (MILLER e BLAIR, 2009). Esse modelo parte da 

hipótese de equilíbrio na qual a quantidade demandada é idêntica à quantidade 

produzida de bens e serviços. Ademais, esse modelo detém limitações, como: (i) 

coeficiente tecnológico constante, (ii) retornos constantes de escala, (iii) demanda final 

definida exogenamente e (iv) preços rígidos. 

Os fluxos inter-setoriais de bens e serviços de uma economia com n setores, 

determinados por fatores tecnológicos e econômicos, podem ser representados 

matricialmente da seguinte forma (LEONTIEF, 1965) 

YXAX *                (1) 

Onde: 

X = vetor (nx1) com o valor bruto da produção; 

Y = vetor (nx1) com a demanda final setorial;  

A = matriz (nxn) com os coeficientes técnicos de produção
3
; 

Para construção da matriz A, deve-se obter a relação fixa entre a produção de um 

setor e os seus insumos (zij/xj), isto é, os coeficientes técnicos (aij). Definindo os termos: 

zij = fluxo de insumos do setor i para o setor j; 

xj = produção bruta total do setor j; 

aij = razão de insumo-produto ou coeficiente técnico; 

Dessa forma, a matriz de coeficientes técnicos (A) pode ser descrita da seguinte 

maneira: 

aa

aa

nnn

n

A







1

111

 

Neste modelo, com o vetor de demanda final setorial conhecido e fixo, pode-se 

determinar o vetor de produção total setorial por meio da seguinte equação matricial; 

                                                           
3
 A matriz A, também é conhecida como matriz de coeficientes diretos. 
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YAIX *( )
1

               (2) 

Em que: 

I = matriz identidade (nxn); 

(I – A)
-1

 = B = tabela (nxn) chamada de matriz inversa de Leontief.
4
; 

A equação chave do Modelo de Insumo-Produto, portanto, é dada por: 

YBX *                 (3)  

Este modelo básico de Leontief é classificado como de tecnologia baseada na 

indústria e com enfoque setor x setor ou produto x produto.  

 

3.2 Análise de Decomposição Estrutural 

 

A Análise de Decomposição (DA – “decomposition analysis”) é um método de 

estática comparativa tendo como característica comum aos métodos de DA, o auxílio 

para o entendimento dos determinantes que influenciam o desenvolvimento de uma 

variável. Quando DA faz uso de modelos de insumo-produto, tem-se o método de 

Análise de Decomposição Estrutural (SDA – “structural decomposition analysis”). Os 

modelos de SDA são capazes de detalhar melhor a decomposição das mudanças 

tecnológicas e de demanda porque utilizam matrizes de insumo-produto (HOEKSTRA e 

VAN DEN BERGH, 2002). A Análise de Decomposição Estrutural é, portanto, um 

método de estática comparativa viabilizado para mensurar as mudanças estruturais na 

economia, utilizando dados de matrizes de insumo-produto. (DIETZENBACHER e 

HOEKSTRA, 2002).  

O método de SDA tem sua origem nos desenvolvimentos de Carter (1970). É 

possível também destacar as contribuições de Blair e Wyckoff (1989), Skolka (1989) e 

Rose e Casler (1996) (para uma revisão crítica da técnica). SDA permite a 

decomposição das relações insumo-produto em qualquer dois pontos no tempo, 0 e 1, 

como a soma dos efeitos associado com cada uma das fontes individuais de mudança. 

Como discutido por Chóliz e Duarte (2006), o uso da decomposição em setores é 

também compatível com o uso de SDA. Com a SDA, pode-se perceber que, para 

qualquer mudança na produção, parte é devida a mudanças técnicas dos setores e parte é 

proveniente de mudanças na demanda final. 

                                                           
4
 Também chamada de matriz de coeficientes diretos e indiretos. 
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Diante disso, e de posse de matrizes de insumo-produto, torna-se interessante a 

desagregação do montante total da mudança em algum aspecto da economia nacional 

em contribuições feitas por seus vários componentes (MILLER e BLAIR, 2009). No 

presente estudo, busca-se avaliar se ocorreram mudanças estruturais na produção 

brasileira entre os anos 2000 e 2005 para os setores relacionados à Saúde. Para alcançar 

tal propósito, serão utilizadas tabelas de insumo-produto para os referidos anos, 

desagregadas em 60 setores. Quando verificadas as variações, o método SDA possibilita 

decompô-las em ganhos de produtividade (melhora tecnológica) e/ou aumento da 

demanda final.  

 

3.2.1 Decomposição Inicial: Mudanças no Produto 

 

Com o intuito de se obter uma idéia geral da abordagem SDA, explora-se, 

inicialmente, as mudanças no produto. O modelo básico de insumo-produto, 

apresentado na seção 3.1, para cálculo de produto setorial, dado certo nível de demanda 

final é 

YBX *                 (3)       

Com isso, a ilustração de decomposição estrutural em um modelo insumo-

produto se centra nas diferenças no vetor de produto para esses dois anos. Como usual 

produto no ano t, X
t 
(t = 0, 1), é encontrado em um sistema insumo-produto como:  

111 *YBX                 (4) 

000 *YBX
          

      (5) 

Assim, a mudança observada no produto em todo o período é: 

001101 ** YBYBXXX
       

      (6) 

A tarefa é decompor a variação total do produto em mudanças de seus 

componentes, isto é, separar a variação ocasionada pela mudança tecnológica (ΔB = B
1
- 

B
0
) da variação devida à mudança na demanda final (ΔY = Y

1
- Y

0
). Um número de 

expansões alternativas e rearranjos dos termos de (6) podem ser derivados. Por 

exemplo, usando somente valores para o ano 1 para B e apenas valores de 0 para Y e, 

substituindo B
0 

por (B
1 

– ΔB) e Y
1 

por (Y
0 
+ ΔY) em (6), tem-se: 

 

YBYBYBBYYBX ***)()(* 100101          (7) 
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Essa álgebra produz uma decomposição da mudança total no produto em: (i) 

uma parte atribuível a mudanças na tecnologia, ΔB, neste caso ponderado pela demanda 

final do ano 0 (Y
0
) e, (ii) uma parte que reflete variações na demanda final, ΔY, 

ponderada pela tecnologia do ano 1(B
1
). 

Alternativamente, usando apenas valores de 0 para B e somente valores de 1 

para Y, bem como substituindo B
1 

por (B
0 

+ ΔB) e Y
0 

por (Y
1 

- ΔY), (6) torna-se: 

 

YBYBYYBYBBX **)(**)( 011010          (8) 

 

Neste caso, a contribuição da variação tecnológica é ponderada pela demanda 

final de 1 (Y
1
) enquanto que a contribuição da demanda final está ponderada pela 

tecnologia de 0 (B
0
).  

Partindo da equação (6), além das duas alternativas demonstradas, duas outras 

são possíveis5. Dietzenbacher e Los (1989) examinaram uma ampla variedade de 

decomposições possíveis e concluíram que a média dos resultados de (7) e (8) é a 

abordagem frequentemente aceita e, por tal motivo, será a abordagem SDA utilizada no 

presente estudo. Somando (7) e (8), a nova equação pode ser descrita como segue: 

 

YBYBYBYBX ****2 0110            (9)  

 

E então,  

 

YBBYYBX *)(*)
2

1()(**)
2

1( 1010         (10) 

 

Em que: 

ΔB*(Y
0
+ Y

1
) corresponde à mudança tecnológica; 

(B
0
+ B

1
)*ΔY é equivalente à variação na demanda final; 

De posse dos resultados numéricos obtidos por meio da equação 10, serão 

construídos números-índices a fim de estabelecer comparações entre variações ocorridas 

tanto no componente tecnológico [1/2*ΔB*(Y
0
+ Y

1
)] quanto na demanda final 

                                                           
5
 As quatro alternativas possíveis são demonstradas, detalhadamente em Miller e Blair (2009), p.594-596 
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[1/2*(B
0
+ B

1
)*ΔY] ao longo do tempo. A importância dos resultados serem 

apresentados como números-índices se deve ao fato de eliminar possíveis tendências 

inflacionárias entre dois períodos de tempo.  

A fim de estabelecer uma análise comparativa, os números-índices total, de 

tecnologia e de demanda final serão calculados conforme as equações 11, 12 e 13, 

respectivamente. 

 

100*
)(0

)(1

)( j

j

jtotal
X

X
Índice  j= 1,2,...,n-ésimo setor        (11) 

 

É o índice que relaciona o VBP do setor j do ano final da análise (X
1(j)

) em 

relação ao VBP do setor j do ano-base (ano inicial - (X
0(j)

)). Valores acima de 100 

significam variações positivas no VBP setorial, isto é, o VBP do setor j aumentou no 

período de análise considerado. 

Antes de analisar o componente tecnológico per si, é necessário esclarecer 

alguns problemas que podem causar variações nos coeficientes técnicos ocasionando 

prejuízos para a discussão dos resultados. 

Vaccara e Simon (1968) e Östblom (1992) descrevem que a mudança 

tecnológica é apenas uma das muitas possíveis causas de variações dos coeficientes 

técnicos entre dois períodos. Um fator importante que poderia causar uma diferença nos 

coeficientes técnicos em dois períodos seria uma mudança dada no mix de produção de 

certo setor. Outro fator que poderia contribuir para mudança nas relações técnicas entre 

dois períodos é a divergência da atual relação técnica com uma função linear 

homogênea.  Em outras palavras, os coeficientes do ano inicial da análise para um 

determinado setor podem diferir dos coeficientes do ano final apenas porque a escala de 

operação ou o grau de capacidade de utilização foi muito maior em um dos anos da 

análise 

Por último, deve-se salientar que algumas mudanças nos coeficientes podem 

refletir fatores aleatórios, ou seja, utilizar diferentes métodos para estimar o coeficiente 

pode ser uma das causas da variação. Neste estudo, supõe-se que nenhum dos 

problemas supracitados ocorre, visto que a estrutura produtiva brasileira já estava 

consolidada no período de análise considerado. Ademais, ressalta-se que a metodologia 
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utilizada para apurar os coeficientes de insumo-produto é idêntica em ambos os 

períodos (metodologia do IBGE). 

Com isso, o número-índice referente à variação tecnológica do setor j é dado 

por:  

 

100*
**

2
1

)(0

)(
10)(0

)(log j

j
j

jiatecno
X

YYBX
Índice         (12) 

 

Guilhoto et al. (2001) e Östblom (1992)  nos remetem a interpretar que os 

valores abaixo de 100 representam avanço tecnológico, isto é, a mesma quantidade 

produzida pelo setor j utilizando menos insumos ou maior produção de j utilizando a 

mesma quantidade de insumos. De modo oposto, valores acima de 100 correspondem a 

uma perda de dinamismo tecnológico setorial. 

O número-índice referente à demanda final é calculado como segue: 

 

100*
**

2
1

)(0

)(
10)(0

)( j

j
j

jaldemandafin
X

YBBX
Índice         (13) 

 

Os valores acima de 100 podem ser interpretados como variação positiva do 

VBP do setor j advinda do componente de demanda final. 

Visto que a mudança ocorrida no VBP tem como fontes de variações as 

mudanças nos componentes tecnológicos e de demanda final (equação 10), o índice 

total do setor j (equação 11) é também decomposto nos referidos componentes. A 

equação 14 comprova a afirmativa anterior.  

 

100)(log)()( jiatecnojaldemandafinjtotal ÍndiceÍndiceÍndice         (14) 
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3.2.2 Mudança na matriz de insumos diretos: Decomposição de ΔA 

 

A expressão demonstrada por Miller e Blair (2009) que relaciona a mudança na 

inversa de Leontief a uma mudança na matriz de coeficientes técnicos, A, é descrita da 

seguinte forma: 

01 *)(* BABB
         

    (15) 

 

De forma alternativa: 

 

10 *)(* BABB
         

    (16) 

 

De posse destes resultados, há diversas formas de decompor ΔA. Para uma 

economia com n setores,  

 

  

nnnnnn

nn

aaaa

aaaa

AAA
0

1

0

1

1

0

111

0

11

01







          (17) 

  

Tome 

00

00 1

)(







nj

j

j

a

a

A  como variações na tecnologia 

do j-ésimo setor,  j = 1,2,...,n. Então, 

 

n

j

jAA
1

)(                     (18) 

 

Essa decomposição de ΔA pode ser introduzida em (15) e a expressão resultante 

para ΔB em (10), toma forma de: 

 

YBBYYBAB

YYBABX

n *)(*)
2

1()(**)(**)
2

1(

)(**)(**)
2

1(

10100)(1

100)1(1 
       (19) 
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Onde: 

(1/2)*[B
1
*(ΔA

(1)
)*B

0
]*(Y

0
+ Y

1
)  refere-se ao efeito da mudança tecnológica do 

setor 1; 

(1/2)*[B
1
*(ΔA

(n)
)*B

0
]*(Y

0
+ Y

1
) corresponde ao efeito da mudança tecnológica 

do n-ésimo setor; 

(1/2)*(B
0
+ B

1
)*ΔY é o mesmo efeito decorrente da variação da demanda final 

mencionado anteriormente como em (10). 

Para melhor visualização dos resultados obtidos por meio da decomposição da 

variação do componente tecnológico (ΔA), os mesmos serão apresentados em forma de 

gráficos de barra. Salienta-se que, somente serão apresentados os elos tecnológicos mais 

importantes de cada setor relacionado à Saúde: os cinco elos tecnológicos mais fortes e 

os cinco elos tecnológicos mais fracos. 

 

3.3 Base de Dados 

 

Esta subseção tem por objetivo descrever as tabelas de insumo-produto 

brasileiras assim como explicitar os subsetores do setor de Saúde nacional. Além disso, 

será apresentado o procedimento adotado na compatibilização das matrizes de insumo-

produto, para a posteriori, incorporar o setor Saúde nas mesmas. No presente estudo, 

foram compatibilizados dois sistemas de dados, quais sejam: i) Sistema de Contas 

Nacionais (SCN), e; ii) Contas Nacionais do Setor de Saúde.  

 

3.3.1 Sistema de Contas Nacionais (SCN)  

 

O SCN é uma base de dados divulgada pelo IBGE e é utilizada para agregar a 

MIP em 55 setores para o Brasil, para os anos de 2000 e 2005. O SCN sintetiza as 

informações econômicas de um país. Ele é estruturado a partir de uma metodologia 

padrão, elaborada pela Organização das Nações Unidas – ONU – em parceria com 

outros organismos internacionais
6
, cujas recomendações estão reunidas no manual 

                                                           
6 Banco Mundial, Comissão das Comunidades Européias (Statistical Office of the European Communities 

– Eurostat), Fundo Monetário Internacional – FMI e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE. 
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System of National Acccounts, 1993. O SCN fornece o principal arcabouço para análise 

macroeconômica usado no planejamento e acompanhamento da economia nacional e 

utiliza como pontos de partida, as Tabelas de Recursos e Usos - TRU e as Contas 

Econômicas Integradas – CEI (IBGE 2008). 

Nas TRU, as informações são reunidas sob a ótica das unidades produtivas 

(unidades locais de empresas, famílias produtoras etc.). As unidades produtivas são 

agrupadas e analisadas segundo sua atividade econômica principal, definida de acordo 

com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 1.0. 

As TRU descrevem as atividades econômicas segundo três perspectivas: a 

perspectiva dos recursos ou da oferta (valor produzido, importado ou pago em impostos 

sobre produtos e margens de comércio e transporte); a perspectiva dos usos ou da 

demanda (valor consumido, estocado, usado como investimento ou exportado); e a 

perspectiva da renda (salários pagos, excedentes operacionais e outros impostos sobre a 

produção, não incluindo impostos sobre produtos). 

As CEI sintetizam o comportamento dos agentes econômicos, que varia segundo 

suas características institucionais e não segundo a atividade econômica que exercem. Os 

setores institucionais são divididos em famílias, administração pública, instituições sem 

fins lucrativos a serviço das famílias e empresas (financeiras e não-financeiras). As CEI 

com dados de saúde têm informações sobre produção, contas externas e geração da 

renda. 

Além de permitir a estimativa do Produto Interno Bruto – PIB – e de reunir 

informações sobre consumo e investimento, o SCN permite a análise de setores 

produtivos específicos da economia, como o de saúde. O manual System of National 

Accounts, 1993 recomenda, para isso, a elaboração de contas-satélites.  

Foram utilizadas as tabelas 1 (tabela de recursos de bens e serviços), 2 (Usos de 

bens e serviços a preço de consumidor) e 3 (oferta e demanda da produção a preço 

básico) do Sistema de Contas Nacionais para construção da MIP Brasil com 55 setores. 

Ambas as tabelas têm originalmente uma abertura de 110 produtos por 55 setores, ou 

seja, uma matriz 110x55.  

Na tabela 1 tem-se a oferta de bens e serviços da economia a preços correntes, 

além dos valores de importação. A tabela 2 foi usada para fornecer o valor adicionado 
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(VA) da economia. A tabela 3, por sua vez, foi utilizada para prover os valores de 

consumo intermediário e da demanda final. 

 

3.3.2 Procedimento Adotado para a Construção da MIP 60x60  

 

Para usar a metodologia de insumo-produto é necessário ter uma matriz 

quadrada, de forma que possa ser invertida, possibilitando posteriores análises com base 

na matriz inversa de Leontief.  

A matriz inicial tinha uma tecnologia 110 x 55 (produto x setor). Como afirmado 

na seção anterior, após a compatibilização entre as duas bases de dados, a matriz 

resultante seria de tecnologia setor x setor, com abertura para 60 setores produtivos. 

Os passos seguidos para construção da matriz de insumo-produto com 

incorporação do setor de saúde foram: 

i) Abertura da matriz de recursos de bens e serviços 110x55 (tabela 1 do 

SCN), incorporando os setores de saúde, resultando em uma matriz 110x60. Para tal, foi 

utilizada a matriz recursos de bens e serviços das Contas Nacionais do Setor de Saúde 

(tabela 1). Nesta estudo optou-se por utilizar a “tecnologia do setor”, ou seja, define-se a 

existência de uma estrutura de insumos para cada atividade produtiva. A hipótese 

utilizada é que uma indústria utiliza a mesma tecnologia de produção para todos os seus 

produtos. Dessa forma, será possível construir a matriz de market-share, como sendo 

uma matriz atividade x produto (matriz D). D é construída a partir da matriz de 

produção (tabela 1 do sistema de insumo-produto) por meio da normalização de seus 

valores em relação ao total produzido de cada produto. A matriz resultante fornece 

informações sobre qual a proporção com que cada produto se origina dos diversos 

setores de atividade econômica.  

ii) Abertura da matriz de oferta e demanda da produção a preço básico 

(tabela 3 do sistema de insumo-produto), incorporando o setor saúde. Para tal, utiliza-se 

a tabela 2 (usos de bens e serviços) das Contas Nacionais do Setor de Saúde. Assim, foi 

possível obter uma matriz de fluxos monetários de tecnologia produto x setor (110x60) 

com os fluxos de consumo intermediário e valores referentes à demanda final. 

iii) Transformação da matriz de oferta e demanda da produção (construída 

em ii) em uma matriz quadrada. Para tal, adotou-se o seguinte procedimento: 
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multiplicou-se a matriz de market-share (construída em i) transposta (60x110), pela 

matriz de oferta e demanda da produção (110x60), construída em ii, resultando em uma 

matriz quadrada 60x60 (Quadro A.1 do Apêndice A). Na MIP 60x60 foi incorporado o 

VA, extraído da matriz de usos de bens e serviços a preço de consumidor (tabela 2 do 

SCN). Para os dados do VA referentes à saúde, foi utilizada a tabela 2 (usos de bens e 

serviços) das Contas Nacionais do Setor de Saúde. Para o fechamento da matriz pela 

ótica das compras, o valor das importações foi obtido de forma residual, isto é, como 

sendo a diferença entre o valor do total da produção e a soma do consumo intermediário 

e valor adicionado. 

Importante salientar que todos os procedimentos adotados ao longo da 

formulação da base de dados do estudo foram os mesmos para os anos 2000 e 2005. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Esta seção é destinada à análise dos resultados obtidos por meio da Análise de 

Decomposição Estrutural para a economia brasileira nos anos de 2000 e 2005, 

pormenorizada em oito setores supracitados que formam o setor agregado da Saúde.  

A variação do valor bruto da produção no período de análise é devida, como 

mencionado anteriormente, a uma variação dos coeficientes técnicos e a uma variação 

decorrente da demanda final. Os resultados serão discutidos separando-os por tipo de 

efeito a fim de melhor explicá-los.  

Pode-se perceber pelos resultados constantes na Tabela 1 que, durante o período 

analisado, houve um aumento no VBP da economia brasileira de 89%. Porém, este 

aumento não afetou todos os setores da economia brasileira de forma homogênea, ou 

seja, alguns setores cresceram acima dos 89% e outros setores cresceram abaixo deste 

nível. O setor que teve maior crescimento do VBP foi o setor de Petróleo e gás natural 

com uma variação de 240%. Grande parcela desse aumento pode ser reflexo do “apagão 

energético” ocorrido no final dos anos 2000. Esse fenômeno levou muitas empresas a 

utilizarem o gás natural em seus processos produtivos.  Outra possível explicação para 

tal variação é o aumento da frota automotiva movida a gás natural no período. Por outro 

lado, o setor que apresentou menor variação foi o setor de Serviços de Manutenção e 

Reparação com uma variação do VBP de, apenas, 23%.  
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Tabela 1 – Crescimento do Valor Bruto da Produção brasileiro, para setores 

selecionados, 2000-2005. 

Setores 
VBP* 

Δ % VBP 

2000 2005 

Petróleo e gás natural 20958 71196 239,71 

Fabricação de ap. para uso médico hospitalar e odontológico 2530 5543 119,09 

Comércio de prod. farm, médicos, ortopédicos e odont. 7625 15706 105,98 

Saúde pública 29077 58799 102,22 

Atividades de atendimento hospitalar 14117 26498 87,70 

Fabricação de produtos farmacêuticos 13999 21893 56,39 

Outras atividades relacionadas com atenção à saúde 22963 34834 51,70 

Serviços sociais privados 3058 4576 49,64 

Assistência médica suplementar 6683 8417 25,95 

Serviços de manutenção e reparação  20625 25454 23,41 

Economia Brasileira 2003571 3786683 89,00 

Fonte: Elaboração própria com base nas matrizes de insumo-produto do Brasil, 2000 e 2005. 

Nota: * em milhões de reais (R$). 

 

No que tange aos setores ligados à saúde, Fabricação de Aparelhos para uso 

Médico Hospitalar e odontológico, Comércio de Produtos Farmacêuticos, Médicos, 

Ortopédicos e Odontológicos e Saúde Pública foi observada uma variação no VBP 

acima dos 89% apresentados pela economia. Os valores, respectivamente, são: 119%, 

106% e 102%. Os outros cinco setores cresceram a taxas menores que a média 

registrada pela economia. 

Estes fatos tornam-se mais claros a partir de um exame detalhado da Tabela 2 

em que estão presentes os resultados da análise de decomposição estrutural para os 

setores de Saúde
7
. É possível observar, por meio da análise da Tabela 2, o quanto da 

variação total do VBP, ocorrida em cada setor relacionado à Saúde no período de 

análise, decorre do aumento de demanda final e ou da variação de tecnologia 

(coeficientes técnicos). 

A coluna referente à demanda final (coluna 3) apresenta uma análise de estática 

comparativa para o citado componente, ou seja, qual seria o valor da variação total 

decorrente do aumento da demanda final caso o componente tecnológico se mantivesse 

constante no período analisado.     

 

                                                           
7
 Resultados da análise de decomposição estrutural para toda a economia brasileira encontram-se 

disponíveis para consulta mediante solicitação. 
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Tabela 2 – Resultados da Análise de Decomposição Estrutural para os setores de Saúde 

brasileiros no período de 2000-2005. 

Setores 
 Índice para Mudança no VBP (2000 = 100)  

Total Tecnologia Demanda Final 

Fabricação de produtos farmacêuticos 156,39 89,64 166,75 

Fabricação de ap. para uso médico hospitalar e odonto. 219,09 108,56 210,53 

Comércio de prod. farmacêuticos, méd., ortop. e odonto. 205,98 107,93 198,05 

Assistência médica suplementar 125,95 69,45 156,49 

Atividades de atendimento hospitalar 187,70 100,03 187,68 

Outras atividades relacionadas com atenção à saúde 151,70 99,22 152,48 

Serviços sociais privados 149,64 99,17 150,47 

Saúde pública 202,22 99,98 202,24 

Fonte: Elaboração própria com base nas matrizes de insumo-produto do Brasil, 2000 e 2005. 

 

Por meio deste tipo de análise, o setor que mais cresceria seria o setor de 

Caminhões e ônibus com um índice de 305,85. O setor que menos cresceria seria o setor 

de Artigos de vestuário e acessórios com um valor de 143,05. Apesar de ser o setor que 

apresenta menor índice, ainda assim, cresceria 43,05% caso não houvesse nenhum 

incremento tecnológico no período. Isto demonstra que a economia brasileira possui um 

forte componente de crescimento influenciado pela demanda final. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Savona e Lorentz (2006) para economias 

avançadas. 

No que diz respeito aos setores da Saúde, três se situaram entre os vinte setores 

com maiores níveis de crescimento, o que implica dizer que, se a tecnologia fosse 

mantida constante no período, estes três setores teriam uma variação positiva da 

produção decorrente apenas de um aumento da demanda final. Estes setores são: 

Fabricação de aparelhos para uso médico hospitalar e odontológico, Saúde pública e 

Comércio de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e odontológicos, com 

valores, respectivamente, 210,53; 202,24 e 198,05 (Vide Tabela 2). Os cinco setores 

restantes apareceram em posições intermediárias. 

O crescimento do setor Fabricação de aparelhos para uso médico hospitalar e 

odontológico impulsionado pela demanda final pode ser explicado pelo fato de que, a 

partir dos anos 2000, o setor de equipamentos em saúde passa a crescer mais de 7% ao 

ano. Se, por um lado, com o crescimento da renda no país, há maior demanda pelos 

serviços de saúde, por outro, o investimento do governo brasileiro para 
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desenvolvimento industrial em saúde é cada vez maior no período em questão 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

Quanto ao aumento da demanda do setor Saúde Pública, o mesmo já era 

esperado visto que, neste setor incluem, principalmente, as ações de saúde ligadas ao 

SUS. No período de análise contemplado por este estudo (2000 a 2005), foi verificada 

uma trajetória ascendente dos gastos do SUS, exceto em 2003, quando foi observada 

uma pequena queda devido à transição de governos das esferas federal e estadual 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007; PIOLA, 2010). 

Já a importância da demanda para o setor Comércio de produtos farmacêuticos, 

médicos, ortopédicos e odontológicos pode ser interpretada em virtude da criação do 

Programa de Medicamentos Genéricos em 1999 que facilitou o acesso da população à 

obtenção desses produtos, afinal os medicamentos genéricos foram introduzidos, em 

média, com preços 40% menores do que os medicamentos de referência (VIEIRA e 

ZUCCHI, 2006). 

Diante do discorrido, pode-se afirmar que o componente de demanda exerce 

forte influência sobre a mudança do VBP referente aos setores de Saúde no caso 

brasileiro. 

Quanto à variação no Valor Bruto da Produção (VBP) setorial que é devida, 

unicamente, às mudanças nas relações tecnológicas é apresentada na coluna 2 da Tabela 

2. De acordo com as sugestões de Guilhoto et al (2001) e Östblom (1992), os valores 

abaixo de 100 podem ser entendidos como avanço tecnológico.  

Antes de discutir os resultados encontrados referentes à variação tecnológica, 

vale ressaltar, ainda, a consideração feita por Viotti (2002). O autor aborda as questões 

tecnológicas, enfatizando que os processos de mudança técnica nas economias em 

industrialização são geralmente limitados à absorção e ao melhoramento de inovações 

produzidas nos países industrializados.  

Analisando o desempenho tecnológico setorial, verifica-se que o setor que 

obteve o pior desempenho tecnológico no período, perdendo dinamismo, foi o setor de 

Peças e Acessórios para Veículos Automotores com um valor de 175 pontos de índice. 

Gonçalves e Simões (2005) encontraram que este setor, no período de 1998 a 2000, foi 

um dos que mais investiram em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Talvez a perda de 

dinamismo verificada nos anos subsequentes se deva ao aumento do número de 
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montadoras de veículos estrangeiras no país, o que teria desestimulado o esforço 

tecnológico do setor, afinal as filiais contam com suas sedes para as “necessidades 

tecnológicas”. Por outro lado, o setor que mais se desenvolveu tecnologicamente foi o 

setor de Álcool com um valor de 65 pontos de índice. Nesta análise, fica evidente que 

existe uma grande distância tecnológica entre os setores da economia brasileira.  

No que tange aos setores da saúde, como pode ser observado por meio da coluna 

2 da Tabela 2, os setores que mais se destacaram com um aumento do dinamismo 

tecnológico foram Assistência médica suplementar e Fabricação de produtos 

farmacêuticos, com 69 e 90 pontos de índice, respectivamente. Estes setores estão entre 

os dez que mais se desenvolveram tecnologicamente no período de análise. Isso mostra 

que a distância tecnológica destes dois setores com o setor mais dinâmico da economia 

brasileira é pequena: 4 pontos de índice para o setor Assistência médica suplementar e 

25 pontos para o setor Fabricação de produtos farmacêuticos. O avanço tecnológico do 

setor Assistência médica suplementar podem ser devidos à busca por superação dos 

riscos inerentes ao setor e à demanda por diagnósticos cada vez mais sofisticados. Vale 

lembrar quanto a esse último ponto, que o Brasil é o segundo maior mercado mundial 

em seguro de saúde suplementar.  

Quanto ao avanço tecnológico verificado para o setor Fabricação de produtos 

farmacêuticos, o mesmo pode ser explicado por ocasião da “absorção passiva” de 

tecnologia definida por Viotti (2002). De acordo com o autor, absorção passiva ocorre 

com projetos de investimentos com técnicas prontas para serem usadas, por 

investimentos diretos externos, pelo licenciamento de tecnologia e pela compra de 

pacotes de tecnologia com assistência técnica dos fornecedores de bem de capital. Nesse 

caso, nenhum ou mínimo esforço tecnológico é observado. Isso parece plausível ao 

setor de produtos farmacêuticos pelo fato de que a característica central da indústria 

farmacêutica brasileira é a importação quase total dos fármacos para a produção dos 

remédios (GONÇALVES e SIMÕES, 2005) e a partir dos anos de 1999 com a 

implantação do programa de medicamentos genéricos houve quebra de patentes de um 

grande número de medicamentos. 

Ao se comparar os setores da Saúde com setores agregados da economia, tais 

como indústria e serviços, pode-se perceber que os setores da saúde possuem, em geral, 

uma mesma trajetória tecnológica, sendo setores “dominados pelos fornecedores” e 
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“puxados pela demanda” (demand-pull). Baseado na taxonomia de Castellacci (2008), 

uma tentativa de entender a dinâmica do progresso técnico na indústria e nos serviços, 

os setores da saúde poderiam ser incluídos no grupo que é constituído por “produtores 

de serviços e bens de consumo pessoal”, localizados mais no estágio final da cadeia 

vertical de insumo-produto e com pouca autonomia em termos de desenvolvimento 

próprio de inovações. Diante disso, os setores relacionados à saúde, exceto os setores 

Assistência médica suplementar e Fabricação de produtos farmacêuticos, possuem baixo 

ou nenhum dinamismo tecnológico.   

Os setores de saúde ligados à indústria, tais como os setores Fabricação de 

produtos farmacêuticos e Fabricação de aparelhos para uso médico hospitalar e 

odontológico se comportaram de maneira divergente. No setor Fabricação de produtos 

farmacêuticos houve um ganho de dinamismo tecnológico na ordem de 10,4% enquanto 

para o setor Fabricação de aparelhos para uso médico hospitalar e odontológico foi 

registrada uma perda de dinamismo tecnológico no montante de 8,5% no período 

analisado. Gonçalves e Simões (2005), em sua análise do esforço tecnológico dos 

setores industriais brasileiros, apontam que o setor Fabricação de aparelhos para uso 

médico hospitalar e odontológico possui significativo esforço interno para criação e 

acumulação de conhecimento novo e baseia-se, relativamente mais que outros setores da 

economia brasileira, em gastos de P&D e em recursos humanos qualificados para 

inovar. Todavia, a baixa participação do setor Fabricação de aparelhos para uso médico 

hospitalar e odontológico no VBP nacional (0,13% e 0,15% em 2000 e 2005, 

respectivamente) pode ter desestimulado o investimento em tecnologia no período 

analisado, pois conforme aponta Barros (2009, p. 397), “a inovação é um processo que 

exige investimento de um elevado volume de recursos e que existe uma enorme 

incerteza quanto ao resultado final.”  

Ainda analisando o papel do componente tecnológico dentro dos setores da 

Saúde, foi calculada a variação tecnológica desagregada (Gráfico 1) a fim de identificar 

os elos tecnológicos dinâmicos para os setores
8
. Assim sendo, verificou-se como as 

variações tecnológicas setoriais influenciam os setores de saúde no período de análise. 

Em outras palavras, usando a análise de decomposição estrutural é possível evidenciar 

os elos entre variações tecnológicas setoriais ou as interdependências tecnológicas.  

                                                           
8
  Cálculo feito a partir da equação 19 demonstrada na subseção 3.2.2.     
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1h. Saúde pública  

Gráfico 1 – Decomposição da variação tecnológica dos setores de Saúde brasileiros. 

Fonte: Elaboração própria com base nas matrizes de insumo-produto do Brasil, 2000 e 2005. 

Notas: Os números no eixo das abscissas dos gráficos referem-se a cada setor da economia. 
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No Gráfico 1a, é possível perceber quais são as interações tecnológicas mais 

importantes para o setor de Fabricação de produtos farmacêuticos, que é um setor 

tipicamente de alta tecnologia nos países desenvolvidos, mas que no Brasil é 

classificado como segmento de tecnologia média-baixa por causa da dependência 

tecnológica nacional (QUADROS et al., 2003; GONÇALVES e SIMÕES, 2005)
9
. De 

acordo com os resultados apresentados, é possível afirmar que variações tecnológicas 

nos setores Pecuária e pesca (2); Alimentos e bebidas (6); Atividade de atendimento 

hospitalar (54); Fabricação de resina e elastômeros (17); e Saúde pública (59) têm forte 

impacto sobre o setor Fabricação de produtos farmacêuticos. Em outras palavras, no que 

se refere aos elos de tecnologia, é possível afirmar que os elos mais importantes são os 

referentes aos setores supracitados.  

Cabe ressaltar a importância intra-setorial, ou seja, a interdependência do setor 

Fabricação de produtos farmacêuticos com os demais setores ligados à saúde tendo 

como principais elos tecnológicos os setores Atividades de atendimento hospitalar e 

Saúde pública. De forma geral, nota-se que as interações tecnológicas refletem, em certa 

medida, interações de compra e venda de insumos e serviços inter-setoriais. Com base 

em Lemos et al. (2009), setores como Pecuária e pesca, Saúde mercantil e Saúde 

pública respondem, respectivamente, por 4,9%, 5,6% e 12,5% da demanda do setor 

farmacêutico, com dados de 2005. Nesse caso, enfatiza-se que o progresso tecnológico 

observado no setor farmacêutico pode receber estímulos oriundos da demanda (fatores 

do tipo demand-pull). As interações com setores fornecedores de insumos, como é o 

caso de resinas e elastômeros, também geram estímulos em termos de progresso 

técnico, como explicado pelo argumento de Schmookler (1966), ao afirmar que uma das 

melhores formas de um setor inovar é melhorar os insumos que ele adquire de outros 

setores. Dentro da análise de elos tecnológicos, é importante também ressaltar os elos 

mais frágeis, ou seja, aqueles setores em que a incorporação de tecnologia tem pouca 

importância para o setor Fabricação de produtos farmacêuticos. Os cinco principais são: 

Administração pública e seguridade social (60); Automóveis, caminhonetas e utilitários 

                                                           
9
  Elos tecnológicos fortes são definidos como as interações tecnológicas que contribuem para avanço 

tecnológico setorial (valores negativos nos gráficos). Por outro lado, elos tecnológicos fracos são aquelas 

interações tecnológicas que não contribuem para o dinamismo tecnológico do setor em questão (valores 

positivos nos gráficos). 
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(36); Transporte armazenagem e correio (45); Educação pública (58); e Peças e 

acessórios para veículos automotores (38). 

O setor de Fabricação de aparelhos para uso médico hospitalar e odontológico é 

considerado como “baseado em ciência” por Hauknes e Knell (2009) por causa de sua 

capacidade interna de gerar inovações, sua intensidade em P&D e de sua capacidade de 

difusão de novas técnicas para outros setores. Ao analisar o componente tecnológico 

desagregado para o setor (Gráfico 1b) percebe-se que, no Brasil, este setor não possui 

elos tecnológicos fortes com os demais setores ligados à saúde. Assim, pode-se afirmar 

que a incorporação de tecnologia nos setores de saúde possui pouca relevância para este 

setor. Isto fica evidente quando se analisa os cinco elos mais fracos para este setor onde 

aparecem três setores da Saúde quais sejam, Saúde pública (59); Outras atividades 

relacionadas com atenção à saúde (55); Atividades de atendimento hospitalar (54). Os 

setores mais importantes em incorporação de tecnologia para o setor de Fabricação de 

aparelhos para uso médico hospitalar e odontológico são, respectivamente: Serviços de 

alojamento e alimentação (51); Produtos químicos (16); Artigos de borracha e plástico 

(24); Alimentos e bebidas (6); e Fabricação de resinas e elastômeros (17). Dentre estes 

últimos, a relação com os setores de Produtos químicos e Fabricação de resinas e 

elastômeros são fortes também em termos de compra de insumos, pois 26% das 

compras de insumos do setor de Fabricação de aparelhos para uso médico-hospitalar e 

odontológico em 2005 provinham de “produtos e preparados químicos diversos” 

(LEMOS et al., 2009). 

O setor de Comércio de produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e 

odontológicos não possui elos importantes com os setores de saúde como se pode 

observar na Gráfico 1c, pois os setores ligados à saúde não aparecem no mesmo. Esse 

setor pode ser caracterizado como de baixo conteúdo tecnológico e por limitada 

capacidade para desenvolver novos produtos e processos internamente. São firmas 

recebedoras de conhecimento avançado produzido em outros setores, o que as 

enquadram no grupo de setores “dominados pelos fornecedores” (CASTELLACCI, 

2008). 

Os setores que possuem maior interligação tecnológica com o setor Comércio de 

produtos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e odontológicos são os setores Álcool 

(15); Outros produtos de minerais não metálicos (26); Serviços de manutenção e 
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reparação (50); Intermediação financeira e seguro outros (47) e Transporte 

armazenagem e correio (45). Como o setor analisado se trata de comércio, o setor que 

mais contribui em termos de impactos de tecnologia, como era esperado, é o setor de 

Transporte, armazenagem e correio. No que tange aos elos tecnológicos fracos, os 

setores menos importantes são Automóveis, caminhonetas e utilitários (36); Alimentos e 

bebidas (6); Agricultura, silvicultura e exploração florestal (1); Comércio outros (43); e 

Serviços de alojamento e alimentação (51). 

Analisando a Gráfico 1d observa-se que o setor que possui maior interligação 

tecnológica com o setor de Assistência médica suplementar é o setor de Intermediação 

financeira e seguros (47). Isto se deve porque o setor em análise pertence a uma 

categoria de seguro (planos de saúde) que, em grande maioria, pertence a instituições 

financeiras, logo qualquer ganho de tecnologia que advêm do setor 47 influencia o setor 

de Assistência médica suplementar quase que instantaneamente. Os outros setores que 

possuem elos tecnológicos importantes são Administração pública e seguridade social 

(60); Alimentos e bebidas (6); Comércio outros (43); e Automóveis caminhonetas e 

utilitários (36). Segundo Castellacci (2008), esses serviços, que podem ser agrupados 

nos “serviços de suporte à infra-estrutura”, possuem firmas que usam tecnologias de 

informação desenvolvidas por outros setores para aumentar a eficiência do seu processo 

produtivo e a qualidade de seus serviços. 

Valores positivos no eixo das ordenadas referem-se aos “elos tecnológicos” 

fracos e valores negativos revelam “elos tecnológicos” fortes do setor de Saúde em 

questão. No que se refere aos elos mais frágeis, dois setores ligados à saúde aparecem 

em destaque, a saber, setores Saúde pública (59) e Outras atividades relacionadas com 

atenção à saúde (55). Estes setores aparecem como elos fracos, pois são setores 

concorrentes do setor em análise. Os outros elos frágeis são os setores Agricultura, 

silvicultura e exploração florestal (1); Educação pública (58) e Pecuária e pesca (2). 

Os setores de Atividades de atendimento hospitalar (Gráfico 1e), Outras 

atividades relacionadas com atenção à saúde (Gráfico 1f) e Serviços sociais privados 

(Gráfico 1g), possuem um mesmo padrão tecnológico, ou seja, os três setores possuem 

as mesmas interligações tecnológicas fortes e fracas. Esse fato pode ser devido à 

agregação original do Sistema de Contas Nacionais onde esses três setores formavam o 

setor de Saúde mercantil. Os setores que possuem elos tecnológicos fortes com os 
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setores são: Transporte, armazenagem e correio (45); Serviços de informação (46); 

Outros serviços (57); Intermediação financeira e seguro outros (47); Construção (42); e 

Comércio outros (43) e os setores que possuem elos tecnológicos frágeis são: 

Administração pública e seguridade social (60); Alimentos e bebidas (6); Educação 

pública (58); Produtos químicos (16); e Agricultura, silvicultura e exploração florestal 

(1). Por meio da análise dos Gráficos 1e, 1f e 1g, é possível afirmar que esses setores 

não possuem elos significativos com os demais setores da saúde. 

O setor de Saúde pública (Gráfico 1h) é o setor que possui maior interligação 

tecnológica com os demais setores da Saúde. Isso pode ser consequência do fato de que 

esse setor inclui as ações de saúde ligadas ao SUS brasileiro. Como se observa no 

Gráfico 1h, os setores ligados à Saúde, Outras atividades relacionadas com atenção à 

saúde, Atividades de atendimento hospitalar e Saúde pública possuem elos fortes com o 

setor analisado juntamente com os setores Administração pública e seguridade social 

(60) e Pecuária e pesca (2). Os setores Outras atividades relacionadas com atenção à 

saúde e Atividades de atendimento hospitalar são referentes ao atendimento médico em 

hospitais públicos, logo, qualquer ganho de produtividade nesses setores afeta 

positivamente a produtividade do setor em questão. Os setores que possuem elos mais 

frágeis são os setores Comércio outros (43); Intermediação financeira e seguro outros 

(47); Serviços de informação (46); Transporte, armazenagem e correio (45); e 

Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (41). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo realizou a decomposição da variação da produção em efeitos 

de mudança tecnológica (coeficientes técnicos) e de mudança na demanda final para os 

anos de 2000 e 2005. O objetivo primordial desta decomposição foi investigar, de forma 

detalhada, a estrutura produtiva dos setores ligados à Saúde contemplados neste estudo 

e suas interdependências com os demais setores da economia e com os componentes da 

demanda final. 

A fim de alcançar o objetivo proposto, foi realizada uma Análise de 

Decomposição Estrutural (SDA) utilizando as matrizes de insumo-produto para os anos 

de 2000 e 2005. Os resultados da SDA demonstram que a economia brasileira possui 
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um forte componente de crescimento influenciado pela demanda final. Este padrão é 

mantido para os setores relacionados à Saúde: o componente de demanda exerce forte 

influência sobre a mudança do VBP referente aos setores de Saúde no caso brasileiro. 

Especificamente, os setores da Saúde pertencentes ao setor de serviços são 

influenciados basicamente pelo componente de demanda final. Esses resultados podem 

ser entendidos pelo fato de que não existe saciedade, do ponto de vista individual, 

quanto aos bens e serviços relacionados à Saúde por estarem diretamente associados à 

vida (ANDRADE, 2000). 

Quanto ao desempenho tecnológico da economia brasileira, tornou-se nítida a 

existência de significativa disparidade tecnológica inter-setorial. No que tange aos 

setores da Saúde, os setores que mais se destacaram com um aumento do dinamismo 

tecnológico foram Assistência médica suplementar e Fabricação de produtos 

farmacêuticos, com 69 e 90 pontos de índice, respectivamente. Estes setores estão entre 

os dez que mais se desenvolveram tecnologicamente no período de análise. O avanço 

tecnológico do setor Assistência médica suplementar pode ser devido à busca por 

superação dos riscos inerentes ao setor e à demanda por diagnósticos cada vez mais 

sofisticados enquanto que para o setor Fabricação de produtos farmacêuticos pode ser 

explicado por ocasião da “absorção passiva” de tecnologia definida por Viotti (2002). 

Os demais setores relacionados à Saúde, em geral, possuem uma mesma trajetória 

tecnológica, sendo setores “dominados pelos fornecedores” e “puxados pela demanda” 

(demand-pull).  

Refinando a análise para os setores relacionados à Saúde, os resultados 

mostraram relativa estabilidade tecnológica para os setores de serviços de Saúde no 

período analisado. A limitada capacidade tecnológica destes setores os enquadra no 

grupo de setores “dominados pelos fornecedores” e “puxados pela demanda” 

(CASTELLACCI, 2008). No que tange ao setor industrial da Saúde Fabricação de 

aparelhos para uso médico-hospitalar e odontológico, houve perda expressiva de 

dinamismo tecnológico no período contemplado neste estudo.  

Diante dos resultados obtidos, este estudo contribuiu para a literatura vigente em 

Economia da Saúde ao realizar uma análise detalhada da estrutura produtiva dos setores 

ligados à Saúde para Brasil, com ênfase nas contribuições de demanda final e das 

variações tecnológicas.  
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Por fim, no intuito de futuras contribuições à literatura na área de Economia da 

Saúde, poder-se-ia decompor a demanda final, de acordo com as classes de renda, 

buscando identificar como as diferentes classes de renda contribuem para a produção 

dos setores relacionados à Saúde. Além disso, uma pesquisa poderia ser realizada 

confrontando o sistema de Saúde brasileiro frente a outros países desenvolvidos, a 

exemplo, os EUA bem como a países com padrão de desenvolvimento semelhante ao 

brasileiro, a exemplo, Chile e Argentina. Ainda, poder-se-ia realizar uma agregação do 

setor de Saúde, para então, decompor o mesmo em componentes de demanda final e de 

tecnologia com o objetivo de verificar se os sub-setores de Saúde possuem a mesma 

dinâmica de produção do setor agregado de Saúde. A posteriori, utilizando o método de 

extração desenvolvido por Strassert (1968), o setor de Saúde agregado seria excluído da 

economia brasileira a fim de verificar quais as implicações e os impactos da “ausência” 

deste setor para a estrutura da economia nacional. 
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